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gmina urząd teren

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie oddaliśmy do Państwa użytku nową stronę internetową Urzędu
Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej, które, mam nadzieję, będą dla Państwa
bardziej przejrzyste. Są one przystosowane do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
Nowa funkcjonalność strony umożliwia zgłaszanie usterek występujących na terenie
gminy. Informacje te są odbierane do realizacji bezpośrednio przez Referat Gospodarki
Komunalnej. Liczę na Państwa współpracę i aktywny udział w poprawie bezpieczeństwa
i wizerunku naszej gminy za pośrednictwem zakładki e-interwencje. Przeprowadzone
zmiany umożliwiły także wprowadzenie elektronicznej rejestracji dzieci do przedszkoli,
co w znacznym stopniu usprawni ich nabór do placówek.
W trosce o bezpieczeństwo zakończyliśmy nabory do centrum monitoringu w Straży Gminnej, a nowo wyłonieni
operatorzy już sprawują pieczę nad naszą gminą.
Dziękuję Państwu za aktywny udział i dyskusje w obronie przed zabudową działki 180 w Janowie. Temat ten
w ostatnim czasie wzbudzał wiele emocji wśród mieszkańców naszej gminy, jednak zakończył się dla nas mieszkańców,
a przede wszystkim dla przyrody, pomyślnie. Przedstawiona uchwała za odrzuceniem wniosku o lokalizację inwestycji
mieszkaniowej została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy. W tym samym czasie RDOŚ wydał zarządzenie
obejmujące 20-sto letnią ochroną rezerwat przyrody „Łosiowe Błota”.
Drodzy Państwo, w związku z ukazaniem się nowej gazety Klubu Radnych „Łączy Nas Gmina”, dotarły do mnie
informacje, że zamieszczone tam teksty spotkały się z licznymi kontrowersjami wśród mieszkańców i urzędników
gminy Stare Babice. Podczas XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 19.12.2019 r. głos w tej sprawie zabrało dwóch
kierowników gminnych referatów, z czym mogą się Państwo zapoznać w materiałach transmisji obrad na kanale
Youtube i na s.9 tej gazety.
Osobiście nie zgadzam się z treściami zawartymi w nowym czasopiśmie. Uważam, że w sposób rażąco niesprawiedliwy
odnoszą się one do oceny pracy urzędu. Zachęcam wszystkich radnych do publikacji na łamach Gazety Babickiej.
Gazeta ta jest dostępna dla wszystkich radnych, z chęcią będziemy publikować Państwa podpisane teksty.
Ponadto informuję, że z przyczyn prawnych zostało uchylone przez nadzór Wojewody Mazowieckiego zarządzenie
dotyczące nagrody „Babinicz”. Według organu nadzorczego jakim jest wojewoda, niezgodne z prawem jest utajnianie
wyboru kandydata do nagrody, a przede wszystkim przekazywanie uprawnień należnych Radzie Gminy Kapitule
Babinicza. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w tej sprawie.
Na koniec pragnę przekazać, że bardzo cieszę się z możliwości spotkań z Państwem podczas 28. Finału WOŚP,
w którym brałem czynny udział. Gratuluję wszystkim wolontariuszom i całemu sztabowi zaangażowania oraz
osiągniętego wyniku, a Państwu dziękuję za wiele miłych rozmów, które w tym dniu miałem przyjemność z Wami
przeprowadzić, kwestując na ulicach naszej gminy. 12 stycznia uczciliśmy też pamięć zamordowanego prezydenta
Gdańska – Pawła Adamowicza – zarówno podczas rozpoczęcia finału, jak również poprzez wyświetlenie Jego
wizerunku na budynku Urzędu Gminy.
Pozostaję z Państwem w kontakcie
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

Z okazji 30-tych urodzin Gazety Babickiej
wszystkim dotychczasowym redaktorom naczelnym, zespołom redakcyjnym, grafikom, drukarniom i osobom, które przez te lata przyczyniały się do wydawania gazety składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie i serce włożone w pracę.
Nie byłoby tych trzydziestu lat bez profesjonalnego podejścia do każdego numeru, szerokiego
kolportażu i ciągłej chęci rozwoju. Gazeta Babicka to nie tylko solidna porcja bieżących informacji o gminie, ale też inspiracja do aktywności i zmian na lepsze. Gazeta nie tylko relacjonuje
odbywające się wydarzenia, ale też stawia pytania, pobudzając do refleksji i działania na rzecz
lokalnych społeczności. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękujemy!
Wszystkim osobom obecnie zaangażowanym w powstawanie Gazety, a w szczególności
Januszowi Czai, Annie Królik i Izabeli Bek życzymy lekkiego pióra, bogactwa treści i niech się
wszystko na łamach pomieści!

Oby tak dalej!

Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice wraz z pracownikami
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Sołtys – praca czy
Babice Nowe

Marzena Szelenbaum
605 046 126
marzenaszelenbaum@gmail.com
Blizne Jasińskiego

Borzęcin Mały

Małgorzata Ratyńska
729 999 788
m.ratynska00@gmail.com
Janów

Koczargi Nowe-Bugaj

Kazimierz Lade
503 565 904
kazimierzlade@wp.pl
Koczargi Stare
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Ewa Kawczyńska
505 348 007
e.kawczynska@stare-babice.pl
Blizne Łaszczyńskiego

Leszek Poborczyk
602 483 833
leszek.poborczyk@op.pl
Borzęcin Duży

Remigiusz Fijołek
513 608 625
remigiusz.fijolek@wp.pl

Stanisława Sulwińska

Krzysztof Korzeniewski
k.korzeniewski@onet.eu

Klaudyn

Marta Pamięta
515 605 322
marta.pamieta@gmail.com
Koczargi Nowe

Karolina Spiżewska
516 552 117
karinaspizewska@gmail.com
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Kwirynów

Dariusz Sobczak
601 852 783
dariusz.sobczak@starebabice.eu
Latchorzew

Sylwester Klimek
513 055 060
ksylwester84@gmail.com

gmina urząd teren

powołanie?
Lipków

Paweł Karczmarek
660 410 259
pawel.karczmarek@op.pl
Lubiczów

Stare Babice

Lucyna Skrzeczkowska
608 472 693
lucynababice@gmail.com
Topolin

Jeszcze kilkanaście lat temu funkcja sołtysa
kojarzona była tylko z rolą poborcy podatkowego, rozwożącego decyzje podatkowe
i zbierającego inkaso. Dziś sołtys jest menadżerem i liderem reprezentującym sołectwo na zewnątrz. Uczestniczy w sesjach
Rady Gminy, jest na bieżąco ze wszystkimi
wydarzeniami. Dobry sołtys potrafi zaktywizować i zintegrować mieszkańców, by
wspólnie realizować przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia. Sołtysi organizują życie w sołectwie, zabiegają o realizację
zadań z funduszu sołeckiego i są aktywnymi
członkami gminnej społeczności. To pierwszy łącznik na linii mieszkaniec – urząd.
Warto poznać swojego sołtysa i być z nim
w stałym kontakcie!
tekst: UGSB
foto: IB, AK, AT

Zalesie
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Jacek Dawidowski
695 391 313
dawidowski-jacek@wp.pl
Mariew

Dorota Zwolińska
695 603 643
kamelka5@op.pl
Stanisławów

Urszula Świątek
504 075 262
swiatekstanislawow@gmail.com

Dorota Szymańska
605 977 630
Wierzbin

Dariusz Świątkowski
510 718 972

Małgorzata Orzechowska-Chilimoniuk
602 657 237
soltys.zalesie@stare-babice.pl
Zielonki-Parcela

Daniel Belowski
660 415 214
daniel.belowski@gmail.com

Wojcieszyn

Zielonki Wieś

Jadwiga Wasiak

Józef Drzewiński
662 820 562
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XVII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy,
która odbyła się 23.01.2020 r. została zwołana na prośbę Wójta Gminy Stare Babice
Sławomira Sumki. Materiały na tę sesję
zostały radnym dostarczone 17.01.2020 r.
Porządek obrad zakładał:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia
sołtysów za inkaso (…).
2. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032.
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ad. 1. Projekt uchwały zakładał
ujednolicenie stawki i ustanowienie
inkasa na stałym poziomie 12% (dotychczas inkaso wynosiło, w zależności od sołectwa, 11% – 14%). Ustalenia
te zostały przedyskutowane i powzięte
z sołtysami podczas narady, która odbyła się 13.01.2020 r.

Burzliwa sesja Rady Gminy
Podczas XVII sesji Rady Gminy
radny/sołtys Kazimierz Lade z Klubu Radnych Łączy Nas Gmina złożył
wniosek formalny o pozostawienie
inkasa na dotychczasowym poziomie. Radni wynikiem swojego głosowania sprzeciwili się ustaleniom
obecnych na naradzie sołtysów i pozostawili inkaso na niezmienionym
poziomie.
ad. 2. Zmiany budżetowe, które miały zostać przeprowadzone
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare
Babice na 2020 rok obejmowały kilka
zagadnień. Jednym z tych najistotniejszych było umożliwienie zakupu kontenera mieszkalnego dla potrzebującej
rodziny z zachodniej części gminy.
Podczas trwającej ponad 2 godziny
dyskusji wójt odpowiadał na szereg
pytań, by rozwiać wątpliwości radnych. W trakcie jednej z wymian zdań
radny Remigiusz Fijołek zarzucił

wójtowi oraz komendantowi Straży
Gminnej działanie wbrew regulaminowi (podczas tworzenia miejsc
pracy dla operatorów centrum monitoringu). Okazało się jednak, że użyte
argumenty miały swoje umocowanie
w Uchwale Rady Gminy z 2013 roku,
a nie w aktualnie obowiązującej z 28
marca 2019 roku.
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zmian w Uchwale Budżetowej przez
Radnych umożliwiłoby ogłoszenie
jeszcze w styczniu przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Południowej w Zielonkach-Parceli. Co istotne, przesunięcie
środków z innych zadań na to konkretne, miało być rozwiązaniem czasowym
– do chwili wypłaty przez starostę obiecanego dofinansowania przeznaczonego na realizację tego zadania. W okresie
kilkunastu tygodni środki te miały wrócić na pierwotne cele.

Koncepcja budowy ulicy Lwowskiej – Warszawskiej–BIS

Koncepcja budowy drogi gminnej – ulicy Lwowskiej ma stanowić odciążenie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 580
(ul. Warszawskiej). Trasa będzie miała długość ok. 3,9 km, położona ma być w miejscowościach: Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Łaszczyńskiego. Na odcinku od drogi gminnej 15-1KDL w Babicach Nowych przebiegać będzie
do ul. Gościnnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.

Projektowana ulica Lwowska jest drogą kategorii gminnej klasy G – droga główna, o przekroju dwujezdniowym
(2×2), która ma za zadanie połączenie miejscowości położonych w zachodniej części gminy Stare Babice z miastem
stołecznym Warszawa przez wybudowanie wiaduktu
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

drogowego nad drogą ekspresową nr 8.
Przebieg ulicy Lwowskiej został poprowadzony po
południowej stronie ul. Warszawskiej, częściowo po
śladzie istniejącej drogi gruntowej. W skrzyżowaniu
ul. Lwowskiej z ul. Ogrodniczą (droga powiatowa)

gmina urząd teren
Wójt Sławomir Sumka pragnąc
szybko rozpocząć realizację projektu
budowy tak bardzo potrzebnego ronda umożliwiającego wygodny wyjazd
z ulicy prowadzącej do szkoły podstawowej, podjął decyzję o poddaniu
pod głosowanie Radzie Gminy projektu uchwały zabezpieczającej środki
w budżecie Gminy na ten cel.
Za przyjęciem zmian proponowanych przez wójta głosowali (7): Dariusz Sobczak, Jerzy Piętocha, Lucyna
Skrzeczkowska, Marta Pamięta, Michał Starnowski, Jadwiga Wasiak, Ewa
Kawczyńska.
Za odrzuceniem uchwały głosowali (7): Henryk Kuncewicz, Krzysztof Szuba, Remigiusz Fijołek, Leszek
Poborczyk, Dorota Zwolińska, Paweł
Karczmarek, Kazimierz Lade.
Od głosu wstrzymał się radny
miejscowości Zielonki-Parcela Radosław Karpiński. Jest to niezwykła postawa, gdyż radny ten podczas ostatnich sesji Rady Gminy często pytał,

kiedy budowa ronda w miejscowości,
którą reprezentuje zostanie zrealizowana i wydawać by się mogło – zabiegał o jego niezwłoczną budowę.
W wyniku głosowania nie uzyskano wymaganej większości, przez co
uchwała nie została przyjęta. Postawa
radnych spowodowała m.in. odłożenie tej inwestycji w czasie o kolejne
kilka miesięcy.
ad. 3. Regionalna Izba Obrachunkowa wymaga, by wszystkie zmiany
budżetowe były uwzględnione także
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W przypadku uchwalenia zmian
z punktu 2. obrad, to głosowanie byłoby jedynie formalnością.
Wójt nie zgodził się na zdjęcie tego
punktu z porządku obrad pomimo
nieuchwalenia zmian w ustawie budżetowej (głosowanie nr 2). Oczywistym wydawać by się mogło, że radni
nie popierając zmian, powinni nie poprzeć tych zmian także w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Tutaj jednak

zaprojektowano rondo. Ruch lokalny włączony został do
ul. Lwowskiej poprzez pięć skrzyżowań zwykłych z drogami gminnymi: 15-1 KDL, ul. Szeligowską, 3aKDD,
1KDD oraz ul. Gościnną. Po obydwu stronach ul. Lwowskiej zaprojektowano drogi serwisowe z jezdnią o szerokości 3,5–5,0 m w celu obsługi przyległego terenu.
Wzdłuż ulicy Lwowskiej zostały zaprojektowane chodniki oraz ścieżka rowerowa, przechodzące w rejon drogi
serwisowej nr 8 w ciąg pieszo-rowerowy. Przewidziana
została rezerwa terenu pod torowisko tramwajowe, jako
rozwiązanie docelowe. Zastosowane rozwiązania stwarzają warunki zachęcające do korzystania z najmniej
uciążliwych dla przestrzeni, środowiska i mieszkańców

także wyniki głosowania okazały się
zaskakujące:
Za przyjęciem zmian głosowali (8):
Lucyna Skrzeczkowska, Marta Pamięta, Jerzy Piętocha, Dariusz Sobczak,
Michał Starnowski, Jadwiga Wasiak,
Paweł Karczmarek, Kazimierz Lade.
Za odrzuceniem uchwały głosowali (6): Remigiusz Fijołek, Ewa Kawczyńska, Henryk Kuncewicz, Krzysztof Szuba, Dorota Zwolińska, Leszek
Poborczyk.
Wstrzymał się ponownie Radosław Karpiński.
Tym samym radni uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na które wcześniej nie wyrazili zgody. Należy podkreślić w tym
miejscu, że opisane powyżej decyzje
radnych stawiają Wójta Gminy Stare
Babice w obowiązku złożenia wyjaśnień w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
tekst: UGSB

środków transportu. Istniejący w bliskiej odległości od
ul. Ogrodniczej parking „Parkuj i Jedź” ułatwia przesiadki z samochodu i roweru do komunikacji zbiorowej.
Dodatkowym ułatwieniem jest system roweru publicznego zintegrowanego z transportem publicznym.
Ulica Lwowska, według rozwiązań przyjętych w sporządzonej koncepcji, ma służyć poprawie komfortu życia
mieszkańców dzięki zapewnieniu alternatywy dojazdu
dla istniejącej drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej), co umożliwi dogodne połączenie komunikacyjne
pomiędzy zachodnią częścią województwa mazowieckiego, a miastem stołecznym Warszawa.
tekst: UGSB
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Podziękowania od strażaków z OSP w Starych Babicach
Strażacy to grupa zawodowa należąca do ścisłej czołówki ludzi obdarzanych przez społeczeństwo największym
poszanowaniem, zaufaniem i wdzięcznością. Ochotnicy są gotowi śpieszyć z pomocą 24 godziny na dobę.
Strażacy z OSP co roku skutecznie
zabiegają o środki na uzupełnianie sprzętu ratunkowo-gaśniczego.
Dzięki decyzjom mieszkańców gminy o przyznaniu strażakom wsparcia

