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Pierwszy Babicki Festiwal Ratowniczy im. Łukasza Wasika

ŁUKANIOWISKO 2020
Odbędzie się 29 i 30 maja 2020 r. w gminie Stare Babice. Będzie
to największe na Mazowszu spotkanie ratowników medycznych
i mieszkańców.
Po raz pierwszy w gminie Stare Babice odbędą się zawody ratownicze, którym będzie towarzyszyło wiele wydarzeń. Festiwal
objął honorowym patronatem Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Inspiracją do organizacji wydarzenia jest postać
ŁUKASZA WASIKA. Był On ratownikiem medycznym aktywnie działającym zarówno w gminie Stare Babice, jak i w Łodzi
oraz Warszawie. Człowiek wielu talentów, z których największym była umiejętność zjednywania sobie ludzi.
Wydarzenie swoim zasięgiem obejmie całą gminę Stare Babice. Zawody sportowe odbędą się na terenie GOSiR Stare Babice,
koncert muzyczny na scenie letniej parku gminnego, wykłady
w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.
Masz pomysł, jak włączyć się w organizację Pierwszego
Babickiego Festiwalu Ratowniczego im. Łukasza Wasika
ŁUKANIOWISKO 2020?
Chcesz wesprzeć organizację wydarzania finansowo?
Napisz do komitetu organizacyjnego!
lukaniowisko@gmail.com
Odwiedź fanpage! fb.com/Lukaniowisko2020
Dołącz do wydarzenia:
www.facebook.com/events/852134761878300/

Wyrazy współczucia i słowa wsparcia
dla
Grażyny Siemiątkowskiej
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
z powodu śmierci
Mamy
składają Wójt wraz z pracownikami
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Szanowni Państwo,

za nami pierwsze, uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, a już na
4 marca przewodniczący Jan Waligóra zaplanował kolejne spotkanie.
Z uwagi na zakres i intensywność pracy Młodzieżowej Rady Gminy w urzędzie powołany
został zespół składający się z opiekunów i animatora, w skład którego weszli urzędnicy
reprezentujący różne merytorycznie referaty. Zachęcamy dzieci i młodzież do współpracy
z MRG, wspierania jej działań i dzielenia się swoimi pomysłami. Adresy mailowe do
radnych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Młodzieżowa Rada Gminy.
Dbając o wykształcenie dzieci i młodzieży poszerzam możliwości rozwoju technicznego
naszych podopiecznych, dlatego też podpisałem porozumienie z Dziekanem Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Krzysztofem Zarembą, które zapewni naszym uczniom
wsparcie w kształceniu poprzez zajęcia z wykładowcami Politechniki Warszawskiej organizowane na terenie gminy
oraz wizyty i uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach na uczelni. Dzięki temu dzieci i młodzież mieszkające w gminie
Stare Babice zyskały dostęp do jednej z najlepszych polskich szkół wyższych. Kształcenie w kierunku nauk ścisłych
zagwarantuje im dobry start w dorosłe życie. Kultywując historię Radiostacji Babice chcemy w naszych młodych
mieszkańcach rozbudzać pasje i wychowywać kolejne pokolenia inżynierów. Realizacją powyższych zadań zajmie się
nowo powołane Centrum Nauki przy Domu Kultury Stare Babice.
Myśląc o rozwoju przyszłych pokoleń i zapewnieniu im warunków do odpowiedniego kształcenia zachęcam do
zapoznania się z koncepcją rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach–Parceli (s. 6–7). Obecnie trwają prace
projektowe, które na zlecenie Gminy prowadzi spółka komunalna Eko-Babice. O dalszych postępach będziemy Państwa
na bieżąco informować.
Pozostając w temacie inwestycji – realizowana jest także inwestycja drogowa – 3KDL w Bliznem Łaszczyńskiego oraz
od dawna oczekiwana modernizacja ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. W pierwszych dniach lutego uczestniczyłem
w spotkaniu z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na którym poruszyliśmy kwestię
budowy chodników w Babicach Nowych: przy ul. Okulickiego i ulicy Warszawskiej (strona południowa) oraz projekt
ulicy Sobieskiego w Topolinie.
Drodzy mieszkańcy, 8 marca będziemy obchodzić 25. rocznicę śmierci pierwszego Wójta Gminy Stare Babice
Stanisława Zająca. Zachęcam do zapoznania się z artykułem poświęconym Jego pamięci (s. 15).
Ważnym terminem dla rodziców jest 3 marca. To właśnie tego dnia o godzinie 13:00 rozpoczniemy po raz pierwszy
w gminie Stare Babice elektroniczną rekrutację do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdą Państwo na s. 12–13. Liczę na to, że e-rekrutacja będzie dla Państwa przyjemnym
udogodnieniem.

Z okazji Dnia Kobiet
pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności, zadowolenia oraz realizacji najskrytszych marzeń.
Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście, szacunek,
życzliwość i zrozumienie.
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA
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Pierwsza sesja
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
22 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Sesję zwołał i poprowadził Wójt Gminy Sławomir Sumka. Rada składa się z 16 członków – uczniów z terenu gminy, a kadencja trwa dwa lata.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady
Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie
lokalnym.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice zostały przeprowadzone 3 grudnia 2019 roku w 7 okręgach
wyborczych. W I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy
Stare Babice wybrali zostali:
•w
 Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach – Samer Afana, Sebastian Bek,
Emilia Gajewicz, Laura Płeszka, Jan Waligóra;
•w
 Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli –
Maja Kaczurba, Kacper Kostanek, Stanisław Radliński,
Emilia Żółcińska;
•w
 Szkole Podstawowej w Koczargach Starych –
Antoni Napurka, Weronika Trzepałka;
• w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy
Kampinos w Borzęcinie Dużym – Krystian Pacocha,
Mateusz Wach;
• w Niepublicznej Szkole Podstawowej EduLab –
Jan Kozak;
• w Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkole Podstawowej
im. gen. Władysława Andersa – Natalia Perkowska;
• w Gminie Stare Babice, w której wybierani byli uczniowie szkół ponadpodstawowych – Ewa Oleksiewicz.
Pierwsze posiedzenie Rady rozpoczęło się od wręczenia Młodzieżowym Radnym zaświadczeń i certyfikatów
potwierdzających uzyskanie mandatu. W trakcie obrad,
w głosowaniach tajnych, radni wybrali prezydium rady.

Przewodniczącym został Jan Waligóra, wiceprzewodniczącą Weronika Trzepałka, zaś funkcję sekretarza pełnić
będzie Samer Afana.
Na posiedzenie przybyli również niektórzy radni Rady
Gminy Stare Babice, członkowie Gminnej Rady Seniorów
oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele rad rodziców, od
których młodzi radni otrzymali wiele życzeń oraz słów
wsparcia i zachęty.
Dzięki działaniu MRG dziewczęta i chłopcy rozwijają
kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich
uwagi. Dobrze działająca MRG tworzy zatem podwaliny
dla aktywnego obywatelstwa w gminie. Uczestnictwo w jej
pracach może przynieść młodemu człowiekowi również
wiele umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie,
komunikacja czy zarządzanie czasem.
Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla
całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny. Ukonstytuowanie
młodzieżowej rady pozwala na dialog między młodzieżą
a przedstawicielami Rady Gminy, wójtem, urzędnikami,
co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.
Młodzi Radni! Życzymy Wam wielu dobrych inicjatyw
i pomysłów, wytrwałości w ich realizacji, radości z podejmowanych społecznie działań na rzecz swoich rówieśników i babickiej ojczyzny.
Tekst/foto: IB
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Koncepcja rozbudowy
szkoły w Zielonkach-Parceli

Gmina Stare Babice po wprowadzeniu w 2017 roku reformy oświaty zakładającej m.in.
likwidację gimnazjów, musiała zmierzyć się z sytuacją nagłego pojawienia się dużej liczby uczniów. Dotychczas funkcjonowały tu jedno gimnazjum i trzy szkoły podstawowe,
teraz oprócz pierwszoklasistów trzeba było przyjąć do szkół także uczniów klas 7 i 8.
Sytuacji nie ułatwiał fakt, że gmina Stare Babice intensywnie się rozrasta i następuje cykliczny wzrost liczby mieszkańców.

6

Oddana do użytku w 2017 roku nowoczesna szkoła, w której naukę podjęło 400 uczniów, w 2019 roku okazała
się już przepełniona. W konsekwencji
tych zjawisk, wójt Sławomir Sumka
podjął decyzję o rozbudowie budynku. Tym samym rozpoczął się proces
projektowania i w latach 2020–2021
planujemy budowę dodatkowego
skrzydła tej szkoły.
Istniejący zespół budynków składa się z trzech funkcjonalnie powiązanych części: szkoły podstawowej,
domu kultury i hali sportowej. Rozbudowę szkoły zaprojektowano przy
ul. Rekreacyjnej i połączono dwoma łącznikami z istniejącą szkołą.

Projektowaną rozbudowę budynku
ukształtowano tak, by stworzyć optymalne połączenia ze szkołą istniejącą.
Przed wejściem do budynku utworzono szerokie dojście od ul. Rekreacyjnej. Powstały prostokątny plac
będzie wyposażony w ławki i stojaki
na rowery.
Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem ukształtowanym
przez dwuspadowe dachy o nachyleniu 25%. Poddasze jest częściowo użytkowe (skrzydło północne),
co w przyszłości umożliwi jego
adaptację. Symetryczna bryła budynku ukształtowana jest na planie

luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem rekreacyjnym.
Zwarty układ przestrzenny pozwala na ograniczenie wielkości terenu przeznaczonego pod zabudowę
i prawidłowe rozmieszczenie funkcji użytkowych. Starano się uzyskać
równowagę i harmonię pomiędzy
jednorodnością architektoniczną całego zespołu budynków istniejących
o zróżnicowanych poszczególnych
częściach i budynkiem projektowanym. Rozbudowa szkoły pozwoli na
zabezpieczenie miejsca dla dodatkowych 500 dzieci.
tekst: UGSB
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Co dalej z Funduszem Spójności? cz. XXX

Budowa drogi 3KDL

8 Nadzwyczajnie łagodna zima spowodowała, że prace inwestycyjne prowadzone przez

nas w ramach projektu są kontynuowane. Zdarzyło się to pierwszy raz w czternastoletniej historii realizacji tego przedsięwzięcia.
• W miejscowości Koczargi Stare została uruchomiona
nowo powstała sieć kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło na podłączenie pierwszych mieszkańców terenu
objętego ww. inwestycją.
• Przewody tranzytowe (tłoczne) odprowadzające ścieki
ze wschodniej części gminy (ul. Miła) do oczyszczalni ścieków praktycznie zostały wykonane. Niestety
z powodu licznych trudności technicznych, kolizji
i trudnych warunków gruntowych termin zakończenia tego etapu uległ wydłużeniu. Ze względu na przebieg tej sieci i wymagania projektowe uznajemy, że
było to jedno z trudniejszych, jeżeli nie najtrudniejsze
w realizacji, zadanie z licznych już wykonanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice”. Do uruchomienia
tej instalacji potrzeba jeszcze wybudować podziemną
przepompownię ścieków, na której wykonanie ogłosiliśmy właśnie postępowanie przetargowe.
•B
 udowa ujęć wody oligoceńskiej rozpoczęła się z dwumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym przedłużającą się procedurą uzyskania zgód niezbędnych do
rozpoczęcia prac. Tej głębokości otwór wiertniczy
podlega prawu górniczemu, a dodatkowo jego lokalizacja i okres świąteczny nie sprzyjały uzyskaniu odpowiednich zgód w szybkim czasie. Wiercenie otworu
rozpoczęto na początku lutego i w dniu pisania tego
artykułu (13 lutego) wykonawca dowiercił się do połowy planowanej głębokości (270 m). Z powodów
opisanych powyżej – wcześniej deklarowany przez nas
termin uruchamiania tego ujęcia może nie być dotrzymany i ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w czasie.
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

• Z tych samych powodów budowa odwiertu w Zalesiu
jest na początkowym etapie, a fizyczne rozpoczęcie
prac jest planowane na 3-ci tydzień lutego.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Blizne Łaszczyńskiego (obszar na zachód od drogi S8)
została już praktycznie wykonana, czyli szybciej niż
założyliśmy w harmonogramie. Pozwoliło to na planowe rozpoczęcie prac drogowych drogi o symbolu
3KDL, które to prace nadzorujemy na zlecenie Gminy
Stare Babice jako inwestor zastępczy. Sprzyjająca aura
pozwala mieć nadzieję, że droga ta zostanie wybudowana i oddana do użytkowania mieszkańcom pod koniec marca 2020r.
Problemy z uzyskaniem korzystnych cen przetargów
w poprzednich latach i deficyt wykonawców spowodował, że pierwotny termin zakończenia tego etapu projektu (grudzień 2020 r.) stał się bardzo napięty. Z tego
względu uzbrojeni w liczne argumenty wysłaliśmy do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o przesunięcie terminu realizacji wszystkich zadań do 30 czerwca 2022 roku i właśnie
uzyskaliśmy na to zgodę, podpisując stosowny aneks do
umowy.
O postępach prac i etapach ich realizacji na poszczególnych kontraktach oraz o planowanych zadaniach do
realizacji w roku 2020 będziemy Państwa informowali
w kolejnych odcinkach naszego cyklu.
tekst/foto: Paweł Turkot
Prezes Zarządu Eko-Babice
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Deklaracja współpracy samorządów w zakresie SUMP
31 stycznia w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji
wyrażającej wolę współpracy samorządów w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”. Naszą gminę reprezentował zastępca wójta Tomasz Szuba.
Deklarację podpisali przedstawiciele
okolicznych gmin: Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Czosnów, Nowy
Dwór Mazowiecki, Zakroczym.
Nie mamy wątpliwości, że świat
mierzy się obecnie z poważnym
kryzysem klimatycznym. Wiemy również, jak ważne w obecnej sytuacji są wszelkie działania
proekologiczne. Szczególnie my,

burmistrz Łomianek, powitała zgromadzonych.
Przyczyniając się do rozwoju gmin
nawiązujemy współpracę i tworzymy obszar funkcjonalny „Warszawa
Zachód”. Nadrzędnym celem jest
kształtowanie przestrzeni publicznej, ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza, tworzenie efektywnych
i spójnych rozwiązań odpowiadają-

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego
„Warszawa Zachód” (Sustainable
Urban Mobility Plan – SUMP).
Będzie on tworzony w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi
oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu (obszarach metropolitalnych)
dla lepszej jakości życia. Opiera się
on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady
integracji, udziału społecznego oraz
oceny. SUMP ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu
poprzez spełnienie – jako minimum
– następujących celów: zapewnia
wszystkim obywatelom takie opcje
transportowe, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży
i usług, poprawia stan bezpieczeństwa, przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu,
redukcji emisji gazów cieplarnianych
oraz konsumpcji energii, poprawia
wydajność i efektywność kosztową
transportu osób i towarów, wpływa
pozytywnie na atrakcyjność i jakość
środowiska miejskiego z korzyścią
dla mieszkańców, gospodarki oraz
społeczności jako całości.

jako przedstawiciele samorządów,
jesteśmy zobligowani do podjęcia
aktywności, które stworzą naszym
mieszkańcom nowe możliwości
i wpłyną na podniesienie komfortu
ich życia, jednocześnie wpisując się
w plany europejskie. Tymi słowa
mi Małgorzata Żebrowska-Piotrak,

cych na potrzeby społeczne. Ważne
jest tworzenie wspólnych rozwiązań
w perspektywie długookresowej, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opracowywanych na szczeblu
centralnym oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa, które zamkniemy
w dokumencie strategicznym – Plan

Droga oznaczona w miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Blizne Łaszczyńskiego symbolem 3KDL powstaje
równolegle do ul. Warszawskiej na
gruntach leżących pomiędzy drogą
serwisową dla trasy S8 i planowaną
drogą gminną oznaczoną symbolem
1KDL.