W garażu położono posadzkę żywiczną; pomalowano ściany, zamontowano oświetlenie, wykonano prace
glazurnicze, zamontowano armaturę
hydrauliczną, zamontowano drzwi

8

wewnętrzne oraz wykonano szereg
prac wykończeniowych.
Zarząd Straży w imieniu swoim
i wszystkich strażaków z OSP w Starych Babicach serdecznie dziękuje
Włodarzom gminy, Sołtysom i Mieszkańcom za wkład pieniężny umożliwiający dalszy rozwój jednostki.
Wielkie marzenie strażaków ziściło się!
Na spotkaniach sołeckich wielu
z nas słyszało, jak bardzo potrzebny
jest w gminie specjalny samochód
pożarniczy wyposażony w wysoką
drabinę. Tegoroczny okres prezentów
bożonarodzeniowych był niezwykle szczęśliwy dla naszych strażaków. Pismem z 12 grudnia 2019 r.

z funduszy sołeckich udaje się na
bieżąco doposażać jednostki w najpotrzebniejsze rzeczy.
22 lipca 2019 r. Gmina Stare Babice
przyznała OSP w Starych Babicach
dotację w wysokości 120 000 złotych
na prace wykończeniowe remizy,
które ruszyły 10 września 2019 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przekazała
bezpłatnie naszej OSP taki właśnie
samochód (marki Iveco Magirus SD
37, rok produkcji 1993) z drabiną mechaniczną o zasięgu maksymalnym
do 37 metrów. Trwają ostatnie przygotowania tego dość leciwego wozu,
tak, by od początku lutego był już
w podziale bojowym – jak mawiają
strażacy – czyli w gotowości do akcji.
Warto dodać, że przepisy nakazują udział takiego wozu np. w każdej
akcji pożaru sadzy w kominie, tak
więc mieszkańcy mogą liczyć na pomoc przy wycince konarów wysokich
drzew czy innych akcji na dużych wysokościach.
tekst: AK, foto: AK, OSP Babice
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Komentarz dotyczący publikacji „Łączy Nas Gmina”
Artykuł zawarty w informatorze pt. „Łączy Nas Gmina nr 1/2019” w krzywdzący sposób odnosi się
nie tylko do urzędników, którzy w swojej codziennej pracy wykonują zadania na rzecz mieszkańców; kierownika urzędu – wójta gminy Stare Babice, ale także do samych radnych, którzy poprzez
podejmowanie stosownych uchwał upoważniają urzędników do ich wykonywania.
Na przykładzie procedury planistycznej realizowanej dla części wsi Borzęcin
Duży i Wierzbin czasopismo w krzywdzący sposób odnosi się do pracy osób
zaangażowanych w projekt, a także
krytykuje kierunek polityki przestrzennej prowadzony od lat. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że konstruktywna
krytyka jest pozytywnym zjawiskiem
i zawsze należy dyskutować o sprawach
budzących wątpliwości, jednakże czasopismo „Łączy Nas Gmina” traktuje ten temat w sposób odmienny, nie
zważając na to, że polityka przestrzenna
gminy Stare Babice została przyjęta głosami radnych w studium uchwalonym
w 2006 r., a wszystkie działania planistyczne były rozpoczynane w drodze
podjęcia stosownej uchwały przez Radę
Gminy.
W publikacji pt. „Łączy Nas Gmina”
w artykule nawiązującym do procedury planistycznej prowadzonej w części
wsi Borzęcin Duży i Wierzbin autor pisze m. in. o „słusznych obawach przed
planami urzędników”, „konsekwencjach zabudowy, które można zaobserwować stojąc codziennie w korkach”,
„zezwalaniu deweloperom na inwestycje w kilku szybkich krokach, nie
zapewniając jednocześnie właściwych
rozwiązań drogowych”, „braku gotowości Borzęcina Dużego i Wierzbina
na zabudowę deweloperską”.
Nie sposób nie odnieść się do ww.
określeń, zwłaszcza w przypadku gdy
są one publikowane w wydawnictwie
Klubu Radnych „Łączy Nas Gmina”,
którego członkowie mają nie tylko decydujący głos podczas obecnie trwającej kadencji, ale również wielu z nich
pełniło mandat w kadencjach minionych – również wówczas, gdy kształtowano kierunki rozwoju gminy Stare
Babice, przyjęte w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego” w roku 2006.
Przede wszystkim nie należy podkreślać, że mieszkańcy mają powody,
by obawiać się planów urzędników, ponieważ plany te powstają po podjęciu

przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do prac projektowych i tylko
dzięki tejże uchwale urzędnicy są upoważnieni do podjęcia jakichkolwiek
prac projektowych. Również zatwierdzenie projektu Planu i jego wejście
w życie uwarunkowane jest pozytywnym stosunkiem do projektu osób pełniących mandaty radnych.
Już na etapie przystąpienia do sporządzenia projektów radni gminy Stare
Babice wiedzą o ogólnych kierunkach
zmian, ponieważ wynikają one ze
Studium. Dodatkowo, to urzędnicy
prowadzą wszelkiego rodzaju konsultacje, biorą udział w spotkaniach,
dyskusjach, przyjmują wnioski i uwagi
mieszkańców, rozmawiają z zainteresowanymi bezpośrednio, telefonicznie,
czy mailowo – nie jest więc stosowne,
by prowadzić retorykę mogącą wytworzyć opinię, że mieszkańcy powinni
obawiać się urzędników, ponieważ to
nie tylko podważa zaufanie do administracji publicznej, ale również stawia
w złym świetle samych radnych, którzy częstokroć wykazują dużo mniejsze zainteresowanie prowadzonymi
procedurami planistycznymi niż sami
mieszkańcy.
Nie jest również stosowne rozpowszechnianie informacji, że duże
przedsięwzięcia planistyczne, które
mogą wiązać się np. z inwestycjami
deweloperskimi czy kompleksami
usługowymi wykonuje się w „kilku
szybkich krokach”, ponieważ procedury planistyczne są wieloletnie. Dobrym
przykładem jest procedura dla części
wsi Borzęcin Duży i Wierzbin przywołana w publikacji „Łączy Nas Gmina”, która trwa od roku 2014, a w roku
2016 organizowane były konsultacje
społeczne, podczas których mieszkańcy mogli wybrać jedną z trzech przedstawionych koncepcji planu i mogli
dyskutować nad ich szczegółowymi
ustaleniami. Odzew ze strony mieszkańców był wówczas duży – wnioski
konsultacyjne złożyło 27 wnioskodawców, a dotyczyły one różnorodnych

spraw. Po dyskusji zwołanej z inicjatywy radnych opisanej w publikacji pt.
„Łączy Nas Gmina”, na którą przybyło
ponad 100 osób, do Urzędu Gminy
Stare Babice uwagi złożyło 28 wnioskodawców, przy czym warto zaznaczyć,
że znaczna liczba uwag powielała tę
samą treść. W obliczu tak wyrażonej
aktywności mieszkańców oraz takiego
horyzontu czasowego działań związanego z procedurą planistyczną nie jest
stosowne, by sugerować, że działania
planistyczne są prowadzone „w kilku
szybkich krokach”.
Na komentarz zasługuje również
kwestia cytowanych deweloperów –
działka z planowaną zabudową mieszkaniową wielorodzinną położona we
wsi Borzęcin Duży, która budzi tak
wiele emocji stanowi powierzchnię
ok. 4000 m2 wobec blisko 82 ha terenu
objętego projektem planu miejscowego. Warto podkreślić, że teren ten już
dzisiaj ma przeznaczenie pod zabudowę wielorodzinną, a wynika to także
z ustaleń obowiązującego Studium.
Usunięcie w nowym planie istniejącego
już przeznaczenia gruntu na tym etapie
prac narazi interes gminy na roszczenie
odszkodowawcze właściciela nieruchomości.
Wszystkim mieszkańcom, którzy
chcą sami zgłębić szczegóły związane
z procedurą planistyczną polecamy
skorzystać z publikacji dostępnej on-line pt. „Planowanie przestrzenne
w gminie Stare Babice – poradnik
dla mieszkańca”. Publikacja jest również dostępna nieodpłatnie w formie
papierowej w Referacie Planowania
Przestrzennego Urzędu Gminy Stare
Babice – ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pok. 3 na parterze. Proponowany
poradnik to 16-sto stronicowe opracowanie, które w możliwie wyczerpujący
i zarazem przystępny sposób wyjaśnia
etapy procedury planistycznej oraz
określa, w jaki sposób zainteresowani
mogą wziąć udział w procedurze.
tekst: UGSB
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Stowarzyszenie Nasz dom – godne życie

Stowarzyszenie Nasz Dom – Godne Życie działające

10

na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów

To już trzeci miesiąc od dnia powołania do życia Stowarzyszenia Nasz Dom – Godne Życie w Starych Babicach, działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin
i opiekunów na terenie naszej gminy.
Jeszcze trzy miesiące temu nie znaliśmy się i niewiele
o sobie i swoich problemach wiedzieliśmy. Dziś jesteśmy
po pierwszej, dla nas bardzo dużej i ważnej imprezie integracyjno-zapoznawczej „Mikołajki 2019”, która odbyła
się 7 grudnia 2019 r. w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach. Wzięli w niej udział wszyscy nasi podopieczni
z rodzicami i opiekunami oraz zaproszeni goście.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz oraz liczni przedstawiciele władz
samorządowych.
Serdecznie dziękujemy za okazane nam zainteresowanie, pomoc oraz upominki.
Tego wieczoru nawet niemożliwe stało się możliwym
i wszyscy nasi podopieczni mogli świętować oraz cieszyć
się wspólnie z nami. Samo przygotowanie wydarzenia
zintegrowało nasze środowisko, dodało wiary w sens
działania dla osiągnięcia wspólnego celu, wykazało, że
jesteśmy zgranym i dobrze zorganizowanym zespołem.
Poznaliśmy się bliżej, bo nic tak nie łączy jak wspólny cel,
wysiłek i praca. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie wśród naszych podopiecznych. Dyskusjom i wymianie
konstruktywnych uwag nie było końca. Szczególnie owocna i rzeczowa była wymiana poglądów i pomocnych doświadczeń z przedstawicielami naszych władz.
Koleżanki ze Stowarzyszenia działającego w Ożarowie
podzieliły się profesjonalnymi uwagami w zakresie ich
działania. Wskazały na trudne momenty i sposoby ich
rozwiązywania. Im również serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
Dzięki naszym darczyńcom świąteczny stół wyglądał
przepięknie, a poczęstunek wszystkim sprawił ogromną
przyjemność i radość. Mikołaj miał pełne ręce roboty,
a podopiecznym nie schodziły uśmiechy z twarzy. I oto
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

w tym chodzi – aby nasi podopieczni, ich rodzice i opiekunowie mieli wiele powodów do uśmiechu, natomiast
jak najmniej trosk w życiu codziennym.
Przesłanie DOBRA płynące z naszych serc niech towarzyszy
WSZYSTKIM bez wyjątku w NOWYM 2020 ROKU
Zarząd Stowarzyszenia
Nasz Dom – Godne Życie w Starych Babicach
prezes – Teresa Semeniuk tel.: 604 696 165
sekretarz – Jadwiga Wróblewska tel.: 504 778 905
e-mail: niepełnosprawni.babice@interia.pl
PATRONAT HONOROWY:
* Starostwo Powiatu Warszawsko-Zachodniego
* Gmina Stare Babice
SPONSORZY:
* Kwiaciarnia , ul. Rynek 15, Stare Babice
* AQUAMO S.C., ul. Poprzeczna 16, Borzęcin Duży
* Pan Grzegorz Bukato. Hurtownia Warzyw i Owoców „BUKAT”,
ul. Południowa 14, Zielonki Parcela
* Clean Company Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 74, Janów
* Pan Zbigniew Dąbrowski, Pracownia Cukiernicza, ul. Polna 19,
Stare Babice
* Hedera Hotel i Restaurant, ul. Warszawska 344, Stare Babice
* Państwo Iza Szczęsna i Karol Szczęsny, Cukiernia „Markiza”,
ul. Szembeka 10, Stare Babice
* Pierogarnia u KROKODYLA, ul. Rynek 14 lok. 5, Stare Babice
* Pizzeria „Roma”, ul. Warszawska 849, Borzęcin Duży
* „ROALMA”, ul. Poznańska 220, Ożarów Mazowiecki
* Sklep z zabawkami „PAN KAMELEON” , ul. Rynek 14 lok. 3,
Stare Babice
Szanowni Państwo,
informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych zmianie ulegnie data
Pierwszego Gminnego Balu Dobroczynnego. O nowym terminie
zostaną Państwo poinformowani na łamach Gazety Babickiej
oraz w pozostałych mediach gminnych.
Jednocześnie zapraszamy firmy zainteresowanie wsparciem wydarzenia o kontakt z Referatem Komunikacji Społecznej Urzędu
Gminy Stare Babice, pod numerem tel: 22 730 80 30 lub e-mail:
rks@stare-babice.pl .

gmina urząd teren

Gminny
Targ Świąteczny
o

21 grudnia 2019 r. Rynek w Starych Babicach
zgromadził tłumy osób poszukujących świątecznych produktów. Gminny Targ Świąteczny zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Działajmy Razem okazał się strzałem w dziesiątkę.
Świeże pierogi, wędliny, sery, śledzie, pyszne pieczywo
i ciasta to tylko część produktów, które mieszkańcy chętnie kupowali.
Na sobotnim targu nie zabrakło także choinek, stroików
świątecznych oraz pomysłów na prezenty świąteczne.
Jak na świąteczny targ przystało, gości słodyczami częstował Mikołaj. Wyjątkową atrakcją dla dzieci okazała się
zagroda z kozami.
W małych kolejkach, sąsiedzkiej atmosferze, przy wtórze kolęd – tak wyglądały zakupy w Starych Babicach.
Gminny Targ Świąteczny okazał się świetną alternatywą
dla zatłoczonych centrów handlowych.
tekst/foto: AT

Projekt ochrony rezerwatu „Łosiowe Błota”

9 stycznia Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działce nr 180 we wsi Janów. Uchwała była efektem
rozpatrzenia dokumentów zgromadzonych w 60-cio dniowej procedurze uruchomionej w trybie
przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej „lex developer” na wniosek Spółki SPV K2 sp. z o.o.
Inwestor planował budowę kameralnego osiedla mieszkaniowego
na działce otoczonej kompleksem
Lasu Bemowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody
„Łosiowe Błota”. Materiały zgromadzone w procedurze dostarczyły
jednak wielu przesłanek przemawiających przeciw nowej zabudowie
– silny protest społeczeństwa, negatywne stanowiska instytucji opiniujących i uzgadniających zamierzenie,
a także brak spełnienia kilku fundamentalnych warunków wymaganych
ustawą – przyczyniły się do zajęcia
negatywnego stanowiska przez Radę
Gminy wobec planów inwestycyjnych Spółki.
Dodatkowo sprawa objęcia szczególną ochroną tej części Lasu Bemowskiego była procedowana przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, który wystąpił do Rady
Gminy o zaopiniowanie projektu
planu ochrony rezerwatu „Łosiowe
Błota”. Rada Gminy Stare Babice
wyraziła pozytywną opinię wobec
projektu przedstawionego przez
RDOŚ poprzez podjęcie Uchwały

Nr XIV/132/2019 z dnia 28 listopada
2019 r.
Na koniec minionego roku Plan
ochrony rezerwatu „Łosiowe Błota” został zatwierdzony i ukazał
się na początku roku w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, stając się tym samym
oficjalnym, funkcjonującym dokumentem, który m. in. opisuje
sposób ochrony rezerwatu poprzez
wprowadzenie określonych regulacji. Okres obowiązywania planu to
20 lat. Plan utworzony przez RDOŚ
w tym okresie nie przewiduje lokalizowania na działce nr 180 we wsi
Janów obiektów, które będą pełniły
inne funkcje niż leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe czy turystyczne.
tekst: UGSB, foto: Pixabay
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Seniorzy

Wigilia Seniorów
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17 grudnia w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym do wigilijnej wieczerzy zasiedli starsi mieszkańcy naszej gminy. Spotkanie seniorów rozpoczęło się
programem poetyckim „W dzień Bożego Narodzenia”
nagranym przez senioralny zespół „Bez Nazwy”.
Po życzeniach świątecznych, które złożyli: zastępca wójta gminy Tomasz Szuba, Alicja Napurka dyrektor GOPS,
Agnieszka Matuszewska prezes UTW i Tadeusz Wiśniewski w imieniu Gminnej Rady Seniorów, tradycyjnie przełamaliśmy się opłatkiem. Na pięknie zastawionych stołach
znalazły się tradycyjne potrawy i ozdoby świąteczne wykonane przez seniorów na zajęciach plastycznych. Uśmiechniętą i sprawną obsługę zapewnili młodzi wolontariusze
z borzęcińskiej szkoły.
Oczywiście nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd i pastorałek, które wprowadziły świąteczny nastrój.

Organizatorem spotkania była Gminna Rada Seniorów,
która również pozyskała fundusze z projektów celowych
Fundacji Zaczyn oraz Gmina Stare Babice i UTW w Starych Babicach.
Seniorzy dziękują dyrektor Beacie Błaszczak za gościnę.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Pierwszy semestr roku akademickiego 2019/2020
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku – zaliczony!
Działający w gminie Stare Babice Uniwersytet Trzeciego Wieku znacząco wpływa na rozwój osobisty, wzbogacanie pasji i zainteresowań seniorów. Oferuje słuchaczom bogaty i różnorodny wachlarz wiedzy na tematy, które najbardziej interesują starszych uczestników. Przybliża aktualne informacje dotyczące zdrowia,
nowoczesnych technologii, wzbogaca wiedzę historyczną, oferuje różnorodne propozycje kulturalne.
Zaplanowany na I semestr bogaty
program został zrealizowany. Studenci wysłuchali cyklu wykładów
promujących zdrowy styl życia: kinezygerontologa, dietetyka, ziołoterapeuty; systematycznie uczestniczyli
w warsztatach tanecznych, plastycznych, spotkaniach okolicznościowych
(andrzejki, Dzień Seniora, wigilia),
spotkaniach autorskich z ciekawymi
ludźmi, wyjazdach edukacyjnych.
Realizując projekt „Senior aktywny i kulturalny”, przeżywanie dni
świątecznych rozpoczęliśmy 15 grudnia od uczestnictwa w Koncercie
Kolęd w Filharmonii Warszawskiej.

We wzruszającym programie zabrzmiały bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki.
Dowiedzieliśmy się, jak wiele ich
jest w polskich zbiorach. Już w 1843
roku ukazał się autorski zbiór „Pastorałek i kolęd z melodiami” księdza
Michała Mioduszewskiego. Zbierali
je Oskar Kolberg i Zygmunt Gloger,
a ksiądz Jan Siedlecki opracował
„Śpiewnik kościelny” w 1878 roku.
Jest on wykorzystywany do dziś
w nagraniach chóralnych.
Już 3 stycznia w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej delektowaliśmy się „Dziadkiem do orzechów

Z wizytą u 100-latki

i Królem Myszy” wg opowieści E.T.A.
Hoffmana z baśniową muzyką Piotra Czajkowskiego. To jeden z najpopularniejszych w Europie baletów
wystawianych w okresie bożonarodzeniowym. Nowatorska choreografia i scenografia, kunszt tancerzy
Baletu Narodowego i Orkiestry dostarczyły wszystkim wspaniałych
przeżyć.
Prezes Uniwersytetu Agnieszka
Matuszewska we wszystkich indeksach napisała – zaliczony!
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

7 stycznia 100. urodziny obchodziła mieszkanka
naszej gminy – Pani Karolina Kulicka.
Pani Karolina przyszła na świat 7 stycznia 1920 r. w Lipkowie.
W dalszym ciągu swojego życia mieszkała w Koczargach, a obecnie – w Mariewie wraz z najbliższą rodziną.
W dniu urodzin Jubilatkę odwiedzili Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka wraz z Kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego
Magdaleną Łagun-Paszek. Złożyli oni Pani Karolinie najlepsze
życzenia i wręczyli kwiaty oraz pamiątkowy dyplom.
Przemiłej i uśmiechniętej Jubilatce życzymy jeszcze wielu lat
w zdrowiu i radości.
tekst/foto: IB
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Zrozumieć starość

„Zrozumieć starość” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Fundację Zaczyn,
której celem jest uwrażliwienie na potrzeby coraz liczniejszej grupy osób starszych. Na kampanię
składają się: warsztaty z zastosowaniem kombinezonu geriatrycznego, spot emitowany w telewizji
oraz wydany „Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych”.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: MS

Takie właśnie warsztaty odbyły się
19 grudnia w Szkole Podstawowej
w Borzęcinie Dużym. Tę przyśpieszoną obywatelską edukację
uczniom klas ósmych zaproponowała dyrektor szkoły Beata Błaszczak, a warsztaty z wykorzystaniem
kombinezonu geriatrycznego przeprowadziły Joanna Mazurkiewicz
i Michalina Grzywacz z Fundacji
Zaczyn.
Kampania „Zrozumieć starość”
skierowana jest do ludzi młodych.
Dzięki niej każdy może się dowiedzieć, jak wraz z wiekiem zmieniają się: funkcjonowanie organizmu,
sprawność ruchowa, praca serca
oraz ostrość zmysłów (wzroku, słuchu). Kombinezon geriatryczny,
który młodzi zakładają, pozwala
silnym, sprawnym ludziom poczuć
się na chwilę jak osoba 80-cio letnia,
poznać ograniczenia i trudności
w wykonaniu zwykłych, codziennych czynności. Kombinezon wykonany na potrzeby kampanii waży
5 kg, ma kamizelkę, obciążniki na
nogach i rękach, opaski usztywniające stawy kolanowe, łokciowe,
dłonie i stopy oraz kręgosłup szyjny, gogle ograniczające kąt widzenia, słuchawki zaburzające słuch.
Uczniowie po wykonaniu w nim

z pozoru łatwych zadań jak: wejście
po schodach, wypełnienie formularza na poczcie, zapłacenie w kasie
drobnymi za zakupy, siadanie i wstawanie z krzesła czy założenie butów,
na własnej skórze doświadczyli, jak
jest to trudne dla osoby starszej.
Wypowiedzi uczestników warsztatów potwierdziły, że założony cel
został osiągnięty oraz pokazały, jak
ważna jest edukacja w kształtowaniu właściwych postaw młodego
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Seniorzy

pokolenia. Edukacja i szerzenie wiedzy na temat nieuchronnego procesu starzenia się to istotny element
kampanii, który wytwarza społeczną
i indywidualną wrażliwość, kształtuje zrozumienie i szacunek, co jest
tak ważne dla obecnych seniorów,
jak i tych którzy wejdą w ten wiek
w przyszłości.
Inicjatorem i organizatorem warsztatów była Gminna Rada Seniorów,
a realizatorem Fundacja Zaczyn.
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Centrum Monitoringu Gminnego
Na początku roku 2020 na terenie gminy Stare Babice zaczął w pełni funkcjonować system monitoringu wizyjnego, który swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze punkty istotne dla prawidłowego funkcjonowania gminy.
System na miarę XXI wieku wyposażony jest w 76 kamer
i działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Parametry techniczne nowych kamer pozwalają odczytać
nawet numery rejestracyjne pojazdów poruszających się
po naszych drogach. Są to kamery o stałym podglądzie
i wysokiej rozdzielczości. System monitoringu gminnego
połączony jest siecią światłowodów, która daje większe od
dotychczasowych możliwości techniczne, zapewniając
dobrej jakości obraz oraz gwarantując wysoką niezawodność pracy systemu. Obraz z kamer jest nagrywany i przechowywany na serwerach urzędu gminy i może zostać
udostępniony na żądanie odpowiednim służbom.
Na początku stycznia wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatora monitoringu przeszli
specjalistyczne przeszkolenie przeprowadzone przez firmę instalującą kamery, aby w pełni poznali możliwości

14

Ewolucja w Straży Gminnej – program Strażnika Rejonowego
Od nowego roku Straż Gminna Gminy Stare Babice wprowadziła nowatorskie zmiany, ruszył
bowiem program „Strażnika rejonowego” wdrożony przez komendanta Andrzeja Karpińskiego.

Gmina podzielona została na 6 rejonów. Do każdego rejonu przyporządkowany został konkretny strażnik, tzw.
rejonowy, który ma stać się rzeczywistym opiekunem na swoim terenie.
Celem działania strażników rejonowych będzie dokładne rozpoznanie przydzielonego rejonu, zbliżenie
się do mieszkańca, poznanie różnorodnych zagrożeń i problemów, ale
też kontrolowanie swojego rejonu,
zwracanie uwagi na czystość, estetykę
nieruchomości i szeroko rozumiane
bezpieczeństwo. To istotna zmiana, ponieważ do tej pory strażnicy

działali jedynie interwencyjnie, nie
będąc przypisanymi do rejonu.
Stała i regularna obecność strażnika
rejonowego na swoim terenie ma sprawić, że funkcjonariusz, znając istniejące zagrożenia i najczęściej występujące
wykroczenia, podejmować będzie samodzielnie lub z innymi służbami
działania mające na celu wyeliminowanie najbardziej uciążliwych nieprawidłowości w życiu mieszkańców.
Ważnym elementem pracy strażnika rejonowego będzie bezpośredni
kontakt z mieszkańcami. Ich obserwacje dadzą możliwość podjęcia
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przemyślanych działań w kierunku
poprawy spokoju i porządku publicznego.
Do współpracy ze Strażą zaproszeni
zostali nowo wybrani sołtysi, którzy
podczas Narady Sołtysów Gminy Stare Babice 13 stycznia, poznali ideę programu Strażnika Rejonowego i chętnie
zadawali pytania komendantowi Andrzejowi Karpińskiemu. Wierzymy,
że współpraca Strażnika Gminnego
z sołtysem będzie owocna i przyniesie
zamierzoną poprawę bezpieczeństwa.
Wspólnie omawiane mają być sposoby walki z najczęściej występującymi
w danym rejonie zagrożeniami i patologiami społecznymi.
Mieszkańcy będą mieli okazję poznać swojego strażnika również na
łamach Gazety Babickiej, w kolejnych numerach.
Poniżej przedstawiamy podział
gminy na rejony i strażników rejonowych, z którymi można kontaktować
się przez e-mail.
Zaznaczyć trzeba, że system zgłoszeń bieżących interwencji pozostaje
ten sam. Bieżące sprawy zgłaszać należy pod nr 986. Na wezwanie przyjedzie dyżurująca załoga.

bezpieczna gmina
stworzonego systemu i mogli go w 100% wykorzystać dla dobra mieszkańców gminy Stare Babice. Na potrzeby Centrum Monitoringu
Wizyjnego zaadaptowano i połączono dwa pomieszczenia, które zostały doposażone w ścianę
wizyjną, składającą się z czterech monitorów 55
calowych. Zaaranżowano pomieszczenie, gdzie
utworzone zostały trzy stanowiska operatorskie.
Przebudowano instalację elektryczną, w ramach
której operatorzy dostali karty dostępowe do
pomieszczenia, zamontowano dwie kamery kopułkowe, obejmujące wejście oraz całe pomieszczenie Centrum Monitoringu. Poza wgraniem
nowego oprogramowania do obsługi kamer systemu monitoringu został rozbudowany serwer
monitoringu o dodatkowe dyski, umożliwiające
przyszłościowo dodanie następnych punktów kamerowych.
Obsługę Centrum Monitoringu sprawuje Straż
Gminna Gminy Stare Babice mieszcząca się
w budynku urzędu gminy, przy ul. Rynek 21.
tekst/foto: AJR

Wykaz Rejonów Strażników Gminnych
Gminy Stare Babice
1. Rejon nr I – Blizne Jasińskiego, Blizne
Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów
Starszy Inspektor Artur Zatorski
e-mail: a.zatorski@sgsb.pl
2. Rejon nr II – Janów, Klaudyn, Kwirynów
Inspektor Piotr Taczalski
e-mail: p.taczalski@sgsb.pl
3. Rejon nr III – Babice Nowe, Lipków,
Stare Babice
Inspektor Beata Bieżuńska
e-mail: b.biezunska@sgsb.pl
4. Rejon nr IV – Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi
Nowe, Koczargi Stare, Zielonki-Parcela,
Zielonki Wieś
Strażnik Jacek Sypka
e-mail: j.sypka@sgsb.pl
5. Rejon nr V – Buda, Mariew, Stanisławów,
Wojcieszyn
Specjalista Agnieszka Sabak
e-mail: a.sabak@sgsb.pl
6. Rejon nr VI – Borzęcin Duży, Borzęcin Mały,
Topolin, Wierzbin, Zalesie
Młodszy Inspektor Dariusz Gałązka
e-mail: d.galazka@sgsb.pl

Telefony interwencyjne:
Straż Gminna – 986
Policja – 997
Vetriver Laski – 22 721 00 75
czynne całą dobę

Nieodpłatna pomoc prawna
w powiecie warszawskim zachodnim w 2020 r.
Starosta powiatu warszawskiego zachodniego informuje, że
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od 1 stycznia 2020 roku na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których
będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,
określonych w/w ustawą.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy
prawnej:
– osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
– osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie
pod numerem telefonu:
22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki.
Porady odbywają się co 40 minut.
Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu wizyty. Kobiecie w ciąży udziela się porady
poza kolejnością.
Punkt pomocy prawnej w Starych Babicach:
Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21,
05-082 Stare Babice,
pokój nr 23, piętro I;
poniedziałek–środa od godz. 14:00 do 18:00
czwartek, piątek
od godz. 10:00 do 14:00
Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
(dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta)
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ oraz na stronie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego: https://www.pwz.pl/75,1,nieodplatna-pomoc-prawna
Oprac. IB

Zapraszamy
Na Bezpłatne Porady Prawne
W każdą środę w dniach 05.02.–25.03.2020 r. w godzinach 14.00–16.00
Kancelaria Grupa Prawnicza Stemplewska, Rytel Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Pocztowej 2
lok. 11 (I piętro), udziela BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH w ramach działalności PRO BONO.
Warunkiem uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest wcześniejsze
umówienie wizyty. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 22 350 48 84 lub 797 964 260.
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Jasełka w szkole w Starych Babicach
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zwykle milkną spory, ludzie stają
się dla siebie serdeczniejsi i częściej się do siebie uśmiechają, mimo że trzeba
sprostać zwiększonej ilości obowiązków.