Budowa drogi 3KDL

Poprzez skrzyżowanie połączy się
ona także z drogą wewnętrzną, przy
której zlokalizowane są hale magazynowe i na którą wjazd odbywa się
z ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 580).

Budowany odcinek drogi będzie
składać się z jezdni o szerokości 6 m
z prawostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi
oraz odwodnieniem skierowanym do
rowu chłonno-odparowującego biegnącego lewostronnie wzdłuż całego
odcinka budowanej drogi.
Z lewej strony drogi, pomiędzy
jezdnią a rowem, zaprojektowano
utwardzone kruszywem pobocze.
Prace towarzyszące przedsięwzięciu
będą polegały na plantowaniu terenu

Wykorzystano notatkę prasową
Marzeny Sobolewskiej
z Urzędu Miejskiego w Łomiankach
foto: UGSB

i założeniu trawników przy drodze
oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wybudowanej
drogi.
Na realizację tej inwestycji Gmina
Stare Babice otrzymała dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg
Samorządowych będącego w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego.
11 grudnia 2019 r. podpisana została
umowa o przyznaniu dotacji w wysokości 675 670 zł.
tekst: Magdalena Wilczyńska/UGSB
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Dlaczego tak dużo płacimy za śmieci? cz. 2.

Metody ustalania stawek za odbiór odpadów
Przedstawiamy Państwu głos mieszkańca gminy w sprawie artykułu z „Gazety Babickiej”
styczeń/luty 2020 „Dlaczego tak dużo płacimy za śmieci?”

10

Szanowni Państwo!
A może jest już pora, żeby zastanowić się wspólnie, czy opłata za wywóz
śmieci jest naliczana POPRAWNIE?
Może powinniśmy wziąć pod uwagę
LICZBĘ WORKÓW przypadającą na
domostwo, a nie liczbę osób zamieszkujących w danym domostwie?
Pisze Pani, że jedną z przyczyn
podwyżek jest nieuczciwe zachowanie mieszkańców. Niestety życie nie
zawsze jest czarno-białe.
Czy ktoś może odpowiedzieć poprawnie, ILE osób mieszka w domostwie, gdy z trzech osób stanowiących
rodzinę, dwie osoby przez zdecydowanie większą część miesiąca mieszkają
poza tym domostwem?
Czyż nie klarowniej jest LICZYĆ
WORKI, a nie zastanawiać się nad
uczciwością mieszkańców?

Jako pierwsza mogę zacząć DYSKUSJĘ w tej sprawie i proponuję DWA
WORKI na domostwo w ramach opłaty za wywóz śmieci. Worki nadplanowe powinny być dodatkowo płatne (tu
też jest temat do dyskusji, ile powinien
kosztować worek).
Proszę zwrócić uwagę, że rodzina,
taka jak przedstawiona powyżej, płaci
ryczałt za 2 worki, chociaż de facto wypełnia niecały jeden. Jest to kontrargument dla tych, którzy mogą domagać
się, z racji większych rodzin, większego
limitu worków.
Poza tym uważam, że takie naliczanie śmieci byłoby nagrodą dla ludzi
kochających Ziemię, a dla pozostałych
– bodźcem do zweryfikowania swoich
ekologicznych zachowań.
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Serdecznie pozdrawiam
Nazwisko do wiadomości redakcji

W odpowiedzi na głos mieszkańca
przedstawiamy komentarz autorki.
Szanowna Pani,
Bardzo dziękuję za Pani list. Niezmiernie cieszę się, że naszą gminę
zamieszkują osoby świadome i zaangażowane w kwestie środowiskowe.
Rozwiązanie zaproponowane przez
Panią jest jak najbardziej słuszne. Metoda PAYT (ang. pay as you throw
– płacisz, ile wyrzucasz), w ramach
której koszty ponoszone przez gospodarstwo domowe zależą od tego, ile
odpadów wytwarza, stosowana jest
z powodzeniem w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Azji. Przykładowymi miastami są Capannori, Parma,
Bufallo czy San Francisco. Jak Pani
zauważyła, tego typu system stanowi bezpośrednią zachętę finansową
dla mieszkańców i może wpływać na
znaczne obniżenie masy generowanych odpadów. Studia przypadków
poszczególnych miast potwierdzają tę
tezę – np. w amerykańskim miasteczku Grafton (Północna Karolina) po
wprowadzeniu systemu PAYT masa
odpadów w ciągu 3 lat spadła o 41%.
Niestety obecne regulacje na poziomie krajowym nie dopuszczają
takiego systemu rozliczeń. Ustawa
o czystości i porządku w gminach (na
której opiera się system gospodarki
odpadami komunalnymi) daje możliwość zastosowania jednej lub kilku
metod nakładania opłat za odbiór
i przetwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych. Rada gminy może różnicować stawki w zależności od:
• liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
• ilości zużywanej wody,
• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• gospodarstwa domowego.
Metody ustalania stawek budzą
coraz większe zainteresowanie, ale
też wątpliwości nie tylko wśród
mieszkańców, ale i samorządowców.

gmina urząd teren
Wszystkie te metody mają wady
oraz zalety i tym samym – żadna nie
zadowoli wszystkich zainteresowanych. Poniżej, w tabeli, krótkie przedstawienie każdej z metod.
Z analizy możliwych sposobów
naliczania opłat wynika, że cechują
się one dużą różnorodnością. Nie
jest możliwa ich ocena według jednego dominującego kryterium, które wskaże najlepszą lub najgorszą
metodę. Żadna z metod ustalania
opłat nie łączy się z masą odpadów
wytwarzanych przez obywatela, tj.
nie odnosi się do podejścia pay as
you throw (ang. płacisz, ile wyrzucasz). Niestety ta metoda też posiada wady. W miejscowościach ją
stosujących może dochodzić do powstawania dzikich wysypisk lub spalania odpadów w piecach domowych.
Metody

Obecny system też nie jest na to gotowy – samochody nie posiadają wag,
a firmy odpadowe nie dysponują systemami, które pozwoliłyby na łatwe

zapisywanie danych (w tym przypadku liczby lub wagi worków odebranych sprzed posesji).
tekst: PACA, foto: AdobeStock

Zalety

Wady

Od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość

Metoda ta wydaje się najbardziej oczywistą, a do jej głównych
zalet można zaliczyć prostotę i łatwość ustalania stawek.
Metoda łączy się również bezpośrednio z zasadą „zanieczyszczający płaci” i z tego względu cieszy się wysokim poziomem
akceptacji mieszkańców.

Podstawa metody tj. liczba mieszkańców, łatwa jest do zmanipulowania na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych, a tym bardziej klientów zbiorowych, takich jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Z uwagi na fakt obowiązywania systemu dobrowolnego składania deklaracji obserwowane
są nieuczciwe zachowania mieszkańców w postaci celowego
zaniżania liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Gmina nie posiada narzędzi sankcyjnych mogących wymusić
na gospodarstwie domowym zmianę deklaracji.

Od ilości zużytej
wody

Do głównych jej zalet zaliczyć należy:
– szczelność – obejmuje każdego, kto nawet przez chwilę
mieszka w danym gospodarstwie domowym, co jest szczególnie istotne w przypadku gmin turystycznych;
– weryfikowalność – łatwe ustalenie ilości zużytej wody, jeżeli
nieruchomość ma licznik i tym samym kontrola jest prosta.
Dodatkowo ilość zużytej wody może być najbardziej realnym
wskaźnikiem odzwierciedlającym faktyczny stan zamieszkiwania (bez względu na sezonowość). Metoda może stanowić
instrument ekonomiczny w polityce ekologicznej gminy, który
z jednej strony może istotnie wpłynąć na zachowanie mieszkańców, jednocześnie pozostawiając im swobodę decyzji.

Metoda często uznawana jest za niesprawiedliwą (brak bezpośredniego powiązania ilości zużytej wody z masą wytwarzanych
odpadów). Problem stanowić może również brak opomiarowania wszystkich lokali lub wydzielenia licznika ogrodowego
w nieruchomościach jednorodzinnych. Dodatkowo ze względu
na bieżące zmiany w ilości zużytej wody konieczna będzie ciągła optymalizacja opłaty za odbiór odpadów.

Od powierzchni lokalu mieszkalnego

Metoda wyliczenia opłaty jest niezwykle prosta. Wskaźnikiem
opłat jest powierzchnia mieszkalna posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu. Baza naliczania opłaty
w odróżnieniu od innych metod jest względnie stała i najbardziej stabilna. Metoda zapewnia stosunkowo łatwy dostęp do
danych wejściowych – powierzchnia, która jest podstawą do
naliczenia opłaty jest równa powierzchni z bazy podatkowej
urzędu gminy.

Budzi duży sprzeciw społeczny, ze względu na brak bezpośredniego powiązania wielkości zamieszkiwanego lokalu z ilością
generowanych odpadów. Wydaje się bardziej korzystna dla rodzin wielodzietnych, a dużo mniej sprawiedliwa w przypadku
osób żyjących w pojedynkę.

Od gospodarstwa
domowego

Nie łączy się z masą wytwarzanych odpadów komunalnych
przez mieszkańców danej nieruchomości. W tym przypadku
ustalenie bazy do obliczenia stawki wydaje się być najprostsze, a wysokość opłaty równa jest stawce (nie stanowi iloczynu). Urząd gminy ustala wysokość opłaty i w zasadzie tylko
zawiadamia o niej mieszkańców. Angażowanie mieszkańców
w składanie deklaracji nie jest konieczne.
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Zapisy do publicznych jednostek oświatowych
za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji

12
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W gminie Stare Babice w roku szkolnym 2020/21 po raz pierwszy odbywać się będzie
nabór do szkół i przedszkoli za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji.
Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice
oraz do przedszkoli niepublicznych
realizujących zadania publiczne pn.
„Zapewnienie dzieciom w wieku
przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości
odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa
do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”
zapisy odbywać się będą przez stronę:
https://starebabice.rekrutacje.edu.pl.
Przed rozpoczęciem elektronicznej
rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego
w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie
wniosku i stosownych dokumentów
potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego

procesu rekrutacji do zakończenia jej
procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.
Po raz pierwszy w rekrutacji na rok
szkolny 2020/2021 zostanie uruchomiony mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z tej
opcji w systemie nie będą Państwo
musieli dostarczać wniosków wraz
z załącznikami w wersji papierowej
do placówki pierwszego wyboru.
Szczegółowe informacje o Profilu
Zaufanym znajdziecie Państwo na
stronie internetowej https://obywatel.
gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Istnieje
możliwość potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków m.in.: PKO
BP, BANK PEKAO, ING Bank Śląski,
Bank Millennium, Inteligo, , mBank,
Alior Bank, Santander, oraz w serwisie Envelo , e-dowód.
Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni,

chyba, że w świetle przepisów prawa
jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.
Szczegółowe informacje od 25 lutego 2020 r. można otrzymać pod adresem mailowym: rekrutacja@stare-babice.pl, oraz telefonicznie w Referacie
Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu
Gminy Stare Babice pod numerem:
22 730 80 92 lub 22 730 80 44.
Rekrutacja rozpocznie się 3 marca 2020 r. od godziny 13:00 i zakończy 23.03.2020 r. o godzinie 20:00.
Termin składania deklaracji (również w formie elektronicznej) przez
rodziców dzieci już uczęszczających
placówek oświatowych wyznacza się
od 25 lutego 2020 r. od godziny 8:00
do 2 marca 2020 r. do godziny 12:00.
Więcej informacji znajdą Państwo
na naszej stronie: https://stare-babice.
pl/rekrutacja-2020-2021/

Doświetlony odcinek ciągu
pieszo-rowerowego w Zielonkach-Parceli

tekst: UGSB

W dniach 13–19 lutego przeprowadzono
prace
nad
doświetleniem ciągu pieszo-rowerowego w Zielonkach-Parceli. Zakres robót objął
wykonanie oświetlenia na 465
metrowym odcinku ciągu
pieszo-rowerowego przy ul.
Południowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Rekreacyjnej). Nowoczesne oświetlenie
LED zostało zamontowane na
15 aluminiowych słupach.
tekst: UGSB, foto: AT

Pierwsza Sekretarz Ambasady Ukrainy

w Gminie Stare Babice

11 lutego gościem naszej gminy była Tamila Shutak pierwsza sekretarz ambasady Ukrainy w Warszawie.
Podczas rozmowy z wójtem Sławomirem Sumką poruszała wiele kwestii z zakresu działalności naszej gminy. Ukraińskie gminy chcą czerpać
od nas dobre praktyki, m.in. w zakresie organizacji Ochotniczej Straży
Pożarnej, organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym punktem kooperacji może być
w przyszłości również wzajemna wizytacja dzieci.
tekst/foto: UGSB
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„Nasz dom – godne życie” Stowarzyszenie
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami
W nowym roku konsekwentnie dążymy do realizacji
naszego głównego celu, czyli powstania na terenie naszej gminy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób
z niepełnosprawnościami. W pamięci mamy wspaniały
przykład, jakim jest Ośrodek Wsparcia i Integracji przy
ul. Belgradzkiej 33 w Warszawie. Nasze starania opieramy na Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Następne spotkanie Stowarzyszenia odbędzie się
4 marca 2020 o godz. 19.00 w Klubie Mieszkańca przy
ul. Polnej 40 w Starych Babicach.