Babicach. Korytarze i sale szkolne
ozdobiono choinkami, stroikami
i tematycznymi gazetkami. W tym
niezwykłym czasie nie zabrakło
występów najmłodszych aktorów,
którzy pomogli swoim kolegom poczuć świąteczną atmosferę. Dzieci
miały okazję poznać nastroje panu-

na świat w ubogiej stajence. Historię
narodzin Jezuska pomagały zgłębić
kolędy. Do śpiewu aktorów włączała
się również licznie zgromadzona widownia. Na koniec ze sceny popłynęły świąteczne życzenia.
Występ jasełkowy przygotowany
przez klasę VII B miał dość niecodzienną formę. Nie było stajenki
z osiołkiem ani pasterzy, byli za to:
zakochany chłopak, bizneswoman
i opływająca w luksus klasowa gwiazda, a także duch babci i multimedialna scenografia. Całości dopełnili
barwni i nieco groteskowi kolędnicy,
a zwieńczeniem były wykonywane
przez uczniów solowe partie na fortepianie i skrzypcach, a także kilka
niebanalnych utworów muzycznych
rozbrzmiewających w tle wybranych
scen.
Spektakl „Opowieść (prawie) wigilijna” powstał na podstawie autor-

jące w piekle po usłyszeniu nowiny
o narodzinach dzieciątka Jezus. Zdenerwowane diablęta z niepokojem
obserwowały przez lunetę kolędników spieszących oddać pokłon niezwykłemu Maleństwu, które przyszło

skiego scenariusza nawiązującego do
Dickensowskiej ,,Christmas Carol”.
Na tym aluzji do kultury angielskiej
nie koniec – w przedstawieniu pojawiły się kwestie w języku angielskim,
a na zakończenie uczniowie chóralnie

Przedświąteczny nastrój zapanował
również w Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Starych
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wykonali przetłumaczoną na język
polski osiemnastowieczną pieśń God
Rest Ye Merry Gentlemen. Skąd te
wpływy? Wychowawcą klasy jest anglistka!
Finałowy utwór idealnie wpisuje się w przekaz o pojednaniu, które
dokonuje się między Sarą i jej kolegą,
dzięki rozmowie Sary z duchem babci, w którą, nota bene, genialnie wcielił
się Mateusz. Jak mówi Weronika, odtwórczyni roli koleżanki Sary, „spektakl pokazuje, że w życiu nie warto być
egoistą i uczy, jak prawdziwie kochać”.
Aleks, występujący w roli biznesmena
– taty Sary, dodaje: „spektakl miał na
celu przedstawienie, że duże pieniądze
nie są gwarancją bycia szczęśliwym,
a tylko środkiem, za którym ludzie
marnie gonią”. Trzeba przyznać, że cel,
jakim było sprowokowanie do refleksji został osiągnięty.
Warto nadmienić, że uczniowie w dużej części sami pisali dialogi, współtworzyli scenografię i ruch
sceniczny. Wiele pomysłów rodziło
się podczas prób, które okazały się
świetną okazją do zacieśnienia relacji
w klasie. Tak więc sam proces twórczy był dla nas okazją do zdobywania
wiedzy o sobie. Weronika zauważyła, że rola pomogła jej się otworzyć
i dodała pewności siebie. Odtwórca
głównej roli – Piotrek – podkreślił, że
dzięki udziałowi w przedsięwzięciu
„mógł poznać siebie z innej strony
i odkryć nowy talent”. To samo dotyczy Marty i Niny, które brawurowo
wcieliły się w rozpieszczoną Sarę i jej
chłodną mamę – postacie, z którymi
prywatnie na pewno by się nie identyfikowały. Zbudowanie występu od
podstaw i wykonanie go dla całej
szkoły dało wszystkim wiele satysfakcji a także, jak mówi wspomniany
już Aleks, „dało nie małą dawkę adrenaliny”.
tekst/foto: Iwona Wiśniewska,
Agnieszka Metzgier
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Co nowego w Szkolnym Kole Wolontariatu?
Członkowie Szkolnego Koła
Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza pomimo intensywnej pracy od początku roku
szkolnego 2019/2020 z dużym zapałem przystępują
do kolejnych działań w nowym roku kalendarzowym.
Tymczasem, z uśmiechem
na twarzach, wspominamy
minione akcje.
W październiku SKW zorganizowało zbiórkę smakołyków – żołędzi
i orzechów dla Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz
karm i legowisk dla Schroniska „Na
Paluchu”. W zbiórkę zaangażowali się
zarówno uczniowie młodszych jak

za wschodnią granicą i źródłem
wielu wzruszeń. Dla wolontariuszy
szkolnych akcja ta jest cenną lekcją
patriotyzmu, historii i empatii.
Witając nowy rok, uczniowie włączyli się do akcji charytatywnej na
rzecz dziewięcioletniego Juliana

i starszych klas. Zebrano około 150 kilogramów orzechów i ponad 200 kg
karmy oraz kilkadziesiąt legowisk.
Listopad przebiegł pod znakiem
tygrysów, o czym obszerniej można
było przeczytać w poprzednim numerze Gazety Babickiej.
W grudniu, we współpracy z Fundacją „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, wolontariusze zorganizowali
zbiórkę darów dla Kresowian z Litwy
i Białorusi. Kolejny już rok z radością
bierzemy udział w tym przedsięwzięciu. Po przygotowaniu paczek
kilkudziesięciu ochotników fundacji
wspólnie wyjeżdża, aby uczestniczyć
w akcji wręczania darów osobom
starszym i samotnym. Spotkania te
są okazją do podtrzymywania więzi
z naszymi rodakami mieszkającymi

chorego na glejaka pnia mózgu. Został zaplanowany kiermasz słodkości
w szkole oraz zbiórka pieniędzy na
dalsze leczenie chłopca. Akcja przy
dużym wsparciu rodziców, którzy

nie tylko przygotowali ogromną ilość
wypieków, ale przede wszystkim
wrzucali do puszek niemałe kwoty
udała się znakomicie.
Ponadto stale i z radością współpracujemy z Domem Kultury Stare
Babice. Nasi wolontariusze systematycznie biorą udział w organizowanych przez tę placówkę wydarzeniach.
Akcje są różnorodne, dzięki czemu
uczniowie zdobywają ciągle nowe doświadczenia oraz ciekawe umiejętności i kompetencje.
Szkolne Koło Wolontariatu rozwija się coraz intensywniej, staramy się
organizować akcje o różnej tematyce
i na rzecz różnych środowisk, zawsze
pamiętając o walorach edukacyjnych, ale przede wszystkim o idei
bezinteresownego pomagania.
tekst/foto: Dorota Dunder,
Katarzyna Kujawka
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X edycja Rodzinnego Kolędowania w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego

14 stycznia odbyła się jubileuszowa, X edycja, Rodzinnego Kolędowania w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

18

Wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością, pojawiają się nowi uczestnicy, ale wiernie też występują
dawni wychowankowie przedszkola. Byli też goście
z przedszkola „Tęcza” i ze szkoły w Koczargach Starych.
Wysłuchaliśmy pięknie wykonanych kolęd i pastorałek – i tych dobrze znanych, i tych mniej znanych –
z udziałem młodszych i starszych solistów oraz całych
wielopokoleniowych rodzin.

Do przedszkola zawitali także goście specjalni – muzykalna rodzina Pospieszalskich oraz grupa Kolędników z Okolicy, która uatrakcyjniła wieczór swoim
spektaklem.
Przy wsparciu Kolędników z Okolicy w przedszkolnej
kawiarence zbierane były pieniądze dla potrzebującego
Julka, a odbywało się to poprzez zakup pierniczków.
tekst/foto: IB

Jasełka w przedszkolu w Starych Babicach
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, miłości i piękna. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, tradycyjnie jak co roku w przedszkolu w Starych Babicach odbyły
się jasełka połączone z wigilijną wieczerzą.
18 grudnia dzieci z grupy „Zuchy” w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do
Betlejem przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa.
Wśród śpiewu aniołów do żłóbka przybyli rozradowani i
pełni werwy pastuszkowie. Nowo narodzonemu Dzieciątku pokłony złożyli także Trzej Królowie. Małe diabełki wesoło próbowały wprowadzić trochę zamętu. Inscenizacja
przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami.
Przedszkolaki świetnie wcieliły się w swoje role. Śpiewom towarzyszyły dowcipne dialogi bohaterów, które
sprawiały, że atmosfera zrobiła się bardzo radosna. Towarzyszyło temu wiele pozytywnych emocji.
Młodzi aktorzy spisali się na medal, otrzymując

ogromne brawa od publiczności. Na zakończenie głos zabrała dyrektor Bożenna Pyć, która podziękowała małym
wykonawcom i zaprosiła wszystkich do stołu pełnego
smakowitych wigilijnych potraw, przygotowanych przez
rodziców. Wszyscy goście podzielili się opłatkiem. Przy
wspólnym stole głos zabrał zastępca wójta Tomasz Szuba, który podzielił się wspomnieniami i złożył wszystkim
obecnym świąteczne życzenia. Kolejny raz okazało się, że
takie wspólne spotkania, emocje i przeżycia zbliżają ludzi,
a dzieciom pokazują, jak ważna jest tradycja świąt Bożego
Narodzenia i jak bardzo rodzinne jest to święto.
Tekst/foto: IB
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„Bibliotekarka z bajkową
walizką” w szkole Big Ben
O tym, jak ważne jest czytanie i sięganie po lekturę, nie trzeba przekonywać uczniów szkoły Big Ben. Nic więc dziwnego, że po usłyszeniu o nowej akcji Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, postanowiliśmy wziąć udział w tak
szlachetnym przedsięwzięciu. Staramy się promować czytelnictwo i miłość do książek już od najmłodszych lat.
17 stycznia szkołę podstawową Big
Ben odwiedził niecodzienny gość –
Pani Ula, czyli „Bibliotekarka z bajkową walizką” z Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice. Pani Ula gościła w pierwszej i drugiej klasie, już
po raz kolejny, w ramach projektu
promującego czytelnictwo wśród
dzieci. Uczniowie Big Bena z zaciekawieniem słuchali Pani Bibliotekarki, która zaprezentowała ciekawe,
nietypowe książki i postaci bajkowe.
Ale ponieważ w dzisiejszych czasach
biblioteka to nie tylko książki, dlatego Pani Ula wykorzystuje w swoich
podróżach z bajkową walizką różne
ciekawe i innowacyjne rozwiązania,
jak na przykład sympatyczny robot
edukacyjny Photon, który w zabawny sposób pomógł poprowadzić
lekcję o emocjach. Dzieci miały okazję przyjrzeć się swoim emocjom,
nauczyć się je nazywać i odróżniać,
a specjalnie zaprogramowany robot
zmieniał kolory światełek i wydawał rożne dźwięki w zależności od

emocji. Nie mamy wątpliwości, że
lekcje biblioteczne to nauka poprzez
świetną zabawę, a tak ciekawe spotkanie zachęci dzieci do odwiedzania
naszej gminnej biblioteki. Serdecznie
dziękujemy Pani Uli za wspaniałe

i niezwykle interesujące warsztaty
i już nie możemy się doczekać kolejnych. Bibliotekarko w r a c a j ! ! !
Nauczyciele i uczniowie
szkoły podstawowej Big Ben
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Wystawa malarstwa Heleny Baborskiej
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zaprasza na wystawę malarstwa Pani Heleny Baborskiej pn. Malarskie inspiracje.
Malarstwo zawsze było dla Pani Heleny pełne tajemnic i magii.
Przez wiele lat pozostawało sztuką w sferze marzeń. Artystka długo
czekała na moment, w którym mogła się oddać poznawaniu arkanów
sztuki. Od 2009 roku podporządkowała malarstwu całe swoje życie.
Jest szczęśliwa, że może realizować się w tej sztuce.
Artystka należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków oraz
do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Swoje prace wykonuje przeważnie w technice olejnej, w różnej tematyce: pejzaż, martwa
natura, portrety, kwiaty i akty. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw, w tym indywidualnych w kraju i za granicą.
WSTĘP BEZPŁATNY!
Czas trwania wystawy: 21 stycznia – 21 lutego 2020 r.
Miejsce: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, I p. (nowy budynek
Urzędu Gminy).
tekst: AJR
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Kartki bożonarodzeniowe
w języku niemieckim

Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą kartę bożonarodzeniową wykonaną w języku niemieckim.
W konkursie wzięło udział około 140 uczniów, którzy
wykonali przepiękne, kolorowe kartki. Naprawdę trudno było wybrać te najpiękniejsze i najbardziej oryginalne, które chcieliśmy wysłać do Domu Spokojnej Starości
w Niemczech. Wszystkie chwytały za serce, wzruszały,
skłaniały do refleksji i chwili zadumy.
Trzeba było jednak dokonać wyboru. Do nieznanych
nam jeszcze mieszkańców Domu Spokojnej Starości
w miejscowości Hansestadt Stendal wybraliśmy 30 kartek,
pozostałe zawiesiliśmy na szkolnym korytarzu, by cieszyły oko uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

Cel został osiągnięty – uczniowie napisali życzenia
w języku niemieckim, a nade wszystko – mamy taką głęboką nadzieję – sprawili choćby odrobinę radości nieznanym nam jeszcze, a mimo to bliskim naszemu sercu,
niemieckim przyjaciołom. Z niecierpliwością oczekujemy teraz jakiejś informacji zwrotnej z Niemiec.
Konkurs przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego: Anna Odachowska, Anna Ceremuga, Anna Krzesak oraz Bogumiła Podlasek.
tekst/zdjęcia: Anna Krzesak
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Od 2017 roku w całym kraju widoczny jest wyraźny wzrost opłat za odbiór odpadów. W latach 2018–2019
ponad 60% gmin podniosło ceny.
Skala podwyżek różni się w zależności od regionu Polski. W gminie Stare Babice opłata za odbiór odpadów
segregowanych w 2017 roku wynosiła
12 zł/os.; w 2018 r. – 19 zł/os.; w 2019 r.
– 29 zł/os. Patrząc na wyniki przetargu w obecnym roku zapłacimy jeszcze więcej. Skąd te podwyżki?
Bezpośrednich przyczyn wzrostu
cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów jest kilka.
Przyczyna podwyżek nr 1.
Wzrost kosztów firm działających w branży gospodarki odpadami spowodowany m.in.:
• Nagłym i skokowym wzrostem
cen energii elektrycznej – w paź
dzierniku 2018 roku prąd na Towarowej Giełdzie Energii kosztował
po nad 254 zł/MWh w stosunku
do 174,52 zł/MWh w październiku
2017 roku.
• Znaczącym wzrostem opłaty za
składowanie odpadów (tzw. opłaty marszałkowskiej) – w przypadku
niektórych frakcji nawet sześciokrotny (z 23,93 zł za tonę do 270 zł
za tonę).
• Zakazem składowania wysokokalorycznej frakcji odpadów
(>6000 kJ/kg), skrócenie czasu
magazynowania odpadów z 3 lat
do 1 roku oraz brakiem odbiorców
mogących je dalej przekształcić1.
•W
 zrostem wartości wynagrodzeń
– np. wzrost płacy minimalnej wynoszącej 2100 zł w 2018 r.; 2250 zł
w 2019 r. oraz 2600 zł w 2020 r.

przedsiębiorca oferując cenę o ponad
2 mln zł wyższą niż w 2019 i o 7 mln zł
wyższą w porównaniu do roku 2018.
Czy takie podwyżki są uzasadnione
czynnikami zewnętrznymi? Bez analizy struktury kosztów firmy – trudno stwierdzić. Z pewnością budzi to
ogromne wątpliwości.
Z reguły brak konkurencji skutkuje wzrostem cen usług oraz brakiem
innowacji w działaniach firm. Dane
pokazują, że tam gdzie o kontrakt
z gminą walczy większa liczba firm
mieszkańcy płacą taniej za odbiór
śmieci2.
Monitorowanie rynku gospodarki
odpadami pod kątem nadużywania
pozycji dominującej lub niedozwolonych porozumień, np. zmów przetargowych należy do obowiązków
UOKiK. W sierpniu 2019 r. prowadzone było sześć postępowań wyjaśniających.
Przyczyna podwyżek nr 3.
Nieuczciwe zachowania mieszkańców
Metoda ustalania opłat na odbiór
i zagospodarowanie odpadów na
podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
ma jedną podstawową wadę. Podstawa metody tj. liczba mieszkańców
jest łatwa do zmanipulowania na poziomie pojedynczych gospodarstw
domowych. Obserwowane są nieuczciwe zachowania mieszkańców,
a więc praktyki celowego zaniżania
liczby osób zamieszkujących posesję. Kurcząca się populacja gminy

powoduje znaczne obniżenie dochodów za usługi w zakresie gospodarki
odpadami, co przy względnie stałej
masie odpadów powoduje stopniowy
wzrost stawek na osobę. Błędne koło
– mieszkaniec chcący nieuczciwie
oszczędzić przyczynia się do wzrostu
opłat dla wszystkich mieszkańców
gminy – również dla siebie.
Czy tak już zostanie?
W ciągu 2020 roku wysokie ceny za
odbiór i zagospodarowanie odpadów będą się utrzymywać. Nadzieję na zmianę w tym zakresie niesie
projektowana ustawa o rozszerzonej
odpowiedzialności producenta, mająca na celu przeniesienie odpowiedzialności finansowej za wytwarzanie
odpadów na firmy wprowadzające
produkty na rynek (zgodnie z zasadą
zanieczyszczający płaci). Tymczasem
zanieczyszczającym pozostajemy my
i to my zapłacimy za wytworzone odpady.
tekst: Dominika Paca
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foto: AdobeStock