Przyłącz się do nas!
Prosimy, przekażcie nasze zaproszenie przyjaciołom
i sąsiadom, rodzinom osób z niepełnosprawnościami.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice, inni niż rodzice członkowie
rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele,
w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.
Kontakt: niepelnosprawni.babice@interia.pl
tel. 504 778 905 lub 604 696 165
Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie”
w Starych Babicach

Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom
życzenia samych słonecznych i szczęśliwych dni!
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Wszystkie Panie z niepełnosprawnościami oraz
Panie opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami
zapraszamy 8 marca 2020 r., od godz. 15.00,
do Klubu Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach.
SPOTKAJMY SIĘ PRZY KAWIE,
POROZMAWIAJMY
I SPĘDŹMY MIŁO CZAS!
Stowarzyszenie Nasz dom – godne życie
w Starych Babicach

Zgłoś awarię!
Umieść ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Przypominamy Państwu, że na nowej stronie internetowej Urzędu Gminy każdy mieszkaniec może
samodzielnie zgłosić awarię lub umieścić ogłoszenie.
E-usługi znajdą Państwo pod adresem:
https://stare-babice.pl/e-uslugi/
E-TABLICA
Zachęcamy instytucje i osoby prywatne
do zgłaszania treści lokalnych ogłoszeń
o charakterze społecznym: ofert pracy pracodawców, ofert pomocy, próśb o pomoc,
ogłoszeń o akcjach pomocowych i zbiórkach publicznych.
E-PRZEDSIĘBIORCA
Zachęcamy przedsiębiorców do zamieszczania wizytówek swoich firm działających na terenie Gminy Stare Babice.
E-INTERWENCJE
Szanowny Mieszkańcu, widzisz awarię,
usterkę, dziurę w drodze lub inną sprawę,
która wymaga naszej interwencji? Zgłoś ją!
UGSB
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25. rocznica śmierci Stanisława Zająca
8 marca 1995 roku zmarł Stanisław Zając – pierwszy wójt gminy
Stare Babice. Pochodził z Wiktorowa koło Zaborowa. Całe dorosłe
życie związany był z naszą gminą.
Ludzie, którzy Go znali i pracowali u Jego
boku powoli odchodzą na emeryturę, ale
jakim był człowiekiem i szefem, prześledzić można na stronicach naszej gminnej
kroniki, czyli „Gazety Babickiej”, gdzie
w kolejne rocznice śmierci publikowano
o Nim wspomnienia.
28 kwietnia 1995 roku ukazał się tekst
Piotra Dąbrowskiego. Rysując sylwetkę Wójta, autor rozpoczyna od tego, że
„był to Człowiek odważny, który jako
jeden z pierwszych zainicjował powołanie rolniczej solidarności. Było to o tyle
istotne, że droga do wolnej Polski była
jeszcze daleka i nie wiadomo było, ile
przyjdzie zapłacić za opowiedzenie się po
stronie demokracji. W roku 1982 w czasach stanu wojennego, podczas Pierwszej
Pielgrzymki Dożynkowej Rolników do
Częstochowy słowa modlitwy ze szczytu
Jasnej Góry czytał Stanisław Zając. Jego
silnego, pewnego głosu słuchało 300 tysięcy ludzi z całej Polski, a wieczorem,
przez radio – pełen podziwu świat”.
W rozmowie jaką odbyłam z pierwszym redaktorem „Gazety Babickiej”
– Stanisławem Fijałkowskim – usłyszałam bardzo ciekawy opis Stanisława
Zająca: „potrzebowaliśmy kogoś, kto na
stanowisku wójta poprowadzi gminę
w tym trudnym okresie przemian. Wszyscy uczyliśmy się tworzyć nowe struktury
samorządowe, ale nikt przecież nie miał
doświadczenia. Poprosiliśmy Stanisława,
by zgodził się wziąć ten ciężar na swoje
barki. Nie chciał, ale któż mógłby być lepszy niż jeden z najlepszych gospodarzy na
tym obszarze? Ktoś, kto tak jak On potrafił zadbać o swoje gospodarstwo, a przy
tym odznacza się dobrocią, pracowitością
i dalekowzrocznością”.
Dzięki swojej wiedzy, łatwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich był
doceniany daleko poza granicami gminy
– dostawał propozycje objęcia stanowisk
ministerialnych”.
W tym samym numerze Biuletynu
Gminnego piękne wspomnienie opublikował Jan Żychliński. Napisał, że
„Stanisław Zając był osobowością silną,
człowiekiem odważnym i zdecydowanym, potrafiącym jednym zdaniem lub

nawet słowem określić istotę sprawy.
Dlatego też został wybrany przewodniczącym Niezależnego Samorządowego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Obecny starosta powiatu warszawskiego zachodniego
wspominał, że Stach – bo tak nazywali Go
przyjaciele – był urodzonym przywódcą;
nigdy nie uchylał się przed braniem odpowiedzialności; zawsze potrafił dźwigać ciężar władzy. To Stanisław Zając był
Przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej w pierwszych wolnych wyborach
do Sejmu i samorządu terytorialnego.
Jan Żychliński określił Go jako człowieka
prostego, kontaktowego, z poczuciem humoru, szanowanego i lubianego. Powiedział o Stachu, że miał wrodzone cechy
przywódcy, ale nie dyktatora.
W 10-tą rocznicę śmierci Aneta Kołaczyńska na łamach „Gazety Babickiej”
numer 2 (99) zebrała kolejną garść wspomnień o pierwszym włodarzu naszej
gminy.
Mirosława Majchrzak, wieloletni pracownik UG, która znała Stanisława Zająca
jeszcze zanim został wójtem, powiedziała: „Był wyjątkowym i dobrym szefem.
Jego poważne i pełne oddania podejście
do pracy udzieliło się pracownikom. Każdy z nas czuł się dla Niego ważny. Miał
wspaniałe poczucie humoru”.
Krzysztof Turek, następca Stanisława
Zająca na stanowisku wójta, powiedział:
„Mam nadzieję, że jeśli patrzy na nas
z góry, jest zadowolony. Sprawy gminy toczą się wg Jego scenariusza, zostawił nam
mocne podwaliny pod jej rozwój. O tym
człowieku można by napisać książkę. To
był człowiek-instytucja, ze wszech miar
wybitna osobowość.
Jolanta Stępniak, przez wiele lat zastępca wójta Krzysztofa Turka, wspominała: „Gdy Wójt Zając przyjmował mnie
do pracy, wydał mi się człowiekiem silnym i zdecydowanym. I taki był. Dzięki
Jego pomysłom i inicjatywie powstała
wizja gminy i jej przyszłość”.
Wiesława Wojtachnio, wieloletni
sekretarz gminy, tak określiła swojego
szefa: „Był niezwykłym człowiekiem,
energicznym i zdecydowanym w swoim

działaniu, a dla nas pracowników urzędu
– wspaniałym szefem. Był znany z podejmowania śmiałych i trafnych decyzji.
Dużo wymagał od nas, ale jeszcze więcej
od siebie”.
Zdzisław Tokarski, ówczesny wojewoda warszawski, wspomniał: „Wójt
Stanisław Zając miał niezwykły dar przekonywania – potrafił nawet zjednać sobie oponentów. On potrafił znakomicie
się kłócić, bo o sprawach gminy mówił
z wielką pasją. Wiedziałem, że w sporze
z Nim jestem na pozycji przegranej. I bardzo dobrze, że przegrywałem…”.
W pierwszą rocznicę śmierci wójta
w UG odsłonięto tablicę pamiątkową.
Jego imieniem nazwano także salę konferencyjną urzędu. Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/249/98 z dnia 29 kwietnia
1998 roku w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom na terenie Osiedla Mieszkaniowego Latchorzew jednej
z nich nadano także nazwę wójta.
W 20-stą rocznicę śmierci piękne
wspomnienie napisał wójt Krzysztof
Turek: „Niezwykła osobowość Stacha,
Jego szerokie, wizjonerskie postrzeganie
rzeczywistości nadały trwały charakter
naszej gminie. To, że dziś możemy poszczycić się jednymi z najlepszych warunków do zamieszkania, edukacji, rozwoju,
w największym stopniu jest Jego zasługą.
Zmarł nagle mając 50 lat, w sile wieku,
w rozkwicie swojej kariery zawodowej.
Śmierć zawsze jest nie w porę, ale ta była
wyjątkowo nie w porę. Jego dokonań nie
sposób wymienić w jednym wspomnieniu. Stach jest wielkim nieobecnym, ale
tylko ciałem. Jego duch jest żywy i takim
pozostanie na zawsze”.
tekst/foto: AK
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Może ty chcesz być członkiem składu orzekającego sądu?

Poszukiwani
ławnicy na kadencję

2020–2023
16

Prezes Sądu Okręgowego w zwrócił się z prośbą o dokonanie wyborów uzupełniających
4 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.
Kim jest ławnik?
Jest to niezawodowy członek składu orzekającego (sądu),
będący czynnikiem społecznym w wymiarze sprawiedliwości. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości został zagwarantowany w art. 182 Konstytucji.
W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego w postępowaniu procesowym rozpoznają w I instancji sprawy z zakresu prawa
pracy oraz sprawy ze stosunków rodzinnych.
W procesie karnym w I instancji sąd orzeka w sprawach o zbrodnie w składzie jednego sędziego i dwóch
ławników, natomiast w sprawach o przestępstwa, za
które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia
wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech
ławników.
W zakresie orzekania ławnik posiada większość praw
i przywilejów sędziego: jest niezawisły, podlega tylko
Konstytucji i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego
zawodowego.
Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku; liczba tych dni
może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych
przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika (dotyczy postępowań karnych).
Wyznaczając ławnika do udziału w rozprawie, zawiadamia się o tym jednocześnie pracodawcę zatrudniającego
ławnika.
Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany
zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności
w sądzie. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad
wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo
w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują
diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare
Babice.
Ławników wybierają Rady Gmin w głosowaniu tajnym.
Ograniczenia dotyczące tego, kto może być wybrany ławnikiem oraz jakie dokumenty należy dostarczyć znajdują
się m.in. na stronach:
https://stare-babice.pl/wybory-uzupelniajace-lawnikow-na-kadencje-2020-2023/
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/417/257/prawa-i-obowiazki-lawnika
Termin zgłoszenia
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz
z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice do dnia 31 marca 2020 r.
(w poniedziałki w godz. 8:00–17:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00–16:00, w piątki w godz. 8:00–15:00).
tekst: AK, foto: Adebe Stock
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Starobabicka Gminna Rada Seniorów
podsumowuje trzeci rok działalności
Rada Seniorów Gminy Stare Babice została powołana w 2016 roku. Jako organ inicjatywny, doradczy i konsultacyjny rozpoznający potrzeby starszego pokolenia jest skuteczna
w działaniu tylko w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi.

Seniorzy
17
Parada Seniorów

W roku 2019 Gminna Rada Seniorów uzyskała od Wójta
i Rady Gminy duże wsparcie dla działań podejmowanych
na rzecz tego środowiska. Jednym z najważniejszych projektów było wdrożenie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2019–2030, którą zarządzeniem nr 174/2019 z dn.
27.08.2019 r. przyjął wójt Sławomir Sumka. Dokument ten
opracowany przez zespół Rady Seniorów jest wskazówką
do tworzenia bezpiecznych i godnych warunków życia dla
starszych mieszkańców naszej gminy.
„Koperty życia” to kolejna inicjatywa Rady Seniorów
wsparta przez władze gminne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działań „Bezpieczna gmina dla
seniorów” 11 kwietnia 2019 r. pierwsze koperty życia wręczył uroczyście wójt Sławomir Sumka. Zawarte w nich
informacje o chorobach i zażywanych lekach pomagają
w nagłych przypadkach podjąć działania ratujące życie
(koperty wydawane są w GOPS).
Od kwietnia 2019 r. działania Rady wspiera powołany
przez wójta pełnomocnik do spraw osób starszych – Marzena Skowrońska z Referatu Komunikacji Społecznej.
W ramach współpracy nagraliśmy m.in. dwa spoty: „Aktywność seniorów w gminie Stare Babice” i „Uprawnienia
Karty Seniora” oraz udzieliliśmy wywiadu dla Radia Niepokalanów.
Wpisując się w założenia Rady Polityki Senioralnej
przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
podkreślającej wagę wolontariatu senioralnego, Gminna
Rada Seniorów zrealizowała projekt wolontariacki „Seniorzy – Seniorom”. Były to koncerty w czterech domach
opieki na terenie naszej gminy z okazji: Dnia Kobiet, Dnia

Matki oraz świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu zaproszonych senioralnych zespołów muzycznych: Sami Swoi,
Retro, Kurdesz i zespołu Bez Nazwy.
Po raz drugi, tworząc gminną tradycję, zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Sportu Seniora „Z Uśmiechem”
(28.09.2019 r.), we współpracy z dyrektorem GOSiR Jarosławem Płóciennikiem i Radosławem Karpińskim, którzy sponsorowali zakup pucharów i medali. Po raz trzeci
50-cioosobowa grupa Starobabiczan pojechała na VI Paradę Seniorów i Piknik Pokoleń (24.08.2019 r.) zorganizowaną przez Fundację Zaczyn w Warszawie. Udział
naszych seniorów sponsorowany był przez Dom Kultury Stare Babice.
Priorytetowym zadaniem Rady Seniorów było koordynowanie zajęć proponowanych seniorom przez
Stowarzyszenia i Fundacje: Aktywni Dłużej, KIM, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Nadzieja, co
zaowocowało stworzeniem Planu Aktywnego Seniora.
Współpracowaliśmy z gminną biblioteką, gdzie kontynuowane były: Robótki zręczne, Dyskusyjny Klub
Książki, odbył się kurs komputerowy, działało pogotowie
Dzień sportu
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komputerowe, seniorzy korzystali z czasopism, m.in.
z „Głosu Seniora”. Na Kartę Seniora Dom Kultury udzielał 20% zniżki na wszystkie spektakle teatralne, a do
oferty zajęć dołączył bezpłatne Tańce dla seniorów, Tańce w kręgu i warsztaty dla zespołu Bez Nazwy.
Przy udziale organizacyjnym i finansowym Rady
Seniorów przygotowane zostały: zabawa andrzejkowa dla seniorów (22.11.2019 r.), Wigilia Senioralna
(17.12.2019 r.), wyjazd na Powiatowy Dzień Seniora
w Julinku (23.06.2019 r.), II Ogólnopolska Pielgrzymka
Seniorów do Częstochowy (21.09.2019 r.).
Z projektów Fundacji Zaczyn, Dialogu Społecznego i sponsorów zgromadziliśmy fundusze w wysokości 7 285,59 zł. Z funduszu sołeckiego na rok 2020
pozyskaliśmy z trzech sołectw łączną kwotę 13 000 zł
na projekty kulturalno-edukacyjne do wykorzystania
przez Klub Seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zgłosiliśmy zespół senioralny Sami Swoi z Borzęcina na organizowany przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej II Przegląd Artystyczny Osób Starszych (04–05.10.2019 r.) i zorganizowaliśmy wyjazd do
ośrodka Boss w Warszawie.
Dbaliśmy o pogłębianie relacji międzypokoleniowych, mobilizując coraz większą grupę seniorów do
uczestniczenia w organizowanych przez przedszkola i szkoły przedstawieniach, Dniu Babci i Dziadka,
jasełkach, śpiewaniu kolęd i pieśni patriotycznych,
a współpraca z młodymi wolontariuszami, szczególnie
ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym, którzy
wspierali wszystkie uroczystości senioralne, układała
się celująco. Włączając się w kampanię „Zrozumieć
starość” zaprosiliśmy uczniów klasy VIII z Borzęcina
na warsztaty z użyciem kombinezonu geriatrycznego
(19.12 2019 r.), które poprowadziły instruktorki z Fundacji Zaczyn.
Rada zadbała też o szeroki przekaz informacji, które
seniorzy mogli znaleźć:
– w Gazecie Babickiej na stronach dla seniorów;
–
w gablotach umieszczonych w budynku Urzędu
Gminy, Klubie Mieszkańca, Domu Kultury;
– na stronie internetowej Gminy w zakładce „Seniorzy”;
– podczas dyżurów członków Rady (każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 11:00–13:00).
Na sali w Borzęcinie

luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

W ramach projektu Senior, Obywatel, Radny – inkubator Mazowieckich Rad Seniorów, wspartego przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i pełnomocnika do spraw Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Elżbietę Bogucką, realizowanego
przez Fundację Zaczyn uczestniczyliśmy wzbogacając
swoje kompetencje, w Szkołach Rad Seniorów: wiosennej (5–7.06.2019 r.) oraz w jesiennej (28–29.10.2019 r.)
w Białobrzegach; w spotkaniu wigilijnym w Piasecznie
(7.12.2019 r.) a także w szkoleniu „Sposoby aktywizacji
osób starszych” (20.12.2019 r.).
Braliśmy udział w powołaniu Mazowieckiej Rady Seniorów, ciała doradczego przy Marszałku Województwa
Mazowieckiego oraz w sesji sprawozdawczo-wyborczej
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (1.10.2019 r.),
III Wielkim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (14.10.2019 r.) i konferencji „Kardiologia i telemedycyna w opiece nad Seniorami” (9.10.2019 r.).
Nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji i Rekreacji Ruchowej 50+
i zaprosiliśmy prof. dr hab. Ewę Kozdroń, która wygłosiła prelekcję w Starobabickim Uniwersytecie
(17.09.2019 r.). Z inicjatywy Rady Seniorów, nasz UTW
dołączył do Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (OPUTW) zrzeszającej 175 uniwersytetów w Polsce. Utrzymujemy kontakty ze Stowarzyszeniem NTM „UroConti” i Związkiem
Stowarzyszeń „Na pomoc niesamodzielnym”.
29 października 2019 roku gościliśmy z wizytą studyjną delegację seniorów z Bychawy, leżącej w okolicach
Lublina. Wybrano naszą gminę, aby poznać skuteczne
działania władz samorządowych, Rady Seniorów i organizacji senioralnych, które wdrażając lokalną strategię polityki senioralnej i stosując tzw. dobre praktyki
tworzą Stare Babice miejscem „Przyjaznym Seniorom”.
Ten wybór to forma uznania dla naszych osiągnięć.
Dziękujemy, że polityka senioralna w naszej gminie to
realne działania władz na rzecz starszych mieszkańców,
które tworzą godne i satysfakcjonujące warunki do
życia z uśmiechem.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

z życia gminy
26 stycznia 2020 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Lesznie odbył się
tradycyjny przegląd zespołów senioralnych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego pod patronatem
starosty Jana Żychlińskiego. Festiwalowi towarzyszyły słowa św. Jana
Pawła II, który mówił, że muzyka jest
głosem serca, wzbudza ideały piękna.

XIII Powiatowy
Festiwal Chórów

wokalnej i formy artystycznej przyznało pierwsze miejsce zespołowi
Ballada z Leszna prowadzonemu
przez Bernarda Olosia i dwa wyróżnienia: zespołowi Śpiewający
Senior z Błonia pod kierownictwem
Wojciecha Gumowskiego i Moniki
Boras, oraz Ożarowskim Kumoszkom”z Ożarowa Mazowieckiego
pod kierownictwem Joanny Michrowskiej-Kamińskiej i Waldemara Dąbrowskiego.
Zespoły Sami Swoi z Borzęcina Dużego z akordeonistą Janem

Jaworskim i Wesołe Wdówki z Józe
fowa przygotowane przez Joannę
Michrowską-Kamińską nagrodzono
słowami uznania. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i puchary.
Spotkanie festiwalowe zakończył
koncert w wykonaniu chórów Babiczanie ze Starych Babic pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego, Patrium
Carmen z Łomianek pod kierownictwem Michała Straszewskiego oraz
solistów operowych Oktawian pod
dyrekcją Karoliny Markowskiej.
tekst: Anna Czajkowska/foto: MOK
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Przybyłe zespoły i gości przywitał
Wójt Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz i Krystyna Ziubińska
dyrektorka GOK, inicjatorka i organizatorka wszystkich dotychczasowych spotkań.
Jury w składzie: Elżbieta Siczek –
absolwentka Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie, kierownik chóru Camerata Varsowia
i Zbigniew Załęski – dyrektor artystyczny Gminnej Orkiestry Dętej im.
Krzysztofa Pendereckiego w Starych
Babicach, kierując się oceną kultury

Złotego Wieku
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Spotkanie Noworoczne dla Seniorów

Seniorzy

się w Klubie Mieszkańca w Starych
Babicach i w Szkole Podstawowej
w Borzęcinie Dużym. Pani Ewelina
zachęca, aby osoby, które chcą i lubią
tańczyć, dołączyły do tych niezwykle
energicznych uczestników.
Ciekawym wydarzeniem wieczoru
był koncert Antoniego Adamskiego,
który zagrał na ustnej harmonijce.
Muzyk jest dwukrotnym mistrzem
Polski grającym na harmonijce ustnej. Otrzymał też dwa wyróżnienia
na europejskim festiwalu.
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7 lutego 2020 r. odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne dla Seniorów. Uroczystości takie mają miejsce
zawsze na początku nowego roku kalendarzowego, a że
wypada to w okolicy Dnia Babci i Dnia Dziadka, więc w naturalny sposób wydarzenia te zostały ze sobą połączone.
Na scenie Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice po oficjalnych
życzeniach złożonych przez wójta
Sławomira Sumkę, przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Kuncewicza, starostę naszego powiatu Jana
Żychlińskiego i dyrektor GOPS Alicję
Napurkę wystąpiły dzieci z klasy „O”
ze szkoły w Zielonkach-Parceli.
Andersenowska baśń „Królowa
Śniegu” została opracowana i wyreżyserowana przez nauczycielki
i wychowawczynie najmłodszych
uczniów w sposób tak profesjonalny, że aż trudno uwierzyć, iż jest to
tylko jedno z wielu zajęć, jakie ze
swoimi wychowankami te niezwykłe osoby prowadzą. Warto wymienić je w tym miejscu. Podziękowania

i ukłony należą się: Edycie Zając, Karolinie Leszczyńskiej, Oldze Szytniewskiej, Martynie Szatan, Monice
Chrzanowskiej, Annie Musiał, Ewie
Jaworskiej, Marzenie Leszczyńskiej,
Annie Sakowskiej oraz Marcinowi
Cmielowi. Wielki ukłon został wysłany w stronę rodziców dzieci za
zaangażowanie w uroczystość i ich
przygotowanie. Najgorętsze brawa
dostali oczywiście sami artyści.
Drugim punktem programu były
„Tańce w kręgu” przygotowane przez
Ewelinę Michalik wspólnie z grupą
seniorów. Zaprezentowane zostały
układy do muzyki z różnych stron
świata: z Irlandii, Polski, Macedonii,
Izraela, Portugalii i ze Stanów Zjednoczonych. Zajęcia tej grupy odbywają

Spotkania seniorów od roku wzbogacane są występami Zespołu Bez
Nazwy, który tym razem w zabawny sposób przedstawił utwór Józefa Ignacego Kraszewskiego „Dziad
i baba”. Na scenie wystąpili: Irena Janowska-Woźniak, Anna Czajkowska,
Marianna Kosińska, Maria Parlińska,
Karol Gałecki, Piotr Goraj oraz Stanisław Malinowski. Grupę przygotował Mateusz Kalinowski, który jest
specjalistą do spraw animacji kultury
w Domu Kultury.
Na zakończenie części artystycznej
wystąpił zespół Sami Swoi z Borzęcina Dużego z prowadzącą zespół Zofią
Lasocką i grającym na akordeonie Janem Jaworskim.
Druga część spotkania składała się
z poczęstunku i zabawy tanecznej
przy dźwiękach BabiCapeli.
Prowadzący spotkanie – Alicja
Napurka i Bogdan Zubkowicz zaprosili także wszystkich gości wieczoru
na kolejne spotkania Klubu Seniora. Najbliższe odbędzie się 3 marca
o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca,
a będzie to z okazji Dnia Kobiet.
tekst/foto AK

luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

z życia gminy

Zbudowali formę przed wyjazdem na stok

Na przełomie stycznia i lutego mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie przygotować się do szusowania na stokach narciarskich. Było to możliwe dzięki kolejnemu wspólnemu projektowi Fundacji Aktywni Dłużej, Szkoły Jogi Halasana i Decathlon Bemowo. Warsztaty odbyły się z wykorzystaniem dysków sensomotorycznych, które wspierają rozwój koordynacji
i czucia głębokiego. W zajęciach wzięło udział 60 osób, także spore grono babickich seniorów.

Prosto z biura na stok – to nie jest dobry pomysł
– Jestem daleka od tego, by przekonywać, że tydzień jogi
przed wyjazdem narciarskim pozwoli nam w pełni cieszyć
się białym szaleństwem i zmniejszyć ryzyko urazów. Warto
jednak jak najszybciej włączyć ją do swoich przygotowań
narciarskich. Dzięki temu łatwiej poradzimy sobie na stoku
– podkreśla Małgorzata Baranowska, Prezes Fundacji Aktywni Dłużej i właścicielka Szkoły Jogi Halasana.
Dodatkowo w naszym klimacie pogoda i zanieczyszczenie powietrza smogiem nie sprzyjają aktywności ruchowej
na zewnątrz. Zimą spędzamy mało czasu na powietrzu,
a po pracy nie za bardzo mamy ochotę wychodzić na siłownię czy inne zajęcia ruchowe. Jednocześnie planujemy

Zadbaj o mocne nogi
Nie trzeba być specjalistą w zakresie narciarstwa, by wiedzieć, że kluczową rolę w tym sporcie odgrywają kończyny
dolne. Aby je wzmocnić i przygotować do wielogodzinnego wysiłku na stoku, powinniśmy sięgnąć po pozycje stojące zaczerpnięte z jogi. Dzięki nim nie tylko wzmocnimy
mięśnie nóg, ale także poprawimy stabilizację bioder, stawów kolanowych i skokowych oraz wzmocnimy ścięgno
Achillesa. Pozycje stojące uczą także prawidłowej postawy,
która zaczyna się od ustawienia stóp i w dalszej kolejności
miednicy czy kręgosłupa. To dzięki umiejętności właściwego ustawienia w czasie zjazdu można przyjąć najbardziej bezpieczną pozycję.
Na koniec dnia na stoku nie zapomnijmy też o rozciąganiu. Intensywne treningi bez tego elementu utrwalają
napięcie mięśni, skracają ich włókna, co wpływa radykalnie na ograniczenie mobilności aparatu ruchu i większą
podatność na kontuzje. Dlatego rozciągające pozycje zaczerpnięte z jogi powinny wejść do standardowej praktyki
każdego narciarza.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski
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Aktywni Dłużej

W narciarstwie najbardziej narażone na kontuzje są nogi –
stawy, kości, ścięgna czy więzadła. Według różnych statystyk nawet 70% urazów dotyczy właśnie kończyn dolnych.
Połowa tego przypada na kolana, które muszą wytrzymać
bardzo duże obciążenia w czasie dynamicznego zjazdu.
Reszta to np. uszkodzenia kości podudzi. W czasie upadku na stoku możemy również uszkodzić nadgarstki, barki
czy kręgosłup.

Kluczowe centrum – z pomocą idą dyski sensoryczne
W czasie dynamicznej jazdy zaangażowane są praktycznie
wszystkie mięśnie. W największym stopniu oczywiście
nogi, ale kluczowa jest także wytrzymałość i elastyczność
kręgosłupa. Przygotowując się do wyjazdu na narty na początku powinniśmy zadbać o stabilizację centrum – mięśni
przy kręgosłupie, mięśni głębokich tułowia czy miednicy.
Dlaczego? To tam rozpoczyna się każdy ruch. Aby poprawić funkcjonowanie tego obszaru, można sięgnąć
np. po pozycje ze skrętem, które angażują mięśniową taśmę rotacyjną, różne warianty ćwiczeń napinających mięsień poprzeczny brzucha oraz prostowniki grzbietu.
W ćwiczeniach warto skorzystać z pomocy dysków
sensorycznych, dzięki którym uczymy się balansu i pobudzamy czucie głębokie oraz poprawiamy koordynację. Te
elementy są na wagę złota w czasie aktywności na stoku.
– Poza zapewnieniem naszym klientom sprzętu niezbędnego do uprawiania narciarstwa bądź snowboardu, chcemy
także zwrócić ich uwagę na konieczność odpowiedniego
przygotowania się do takiej przygody. Trening z dyskami
sensorycznymi to narzędzie, po które warto sięgnąć w tym
przypadku – podkreślił Kacper Klimik, lider sklepu Decathlon Bemowo.

FUNDACJA

wyjazdy na narty, co często wygląda tak, że wprost zza
biurka przesiadamy się do auta i ruszamy w góry. Takie
podejście jest łatwiejsze do zaakceptowania przez młodszy
organizm – w późniejszym wieku bywa już różnie.
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Gminne kolędowanie w Bliznem Jasińskiego
2 lutego w murach świątyni parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem
rozbrzmiało ostatnie tej zimy gminne kolędowanie.
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Pięknym programem artystycznym uraczyli nas: Babicka Orkiestra
Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego
pod batutą Zbigniewa Załęskiego,
chór Babiczanie i soliści, oraz Schola
Dziecięca ze Starych Babic prowadzona przez Katarzynę Langę.
Mieszkańcy gminy wraz z artystami śpiewali znane i mniej znane kolędy i pastorałki.
Dziękujemy wszystkim za liczny
udział i wspaniałą atmosferę.
tekst/foto: IB
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Kolędowanie w Borzęcinie
„Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna tradycja.”
Paulo Coelho

Spotkanie w szkole w Borzęcinie Dużym w okresie świąt Bożego Narodzenia to już tradycja. W tym roku kolędował wójt gminy Sławomir Sumka wraz z Małżonką, seniorzy wraz z przewodniczącym Rady Seniorów Tadeuszem Wiśniewskim, liczna
grupa mieszkańców oraz dzieci i ich rodzice.
Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu grupy
kolędniczej – uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.
Dzieci przygotowały program ,,Gwiazdka na kiju”. Zagrały
wiele kolęd, a w śpiew włączyli się zebrani na sali goście.
Koncert przygotowała mieszkanka Borzęcina, a jednocześnie nauczycielka Szkoły Muzycznej – Danuta Stradowska.
Przedstawienie ,,Opowieść wigilijna” w wykonaniu
uczniów klasy VI b w reżyserii pani Katarzyny Sowińskiej
bardzo podobało się zgromadzonej publiczności. Piękna
scenografia, świetna gra aktorów oraz oprawa muzyczna
stworzyła niepowtarzalny nastrój.
Na scenie nie zabrakło też śpiewających seniorów. Zespół Sami Swoi wykonał trzy kolędy.
Ostatnim punktem programu był niezwykły występ
Kolędników Z Okolicy. Na scenie pojawiła się Święta Rodzina a z nią diabły, anioły, Trzej Królowie a nawet turoń.

Muzyka porwała widownię i wszyscy włączyli się w śpiewanie kolęd. Oj, trzeba było uważać na diabły, bo i usmolić
chciały, i dźgnąć widłami. Owacjom nie było końca. Całą
uroczystość prowadziła Agnieszka Matuszewska.
Oprócz czegoś dla ducha, było i coś dla podniebienia.
Na stołach pojawiło się wiele ciast przyniesionych przez
naszych gości. Do tego serwowana była kawa i herbata.
Jeden z wolontariuszy – Sebastian Rutkowski z kl. VI a
przygotował mnóstwo gofrów, a ósmoklasiści pięknie
wszystko podawali. Pyszne zapachy unosiły się w hali
sportowej i czas minął wszystkim radośnie.
Zapraszamy do nas za rok.
tekst/ foto: Justyna Szczepanik

Spotkanie z szermierzami – paraolimpijczykami w Borzęcinie
„Wszyscy jesteśmy różni, wszyscy jesteśmy równi” – tak brzmiało motto spotkania ze sportowcami, dla których nie istnieją żadne bariery. Na własnym przykładzie pokazali, że tragiczne
zdarzenia czy wypadki losowe nie muszą przekreślać życiowych planów ani marzeń, że można
podnieść się z każdej sytuacji i znaleźć drogę do realizacji swoich celów.
Paraolimpijczycy uświadamiali słuchaczy, jak ważna
jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, bo niewiele
czasami trzeba, by np. nieuwaga w ruchu drogowym
mogła doprowadzić do śmierci lub kalectwa.
Młodzież szkolna usłyszała, że niezależnie od tego,
czy jesteśmy pełnosprawni niepełnosprawni, różnimy
się pochodzeniem, kolorem skóry – istotne jest tylko to,
co mamy w sercu. Osoba niepełnosprawna może świetnie realizować swoje marzenia, ale zdecydowanie lepiej
jest realizować je w pełnej sprawności. Dlatego zachęcali
wszystkich do rozpoczęcia przygody ze sportem.
W spotkaniu uczestniczyli: Radosław Stańczuk –
szermierz, paraolimpijczyk, medalista Igrzysk w Sydney, w Atenach (medale w szpadzie i florecie) oraz
w Pekinie; podczas Igrzysk w Londynie uhonorowany
nagrodą Fair Play a także Stefan Makowski – paraolimpijczyk i współzałożyciel Fundacji Akademia
Integracji, która wspiera rozwój niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową.
tekst/foto: Justyna Szczepanik
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Musical dziecięcy
23 stycznia dzieci ze szkoły w Starych
Babicach zaprosiły do Domu Kultury
w Zielonkach-Parceli swoje kochane
babcie i drogich dziadków na musical
dziecięcy „Zimowa opowieść”.
Do występu przygotowywały się prawie
dwa miesiące ze swoimi nauczycielkami.
Logistycznie nie było to łatwe, na scenie
bowiem jednocześnie wystąpiło ponad
100 artystów z klas I, II i III.