Frakcja wysokokaloryczna jest nieodłącznym produktem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Najczęściej
w zakładzie przetwarzania odpadów przyjmuje postać paliwa alternatywnego, tzw.
RDF. Jedynymi stabilnymi odbiorcami
RDF są cementownie oraz spalarnie mogące przekształcić je termicznie, ale ich liczba
i zdolność przerobowa w skali kraju nie jest
wystarczająca do zagospodarowania całkowitej powstałej frakcji.
2
Badanie rynku usług związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi
w gminach miejskich w latach 2014–2019,
UOKiK, sierpień 2019.
1

Przyczyna podwyżek nr 2.
Brak konkurencji, monopol
Z roku na rok maleje liczba podmiotów, które biorą udział w przetargach.
Wg raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
w ciągu ostatnich dwóch lat w 50–
60% gmina miejskich o zamówienie
ubiegał tylko jeden przedsiębiorca.
Podobnie było w przypadku naszej
gminy – do przetargu na odbiór odpadów w 2020 roku stanął jeden
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA
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Mniszek lekarski
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zwany popią
główką

fragment
Mniszek lekarski należący do rodziny astrowatych, po
łacinie zwany Taraxacum officinale, w samej Europie
posiada ponad 1 000 gatunków, z czego w Polsce ponad 200. Roślina ta powszechnie występuje na łąkach,
w uprawach, a także w widnych lasach. Z racji swojej
niezwykłej żywotności i powszechności uznawana za
chwast.
Właściwości zdrowotne
Mniszek lekarski wykazuje wiele cennych właściwości leczniczych. Jest doskonałym źródłem witamin: A,
C, E, K, tiaminy, witaminy B6, wapnia żelaza, potasu
oraz manganu; zawiera także tak cenne minerały jak:
kwas foliowy, magnez, fosfor czy miedź. Dzięki tym
składnikom: pobudza czynność wątroby, oczyszcza
krew, działa moczopędnie, łagodzi ukąszenia owadów,
hamuje rozwój wielu bakterii i grzybów, wspomaga
antybiotykoterapię, działa antyoksydacyjnie, hamuje
powstawanie wolnych rodników, zwiększa wydzielanie
żółci w wątrobie.
Przeciwskazania
Mniszek lekarski, jak każda roślina lecznicza, może nasilać pewne dolegliwości, w tym przypadku żołądkowe, związane z nadkwaśnością soku żołądka. Niewielki
procent ludzi jest uczulonych na mleczko zawarte
w pędach tej rośliny, gdyż to ono jest najczęstszym źródłem alergii.
Kuchnia
Doskonałym surowcem w kuchni są młode liście,
idealnie nadające się do sałatek i kanapek. Stanowią
również aromatyczną przyprawę do zup oraz sosów.
Warto jednak zdawać sobie sprawę, że najsmaczniejsze
są młode liście, gdyż wyrośnięte rośliny, w trakcie lub

po kwitnieniu, charakteryzują się gorzkim posmakiem.
Za ciekawostkę posłuży fakt, że pąki mniszka można
zamarynować. Z kolei z kwiatów można przyrządzić
smaczny miód.
Kosmetyka
Roślina ta niezwykle korzystnie wpływa na kondycję
naszej cery, przyczyniając się do zwalczania większości
najczęściej występujących problemów skórnych, takich jak chociażby trądzik czy przebarwienia. Zawarta w roślinie witamina C przyspiesza procesy gojenia
i redukuje widoczność blizn oraz przebarwień potrądzikowych; jest skuteczna przy łagodzeniu i gojeniu
poparzeń słonecznych.
Zbiór roślin
Korzenie możemy pozyskiwać przez cały rok, z kolei
w kwietniu i maju zbieramy młode listki oraz główki
kwiatów, będące w początkach lub pełni kwitnienia.
Zbiór kwiatów należy przeprowadzać przed południem
w suche, słoneczne dni.
Ważne, by wykorzystywane do przepisów rośliny
miały możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami,
w związku z powyższym ich zbiór należy przeprowadzić
z terenów występujących z dala od ruchliwych ulic.

CIEKAWOSTKI

•	Polska nazwa mniszek nawiązuje
do wygolonej głowy zakonnika
i jest dosłownym tłumaczeniem
słów „caput monachi”.
•	Popularna nazwa mlecz jest nieprawidłowym określeniem tej rośliny,
gdyż jest to botaniczna nazwa zupełnie innego rodzaju roślin (m.in.

mlecza polnego, mlecza kolczastego, mlecza zwyczajnego). Słowem
mlecz dawniej określano wszystkie
podobnie wyglądające rośliny wydzielające biały sok.
•	Duża zawartość przeciwutleniaczy
sprawia, że mniszek lekarski jest
popularnym składnikiem kremów
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przeciwzmarszczkowych i ujędrniających.
•	Sok z mniszka lekarskiego działa leczniczo na wiele problemów
skórnych i doskonale sprawdza się
w rozjaśnianiu przebarwień i wyrównywaniu kolorytu skóry, a także rozjaśnianiu włosów.
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Serum do twarzy

Propozycje wykorzystania mniszka lekarskiego

Przygotowanie:
Kwiaty i liście mniszka należy zmiksować za pomocą
blendera. Opcjonalnie można dodać żel aloesowy dostępny w aptece lub pozyskany bezpośrednio z popularnej
w czasach PRL rośliny doniczkowej. Po 30-stu sekundach
blendowania, miksturę należy odstawić na około 30–60
Herbatka z kwiatów mniszka

minut, żeby żel aloesowy nasiąkł sokiem z mniszka.
Następnie kwiaty i liście odcedzić przez ściereczkę.
Dla uzyskania jednolitej konsystencji zaleca się powtórzenie czynności. Do serum można dodać witaminę
E i wszystko ponownie wymieszać. Finalny produkt
umieścić w ciemnej buteleczce z pipetą. Ze względu na
brak konserwantów serum należy przechowywać w lodówce, gdzie zachowa trwałość przez około 2–3 miesiące.
Serum należy stosować na oczyszczoną, odtłuszczoną skórę twarzy i szyi, jeszcze przed nałożeniem swojego ulubionego kremu.
Zielone smoothie

Składniki:
• 1 łyżka suszonych lub świeżych kwiatków mniszka
• 1 szklanka gorącej wody
Przygotowanie:
Ekologiczną herbatkę należy przechowywać w puszce lub słoiku.
Przygotowanie analogiczne do herbatek ziołowych.
Kwiaty mniszka należy zalać gorącą, ale nie wrzącą
wodą i pod przykryciem dostawić na kilka minut.
Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen
tekst o mniszku lekarskim i więcej propozycji wykorzystania go.

Składniki:
• 1/2 szklanki świeżo zebranych liści mniszka
• 4 liście buraka
• 1,5 szklanki świeżych lub mrożonych truskawek
• 1 szklanka wody
• opcjonalnie 2 łyżki miodu dla smaku
Przygotowanie:
Wszystkie składniki należy zmiksować w blenderze,
aż do uzyskania jednolitego koloru. Opcjonalnie do
smaku można dodać 2 łyżki miodu.

Zielony makaron z liści mniszka lekarskiego
Składniki:
• 2 szklanki liści mniszka lekarskiego (dokładnie
opłukane i osuszone)
• 2 jajka
• 1/2 łyżeczki soli
• 1 szklanka mąki
Przygotowanie:
Za pomocą blendera liście mniszka i jajka należy
zmiksować na gładkie i płynne puree. W dużej misce
należy zmieszać 1 szklankę mąki oraz sól. Następnie
do mąki dodać puree mniszkowe i dobrze wymieszać.
Dla uzyskania konsystencji elastycznego ciasta można
dodać więcej mąki.
Rozrobione ciasto należy wyłożyć na posypaną mąką
stolnicę i wyrabiać do czasu, aż będzie jednorodne
Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przyrody” to teksty o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniące funkcji
poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.

i elastyczne. Rozwałkowane na arkusz ciasto należy pozostawić na stolnicy na około godzinę, po czym pokroić na cienkie paski.
Odpowiednio wcześniej należy przygotować duży
garnek osolonej wody. Do wrzącej wody należy wrzucić makaron i mieszać, żeby się nie posklejał. Makaron gotować przez 3–5 minut. Po ugotowaniu odcedzić
i podawać z ulubionym sosem lub pesto.

Pamiętaj! Zbieraj wyłącznie zioła, które znasz
i rób to w miejscach oddalonych od ruchliwych
dróg oraz innych źródeł
zanieczyszczeń.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst: Joanna Szczepanik,
foto: Joanna Szczepanik, Pixabay
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Składniki:
• 1 szklanka kwiatów mniszka
• 1 szklanka liści mniszka
• witamina E w kroplach
• żel aloesowy (opcjonalnie)
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Z poradnika dietetyka
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Postanowienia noworoczne
okiem psychodietetyka

Styczeń to okres żniw dla klubów fitness, dietetyków, a także poradni zdrowotnych. To czas, w którym stawiamy sobie cele bycia lepszym, zdrowszym, szczęśliwszym. W mediach społecznościowych
pojawia się wiele zdjęć opatrzonych opisem „Nowy rok – nowa ja”. Tworzymy listy postanowień:
dwóch, czterech, a czasem nawet kilkunastu na dany rok.
To zjawisko najlepiej obrazują kluby
fitness, które na początku stycznia pękają w szwach, a już w lutym czy marcu pustoszeją. Badania pokazują, że
tylko co dwudziesta (!) osoba zrealizuje swoje postanowienia noworoczne. Dlaczego więc stawiamy sobie co
roku cele i przegrywamy?

24 Po co stawiamy sobie postanowienia noworoczne?

By odpowiedzieć na to pytanie,
powinniśmy najpierw zapytać: Dlaczego co roku stawiamy sobie postanowienia zmian? Dlaczego chcesz
coś zmieniać w swoim życiu? Czy
jest to Twoja wewnętrzna potrzeba,
czy presja otoczenia, moda, podążanie za tłumem? A może wręcz nie
wypada nie mieć postanowień?
Czy postanawiając zmiany, przyznajesz sama przed sobą, że nie jesteś idealna i robisz coś źle?
Zanim zabierzemy się do spisywania listy postanowień, zastanówmy
się, czy jest to działanie, którego potrzebujemy, czy świadomie poniesiemy wysiłek realizacji celów i czy
faktycznie są one tym, czego chcemy.
W gabinecie dietetycznym często
pada zdanie: „Chcę schudnąć i być
szczęśliwsza”. Kiedy pytam, co kryje
się za słowem szczęście, najczęściej
zapada cisza…
Okazać się może, że to nie o chudnięcie nam chodzi, tylko poczucie
naszej wartości, akceptacji przez
środowisko. To otoczenie wymaga
od nas pewnego wyglądu, a nie my.
„Chcę schudnąć, by być zdrowa.
Chcę schudnąć, by być szczęśliwsza.
Chcę schudnąć, by podobać się swojemu mężowi.”

W pierwszym założeniu nasz cel to
schudnąć, ale tak naprawdę nie jest to
cel główny. Jest nim satysfakcja z siebie, zadowolenie. Zdrowie to brak
trosk i nieprzyjemnych objawów,
więc jesteśmy szczęśliwsi i korzystamy z życia. Podobanie się bliskiej
osobie to zaspokojenie potrzeby akceptacji, miłości, bliskości. Czy te
potrzeby zrealizujemy, chudnąc? Nie
zawsze. Być może naszym postanowieniem powinno być: „Znajdę więcej czasu dla siebie.” „Spędzę więcej
chwil z bliskimi, by oni poczuli, że ich
kocham i by oni mogli okazać swoją
miłość.” „Będę się zdrowo odżywiać,
bo moim problemem jest wybieranie
pokarmów słabej jakości”.
Kolejne postanowienie to aktywność fizyczna. Z początkiem stycznia
podejmujemy decyzję o zakupie karnetu, sportowych ubrań, planujemy
4–5 treningów tygodniowo. Nasza
motywacja? Być fit, być szczupłą, lub
umięśnionym i swoją sylwetką pochwalić się latem na plaży. Mijają tygodnie, a z 5 treningów robi się jeden
od czasu do czasu, aż wreszcie postanowienie przechodzi w niepamięć.
Co się takiego wydarzyło, że znów
nam nie wyszło?
Nasza motywacja być fit okazała
się być zbyt słaba? Pomimo przekazów medialnych o wysportowanej
sylwetce, nie marzymy o tym, by być
chudym. Kojarzy nam się to z ciężkim, trudnym treningiem i zmęczeniem. Aktywność fizyczna wpływa
pozytywnie na nasze zdrowie, chroni nasz organizm przed różnymi
chorobami typu cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, ale nawet to może
się okazać zbyt słabą motywacją.
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Jak realizować cele
Od słów do czynu! Teraz planujemy wdrożenie naszych postanowień!
Jak?
Przede wszystkim zweryfikuj
ilość postanowień, określ im terminy realizacji, poziom motywacji
i wdrażaj krok po kroku.
Zobrazujmy to na przykładzie postanowienia „Będę przygotowywać
5 posiłków dziennie”. Do tej pory
miałaś mało czasu, jadłaś dużo na
mieście, nieregularnie i podjadałaś
dużo słodyczy. Twoje postanowienie
ma pomóc Ci wdrożyć regularne,
lepszej jakości posiłki i pomóc ograniczyć słodycze.
Czy jesteś w stanie zrealizować ten
cel? Odżywiać się zdrowo – tak. Gotować 5 posiłków – nie zawsze.
Jeśli do tej pory miałaś czas na
przygotowanie sobie jednego posiłku, a pozostałe były to przypadkowo
kupne gotowe dania, to gwarantuję
Ci, że realizacja postanowienia będzie niewykonalna, chyba, że twoje
życie zmieniło się drastycznie i teraz
masz bardzo dużo wolnego czasu.
Nie? W takim razie zmień sposób
realizacji.
5 posiłków zmień na 4, a może nawet 3, które będziesz przygotowywać;
nie codziennie, ale raz na dwa dni.
A co z pozostałymi? To dalej mogą
być kupne, gotowe dania, ale zacznij
wybierać mądrze. Jeśli zawsze kupujesz frytki w restauracji, to tym razem
wybierz sałatkę. Wysiłek poniesiony
będzie niewielki, korzyść z realizacji
celu będzie satysfakcjonująca.
Jak natomiast zrealizować cel dotyczący aktywności fizycznej? Dlaczego jestem skazana na porażkę? Czy

zdrowie i ekologia

Co dietetyk myśli o postanowieniach noworocznych?

planując 5 godzin treningu tygodniowo wzięłaś pod uwagę godziny pracy,
swoje pozostałe obowiązki, czas dojazdu na trening, opiekę nad dziećmi, czas na przygotowanie posiłków,
i najważniejsze – REGENERACJĘ?
Jeśli do tej pory byłaś / byłeś typem
kanapowca, to każda aktywność fizyczna będzie odczuwana jak katorga. Kolejne dni w upłyną pod hasłem
bólu mięśni i zmęczenia. Codzienna
aktywność fizyczna w tym momencie nie zakłada czasu na odpoczynek, regenerację. Zamiast odczuwać
coraz większą satysfakcję z treningu,
zaczniesz czuć niechęć. Zmęczenie
organizmu najczęściej kończy się
osłabieniem układu odpornościowego i infekcjami. Efekt? Zamiast ruszać
się codziennie, lądujesz w łóżku z antybiotykiem.

Jak w takim razie zaplanować
trening?
Przejrzyj swój harmonogram dnia
i zastanów się, ile czasu realnie jesteś
w stanie wygospodarować na trening.
Może się okazać, że praca, ilość obowiązków domowych, podzielenie się
opieką nad dziećmi ze współmałżonkiem pozwala Ci wygospodarować
obecnie godzinę tygodniowo. Powiesz – „nie warto!”. Mylisz się. Każda
godzina aktywności fizycznej pomaga osiągnąć cel. Jedna godzina tygodniowo to więcej niż nic. Po dwóch

– trzech tygodniach może się okazać,
że trening tak wszedł Ci w nawyk,
że jesteś w stanie wygospodarować
kolejną godzinę i z jednej godziny
tygodniowo zrobią się dwie – z czterech – osiem miesięcznie. Dodatkowo powolne wdrażanie treningów
pozwala się zregenerować i uniknąć
przeziębień.