24
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach od lat dziewięćdziesiątych realizuje program wychowania poprzez
sztuki piękne. Dziesiątki koncertów, spektakli, pokazów
tanecznych są efektem pracy klas muzycznych. Ta forma kształcenia poprzez artystyczne działania i wspólnie
realizowane projekty znakomicie się sprawdza tak pod
względem edukacyjnym jak i wychowawczym.
Spektakl składał się z prologu baletowego do muzyki
Piotra Czajkowskiego i pięciu obrazów. Były to: Zima,
Bałwanki i Śnieżynki, św. Mikołaj, Choinka oraz Boże
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Narodzenie. Całość stanowiła swoistą podróż muzyczną
od profanum do sacrum.
Warto podkreślić, że dzieci wywiązały się bezbłędnie z powierzonych im zadań, a na scenie zachowywały
się wzorowo, wykazując dojrzałość i obycie sceniczne.
Gratulacje dla rodziców! Tłumnie zgromadzona publiczność wypełniająca całą salę nagrodziła małych
artystów hucznymi brawami i nie szczędziła słów
uznania oraz zachwytów.
tekst: Ewa Dżyga, foto: Mariusz Dżyga

oświata w gminie

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
23 stycznia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
odbył się zorganizowany przez Magdalenę Migda-Raciejewską, Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek im. Pawła Buczyńskiego.

Konkurs przeprowadzono po raz
czwarty, a po raz pierwszy pod patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego.
Na przesłuchania finałowe zgłosili
się uczniowie ze szkół podstawowych
z terenu powiatu warszawskiego zachodniego: z Duchnic, Kampinosu,
Koczarg Starych, Ołtarzewa, Ożarowa Mazowieckiego, Płochocina,
Święcic i Zielonek-Parceli.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali się w czterech kategoriach: soliści i zespoły z klas IV–VI oraz soliści
i zespoły z klas VII–VIII. Występy
młodych wokalistów oceniało profesjonalne jury, w skład którego
weszli: Alina Buczyńska – muzyk,
wdowa po patronie konkursu; Józef
Stępień – śpiewak operowy (tenor),
solista bydgoskiej Opery w latach

1979–1983, a także Teatru Wielkiego
w Łodzi i Warszawie oraz dyrygent;
dr Mariusz Latek – muzyk, dyrygent,
założyciel chóru Ab Imo Pectore, nominowany w przez Kapitułę redakcji
Polska Times do tytułu Osobowość
Roku 2019 w kategorii Kultura.
Celem tego konkursu było rozpowszechnianie najbardziej wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek,
promowanie umiejętność wokalnych
i instrumentalnych młodzieży oraz
rozwój współpracy pomiędzy szkołami powiatu.
Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego wykazali się dużymi zdolnościami wokalnymi oraz wrażliwością
artystyczną. Niektórzy także umiejętnością gry na instrumentach.
Szkołę Podstawową w Koczargach
Starych reprezentowali przygotowani

przez nauczycielkę muzyki Marzenę
Chmielarz-Borowiec: Maria Aniołek
i Maja Zadrożna z kl. 7a w kategorii zespoły z klas VII–VIII; Cezary
Brunowski z kl. 5a w kategorii soliści
z klas IV–VI. Dziewczęta wykonały
polską wersję adwentowego utworu „Mario, czy już wiesz?”. Cezary
natomiast zaśpiewał tan sam utwór
w wersji angielskiej. Przygotował
także niespodziankę, gdyż do swojego wykonania dołączył dwie zwrotki
piosenki „Last Christmas”.
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Miło nam również poinformować, że Cezary Brunowski zdobył I miejsce w swojej kategorii.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
tekst/foto: Anna Szelenbaum

Kultura łączy szkoł y
Uczniowie szkoły podstawowej Big Ben odwiedzili szkołę w Starych Babicach. Okazją do tego miłego
spotkania był konkurs recytatorski pt. „Piękno przyrody słowem malowane”.

Z nieukrywaną przyjemnością dzielimy się z Państwem
informacją, że uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej BIG BEN zajęli zaszczytne miejsca: Anatol Kordos
II miejsce i Franciszek Buczyński III miejsce. Radość jest

tym większa, że w konkursie wzięło udział aż 31 uczniów
z klas od czwartej do ósmej.
Wszyscy uczniowie okazali się doskonałymi interpretatorami wierszy wspaniałych polskich pisarzy: Jana
Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Doroty Gellner, Juliana Tuwima czy Adama Mickiewicza (poezja z górnej półki).
W zacnym jury zasiadały Panie: Ludmiła Miłowanowa i Beata Załęska. Gromkie brawa po każdym występie
świadczyły o tym, że interpretacje były udane i podobały
się widowni, a miła atmosfera wydarzenia ukazała dwie
szkoły połączone więzami radości obcowania z pięknem
słowa. Bardzo dziękujemy Pani Aleksandrze Perkowskiej
za przygotowanie uczniów do wystąpienia.
tekst/foto: Anna Warzycha-Druzd
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Dzień Babci i Dzień Dziadka w przedszkolu w Borzęcinie
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, które uwzględnione są w przedszkolnym kalendarzu jako jedne z ważniejszych. Babcia i Dziadek to osoby, które zajmują
szczególne miejsce w sercu każdego z nas.
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24 stycznia w przedszkolu w Borzęcinie Dużym odbyła się uroczysta
akademia, na którą zaproszono specjalnych gości – dziadków przedszkolaków. Tego dnia hala sportowa
przemieniła się w salę widowiskową
wypełnioną po brzegi.

Czerwień serc towarzyszyła podniosłej atmosferze i wprowadzała
w ciepły nastrój. Czego można życzyć
babci i dziadkowi? – to właśnie maluchy wiedzą najlepiej.
Przedszkolaki tańczyły, śpiewały i recytowały życzenia płynące

prosto z serca. Dziadkowie nie kryli
łez wzruszenia. Występy dzieci były
kolorowe, radosne, fantazyjne i przygotowane z wielkim zaangażowaniem. Czy można sobie wyobrazić
piękniejszy prezent? Na zakończenie
dzieci odśpiewały wspólnie „Sto lat”
oraz wręczyły drobne upominki.
Deszcz serc spadający z antresoli wywołał uśmiechy na twarzach wszystkich zgromadzonych gości. Słodki
poczęstunek był okazją do wspólnych
rozmów. Dziękujemy za tak liczne
przybycie.
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom samych wspaniałości. Dużo
zdrowia i całego mnóstwa beztroskich
chwil spędzonych z wnukami.
tekst/foto: Kinga Goraj

Roztańczony i rozśpiewany Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu Wesoły Brzdąc

Babcia i dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają bardzo ważną rolę,
bo kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u kogo są najwspanialsze wakacje i święta?
Dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze obchodów święta Babci i Dziadka.
Do tego dnia całe przedszkole przygotowywało się od
dłuższego czasu. W prace byli zaangażowani: dzieci
i pracownicy przedszkola, a także rodzice. Dzięki wtajemniczeniu rodziców udało nam się zaskoczyć naszych
gości przepiękną podróżą w świat czarno-białych zdjęć
pt. „Nie liczę godzin i lat”.
Jednak najważniejszą częścią uroczystości były występy dzieci. Wszystkie babcie i dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to,
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość. Widowisko było
interaktywnym spektaklem w którym czynny udział
brali zaproszeni goście: wspólnie śpiewając fragmenty
popularnych piosenek, wchodząc do swoich wnucząt na
scenę, aby zatańczyć i po prostu być z nimi. Wzruszenie
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

naszych gości było ogromne, pojawiały się ukradkiem
ocierane łzy, salwy śmiechu i wzruszenie. Cały spektakl
nabrał innego wymiaru dzięki temu, że mogliśmy go zaprezentować na scenie Domu Kultury.
To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna
uśmiechu i radości. Szczęśliwe i rozpromienione twarze
babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy
samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli
dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.
tekst: Marzanna Sobolewska
Foto: A. Głowacka

oświata w gminie

Tradycyjne kawiarenki w babickim przedszkolu
,,Babciu, Dziadku coś Ci dam,
jedno serce, które mam, a w tym
sercu róży kwiat, Babciu, Dziadku
żyj sto lat.”
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Te słowa królowały zarówno podczas występów przedszkolaków dla dziadków
w Starych Babicach jak i w domach naszych podopiecznych.

W karnawale gościliśmy babcie
i dziadków naszych dzieci. W grupach młodszych goście czytali
dzieciom ulubione bajki i wspólnie
bawili się w przedszkolnych salach.
Natomiast w grupach starszych
odbyły się pełne magii kawiarenki
z samodzielnie wykonanymi ciasteczkami.
Dzieci zaprezentowały wiersze,
tańce i piosenki okolicznościowe,

by w drugiej części tradycyjnie zaprosić babcie i dziadków do wspólnej zabawy na przedszkolnej scenie.
Przy dźwiękach ulubionych przebojów z dawnych lat, w magicznej

dekoracji, przy herbatce i zabawie
bardzo miło spędziliśmy czas z najbliższymi naszemu sercu.
tekst: Nauczyciele Przedszkola
foto: K. Kuchnio
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Centrum Nauki – Radiostacja

Transatlantycka
W sobotę 25 stycznia w Sali Widowiskowej odbyła się
uroczysta Gala Inaugurująca działalność Centrum Nauki
– Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare
Babice. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

28

Uczestnikami uroczystości byli
między innymi: szef gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony
Narodowej Łukasz Kudlicki, wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Wojciech Białas, a także
przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządu
powiatu, Rady Gminy Stare Babice
oraz wójtowie i burmistrzowie reprezentujący okoliczne gminy. Na

sali zasiedli również przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu
i handlu oraz liczne stowarzyszenia
i fundacje. Specjalnymi gośćmi była
delegacja ze Szwecji z dyrektor Radiostacji Grimeton Camillą Lugnet
na czele.
Gala rozpoczęła się od powitania
zasiadających na sali gości oraz osób
oglądających transmisję na żywo
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w internecie. Następnie na scenę
został zaproszony Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, który
odczytał podpisane przez Prezydenta Polski uzasadnienie przyznania
Patronatu Narodowego. Następnie
wójt odwołując się do historii, wyraził nadzieję na godną i dostatnią
przyszłość mieszkańców gminy Stare Babice oraz zaznaczył, jak ważna
jest edukacja dzieci.
Po przemówieniu wójta nastąpiła projekcja filmu przygotowanego
specjalnie na tę okazję. Po filmie
konferansjer zaprosił uczestników
gali do podpisania Deklaracji Aktu
Inauguracyjnego. Pierwsza złożyła swój podpis dyrektor Camilla
Lugnet, następnie wójt Sławomir
Sumka oraz pozostali goście reprezentujący wiele różnych podmiotów.
Deklarację podpisało łączenie ponad
150 osób. Galę uświetniły również
inspirujące wykłady profesorów Jacka Cichockiego – „Od Marconiego
do smartfonu. Bardzo która historia”,
Przemysława Urbańczyka – „Archeologia współczesności” oraz samej
dyrektor radiostacji Grimeton –
„Światowe dziedzictwo o globalnym
zasięgu”. W przerwie przed koncertem można było podziwiać wystawę poświęconą Radiostacji Babice,
która została przygotowana przez
stowarzyszenie Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza.

dom kultury

Współpraca między Politechniką
Warszawską a Gminą Stare Babice
5 lutego w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się
spotkanie Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki
z Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Krzysztofem Zarembą.

Po przerwie koncert zagrała Żeńska Orkiestra Salonowa Polskiej
Grupy Górniczej pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Wydarzenie
uświetnił śpiew dwóch wspaniałych
wokalistów Vincenta Schirrmachera – tenora Opery Wiedeńskiej
oraz Lucyny Jarząbek. Orkiestra
specjalnie na tę okazję przygotowała trzy utwory związane z Babicami:
polonez a-durr op. 40 Fryderyka
Chopina, „Prząśniczkę” Moniuszki
oraz „Warszawiankę”. Wszystkie trzy
utwory stanowiły przedwojenne sygnały wywoławcze Polskiego Radia,
które z Babic nadawało za granicę
państwa.

W spotkaniu uczestniczyli również: doc. dr inż. Jacek Cichocki
– zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Radiotechniki i Technik Multimedialnych
PW, dr inż. Zbigniew Gajo – Prodziekan ds. studenckich Wydziału
EiTI PW oraz doktorant Tomasz A.
Miś. Ze strony Gminy Stare Babice
w spotkaniu wziął udział także Jarosław Chrapek specjalista do spraw
historycznych Domu Kultury Stare
Babice.
Tematem spotkania było omówienie zasad współpracy między
Politechniką Warszawską, a Gminą
Stare Babice, w dziedzinie kształcenia dzieci i młodzieży uczęszczającej do babickich szkół.
W wyniku rozmów podpisano
porozumienie o współpracy, które obejmuje między innymi organizowanie przez wykładowców
Politechniki Warszawskiej pokazów
lekcyjnych na terenie gminy i uczelni oraz możliwość zwiedzania przez

nasze dzieci Politechniki Warszawskiej.
Dzięki temu dzieci i młodzież
z terenu gminy Stare Babice zyskały
dostęp do jednej z najlepszych polskich uczelni. Kształcenie w kierunku nauk ścisłych zagwarantuje im
dobry start w dorosłe życie. Realizacją zadania zajmie się nowo powołane Centrum Nauki Radiostacja
Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice.
Miłym akcentem jest również
fakt, że budynek, w którym zostało
podpisane porozumienie nosi imię
profesora Janusza Groszkowskiego,
który był członkiem komisji odbiorowej Radiostacji Babice. W ten oto
sposób historia zatoczyła piękne
koło. Można powiedzieć, że Politechnika Warszawska oraz Gmina
Stare Babice są nierozerwalnie ze
sobą związane od prawie 100 lat.
tekst: Jarosław Chrapek
foto: UGSB

Na zakończenie tej 0,uroczystości
konferansjer jeszcze raz zaapelował
do uczestników o wspólne tworzenie „Centrum Nauki – Radiostacja
Transatlantycka”.
tekst: JCh
foto: AT, IB
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pomysł, aby nie wracać do zawodu, tylko spróbować sił
w pracy z dziećmi.
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Każdy w sposób podstawowy wykształcony człowiek zna Damę z łasiczką, albo jak kto woli – Damę
z gronostajem, ale Damę z Wiertarką poznali tylko
nieliczni. Już od kilku miesięcy w Domu Kultury
Stare Babice można skorzystać z warsztatów stolarskich dla pań, dzieci i całych rodzin. Od marca
ruszają zajęcia, na które jeszcze można dołączyć.

GB: Skąd pomysł na to, by kobieta operowała wiertarką?
AB-G: Przez kilka lat współpracowałam z prywatnym
centrum kultury, gdzie miałam okazję rozbudzić w sobie
pasję do rękodzieła i szlifować umiejętności organizatora
i instruktora zajęć dla dzieci i dorosłych. Nie było wówczas na rynku zbyt rozwiniętej oferty zajęć stolarskich
i majsterkowania dla dzieci, a sama jako dziecko bardzo
lubiłam tego typu zajęcia. Zrodził się pomysł, aby jako
Dama z Wiertarką takie zajęcia prowadzić. Wyszkoliłam
się więc w stolarstwie i pracy z dziećmi. Wymyśliłam, by
zajęcia prowadzić dla pań i całych rodzin. Aktualnie doczekałam się własnej pracowni (Dryg i Myk, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej), gdzie można zapoznać się
z wieloma dziedzinami rękodzieła oraz sztuki: od stolarstwa i witrażu, przez robienie świec, na sztuce opowieści
skończywszy.
Dom Kultury w Starych Babicach był jednym z pierwszych, który wprowadził moje zajęcia stolarskie do swojej
oferty. Zaczęłam od zajęć dla dzieci. Z czasem pojawiły się
również zajęcia dla pań.
GB: Jak wyglądają zajęcia „Dama z Wiertarką”?
AB-G: Jeśli są to zajęcia jednorazowe, robimy wtedy konkretny przedmiot, np. wieszak, zegar, stojak na gazety,,
drewniane gry – z dziećmi, albo półkę czy drewnianą tacę
– z paniami.
Jeśli zajęcia mają charakter cykliczny, zaczynamy od tych
mniej angażujących czynności. Traktujemy je jako wprawki i świetną okazję do poznania różnych narzędzi, metod
obróbki drewna. Potem przychodzi czas na poważniejsze
projekty: skrzynki, karmniki, stołeczki, stoliki.

GB: Kim jest tajemnicza Dama z Wiertarką? – pytam
prowadzącą warsztaty Agnieszkę Bykowską-Giler
AB-G: Z zawodu jestem adwokatem. Wykonywałam ten
zawód przez kilka lat. Jako studentka wielokrotnie miałam
okazję pracować jako opiekunka do dzieci. Praca ta dawała mi wiele radości i satysfakcji. Radość ta odżyła wraz
z pojawieniem się na świecie moich pociech. Wpadłam na
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GB: Czy potrzebny jest własny sprzęt? Jak duże są grupy?
AB-G: Jako instruktor zapewniam narzędzia i materiały.
Grupy są małe – 5–10 osób.
GB: Kiedy można dołączyć do takich zajęć?
AB-G: Nowy cykl warsztatów stolarskich dla dzieci 8 lat+
(dwa razy w miesiącu) rusza w Domu Kultury Stare Babice od marca i będzie odbywać się w 1-wszą i 3–cią środę
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miesiąca, w godz. 16–18. Pracujemy też nad terminami
spotkań dla pań. Zapraszam do obserwowania strony internetowej Domu Kultury, aby nie przegapić zapisów.
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GB: Co takie zajęcia mają dać uczestnikowi?
AB-G: Bardzo lubię wprowadzać kursantów w świat
drewna i narzędzi. Stolarstwo kojarzy się wielu osobom
z ciężką fizyczną pracą dla mężczyzn. Tymczasem panie
coraz chętniej biorą w ręce wiertarki, szlifierki czy frezarki, aby wyczarować piękne przedmioty codziennego
użytku. Wiele osób obawia się w dzisiejszych czasach
dać dzieciom do ręki narzędzia. Wielokrotnie spotykałam dzieci, które mają problem z obsługą nożyczek, a co
dopiero śrubokręta. Ja jednak nie stronię od zajęć z majsterkowania nawet z młodszymi dziećmi. Widzę, jak dużą
radość daje im praca w drewnie, jak są odpowiedzialne
i rozważne, kiedy pozwoli im się operować narzędziami.
Dla mnie jednak najważniejsze jest, aby ośmielić dzieci
i dorosłych do pracy w drewnie i do rękodzieła w ogóle.
Aby umieli sobie naprawić czy odnowić stary mebel, albo
zrobić coś od zera, z naturalnego surowca, coś, co jest
efektem pracy własnych rąk. To daje dużo radości i spełnienia w świecie, gdzie dominuje wszystko co wirtualne
i nienamacalne.
GB: Doszły mnie słuchy o pewnym dodatku językowo-edukacyjnym, który serwuje Pani dzieciom podczas zajęć stolarskich.
AB-G: Tak, rzeczywiście. W trakcie warsztatów wprowadzam specjalistyczne słowa w językiu angielskim. Często
ludzie znają obce języki, ale brakuje im słownictwa technicznego.
GB: Bardzo to ciekawie brzmi. Zachęciła mnie Pani do
odkrycia w sobie nowych zdolności. Mam wrażenie, że
nie mnie jedną. Dziękuję za rozmowę.
AB-G: I ja dziękuję, i zapraszam.
rozmawiała AK
foto: archiwum Agnieszki Bykowskiej-Giler
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Dom Kultury zaprasza
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bezpieczna gmina

Mój Strażnik Rejonowy cz. 1
Z początkiem tego roku Straż Gminna Gminy Stare Babice wdrożyła program Strażnika Rejonowego, polegający na przydzieleniu konkretnego strażnika, tzw. rejonowego do wyznaczonego obszaru. Teren gminy
podzielony został na 6 rejonów, które zyskały swoich opiekunów. O założeniach i celach programu przeczytać mogą Państwo w poprzednim numerze „Gazety Babickiej” (1/2020, s. 14), a zgodnie z obietnicą teraz
przedstawiamy Państwu sylwetki trzech Strażników Rejonowych. Kolejnych zaprezentujemy za miesiąc.
Starszy Inspektor
Artur Zatorski
e-mail: a.zatorski@sgsb.pl
Rejon nr 1
Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego,
Latchorzew, Lubiczów
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Mieszkam w Pruszkowie i mam 23 letnie doświadczenie
w pracy w Straży Miejskiej. Od września ubiegłego roku
pracuję w Straży Gminnej Stare Babice.
W pracy staram się zawsze zachować bezstronność,
jestem osobą asertywną. Cieszą mnie zarówno drobne,
jak i duże sukcesy, sprawy które udaje mi się ciężką pracą, sprytem i uporem doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Satysfakcję sprawia mi ujawnienie sprawców
wykroczeń, szczególnie tych wyjątkowo złośliwych i społecznie szkodliwych, takich jak: wylewanie nieczystości,
podrzucanie śmieci, wjeżdżanie w ulicę jednokierunkową
niezgodnie z kierunkiem jazdy.
W swoim rejonie spotkałem się z zawłaszczaniem
przestrzeni gminnej poprzez zagradzanie terenu lub drogi kamieniami, obsadzaniem roślinnością lub wbijaniem
prętów, co – należy pamiętać – jest także wykroczeniem.
Szanujmy własność wspólną tak, jak szanujemy swoją.
Nie dokonujemy żadnych zmian bez zgody zarządcy
drogi.
Kolejne bardzo częste interwencje dotyczą tzw. „czarnego dymu”. Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę,
że posiadanie pieców centralnego ogrzewania na drewno
i węgiel jest zgodne z prawem, a dym z nich jest rzeczą
naturalną. Dla nas strażników ważne jest to, co się w piecu
spala. Po przybyciu na wezwanie kontrolujemy palenisko
oraz popielnik. Jeśli nie znajdujemy substancji zakazanych, takich jak: plastik, guma, płyty wiórowe, lakierowane drewno, laminaty, paździerze, to takie zgłoszenia
uznajemy za niepotwierdzone i bezzasadne. W swoim
rejonie niestety obserwuję otwarty konflikt pomiędzy
osobami mieszkającymi tu od pokoleń czy też ludźmi
niezamożnymi, którzy nie mogą pozwolić sobie na opalanie domostw gazem, a ludźmi, którzy od niedawna są
mieszkańcami Bliznego i Latchorzewa. Bardzo chcieliby
oni chronić środowisko – często niestety bez dostatecznej
wiedzy – anonimowo wielokrotnie nękają sąsiadów poprzez składanie donosów do Straży Gminnej. Szczególnie przykre jest również to, że wiele zgłoszeń okazuje się
próbą załatwienia swoich prywatnych spraw za pomocą
strażników, a są to często konflikty nierozwiązane od lat.
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I jeszcze gorący apel do właścicieli pupilów – gdy
wyprowadzacie psa poza posesję, pamiętajcie, że
obowiązkowo musi on być na smyczy. A jak spod ogona zgubi coś dymiącego – to nie odwracajcie głowy,
udając, że nic się nie stało – tylko sprzątajcie po swoim
podopiecznym.
W pobliskim lesie i rezerwacie Łosiowe Błota nie
puszczamy psa luzem. Pamiętajmy, że jest to las i żyją tam
dzikie zwierzęta, które spłoszone przez naszego pupila
mogą stać się niebezpieczne.
Prywatnie interesuje mnie historia państwa polskiego, numizmatyka, lubię wędkarstwo i dobry film. Jestem
szczęśliwie żonaty od 28 lat i mam dwoje dorosłych dzieci.
Jestem także honorowym dawcą krwi od 3 lat.
Strażnik
Jacek Sypka
e-mail: j.sypka@sgsb.pl
Rejon nr 4
Koczargi Nowe-Bugaj,
Koczargi Nowe, Koczargi
Stare, Zielonki-Parcela,
Zielonki Wieś
W Straży Gminnej w Starych Babicach pracuję drugi rok,
wcześniej pracowałem w Straży Miejskiej w Pruszkowie.
Od urodzenia jestem mieszkańcem naszej gminy, co ze
względu na znajomość terenu pomaga mi w pracy.
W pracy staram się wszystkie sprawy i konflikty zakończyć sprawiedliwie. Jestem człowiekiem twardo
stąpającym po ziemi. Na podległym mi terenie prace
utrudniają mi konflikty międzysąsiedzkie. Strażnicy
zajmują się sprawami z zakresu kodeksu wykroczeń,
a nie kodeksu cywilnego czy karnego.
Coraz częściej w moim rejonie spotykam się również
ze wsparciem i zrozumieniem ze strony mieszkańców, co
jest bardzo pomocne i tworzy przyjazną atmosferę.
W moim rejonie dominującą częścią zgłoszeń są te
dotyczące nieprawidłowego parkowania, zwłaszcza
w okolicy szkoły podstawowej i Domu Kultury w Zielonkach-Parceli.
Czas wiosenny przyniesie nam kilka ciekawych inicjatyw, które pojawią się w moim rejonie.
Na podległym mi terenie podoba mi się duża ilość
terenów leśnych i łąk. Jestem miłośnikiem przyrody.
Moje zainteresowania to modelarstwo, historia, strzelectwo, pirotechnika oraz akwarystyka, która jest moim
dominującym hobby.

bezpieczna gmina
Specjalista
Agnieszka Sabak
e-mail: a.sabak@sgsb.pl

Rejon nr 5
Buda, Mariew,
Stanisławów, Wojcieszyn
Jestem mieszkanką gminy od 15 lat. Pracę strażnika rozpoczęłam 8 lat temu – przez 6 lat pracowałam w Straży
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, a od 2 lat w Straży
Gminnej w Starych Babicach.
Strażnikiem zostałam ponieważ dużą satysfakcję sprawia mi praca z ludźmi.
Moje cechy osobowości, które pomagają mi w pracy
strażnika to: komunikatywność, otwartość, sumienność,
obowiązkowość i cierpliwość.
Jestem obiektywnym strażnikiem. W pracy lubię przede
wszystkim rozmowę z ludźmi i pomoc mieszkańcom.

Uważam, że jest to praca trudna ze względu na to, że
mamy do czynienia nie tylko z niebezpiecznymi ludźmi lecz także z dzikimi zwierzętami, które są nosicielami różnych chorób.
Mój rejon jest okolicą cichą i spokojną, otoczoną
lasem, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Szczególnie niepożądanym zachowaniem,
z którym najczęściej się spotykam jest zaśmiecanie
terenu leśnego.
Moim celem jako Strażnika Rejonowego jest: zbliżenie się do mieszkańców, poznawanie zagrożeń i problemów przydzielonego obszaru, stała kontrola z uwagą
na bezpieczeństwo, porządek i estetykę nieruchomości
(plac zabaw w Wojcieszynie i Mariewie, gdzie jest stały
monitoring), podejmowanie działań ku poprawie spokoju i porządku publicznego, stały kontakt z sołtysami.
Do moich zainteresowań należy przede wszystkim
sport. Dlatego staram się swój wolny czas spędzać
aktywnie z rodziną i przyjaciółmi. Jestem szczęśliwą
i dumną mamą dwóch córek, które odnoszą sukcesy
w sporcie.
rozmawiała/foto: IB
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zdrowie i ekologia

Krwawnik pospolity
Smaki polskiej przyrody

– ziele Achillesa
fragment
Krwawnik pospolity, czyli Achillea millefolium L.
to roślina powszechnie występująca na trzech kontynentach (w Ameryce Północnej, Europie i sporej
części Azji). W Polsce pospolicie występuje zarówno
w górach, jak i na nizinach. Rośnie na łąkach i przy
drogach, kwitnie na biało od lipca do października charakterystycznymi baldachami wieńczącymi
sztywną łodygę.
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Właściwości zdrowotne
Ziele krwawnika zawiera m.in. garbniki, kwasy (salicylowy
i mrówkowy), sole mineralne (kobalt, molibden, miedź,
żelazo, siarkę, mangan) oraz witaminy: A, C i K.
Do głównych zalet stosowania krwawnika zaliczyć należy: hamowanie krwawień wewnętrznych i zewnętrznych,
działanie przeciwzapalne i rozkurczowe, a także wzmacniające procesy trawienne. Warto dodać, że młode liście
krwawnika działają ogólnie wzmacniająco.

Medyczne właściwości krwawnika wykorzystywane były
w czasach prehistorycznych oraz przez starożytnych Greków i Rzymian. Współcześnie roślina ta przeżywa swój renesans, gdyż wykorzystywana jest zarówno w medycynie,
kuchni, jak i kosmetyce.

Właściwości kulinarne
W kuchni zastosowanie mają wyłącznie świeże, młode liście tej rośliny, gdyż charakteryzują się lekko ostrym i gorzkawo-słonawym smakiem, doskonale nadającym się do
zimnych i gorących dań. Swoim balsamicznym zapachem
wzbogacą zarówno poranną kanapkę z rzodkiewką i twarożkiem, jak również zupy oraz sosy.
Właściwości kosmetyczne
Działanie ściągające sprzyja zamykaniu porów i oczyszczaniu cery. Do najpopularniejszych produktów z zawartością krwawnika zaliczyć należy: kremy, szampony,
a nawet pasty do zębów. Ma tak szerokie zastosowanie, że
z powodzeniem możemy wykorzystywać go jako składnik

własnoręcznie przygotowanych: maseczek, toników, kompresów i maceratów olejowych.
Przeciwwskazania
Krwawnik pospolity, podobnie jak inne zioła, winien być
spożywany z umiarem, po uprzedniej konsultacji z lekarzem, gdyż ze względu na możliwe działania niepożądane
nie zaleca się go: kobietom w ciąży i karmiącym piersią;
dzieciom poniżej 12 lat; osobom uczulonym na rośliny
z rodziny astrowate bądź z nadwrażliwością na krwawnik,
objawiającą się m.in. zaczerwienieniem i swędzeniem skóry po kontakcie z rośliną; osobom o podwyższonej krzepliwości krwi i w trakcie kuracji przeciwzakrzepowej, bądź po
prostu podatnym na powstawanie zakrzepów.
Zbiór roślin
W przypadku krwawnika surowcem zielarskim jest zarówno ziele, jak i kwiat. Podczas zbiorów należy pamiętać,
że najwięcej olejków zawierają rośliny świeżo rozkwitnięte i rosnące na stanowiskach słonecznych. Ze względu na
sztywne łodygi, zrywanie krwawników jest bardzo trudne
i może prowadzić do uszkodzenia całej rośliny. Dlatego
zaleca się wykonywanie cięć na wysokości około 10 cm od
nasady.
Świeżo ścięty materiał suszy się w zacienionym, ale przewiewnym miejscu, np. wiążąc go w cienkie pęczki. Podczas suszenia temperatura otoczenia nie może przekraczać
35°C. W ostateczności surowiec można suszyć również
w piekarniku.