Jak wytrwać?
Wg psychologów zmiana nawyków
wymaga aż 3 miesięcy, by nowy nawyk utwierdził się w naszym działaniu i przestał generować duże koszty
energetyczne. Dlatego daj sobie czas,
wprowadzaj zmiany powoli, krok
po kroku. Jeśli na twojej liście jest 5
postanowień, to ustal im daty wdrożenia, odsunięte w czasie o przynajmniej kilka tygodni. Pozwól sobie
oswoić się z nowym jednym nawykiem i dopiero wtedy wdrażaj kolejną
zmianę. Daj sobie prawo na drobne
porażki. Jeśli po miesiącach objadania się słodyczami, wprowadzasz dni
bez cukru, to nie licz efektów swojego postanowienia ilością dni, w których uległaś, a mierz go ilością dni,
w których wytrwałaś. Każdy dzień
bez słodkości jest w tym przypadku
dniem wygranym.
Bardzo pomocne mogą okazać się
dostępne na rynku planery. Możemy
także wykonać sami tabelę swoich
postanowień noworocznych, gdzie

Uważam, że każdy impuls, który
skłoni nas do działania, zmiany złych
nawyków i zachęci do większej dbałości o swoje zdrowie jest dobry. Nie
musimy czekać aż do 1 stycznia, by
podjąć taką walkę, bo każdy poniedziałek czy pierwszy dzień miesiąca,
jest odpowiednim momentem, by
zacząć.
Największy błąd, jaki moim zdaniem popełniają moi podopieczni
w realizacji postanowień to zero-jedynkowe podejście do tematu: „nie
jem słodyczy w ogóle, albo jem na potęgę”, „Wytrwałam w postanowieniu
10 dni, a jedenastego się poddałam,
czyli postanowienie już nieważne
i nie muszę do niego wracać”.
Pamiętajmy, że na nawyki pracowaliśmy kilka lat, a może nawet
i całe życie. Nie zmienimy naszych
przyzwyczajeń w ciągu jednego dnia
za pomocą magicznej różdżki. Jest to
proces, który wymaga nie tylko czasu,
cierpliwości i naszej siły, ale przede
wszystkim naszej empatii do samych
siebie, zaakceptowania naszych słabości i pozwolenia sobie czasem
upaść, po to, by złapać oddech, wstać
i ruszyć dalej.
Jeśli podoba Ci się pomysł tablicy
z postanowieniem, dołącz do grupy
na facebooku Zdrowo i aktywnie –
grupa wsparcia i pobierz plik do wydruku. Możesz także napisać maila na
dieta@movmed.pl z prośbą o przeslanie tablicy w wersji do wydruku.
Życzę Państwu wielu wspaniałych
i skrojonych na miarę własnych możliwości postanowień na rok 2020,
a może to dobry rok, by mieć jedno
postanowienie o braku postanowień.
Magdalena Niewiadomska,
dietetyk

styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA
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będziemy zaznaczać każdego dnia
realizację zadań. Taki kalendarz,
powieszony gdzieś w widocznym
miejscu skutecznie przypomina
o postanowieniach. Dodatkowo pozwala dostrzegać sukcesy, a nie porażki. Każdy dzień oznaczony jako
zrealizowany jest naszym małym
sukcesem, który składa się na jeden
duży sukces.
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28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Kochani, dziękujemy Wam za udział w tym wielkim wydarzeniu; za wsparcie, pomoc
fizyczną, duchową i finansową oraz za niepowtarzalną atmosferę Wielkiej Orkiestry!!!
zaangażowanie ogromnej rzeszy ludzi o wielkich sercach:
mieszkańców naszej gminy, artystów, którzy wystąpili
na naszej scenie, wolontariuszy, sponsorów, partnerów;
pracowników, instruktorów i uczestników zajęć Domu

12 stycznia sztab nr 5299 Domu Kultury Stare
Babice we współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice, GOSiR-em oraz Biblioteką Publiczną Gminy Stare
Babice zorganizowali drugi już finał WOŚP. Z naszych
obliczeń wynika, że zebraliśmy ponad 50 000 złotych,
czyli o 18 000 złotych więcej niż w ubiegłym roku.
Dokładny wynik poznamy na początku marca.
W naszej gminie działały w tym roku jeszcze
trzy inne sztaby: Przedszkole w Starych Babicach, Szkoła Podstawowa EduLab oraz Centrum
Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO. Wspólnie
Stare Babice zebrały ponad 104 000 złotych.
Nie udałoby się nam to wszystko, gdyby nie
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

dom kultury
Kultury. Specjalne podziękowania należą się Markowi
Biardzie – szefowi sztabu przy Domu Kultury i Paulinie
Nowakowskiej – koordynatorowi całego przedsięwzięcia.
Zebrane środki będą w tym roku przeznaczone dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Migawki
Zbieraliśmy środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji w obszarze: chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i neurochirurgii.
Do zobaczenia i zagrania za rok!
tekst: AK; foto: IB, AK
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Sztab nr 3715 – przedszkole
w Starych Babicach
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Sztab nr 4397
– SP EduLab

organizatorzy
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partnerzy i sponsorzy
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Śpiewanie instrumentów
Dom Kultury Stare Babice ma misję przybliżać mieszkańcom gminy różne formy sztuki, zawsze w najlepszym wydaniu. Na naszej Sali Widowiskowej mieliśmy okazję gościć
najwyższej jakości artystów, w tym m.in. Lviv Imperial Ballet lub światowej sławy śpiewaczkę jazzową Grażynę Auguścik. Przychodzi czas na kolejne zachwycające widowisko, w którym muzyka gra pierwsze skrzypce, choć nie zagra żaden instrument.
Na polskiej scenie muzycznej dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy.
Dzięki możliwościom błyskawicznej
wymiany informacji i możliwości
brania udziału w życiu kulturalnym
na całym świecie muzycy przenoszą
na polski grunt wiele nowinek ze
świata artystycznego.
Vocal Play to sposób wykonywania muzyki za pomocą odpowiedniej
artykulacji – przekształcając swój
głos, artyści imitują dźwięki instrumentów. Nie jest to forma nowa (już
w latach 30. czy 40. The Mills Brothers zarabiali miliony na sprzedaży
płyt i koncertach, na których naśladowali instrumenty takie jak tuba,
saksofon, trąbka) i stale rozwija się
na całym świecie. W Polsce taką wokalną orkiestrę tworzy 8 mężczyzn
wywodzących się z poznańskiego
Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – zespół AudioFeels. Staranna edukacja
pozwoliła na podjęcie ambitnego
zadania – stworzenia wyjątkowego,
nowoczesnego brzmienia daleko wykraczającego poza chóralną tradycję.
Warsztat, który panowie zdobywali
na przestrzeni lat w szkołach muzycznych oraz chórach chłopięcych,
umożliwił osiągnięcie doskonałej
harmonii, która została doceniona
przez krytyków oraz publiczność.
Początki formacji sięgają 2007
roku. Kariera AudioFeels rozpoczęła się w rodzinnym mieście członków Zespołu, w Poznaniu. Uznanie
wśród kilkumilionowej publiczności
zdobyli, podbijając serca widzów
popularnego programu „Mam talent”, gdzie dotarli do finału i zdobyli
trzecie miejsce. Już w październiku
2009 roku ukazał się ich pierwszy
studyjny album – „Uncovered”. Płyta
zawierająca covery takich artystów

jak między innymi Simon & Garfunkel, Red Hot Chili Peppers, Sting czy
Metallica, w dwa tygodnie pokryła
się złotem i stała się najchętniej kupowaną płytą CD w Polsce (drugie miejsce na liście OLIS). 2010
rok przyniósł zespołowi nominację
do nagrody Fryderyki w kategorii
„Nowa twarz fonografii” oraz zakwalifikowanie do Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii „Zespół roku”. Na początku 2010
roku zespół został poproszony przez
UEFA o przypomnienie utworów
związanych z Mistrzostwami Europy
w Piłce Nożnej podczas losowania
grup eliminacyjnych do Euro 2012.
Wydarzenie to odbyło się w Sali Kongresowej w Warszawie i było transmitowane przez 111 największych stacji
telewizyjnych w Europie i na świecie.
W 2011 roku ukazała się druga płyta
grupy AudioFeels – „Unfinished”. Na
dwupłytowym albumie znalazły się
przede wszystkim własne kompozycje, ale także covery takich artystów
jak Seal czy grupa Nirvana.
Niebanalne aranżacje zespołu są
stale doceniane w Europie oraz za
oceanem. AudioFeels jest laureatem
pierwszej nagrody oraz nagrody
publiczności Harmony Sweepstakes A Cappella Festival. Ta wygrana w 2012 roku otworzyła im drzwi
do finałów konkursu w San Rafael
w Kalifornii, podczas którego reprezentowali Nowy Jork. W całej
historii Harmony Sweepstakes polski zespół nie został uhonorowany
takim wyróżnieniem.
Od początku istnienia zespół zdobywa kolejne nagrody i fanów. Ich
wersje największych przebojów Led
Zeppelin, The Beatles, The Rolling
Stones, Guns&Roses, Red Hot Chili
Peppers to propozycja nie tylko dla

entuzjastów klasycznego rocka, ale
dla każdej osoby wrażliwej na otaczający świat i otwartej na nowe doświadczenia. Recitale AudioFeels to
koncerty o unikalnym charakterze,
ponieważ założenia klimatu vocal
play są skoncentrowane na percepcji
audiowizualnej i dają inne wrażenia,
niż odtwarzanie tych interpretacji
na sprzęcie audio. Słuchacz łączy
fakt występującego na scenie zespołu wokalnego z brzemieniem
przypominającym band. Podczas
słuchania płyty, nawet mając świadomość konwencji produkcji tego
rodzaju muzyki, odbiorca nie doznaje tak intensywnych bodźców,
jak podczas wykonania jej na żywo.
tekst: WK

Chcesz doświadczyć tej
wyjątkowej, bardzo trudnej,
ale niesamowicie efektownej
sztuki: koncertu a capella,
a jednak z brzmieniem
instrumentów?
Zapraszamy do Sali
Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice
21 marca 2020 roku
o godz. 18:30!
Bilety możecie kupić
w kasie Domu Kultury
i na portalu biletyna.pl.
Jedno podwójne zaproszenie
czeka na zwycięzcę krzyżówki
ze s. 45.
Zapraszamy do udziału
i życzymy powodzenia!
Koncert dofinansowany
ze środków Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
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Zespół CHOREA ANTIQUA powstał w 1988 r. przy Klubie Tanecznym FAN – TAN. Jego
członkowie studiowali w Academie Internationale de Dances et Musiques Anciennes
we Francji u najwybitniejszego włoskiego tancerza i choreografa Andrei Francalanci,
następnie u Lieven a Baerta z Belgii i Dorothe Weltboter. Zespół jest częścią Fundacji
Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA.
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15 grudnia w Sali Widowiskowej przenieśliśmy się
w magiczny czas Renesansu i Baroku. Artyści mają na
swoim koncie wiele prestiżowych imprez i festiwali,
m.in.: Międzynarodowych Turniejów Rycerskich, imprezie towarzyszącej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, widowiska „Spotkanie sprzed 1000 lat” podczas
obchodów 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zespół
brał udział w zdjęciach do filmu w reżyserii Macieja Wojtyszki „Mistrz i Małgorzata”. Wielokrotnie występował na
Zamku Królewskim, na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, na
zamku w Gniewie, w Pałacu Łazienkowskim oraz w Teatrze Północnym w Warszawie.

Zespół CHOREA ANTIQUA ma na swoim koncie
występy zagraniczne, np. w Kopenhadze, na Ukrainie
i Białorusi, a także w Rumunii, gdzie reprezentował Polskę podczas Festiwalu Batorego.W swojej historii grupa
odnosiła liczne sukcesy.
Zespołowi CHOREA ANTIQUA towarzyszą grupy
wokalne i muzyczne wykorzystujące instrumenty dawno
zapomniane, np.: flety (consort), fidel, rebek, cynk, lutnia. Wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat i przenosi widzów w świat, którego już nie ma: w świat dawnej
elegancji, etykiety dworskiej, dostojeństwa i umiaru
w zachowaniu, tajemniczych flirtów, romantyzmu.
tekst/foto: AK

Kolędowanie z GOSPEL JOY
GOSPEL JOY współpracował między innymi z takimi artystami jak:
Mietek Szcześniak, Natalia Niemen,
Kasia Moś, Mate.O, Brian Fentress
(USA), Ruth Lynch (Wlk. Brytania),
Emma Nichols (USA), Mezo i Sylwia
Grzeszczak. Ma na swoim koncie
pięć płyt, koncerty telewizyjne oraz
półfinał w programie „Mam talent”.
W wyjątkowym okresie Bożego
Narodzenia obejrzeliśmy ten magiczny koncert, podczas którego
usłyszeliśmy nastrojowe, świąteczne
pastorałki, hity wykonywane przez
światowej sławy wokalistów oraz
kolędy w wyjątkowych, gospelowych aranżacjach.

GOSPEL JOY to poznański chór przepełniony energią i radością. Od ponad 20 lat
występuje na polskich i zagranicznych scenach, śpiewając tak największe hity muzyki gospel, jak i autorskie utwory wykonywane w języku polskim i angielskim.

tekst/foto: AK

styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

dom kultury

Kolędowanie z Domem Kultury

Migawki

W sobotę 18 stycznia w Sali Widowiskowej
odbyło się kolędowanie z Domem Kultury.
Wieczór kolęd i pastorałek przy blasku choinkowych
światełek i przy poruszających
się na czworakach między fotelami najmłodszymi słuchaczami na długo pozostanie
w pamięci wykonawców i widzów.
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gitarze – Ferida Lakhdara, uczniów studia wokalnego
Anity Koncy oraz zespołu muzycznego Marka Biardy.
Owacje na stojąco otrzymała Anita Konca prezentując
pastorałkę „Mario, czy już wiesz”.

W programie znalazły się występy zaproszonych gości (księdza Mirosława Majznera), uczestników zajęć
w Domu Kultury: Chóru Aprobata pod dyrekcją Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej, instruktora gry na

Finałową kolędę żywiołowo zaśpiewali wszyscy wykonawcy razem z pracownikami Domu Kultury. Z widowni
śpiewającym wtórowali: najstarsi mieszkańcy gminy, dzieci, rodzice i zastępca wójta Tomasz Szuba z Małżonką.
tekst/foto: AK
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Dom Kultury zaprasza
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biblioteka
A co tam, Czytelniku, w bibliotece słychać? Aktywna babicka biblioteka zaprasza na serię
książkowych wydarzeń, czyli krótko i zwięźle o tym, co proponujemy.