CIEKAWOSTKI

•	Łacińska nazwa krwawnika Achillea pochodzi od imienia greckiego herosa Achillesa, zaś polska
„krwawnik” dosłownie odnosi się
do jego zdrowotnych właściwości
hamowania wewnętrznych i zewnętrznych krwawień.

•	Łacińskie słowo millefolium oznacza tysiąclistny i nawiązuje do pierzastego kształtu liści tej rośliny.
•	
Staropolskie nazwy określające
krwawnik to m.in.: pokrętnik, stolist, krfawczyk i zeniszeń.
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Wywar z krwawnika skutecznie
•	
zwalcza m.in. takie szkodniki jak:
gąsienice, mszyce, przędziorki,
roztocza i wciornastki, nie będąc
przy tym trującym dla ludzi.

zdrowie i ekologia
Wiosenna sałatka z młodych liści krwawnika

Propozycje wykorzystania krwawnika pospolitego

• 2 łyżki jogurtu naturalnego
• szczypta soli
• szczypta pieprzu
Przygotowanie:
Sól, pieprz i sok z cytryny dokładnie mieszamy z jogurtem naturalnym i dodajemy drobno pokrojoną cebulę dymkę i białka z ugotowanych jaj. Pokrojone liście
polewamy przyrządzonym sosem jogurtowym i posypujemy startym na dużych oczkach serem i posiekanymi żółtkami jaj, dekorujemy plasterkami rzodkiewki.
Sałatka najlepiej smakuje po 2–3 godzinach chłodzenia
w lodówce.

* Jej liście muszą pochodzić ze znanego nam źródła (jest to ważne, żeby nie spożywać liści przenawożonych).

Ziołowy wywar z krwawnika

Maść z krwawnikiem

Składniki:
• 1 łyżeczka wysuszonych liści krwawnika
• miód i plasterek cytryny do smaku
• 1 szklanka wody
Przygotowanie:
Krwawnik zalewamy gorącą wodą i odstawiamy na
15 minut pod przykryciem, po czym przecedzamy. Do
smaku można dodać łyżeczkę miodu i plasterek cytryny. Tak przygotowany wywar można pić 2 razy dziennie, a nawet przemywać nim twarz jak tonikiem.
Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen
tekst o krwawniku pospolitym i więcej propozycji wykorzystania go.

Składniki:
• 9 0 g niesolonego masła
• 1 5 g świeżo zebranych kwiatów krwawnika
• 1 5 g świeżo zebranych liści malin
Przygotowanie:
Masło rozgrzewamy w naczyniu aż do roztopienia. Następnie dodajemy rozdrobnione kwiaty
krwawnika i liście malin. Po podgrzaniu preparat
mieszamy i odstawiamy na jeden dzień, po czym
ponownie lekko podgrzewamy i przecieramy przez
lnianą ściereczkę.
Podobnie jak wszystkie naturalne kosmetyki maść
z krwawnika należy przełożyć do szklanego naczynia, np. słoika i przechowywać w lodówce.

Relaksacyjna kąpiel
Składniki:
• 100 g krwawnika (jedna roślina)
• 2 szklanki wody
Przygotowanie:
Krwawnik na noc zalewamy zimną wodą i po upływie
doby gotujemy do momentu wrzenia. Tak przygotowany
produkt jest gotowy do dodania do kąpieli. Nasi przodkowie zażywali kąpieli z krwawnikiem przy wszelkiego
typu stanach reumatycznych i złym samopoczuciu.
Uwaga! Naturalne kosmetyki przechowuj w lodówce. Ze względu na brak konserwantów zachowują świeżość tylko przez kilkanaście dni. Dlatego warto przygotowywać je częściej, ale w małych ilościach.
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.

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/foto: Joanna Szczepanik
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Smaki polskiej przyrody

Ważne, by wykorzystywany do przepisów materiał
miał możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami,
w związku z powyższym jego zbiór należy przeprowadzić z terenów występujących z dala od ruchliwych ulic.
Składniki:
• 1/2 szklanki pokrojonych młodych liści: rzodkiewki*,
melisy i krwawnika
• 1 pęczek cebulki dymki
• 4-5 rzodkiewek
• 2 jajka ugotowane na twardo
• 50 g sera gouda
• 2 łyżki soku z cytryny
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BODY BEAUTY CLINIC
Artykuł sponsorowany

Nowo otwarta klinika medycyny estetycznej i makijażu permanentnego w Zielonkach
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Body Beauty Clinic to miejsce, gdzie możesz odprężyć
umysł i zadbać o piękno ciała. Nasz zespół to pełni pasji
i zaangażowania profesjonaliści, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności.
W klinice Body Beauty można nie tylko zrelaksować się
podczas masażu czy zabiegu kosmetycznego, ale również
poprawić niedoskonałości natury. Oferujemy usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetologii i medycyny estetycznej.
Specjalizujemy się również w makijażu permanentnym,
nasza linergistka przez 16 lat zdobywała wiedzę na temat
najnowszych technik makijażu permanentnego na całym
świecie. Kobiety, które szukają najwyższej jakości usług
estetycznych, bez wahania oddają swoją urodę w jej mistrzowskie ręce.
Makijaż permanentny sprawia, że czujesz się piękna
w każdej sytuacji. Korzystasz z życia i nie tracisz czasu na
długotrwałe wykonywanie makijażu.
W dzisiejszych czasach jędrna i zadbana skóra nie jest
fanaberią tylko podstawowym elementem zdrowego stylu
życia.
Jeśli jesteś osobą, która ceni sobie sztukę świadomej
pielęgnacji, wysoko stawiasz na profesjonalizm wykonywanych zabiegów oraz jakość kosmetyków i sprzętu, to
właśnie znalazłaś idealne miejsce dla siebie.
W naszej klinice Body Beauty zatrudniamy lekarzy medycyny estetycznej i kosmetologów oraz stylistów fryzur.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
endermologia LPG maximus TriLipo żelazko przeciwzmarszczkowe medycyna estetyczna osocze bogatopłytkowe mezoterapia igłowa wolumetria twarzy
makijaż permanentny manicure pedicure sauna
łaźnia parowa masaże
Body Beauty Clinic
ul. Warszawska 390, 05-082 Zielonki
Tel. 22 722 93 13, 506 076 810
www.bodybeauty-clinic.pl

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy podziękować Państwu za liczny udział
w przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Gminy Stare
Babice inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Do urzędu
wpłynęło 5246 wypełnionych ankiet na 6340 posesji
mieszkalnych, co daje 82,7% zwrotu ankiet. Szczególne
podziękowania składamy mieszkańcom miejscowości
Janów, Zalesie, Topolin, Kwirynów, Buda, Stanisławów,
Koczargi Nowe i Borzęcin Mały, gdzie uzyskano wynik
powyżej 95%.
Podane przez Państwa dane są dla nas bardzo cenne.
Poprawa jakości powietrza w gminie, a tym samym jakości życia mieszkańców jest jednym z priorytetowych
zadań, jakie sobie stawiamy. Dzięki uzyskanym od Państwa informacjom wiemy, jaka jest skala używania instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym oraz jaka
jest liczba chętnych mieszkańców do zmiany ogrzewania
i w jakim czasie. Daje to nam możliwości lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania
mieszkańców oraz oszacowania kosztów i zaplanowania
środków nie tylko na przeprowadzenie wymiany źródeł
ciepła ale również na inne działania, które będą miały
wpływ na poprawę jakości powietrza w naszej gminie.
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Od 2019 roku w urzędzie gminy funkcjonuje punkt
konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. Nasi pracownicy służą Państwu szeroko pojętą pomocą doradczą w tym również wsparciem merytorycznym przy
wypełnianiu wniosków. Punkt konsultacyjny znajduje
się w Referacie Ochrony Środowiska, pokój 10.
Jest to już trzeci rok prowadzenia gminnego programu wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwem
stałym na piece gazowe, olejowe lub elektryczne.
W roku 2018 ze środków gminnych wydano na ten cel
175 tys. zł, w latach 2019 i 2020 zwiększono tę kwotę do
250 tys. złotych. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców.
Mając na uwadze Państwa potrzeby, cały czas szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na termomodernizację oraz inwestycje w odnawialne
źródła energii (OZE). Mamy nadzieję, że już wkrótce
będziemy mogli przedstawić Państwu nowe propozycje
wsparcia.
Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i każdą
wypełnioną ankietę.
kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Katarzyna Sońta
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Lco zabierać
u n cdohpracy
b oi szkoły
x–
W poprzednim numerze ”Gazety Babickiej” pisaliśmy o tym,
jak podejść do noworocznych
postanowień, jak mierzyć siły
na zamiary. W tym miesiącu
skupimy się na wskazówkach,
jak wdrożyć postanowienia
w życie. Powiemy o lunchboxach do szkoły i pracy, gdyż tu
najwięcej czasu spędzamy i najtrudniej w tym czasie zadbać
o odpowiednie odżywianie.

Zanim przejdziemy do przygotowania posiłków, powinniśmy
zatroszczyć się o odpowiednie
przechowanie jedzenia. Obecnie
na rynku znajdziemy wiele pojemników, które pozwolą nam bezpiecznie transportować jedzenie
bez ryzyka wylania. Warto się
w nie zaopatrzyć. Przed zakupem
radzę zwrócić uwagę, czy nadają
się one do podgrzewania w mikrofalówce i mycia w zmywarce.
Lunchbox to rozwiązanie idealne dla uczniów i osób pracujących.
Posiłki przygotowujemy w domu,
a potem zabieramy ze sobą do pracy,
szkoły, a nawet samochodu. Dzięki
takim pudełkom będziemy mogli zabrać praktycznie wszystko: koktajle,
zupy, drugie dania, sałatki, kanapki –
mamy wręcz nieograniczone możliwości przygotowania sobie posiłków
na wynos.
Gdy już dokonamy zakupu pojemników, przechodzimy do planowania posiłków i to jest najczęstsza
bolączka wielu z nas – brak pomysłów na posiłki oraz brak czasu na
ich przygotowanie. Zdradzę dziś kilka patentów, które polecam swoim

podopiecznym w gabinecie dietetyka
na szybkie i proste posiłki do pracy.
Zacznijmy od śniadania. Wielu
osobom brakuje czasu na przygotowanie i spożycie tego najważniejszego posiłku przed wyjściem z domu.
Polecam zakup shakera i przygotowanie koktajlu. Jeśli mamy w domu
blender kielichowy, samo przygotowanie napoju jest banalnie proste
i nie zajmuje wiele czasu. Taki rodzaj
posiłku pozwala na szybkie jego spożycie, nawet w różnych miejscach –
już niekoniecznie w domu.
Koktajl świetnie sprawdza się także w pracy. Pacjenci bardzo często
deklarują długie przerwy w posiłkach wynikające właśnie z przeciągających się spotkań. Nie jesteśmy
w stanie wyciągnąć na zebraniu śniadaniówki, ale koktajl może być wręcz
niezauważony. Świetnie sprawdzają
się one także na stanowiskach, które
wymagają stałego kontaktu z klientem, przez co są ograniczone możliwości odejścia od miejsca pracy, by
w zaciszu skonsumować sałatkę czy
kanapkę.
Takie koktajle polecam także jako
II śniadanie dla dzieci do szkoły. Jest
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to świetna alternatywa kanapki –
zwłaszcza przed lub po lekcji wychowania fizycznego.
Przykładowy przepis na szybki koktajl do
pracy:
• 1 szklanka mleka
• 1 banan
• 4 łyżki płatków owsianych
• 1 łyżka syropu z agawy
W ciągu dnia, gdy eksploatujemy
mocno nasze mózgi, powinniśmy
zadbać o odpowiednie odżywienie,
by utrzymać energię i koncentrację.
Unikajmy produktów zawierających
cukry proste, które dadzą chwilowy
wzrost energii, ale szybko powodują
jej spadek, co objawia się sennością,
rozdrażnieniem i dekoncentracją.
Jako drugie śniadanie świetnie
sprawdzają się zestawy sałatkowe.
Tu polecam pojemniczki z przegródkami, gdzie rozmieścimy sobie
w jednej przegródce sałatkę, w drugiej pieczywo. By sałatka utrzymała
świeżość przez dłuższy czas, polecam sos do sałatki spakować w małym słoiczku i użyć go dopiero tuż
przed podaniem.

zdrowie i ekologia

Co spakować naszym pociechom
do szkoły? Dzieci nie zawsze chcą
jeść kanapki, które po kilku godzinach w plecaku mogą nie nadawać
się do spożycia. Dobry pojemnik
może zabezpieczyć kanapki przed
zgnieceniem, ale także pozwoli na
przygotowanie kolorowego zestawu
jedzeniowego do szkoły.
Oprócz kanapki możemy przygotować dziecku warzywa pokrojone

w słupki, a także małe zdrowe przekąski w postaci musów czy batoników na bazie daktyli. Warto także
zakupić pojemniki na przechowywanie owoców, zwłaszcza pojemnik
na banany. Jako mama 14-sto latka
wiem, jaki los spotkać może owoce
przygniecione książkami.
W ciągu dnia pracy, często oprócz
śniadania, spożywamy także obiad.
Większość biur zaopatrzonych jest
w lodówki do przechowywania
i mikrofalówki do odgrzania posiłków. Warto z nich korzystać. By
ograniczyć czas przygotowania jedzenia polecam gotowanie na dwa
dni. Często sprawdza się także rozwiązanie przygotowania kilku porcji
na kolację, z czego jedną zabieramy
następnego dnia do pracy.
Posiłki do pracy powinny być proste w przygotowaniu, możliwe do
zabrania ze sobą oraz muszą spełniać kilka niepisanych zasad, by nie
psuć atmosfery w pracy. Ze względu
na intensywny i specyficzny zapach
warto unikać ryb, jajek, gotowanych kalafiora czy brokułów oraz
innych produktów o intensywnej

woni. Nie polecam także posiłków
wzdymających typu: kapusty, roślin
strączkowych, posiłków na bazie
cebuli, zwłaszcza jeśli żołądek dość
intensywnie reaguje na tego typu
produkty.
Przepis na posiłek do pracy:
• mieszanka warzywna mrożona
• kasza gryczana
• pierś kurczaka
Podsmaż pokrojonego na kawałki
kurczaka, dodaj mieszankę warzywną, w międzyczasie ugotuj kaszę,
wymieszaj.
Trzeba pamiętać, że w pracy czy
w szkole spędzamy większość dnia.
Bez względu na to, czy praca jest fizyczna, czy umysłowa, organizm jest
eksploatowany, a właśnie w tej części dnia potrzebuje on największych
dostaw energetycznych. Poprzez odpowiednie dostawy pożywienia nie
tylko dbamy o sylwetkę, lecz także
poprawiamy wydajność pracy. Dobrze zbilansowany posiłek w pracy
pomoże uniknąć spadków energetycznych, które najczęściej pojawiają
się w okolicy godziny 14.00, poprawi
koncentrację, zdolność zapamiętywania, a także zapobiegnie wieczornemu podjadaniu.
Przygotowanie posiłków do pracy nie musi zajmować dużo czasu,
warto wybierać przepisy proste, kilkuskładnikowe i przede wszystkim
jednogarnkowe. Opłaca się poświęcić 20–30 minut na przygotowanie
koktajlu, sałatki i drugiego dania do
pracy, bo zaprocentuje to poprawą
samopoczucia i zwiększoną chęcią
do pracy.
tekst/ foto: Magdalena Niewiadomska
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Przykładowy przepis na sałatkę
• 2 garści szpinaku
• 1 marchewka – korzeń
• 1 pietruszka – korzeń
• g rillowane kawałki kurczaka (lub ciecierzyca z puszki), świetnie sprawdzi się też
tuńczyk
• pomidorki koktajlowe
• oliwa z oliwek
• sos balsamiczny
Warzywa pokrój w plasterki, wymieszaj wszystkie składniki razem.
Oliwę zmieszaj z sosem balsamicznym i przelej do małego słoiczka,
polejesz nim sałatkę tuż przed spożyciem.
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historia

Zwycięska bitwa pod

Borzęcinem

W poprzednich artykułach historycznych wspominaliśmy osoby związane z walkami
w wojnie obronnej 1939 r. w Borzęcinie Dużym. Dziś chcemy Państwu przedstawić szerszy aspekt bitwy w tej miejscowości i okolicach, a także wspomnieć o ofiarach cywilnych
zbrodni niemieckich.
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W rejonie Borzęcina Dużego
11 września 1939 r. działały dwie
Dywizje Piechoty: 8 i 2, ich spotkanie doprowadziło do jednego
z większych zwycięstw w naszym
rejonie, pojawiła się realna szansa
na dojście oddziałów do walczącej
Warszawy.