Nowy rok, nowe wyzwania
i plany biblioteki
6. W aplikacji wszystkie wybrane wcześniej książki znajdziesz na półce. Sięgnij po jedną z nich i… zapomnij
o całym świecie, czytaj do woli przez 30 dni!
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Senior aktywny i kreatywny, czyli komputerowy
fitness mózgu powraca
24 lutego startujemy z nowym kursem komputerowym
dla seniorów. Kurs będzie trwał 6 tygodni, tj.: od 24 lutego do 6 kwietnia. Zajęcia będą trwały godzinę i odbywały się raz w tygodniu – w poniedziałki w dwóch
grupach po 5 osób. I grupa od godz. 10.00; II grupa od
godz. 12.00. Kurs jest całkowicie bezpłatny; odbywać się
będzie w bibliotece na tutejszych komputerach stacjonarnych. W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy, które będą odbywał się od 10 do 14 lutego
w godzinach pracy biblioteki. Osoby chętne przy zapisie
proszone są o wypełnienie ankiety. Pierwszeństwo mają
osoby, które nie uczestniczyły w kursie w 2019 r.
Cyfrowe czytanie w babickiej bibliotece
Jak to możliwe? Stało się to za sprawą przystąpienia naszej biblioteki do Konsorcjum Bibliotek Publicznych
Województwa Mazowieckiego i podpisania umowy
z firmą Legimi.
Legimi to polska wypożyczalnia e-booków, z której
czytelnicy babickiej biblioteki mogą skorzystać zupełnie
za darmo! Już dziś bezpłatnie udostępniamy e-booki za
pośrednictwem Legimi. Wystarczy na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założyć konto
i pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Wszystkie e-książki
można czytać jednocześnie na dwóch wybranych przez
siebie urządzeniach: smartfonie, tablecie, komputerze lub
czytniku. Za darmo! Bez limitu słów! Bez limitu pozycji!
Jak zacząć czytelniczą przygodę z Legimi?
1. Wpisz kod otrzymany w bibliotece na stronie: https://
www.legimi.pl/mazowieckie/.
2. Na tej samej stronie załóż konto, następnie zaloguj się
w okienku, które się pokaże.
3. Pobierz na urządzenie bezpłatną aplikację Legimi.
4. Zaloguj się do niej loginem i hasłem (patrz punkt 2.).
5. Wybierz coś do czytania→sięgnij do katalogu. Kliknij
przycisk „pobierz na półkę” na stronach interesujących Cię książek i wykonaj synchronizację konta.
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA

→ Aby korzystać z wypożyczalni e-booków trzeba być
czytelnikiem biblioteki oraz nie zalegać z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.
→ Czytelnik w danym miesiącu może otrzymać jeden
kod z miesięcznym okresem ważności od momentu
aktywacji. Kod musi być aktywowany w miesiącu jego
pobrania. Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca
czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece kodu,
ten wygasa.
→ Biblioteka dysponuje 27 kodami dostępu na dany miesiąc, tym samym obowiązuje zasada „Kto pierwszy,
ten lepszy”.
→ Pierwszego dnia miesiąca biblioteka generuje i zaczyna wydawać kody przypisane dla tego miesiąca. Jeżeli
pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy,
wówczas kody będą wydawane od pierwszego dnia
roboczego w miesiącu.
→ Biblioteka posiada dostęp do panelu, dzięki któremu
na bieżąco śledzi statystyki wydanych kodów dostępu.
→ W związku z ograniczoną ilością miesięcznych kodów, osoby, które nie wykorzystają pobranego kodu
będą miały nałożone ograniczenie, tj. brak możliwości
korzystania z opisanej funkcjonalności przez kolejne
3 miesiące. O zaistniałym ograniczeniu czytelnik będzie informowany przy wizycie w bibliotece po kolejny kod.
→ Ograniczenie zostanie również nałożone w przypadku
aktywacji kodu i nieskorzystania z czytania.
→ W przypadku pytań prosimy o kontakt z biblioteką.
Podsumowanie 2019 r.
Biblioteka jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla
siebie. I ci, którzy odwiedzają nas bardzo często, i ci którzy tylko sporadycznie zaglądają w nasze progi, nie raz
pewno zastanawiali się, ile książek ta biblioteka jeszcze
pomieści. A pomieścić musi dużo, by nie tylko najmłodsi, ale i ci trochę starsi nasi wierni czytelnicy mogli wybrać to, co aktualnie ich interesuje. Dziękujemy naszym
Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom, że byliście
z nami. Docenialiście, uczestniczyliście w wydarzeniach,
mówiliście wiele ciepłych słów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym podsumowaniem na sąsiedniej stronie.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

biblioteka
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informacje

Darmowa pomoc psychologa dla mieszkańców gminy Stare Babice
Od stycznia 2020 r. obowiązują nowe godziny i dzień przyjęć w Punkcie Pomocy Psychologicznej przy
GOPS dla mieszkańców gminy Stare Babice.
Punkt czynny jest raz w tygodniu w poniedziałki w godz.:
10:00–13:00 dla seniorów (zapisy)
13:00–19:00 dla wszystkich mieszkańców (zapisy)
Spotkania odbywają się w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. nr 41).
Osoby, które chciałyby umówić się na wizytę prosimy
o kontakt pod nr tel. 601 938 288 lub mail: fundacjazrodlozmian@gmail.com.
Metody i formy pracy punktu obejmują: konsultacje/
sesje indywidualne; warsztaty grupowe; współpracę psychoedukacyjną i profilaktyczną ze szkołami (dyrektor,
pedagog/psycholog szkolny); współpracę z GOPS; współpracę z GKRPA.
Punkt Pomocy Psychologicznej prowadzi mgr Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia
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kliniczna i zdrowia, doradca zawodowy, socjoterapeutka, psychotraumatolog (w trakcie specjalizacji), Prezes
Zarządu Fundacji Wsparcia Psychologicznego, Terapii
i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian.
Spotyka się z osobami, które czują się samotne, chcącymi uwolnić się od niskiego poczucia własnej wartości, lęku
przed oceną, zamartwiają się, przeżywającymi kryzys, żałobę, zmagającymi się z bolesnymi doświadczeniami stresu, lęku, doświadczającymi stanów obniżonego nastroju,
depresji, mającymi trudności w regulowaniu emocji,
borykającymi się z różnymi zaburzeniami i chorobami
psychicznymi, mającymi problemy psychosomatyczne,
odczuwającymi brak satysfakcji z życia, przeżywającymi
lęk przed przemijaniem, a nawet utratę sensu życia.
Opr.: IB

Abonament RTV i rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Urząd Gminy Stare Babice przypomina Państwu o ustawowym* obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za wszystkie używane odbiorniki,
w tym znajdujące się w samochodach.
Zgłoszenia rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz
zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracji, można dokonać
bezpośrednio w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego lub z wykorzystaniem strony internetowej pod
adresem: https://rtv.poczta-polska.pl,
gdzie są dostępne dodatkowe informacje dotyczące wykonywanej usługi
w zakresie poboru opłat abonamentowych. Informacji w przedmiotowym
zakresie udzielają również konsultanci Contact Center Poczty Polskiej S.A.
pod numerem infolinii 43 842 06 06.
Wysokość opłat abonamentowych
w 2020 roku:
• opłata za 1 miesiąc za odbiornik
radiofoniczny wynosi 7,00 zł;
• opłata za 1 miesiąc za odbiornik
telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł.
Przez cały rok można również
skorzystać ze zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż
1 miesiąc, które dostępne są na stronie: https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2020.

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013

*
Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21
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r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Opr.: IB

Szczegółowe informacje
znajdziesz na:
https://www.stare-babice.pl/
ochrona-srodowiska/odpady/
Wszelkie pytania i reklamacje
możesz zgłosić
pod nr tel: 730 80 12, 730 80 90

historia
Przedstawiamy Państwu drugą część opowieści o przodkach Joanny Moraczewskiej-Gwiazdowskiej, zamieszkującej od urodzenia przy ulicy Dworkowej – nomem omen – dworek Carossich.
Jej przodkowie osiedlili się tu 100 lat temu.

Władysław Carossi kupił w 1920 r.
pozostałości majątku Babice i pojął za żonę Marię, pochodzącą ze
znanej rodziny Rościszewskich,
skoligaconych na wiele sposobów
z Korwin-Szymanowskimi (Karol
Szymanowski to bliski kuzyn mojej babci Marii), ze Stadnickimi,
z Sobańskimi i z Krasickimi – jedna

w szpitalu w Warszawie, następnie
córka Józefa. Władysław udzielał się
społecznie, m.in. działał w babickiej
Straży Pożarnej, udostępnił swoją działkę przy Rynku na siedzibę
Straży. Drewniany dwór po Cholewińskich prawdopodobnie był budowany przez poprzedniego właściciela
– Jasińskiego ok. 1850–60 r. Wymagał

Rodzina Rościszewskich

z naszych prababek – Maria hrabina
Krasicka-Rościszewska była rodzoną
siostrą arcybiskupa Ignacego hrabiego Krasickiego „biskupa od bajek”
i z wielu innymi wybitnymi polskimi rodami. Po wybuchu rewolucji
październikowej rodzina Rościszewskich zostawiła wszystko, co miała
na Ukrainie i ratowała życie. Babcia
Maria wraz z rodzeństwem dotarła
do Warszawy. Maria i Władysław
Carossi po ślubie zamieszkali w Babicach i zaczęli gospodarować w swoim
majątku. Składał się on z łąk, pól i stawów, w których hodowano karpie.
Najpierw urodził im się syn Filip,
który jednak zmarł po kilku dniach

remontu, został otynkowany, ale już
przed II wojną światową były plany
budowy nowego domu, bardziej nowoczesnego. Wybuch wojny zniweczył je.
W czasie wojny w dworze stacjonowali Niemcy, podczas walk toczonych w okolicach Babic we wrześniu
1939 r. zwozili do dworu swoich
rannych. Władysław Carossi wraz
z żoną Marią i córką Józefą zostali
wyrzuceni najpierw do jednego z pokoi, a następnie do piwnicy. Przed
całkowitym wypędzeniem z własnego domu uratowało dziadków to,
że Władysław znał kilka języków,
(m.in. niemiecki) oraz złoty zegarek

oddany jako łapówka. Dochodów
z gospodarstwa nie mieli, ponieważ
majątkiem zarządzał niemiecki administrator tzw. Treuhänder. Córka
Władysława i Marii – Józefa przed
wojną uczęszczała w Warszawie do
Gimnazjum Zofii Wołowskiej przy
ul. Pięknej 28. Gdy polscy nauczyciele zorganizowali tajne nauczanie
dla dzieci i młodzieży, podjęła dalszą naukę na tajnych kompletach
w Warszawie i tam zdała maturę. Po
wojnie we dworze, w dużym salonie, ówczesna Gmina zorganizowała
szkołę podstawową, do innych pokoi
wprowadzili się obcy ludzie, jako tzw.
obowiązkowy kwaterunek, którzy
płacili symboliczny czynsz i niestety nie dbali o nic, bo przecież to nie
była ich własność. Szkoła wyprowadziła się po około dwóch latach,
a w międzyczasie został wyrzucony
ze swojego domu, w związku z nacjonalizacją, właściciel sąsiedniego
majątku Zielonki Antoni Basiński.
Dziadkowie Carossi przygarnęli go
do swojego domu, do dużego salonu, ale w niedługim czasie komuniści z Gminy kazali wyprowadzić się
Basińskiemu i zakwaterowali tam
małżeństwo z dwójką dzieci. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się ok.
roku 1974, zostawiając zrujnowane
Karczma w Babicach
1920 rok
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Grób Moraczewskich
we Lwowie

pomieszczenia. Po wojnie Józefa Carossi studiowała na SGGW na Wydziale Ogrodnictwa, który ukończyła
z dyplomem inżyniera. Podjęła pracę
w Ministerstwie Handlu i Usług, ale
po paru latach musiała z niej zrezygnować w związku ze starzejącymi
się rodzicami i przymusem zajęcia
się pozostałym majątkiem. Po śmierci Władysława i Marii Carossi, Józefa
wyszła za mąż za Kazimierza Moraczewskiego-Trzecieskiego pochodzącego ze Lwowa.
ROZDZIAŁ III
Moraczewscy-Trzeciescy mieszkali od pokoleń we Lwowie. Była to
zamożna rodzina, która posiadała
majątki w Polsce: w Ropience majątek ziemski i kopalnię ropy naftowej,
w Bełżcu, nieruchomości we Lwowie
i pod Lwowem – w Brzuchowicach
willę „Manru”. Kilka pokoleń we Lwowie się wychowało – żyli i pracowali
tu do momentu wybuchu II wojny
światowej. Gdy sowieci zajęli Lwów
we wrześniu 1939 r. moja babcia Irena z Lewandowskich Moraczewska-Trzecieska podjęła decyzję, że
trzeba zostawić wszystko i uciekać na
I komunia Joasi

zachód, czyli już wtedy do Generalnej
Guberni (tak Niemcy nazwali tereny Polski zajęte po wrześniu 1939 r.
i okupowane przez wojska niemieckie). Razem z dziećmi wyjechali ze
Lwowa, następnie znaleźli się w Rzeszowie, potem w Krakowie. Nie mogli
pojechać do Bełżca i tam się schronić,
ponieważ Niemcy w Bełżcu, na terenie majątku moich dziadków założyli
obóz przymusowej pracy, najpierw
dla Cyganów, których przetrzymywali w dużej stodole dworskiej i łączącym się z nią spichlerzu, a kilka
miesięcy później dla Żydów. Następnie Niemcy przenieśli obóz w inną
część Bełżca, bliżej torów i tam dokonywali masowej eksterminacji Żydów zwiezionych z różnych krajów
Europy. W Ropience też nie było bezpiecznie. Miejscowość ta znajduje się
w Bieszczadach, a tam było zagrożenie zarówno ze strony Niemców jak
i band UPA. Niestety po wojnie, na
skutek dekretu o reformie rolnej oba
majątki znacjonalizowano.

Zaproszenie do współpracy
Zapraszamy osoby zainteresowane publikacją historii
własnego rodu. Kontakt przez
redakcję GB z autorką tego
tekstu, która spisze Państwa
opowieść.
to każdą chwilę. Przy tym pracował
jako urzędnik w Urzędzie Miasta St.
Warszawy. Rodzice też prowadzili
wspólnie gospodarstwo i borykali się
z ówczesnymi trudnościami, domiarami, podatkami – to nie były czasy sprzyjające rozwojowi własności
prywatnej. Rodzina Moraczewskich
wywodziła się ze znanych rodzin.
Bliskim naszym kuzynem był Józef Ignacy Kraszewski (jego matka
Zofia była rodzoną siostrą prababki
– Konstancji z Malskich Moraczewskiej), obaj bracia – księża działający
m.in. w Izabelinie i Laskach, w KIK-u

Przed kościołem w Babicach w 1960 r.
uczestnicy chrztu Joasi i Adama Moraczewskich

Syn Ireny – Kazimierz po wojnie studiował polonistykę w Lublinie na KUL-u. Następnie przeniósł
się z matką na wybrzeże do Jelitkowa. Po ślubie z Józefą Carossi zamieszkał w Babicach, gdzie urodziło
się im troje dzieci: Adam, Joanna
(autorka) i Anna Beata. Kazimierz
był społecznikiem – organizował Kółko Rolnicze, zainicjował budowę pętli
autobusowej na Rynku. Pisał ludziom
podania i pisma do sądów i urzędów,
był przez wiele lat ławnikiem przy sądzie w Warszawie. W wolnej Polsce
został radnym I kadencji. Uwielbiał
czytać książki i wykorzystywał na
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ks. Aleksander i ks. Tadeusz Fedorowicz (spowiednik papieża Jana
Pawła II) byli bliskimi kuzynami
Kazimierza. Ksiądz Tadeusz Fedorowicz udzielał ślubu zarówno Joannie
(autorce tekstu) z Józefem jak i Adamowi z Renatą w kościele w Starych
Babicach.
Jedna z kuzynek zarówno Józefy
Carossi jak i Kazimierza Moraczewskiego-Trzecieskiego – Helena Iżycka
wyszła za mąż za Eryka Wilhelma
Pfanna urodzonego w Wiedniu, syna
Maksymiliana Habsburga i mieszczki
wiedeńskiej Rozalii. Eryk został wychowany przez rodzinę Pfann. Był

historia
ta nie jest obecnie bardzo absorbująca, co pozwala przeznaczyć czas na
działalność społeczną w australijskiej
Fundacji „Polcul” oraz w Polskim
Towarzystwie Ziemiańskim (PTZ),
badanie korzeni i historii rodziny,
rozwijanie pasji genealogicznej, pisaniu artykułów m.in. do „Wiadomości Ziemiańskich”. Wraz z mężem
współpracowaliśmy przy organizacji
Rajdów Historycznych, poznajemy
Polskę – szczególnie ciekawią nas
dwory i pałace. Poznajemy ciekawych i znanych ludzi. Byliśmy m.in.
w czerwcu 2015 r. w Belwederze na
zaproszenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. W Radiu
RDC (Radio Dla Ciebie) udzielaliśmy
wywiadu red. Piotrowi Łosiowi do
audycji „Rody i Rodziny Mazowsza”,
w Polskim Radiu Program Pierwszy byłam dwukrotnie gościem red.
Artura Wolskiego. We wrześniu

Biblioteczka z kuframi podróżnymi

Carossi. W Gminie Wodynie rok
2019 jest rokiem mojego 3 x pradziadka Jana F. Carossi i przez cały rok odbywają się tam uroczystości z tym
związane.

Joanna z Moraczewskich-Trzecieskich
Gwiazdowska

Babickie rody

związany z dworem Habsburgów
w Żywcu, wspomina o nim księżna Maria Krystyna Habsburg z tzw.
polskich Habsburgów z Żywca: „Naszym nauczycielem jazdy konnej był
przyjaciel ojca, major kawalerii Eryk
Pfann, którego niestety Rosjanie zamordowali w Katyniu.” Wiedeńczyk
zginął za Polskę. Gdy Helena dowiedziała się o tragicznym losie męża,
sprzedała swoje mieszkanie mojej
babci Irenie Moraczewskiej-Trzecieskiej wraz z wyposażeniem (do
dziś w naszej rodzinie przetrwały
wiedeńskie meble Pfannów).
Dwór w Babicach odziedziczyłam
po swojej mamie w 1979 r. Razem
z mężem Józefem Gwiazdowskim
wyremontowaliśmy 150 letni dom.
Staraliśmy się odrestaurować stare
wnętrza i zachować atmosferę przedwojennego dworu. W tym domu
wychowało się kolejne pokolenie pra-

fotografie z archiwum rodzinnego, AK
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Sypialnia

Sień z żeliwnymi schodami

wnuków Jana Filipa Carossi: Łukasz
i Aleksandra Gwiazdowscy. Oboje
ukończyli już studia i pracują w swoich zawodach, założyli rodziny. Od
wielu lat współpracujemy ze szwedzką firmą kosmetyczną „Oriflame”,
w której osiągnęliśmy sukces. Praca

Jadalnia

2015 r. odbyła się wystawa dotycząca życia i pracy Włochów związanych z miastem Siedlce, a głównie
poświęcona Janowi Filipowi Carossi
i jego potomkom. W tym roku też
studentka historii z Siedlec napisała pracę magisterską o życiu Jana F.

W opracowaniu korzystałam z materiałów:
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, s. 206–207;
Róziewicz J., Wójcik Z., 1975 – O Janie Filipie
Carosim;
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2, s.
221–245;
Wijaczka J. (red.), 2002 – Świętokrzyski słownik
biograficzny, t. 1 do 1795 r. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „JARD”, Kielce;
Wójcik Z., 1979 – Opis górnictwa okolic Chęcin Jana Filipa Carosiego z 1781 roku. Studia
Kieleckie;
Wójcik Z., 1997 – Studia z dziejów rozpoznania
bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego. Kielce;
Gazeta Kujawska nr 39 i 40, artykuły Roberta
Stodolnego-badacza życia i pracy Edwarda
hr. Mycielskiego Trojanowskiego;
Marek J. Minakowski „ Genealogia potomków Sejmu Wielkiego”;
Aleksandra Piłsudska „ Wspomnienia”,
Londyn 1960;
Wikipedia Wolna Encyklopedia;
Archiwum rodzinne.
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Kolejne medale RENSEI

Aż 21 medali przywieźli zawodnicy RENSEI
z Mazowieckiej Ligi Karate, która odbyła się
8 grudnia w Chynowie. Liga to cykl turniejów klasyfikacyjnych do kadry wojewódzkiej.

Tym razem do walki stanęło 15 naszych zawodników, którzy tradycyjnie
potwierdzili swoje wysokie umiejętności. 8 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych medali powędrowało do
naszych karateków. Brawa kierujemy
do wszystkich – do tych wygranych
i do tych, którzy znaleźli się obok podium. Gratulacje dla najlepszych zawodników w swoich konkurencjach,
a szczególne dla wciąż niepokonanych. Dobra robota!

Przed turniejem został przeprowadzony minikurs sędziowski dla
osób aspirujących do egzaminu
sędziowskiego Polskiej Unii Karate.
Praktyczna część odbywała się
podczas turnieju. Kurs prowadził
sensei Daniel Kucharski – sędzia międzynarodowy EKF, członek Komisji
Sędziowskiej i Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Unii Karate, a prywatnie
– trener UKS RENSEI Borzęcin.
tekst/foto: Aleksandra Oszczyk

Dzień i noc z crossmintonem
42

Za nami babickie dzienno-nocne turnieje crossmintonowe. Po udanej ubiegłorocznej premierze w grafiku hali sportowej GOSiR Stare Babice ponownie zagościło wyjątkowe wydarzenie sportowe. W sobotę,
11 stycznia, odbyły się rozgrywki w unikatowej formule „Day&Night”, czyli turniej dzienny oraz jego
nocna odmiana rozgrywana świecącymi speederami w ciemności oświetlonej specjalnymi lampami UV.
oraz gracze oznakowani specjalnymi gosirstarebabice.pl/dzien-i-noc-zfarbami byli widoczni dzięki oświe- -crossmintonem/.
W imieniu organizatorów serdecztleniu UV. „Niesamowite widowisko,
na długo pozostające w pamięci” – nie dziękujemy wszystkim zawodnitak twierdzili ci, którzy pojawili się kom za udział w turnieju i wspaniałą
na trybunach, by obserwować nowa- sportową atmosferę. Życzymy Wam,
torski rodzaj rywalizacji sportowej. by doświadczenia zdobyte w roZawodnicy walczyli o trofea w grach zegranych tutaj meczach pomogły
pojedynczych w kilku kategoriach w przygotowaniach do tegorocznych
Mistrzostw Europy, które odbędą się
wiekowych.
Crossmintonowe zmagania w Sta- na pod koniec czerwca w czeskich
rych Babicach zakończyły się po Pardubicach.
Specjalne podziękowania kierujePrzed południem zawodnicy ry- godzinie 21:30 i były wyczerpujące,
walizowali o trofea w turnieju „ICO szczególnie dla tych, którzy zdecy- my do wszystkich, którzy pomagali
Crossminton STARS Double Open dowali się na udział w obu wersjach nam w organizacji rozgrywek. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie udzielone
& Junior Cup”. Rozgrywki deblowe turnieju.
W obu turniejach z powodze- nam ze strony GOSiR Stare Babice –
przeznaczone były dla dorosłych kategorii wiekowych, natomiast mło- niem zadebiutowały dzieci z naszej gospodarzy obiektu.
Gratulujemy zwycięzcom i zapradzież i dzieci grała w kategoriach gminy, stając 10 razy na podium
szamy do udziału w kolejnych tursinglowych. Od wczesnych godzin w swoich kategoriach wiekowych.
Galeria wraz z listą medali- niejach.
rannych, na 7 boiskach do crossmintekst: Lidia Bomirska
tona z dużą prędkością świstały w po- stów dostępna na stronie: https://
foto: Aneta Flisowska, Jerzy Knot
wietrzu speedery, a gracze z kilku
klubów w Polsce walczyli o miejsca
na podium. Pierwsze pojedynki finałowe można było obserwować z trybun już około południa, a po godz.
14:00 dzienny turniej oficjalnie zakończono.
Po południu w całej hali wygaszono oświetlenie i rozpoczął się turniej
„Babicki Blackminton® STARS 2020”.
Zawodnicy walczyli o zwycięstwo
w ciemności, grając świecącymi speederami. Fluorescencyjne linie boisk
styczeń/luty 2020 gazetaBABICKA
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rozrywki umysłowe

ŚNIEŻNE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa:
GÓRA, KOLEJKA, KOMBINEZON, LODOWISKO,
MRÓZ, NARTY, SANIE, SANKI, SANNA, SZADŹ,
SZAL, SZRON, ŚLIZGAWKA, ŚNIEG. Pozostałe litery
czytane kolejno utworzą hasło.

A

K W A

G

Z

I

L

Ś

Y

Z

Ź

S

A

Z

S

Y

S

Z

A

L

T

P

D

A

R

Ó G

S

A N

I

E

R

S

A

R

N

Ś

N

I

E

G

A

Z

Z

K

O M B

I

N

E

Z O N

R

S

I

Y

I

A

K

J

E

O

K

L

O D O W

I

S

K

O A N

T

N A

Ś W

L

Pierwsze literki
Pierwsze litery odgadniętych wyrazów utworzą rozwiązanie.
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Ukośnik

Wpisz odgadnięte nazwy do diagramu.
Oznaczone pola utworzą rozwiązanie.
1. Dmuchane ozdoby na bal karnawałowy czy urodziny.
2. Taksówka kopciuszka.
3. W zagłębieniu chodnika po deszczu.
4. Ozdoba męskiej koszuli.
5. Płot, ogrodzenie.
6. Czart, diabeł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 17 lutego 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: „Śnieżne zagadki”. Wśród
osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Świątecznych zagadek” (PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE, WOREK ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA NIE MA DNA, ŻYCZYMY WAM, BY SPEŁNIŁY SIĘ WSZYSTKIE WASZE MARZENIA!). Nagrodę wylosował Tomasz
Małecki (7 lat). Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78.
Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK/foto: Pixabay
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Krzyżówka
babicka nr 1/2020
z Audiofeels
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18.

Poziomo:
4. Jedna z tradycyjnych potraw
wigilijnych.
7. Ulica, której planowana
przebudowa odciąży ruch
na ulicy Warszawskiej.
8. Rekwizyt naszej bibliotekarki,
odwiedzającej gminne placówki
edukacyjne.
9. N
 aczelnik gminy wiejskiej.
10. Dziedzina medycyny zajmująca
się leczeniem operacyjnym serca
i naczyń krwionośnych.
12. Teren, rewir, wyznaczony obszar.

6

13. P
 olska wypożyczalnia e-booków,
do której przystąpić mogą
czytelnicy naszej biblioteki.
15. Noga zwierzęcia nie mającego
kopyt.
16. Pierwszy studyjny album
Audiofeels.
17. Miejsce, w którym otacza się
bezpłatną opieką ludzi w trudnej
sytuacji życiowej lub bezdomne
zwierzęta.
18. Polski męski zespół wokalny,
który wystąpi 21 marca w Sali
Widowiskowej.

Pionowo:
1. Skrót nazwy: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
2. Tradycyjne przedstawienie
świąteczne o tematyce
bożonarodzeniowej.
3. Wspólne śpiewanie kolęd
i pastorałek, odwiedzanie
domów przez kolędników.
5. Stały nadzór sieci kamer
na terenie gminy.
6. Łacińska nazwa mniszka.
11. Odbudowa, odzyskiwanie,
reperacja.
14. Przewodniczący sołectwa.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 17 lutego 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 1/2020” z Audiofeels. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda podwójny bilet na koncert Audiofeels.
Rozwiązanie krzyżówki nr 12/2019: CHOINKA PO WODZIE, JAJKO PO LODZIE. Nagrodę otrzymuje: Marta Zielińska . Po odbiór podwójnego biletu na spektakl, 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.
autor krzyżówki: IB
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informacje
Stare Babice, dnia 16.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr
XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą
Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku
i zmienionego Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28
maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia
29 maja 2018 r. dla części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Klaudyn, Koczargi Nowe i Blizne Łaszczyńskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana
studium dotyczy terenów wymienionych w Uchwałach Nr X/95/2019 i Nr
XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich
na tle mapy całej Gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz
prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27.02.2020 r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres architektura@
stare-babice.waw.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice,
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod
adresami:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).
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Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
Schemat rozmieszczenia terenów podlegających pracom planistycznym w zakresie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Buda

Mariew

Stanisławów

Koczargi
Stare

Janów
Koczargi
Nowe

Zielonki-Wieś

Stare
Babice

Borzęcin
Mały
ZielonkiParcela

Babice
Nowe

Szczegółowe informacje na stronie
internetowej Urzędu:
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu:
22 725 42 91 w. 122

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej
do składania wniosków o skierowanie
na szkolenie indywidualne w ramach projektu

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie
warszawskim zachodnim (III)
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Szczegółowe informacje na stronie
internetowej Urzędu:

Kwirynów

Wierzbin

Topolin

współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Przyjdź do Urzędu i złóż Wniosek!

Zalesie

Borzęcin
Duży

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie
warszawskim zachodnim (III)

Zmiana lub podniesienie kwalifikacji
zawodowych może być Twoją szansą
na powrót na rynek pracy.

Klaudyn

Lipków
Wojcieszyn

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
Pracodawców do składania wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu

Latchorzew

Blizne Jas.

www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

Lubiczów
Blizne
Łaszcz.

Oznaczenia:
granice wsi
obszary objęte zmianami wraz z numeracją
w podkładzie: Open Street Map
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oraz u Doradcy Klienta Indywidualnego
lub Specjalisty ds. rozwoju zawodowego
pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120

OGŁOSZENIE
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1a
05-082 Stare Babice

zatrudni księgową/księgowego
na pełnym etacie
Wymagania: doświadczenie zawodowe w pracy w dziale
księgowości ze znajomością z zakresu kadrowo-płacowego;
wykształcenie – minimum średnie; biegła obsługa komputera;
sumienność; samodzielność; miejsce pracy Zielonki-Parcela.
Emilka urodziła się 5 sierpnia 2006 roku. W trzecim miesiącu życia zdiagnozowano u niej
MUKOWISCYDOZĘ – bezlitosną, wyniszczająca organizm chorobę genetyczną,
powodującą wytwarzanie w organizmie chorego gęstego i lepkiego śluzu, który zatyka
drogi oddechowe wywołując postępujące wyniszczenie płuc, a w konsekwencji
niewydolność oddechową i przedwczesną śmierć.Choroba ta dotyka wielu narządów, w
których znajdują się gruczoły produkujące śluz przede wszystkim PŁUCA, zatoki, trzustkę
itp. i rozwija się z wiekiem. Średni wiek życia chorych w Polsce to ok. 29 lat. Niestety
obecnie nie ma skutecznej metody leczenia mukowiscydozy ale dzięki wczesnemu
wykryciu i wprowadzeniu odpowiedniej profilaktyki i rehabilitacji Emilka prawidłowo się
rozwija i ma szansę na lepsze i dłuższe życie, jednak z wiekiem potrzebuje coraz więcej
leków, które w większości są bez recepty, a co za tym idzie z odpłatnością 100 %. Co
powoduje, że leczenie to jest bardzo drogie i często bez pomocy ludzi dobrego serca
niemożliwe...
Szanowni Darczyńcy możecie przez cały rok wspierać leczenie Emilki wpłacając kwoty
na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
"Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia"
lub bezpośrednio ze strony fundacji: dzieciom.pl/podopieczni/21898.
Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć podatek dochodowy odprowadzany do US. Rozliczając PIT należy odliczyć kwotę darowizny od ogólnej
wartości dochodu:osoby fizyczne i spółki osobowe do 6%, a osoby prawne do 10%.

Oferujemy stałą i stabilną pracę oraz możliwość rozwoju w firmie
o ugruntowanej pozycji w branży nasiennej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
plantico@plantico.pl
Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej
treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo
Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego
Pełną treść ogłoszenia o pracę zawierającą klauzulę RODO
znajdą Państwo na stronie https://plantico.pl/ogloszenie-o-prace

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

05-082 Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)
tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

DORADZTWO
GOSPODARCZE

BHP
W FIRMIE

KADRY
I PŁACE

OPŁATY
ŚRODOWISKOWE

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

KampinoSport
ul. Izabelińska 79
Stare Babice
www.kampinosport.pl
tel. 606 122 322

Profesjonalna Szkoła Tenisa
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników
od 2014 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe
lub indywidualne.

facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
ONLINE

ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

SERWIS KOMPUTEROWY
ODZYSKIWANIE DANYCH
SKŁADANIE KOMPUTERÓW
STARE BABICE ul. RYNEK 15 LOK. 2

607 037 385

Ostatnie mieszkania
w sprzedaży

Biuro sprzedaży mieszkań (teren inwestycji):
ul. Jana Zamoyskiego 20, Ożarów Mazowiecki

Dołącz do zespołu

Więcej informacji na stronie: www.n.recapital.pl
Stare Babice, ul. Dworkowa 20
tel. 506 232 519; 22 535 36 28