Gen. Wiktor Thommée autor planu uderzenia 2 dywizji w kierunku Warszawy.
Gdyby tylko mógł swój plan doprowadzić do końca…

Nocą z 11 na 12 września, 2 DP
dowodzona przez płk. Antoniego
Staicha podjęła marsz przez Błonie
w kierunku Warszawy, jednak na
skutek krwawych walk z oddziałami
SS-Leibstandarte Adolf Hitler, dywizja utknęła pod Święcicami. W tym
samym czasie celem nawiązania
łączności i umożliwienia odwrotu armiom Poznań i Pomorze spod bitwy
nad Bzurą, gen. J. Rómmel zarządził
na 12 września uderzenie 8 DP z Modlina przez Kampinos na Sochaczew.

Tego dnia oddziały 8 DP pod dowództwem płk. Teodora Furgalskiego
bez większych przeszkód dotarły do
Zaborówka. Płk Furgalski po zapoznaniu się z sytuacją bojową w rejonie
Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego i Błonia zaniechał jednak prowadzenia natarcia na Sochaczew
i podporządkował się gen. Wiktorowi Thomméemu, który dysponując
Grupą Operacyjną zamierzał uderzyć w kierunku Warszawy. W myśl
podjętych zamiarów 2 dywizja miała
nacierać ze Święcic w kierunku Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego, a 8
dywizja z rejonu Zaborowa na Borzęcin i Stare Babice.
Zgrupowanie tych dwóch dywizji
w początkowym okresie walk zapewniło powodzenie ataku, mimo
że w pasie natarcia 8 dywizji Niemcy zorganizowali silną obronę w rejonie Borzęcina Dużego i Małego.
Wróg rzucił do kontrataku ok. 30
wozów pancernych. Początkowo akcja ta wywołała zamieszanie
w polskich szeregach, ale skuteczny
ogień dział 2 dywizjonu artylerii
lekkiej i działek przeciwpancernych
załamał natarcie niemieckie. Polska artyleria zniszczyła w rejonie
Borzęcina 13 czołgów. Wieczorem
12 września 8 dywizja zdobyła Borzęcin Duży i Mały.
– O świcie otrzymuję od dowódcy 2 DP rozkaz przejścia do ataku
wzdłuż szosy na Święcice i wykorzystania powodzenia w kierunku na
Ołtarzew–Ożarów… – wspomina
płk Ludwik Czyżewski, dowódca
2 pp Legionów.
– Wiem że przed nami znajduje
się niemiecka 4 dywizja pancerna.
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Gęsta mgła unosi się nisko nad
ziemią, ani lotnictwo nieprzyjaciela, ani czołgi nie mogą efektywnie
działać. Nastrój wśród żołnierzy
bardzo dobry, wszyscy są przekonani, że jeszcze dziś będziemy
w Warszawie. Tego zdania był również gen. Wiktor Thommée.
– Nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko przebić się bagnetem do Warszawy – stwierdził w rejonie Święcic
wizytując pozycję 2 DP. Po krótkiej wymianie zdań płk Czyżewski
zwrócił się do niego z delikatną
uwagą:
– Panie generale, my musimy posuwać się do przodu, ale pan generał
nie będzie z nami nacierał. Zaraz
mgła opadnie, Niemcy zobaczą samochód i grupkę ludzi, domyślą się
że tu musi być jakiś dowódca, otworzą ogień…
Generał jednak nie posłuchał
i dalej trwał na pierwszej linii. Gdy
tylko mgła opadła, Niemcy zaczęli strzelać. Thommée został ranny
w nogę, a jego adiutant w rękę.
Ranni szybko wsiedli do samochodu i odjechali. Żołnierze natomiast posuwali się dalej i dotarli
do Ożarowa.
WSTRZYMANY ATAK
Gdy gen. Stanisław Małachowski trafił w rejon walk powracając ze sztabu armii Warszawa, był
ogromnie zdziwiony, że 8 DP zamiast wykonywać atak w kierunku
Sochaczewa, posuwa się w przeciwnym kierunku. Zażądał zawrócenia dywizji i skierowania jej na
zachód, a w następnym rozkazie
– na północ, do Modlina, wobec

historia

Niemcy w Borzęcinie stracili 13 czołgów. Źródło: „8 Dywizja Piechoty” str. 103

powyższego gen. Thommée zmuszony był przerwać atak naszych
oddziałów.
Wykonanie tego rozkazu okazało się jednak bardzo trudne,
oderwanie się od wroga w dzień,
z odległości szturmowej powodowało duże straty. Tam, gdzie nasze
jednostki odnosiły sukcesy, żołnierzom ciężko było pogodzić się z tą
decyzją. Trudna była sytuacja 2 DP
związanej walką w rejonie Ożarowa, brakowało już amunicji, nie do
wszystkich oddziałów można było
przekazać rozkaz odwrotu. Nie
otrzymał go w ogóle np. III batalion
3 pp. Oddziały odchodziły z Ożarowa w kierunku Borzęcina i Zaborówka pod nieustannym ogniem
broni pancernej i artylerii wroga.
Było bardzo wiele ofiar.
Na Cmentarzu Wojskowym w Ołtarzewie znajduje się 920 mogił

żołnierzy z 2 dywizji, razem z żołnierzami z innych jednostek spoczywa tam blisko 1000 poległych.
W rejonie Zaborowa i Borzęcina
największe straty poniosły 2 i 3 pp
Legionów. W Borzęcinie Dużym
w kwaterze wojennej spoczywa
(wg oficjalnych danych 19 żołnierzy WP), wg przekazów miejscowych co najmniej kilkudziesięciu,
w Zaborowie 40. Ocalałe oddziały
dotarły do Modlina, gdzie walczyły
do 28 września 1939 r. Żołnierze po
latach pamiętali swoje zwycięstwo
w Borzęcinie, czego przykładem
był wspomniany w „Gazecie Babickiej” nr 10/2019 por. Stanisław
Kicek.
TRAGICZNE OBRAZY WOJNY
„U wylotu wsi tragiczny obrazek,
w lewo od szosy, za ostatnim zabudowaniem wóz. Konie w zaprzęgu

leżą na ziemi. Pod wozem (kilkoro) dzieci, mężczyzna w starszym
wieku i kobieta. Martwa cała rodzina i zabite konie. W tym wypadku
powodem śmierci nie była chęć
spełnienia jak najlepiej swojego
obowiązku żołnierskiego, ale troska ojca o życie żony i dzieci. Ojciec chciał najwidoczniej uchronić
rodzinę przed nadlatującym samolotem. Skręcił z szosy w bok, cała
rodzina zeskoczyła szybko z wozu
i nie widząc w ostatniej chwili innego wyjścia, ukryła się pod nim.
Wszyscy stali się ofiarami hitlerowskiego (niemieckiego) pilota, który
widząc bezbronnych cywilnych ludzi pod wozem skierował na nich
serię z karabinu maszynowego. Bał
się widocznie przelecieć na naszymi atakującymi oddziałami, bo
po cóż się narażać na zmasowany
ogień. Postąpił zgodnie ze wskazówką Hitlera: bądźcie bezlitośni
dla wszystkich Polaków!”.
To wspomnienie płk. Ludwika
Czyżewskiego dotyczy najprawdopodobniej rodziny Żmuda, której
członkowie spoczywają tuż obok
kwatery wojennej na Cmentarzu
w Borzęcinie Dużym. Do tej tragedii
doszło 13 września 1939 r. w rejonie
Święcic lub Umiastowa. Nasze dochodzenie redakcyjne w tej sprawie
potwierdza także smutną prawdę,
że od kilku lat już nikt nie przychodzi na ten grób. Ludzie, którzy znali
ostatnią osobę z tej rodziny twierdzą, że zmarła. Grób lastrykowy
– kamienny świadek wojennej tragedii już się rozpada. Będziemy razem grupą patriotów z babickiego
Koła Związku Oficerów Rezerwy
RP próbowali zaradzić tej sytuacji.
A dziś apelujemy, aby w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej
pamiętać o obrońcach naszej Ojczyzny i cywilnych ofiarach dziejowego kataklizmu.
tekst/foto: Marcin Łada
foto: CAW

Polskie działka przeciwpancerne wz. 36, kal. 37 przebijały w 1939 r. każdy pancerz wroga

Bibliografia: M. Bielski „Grupa Operacyjna Piotrków 1939”, E. Kospath-Pawłowski,
P. Matusak, D. Radziwiłłowicz „8 Dywizja
Piechoty w dziejach oręża polskiego”, L. Czyżewski „Od Gór Borowskich do Zakroczymia”, A. Stawarz, W.L. Ząbek, A. Wesołowski
„wrzesień 1939 roku, Mazowsze w wojnie
obronnej Polski”.
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biblioteka

Biblioteczne „newsy”
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We wrześniu 2019 r. informowaliśmy Państwa, iż po raz kolejny
znaleźliśmy się wśród bibliotek,
które zakwalifikowały się do programu Instytutu Książki „Mała
Książka – Wielki Człowiek”. Zaś
dziś z przyjemnością zapraszamy
na honorowanie tego projektu
w naszej bibliotece, które odbędzie
się w dniach 1–5 czerwca 2020 r.,
podczas największego corocznego
święta czytelniczego, czyli w Tygodniu Czytania Dzieciom.
Przypominamy, iż każdy przedszkolak, który uzbiera 10 naklejek
do 30 kwietnia otrzyma w Tygodniu Czytania Dzieciom swój
imienny dyplom wraz z drobnym
upominkiem. Aby otrzymać zaproszenie na uhonorowanie projektu,

należy w wyżej wymienionym terminie oddać do biblioteki kartę
z uzbieranymi 10 delfinkami.

Drodzy aktualni i przyszli Czytelnicy!
Od 1 lutego 2020 r. Biblioteka wprowadziła zmiany
w „Regulaminie korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. Wszystkich
czytelników prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami. Nowo zapisujące się osoby, chcące korzystać
z biblioteki, będą musiały zaakceptować Regulamin
przy wypełnianiu karty zapisu. Dla ułatwienia prezentujemy te zapisy, które obowiązują od 1.02.2020 r.
Rozdział VII
Karta biblioteczna
1. Wypełnienie karty zapisu przez Użytkownika
jest podstawą do wydania karty bibliotecznej,
która upoważnia do korzystania ze zbiorów
i usług.
2. W Bibliotece można legitymować się kartą biblioteczną z kodem 2D w postaci obrazka (aplikacji)
na ekranie telefonu (tabletu). Dajemy możliwość
używania telefonu jako karty bibliotecznej. Kod
paskowy zastąpi wygenerowany kod w formacie
QR Code. Ten właśnie kod będzie sczytywany
przez pracownika biblioteki w trakcie wypożyczania pozycji. Wszelkie operacje będą powiązane z kontem bibliotecznym, tak więc jego dalsze
udostępnianie osobom postronnym w efekcie
obciąży konto właściciela. Wygenerowany kod
można przechowywać w programie służącym
do obsługi kart lojalnościowych. Dla telefonów
z systemem Android najpopularniejsza jest
aplikacja STOCART. W telefonie z systemem
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

3.

4.

5.

6.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek i zbierania naklejek!

Windows mamy już zainstalowany PORTFEL.
Najprościej zapisać „obrazek” z nową kartą i wyświetlać podczas wypożyczania książek.
Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice”, imię
i nazwisko, numer karty, numer identyfikacyjny
PIN oraz kod kreskowy.
Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazania karty z chwilą dokonywania
wypożyczenia, odbioru rezerwacji, korzystania
z komputera czy otrzymania kodu dostępu do
bazy ebooków Legimi.
Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za
wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń
z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać
rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku
osób chorych lub niepełnosprawnych – również
inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie każdej kolejnej karty pobierana jest opłata
w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu za wydanie pierwszego i każdego kolejnego duplikatu karty bibliotecznej w przypadku
zniszczenia lub zgubienia z winy Użytkownika.

Rozdział VIII
Zasady udostępniania zbiorów
1. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 10 pozycji, w tym: książek na okres 30 dni, pozycji na
nośnikach elektronicznych na okres 30 dni.

biblioteka
2. W przypadku przetrzymania przez Użytkownika
materiałów bibliotecznych powyżej 6 miesięcy
nastąpi ograniczenie w ilości łącznych wypożyczeń na koncie. Wówczas Użytkownik przez okres
3 miesięcy będzie mógł wypożyczyć 1 pozycję.
3. Powyższy okres wypożyczeń ulega automatycznie
wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
4. Jeżeli Użytkownik ma zablokowane konto, poprzez
przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, nie może wypożyczyć innych materiałów
bibliotecznych do momentu odblokowania konta.
5. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych
materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
6. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego
upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez
stronę internetową Biblioteki, pod warunkiem,
że wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Przy
telefonicznym przedłużaniu materiałów biblioteczny Użytkownik zobowiązany jest podać
numer karty bibliotecznej. Przedłużone mogą
zostać tylko pozycje przed
upływem terminu zwrotu.
7. Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne
aktualnie wypożyczone przez
innych Użytkowników. Zarezerwowane materiały należy
odebrać w ciągu 5 dni od zwrócenia ich przez poprzednich
Użytkowników. Po tym terminie nieodebrana rezerwacja
przepada. Rezerwacje realizuje
się w kolejności ich zgłoszeń.
8. Użytkownik, który zagubi lub
zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same
materiały.
9. Wypożyczeń może dokonać
tylko właściciel karty bibliotecznej lub osoba upoważniona.
10. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie można odstępować. Upoważnienie dla innej
osoby może być wystawione tylko w wyjątkowych przypadkach
(np. choroby, niepełnosprawności, w innych przypadkach
losowych), w formie pisemnej
i ważne jest łącznie z kartą biblioteczną
upoważniającego.
W razie wątpliwości co do autentyczności upoważnienia bibliotekarz odmówi wypożyczenia.

11. Ze zbiorów znajdujących się w czytelni, tj. wydawnictw księgozbioru podręcznego Użytkownik
może skorzystać wyłącznie na miejscu.
12. W wyjątkowych przypadkach materiały z czytelni
mogą być wypożyczane na zewnątrz, jednak nie
dłużej niż na 3 dni. Decyzję o takim wypożyczeniu
każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący.
13. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017, poz. 880).
14. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników w Bibliotece, jak również za rzeczy pozostawione w książkach, które
są własnością Biblioteki.
Zapraszamy do sprawdzania najświeższych informacji na naszej stronie internetowej https://biblioteka-starebabice.pl/ oraz profilu na FB @BibliotekaStareBabice.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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To był miesiąc prawdziwych emocji!
Styczeń i początek lutego obfitowały w naszym klubie w Halowe Turnieje Piłki Nożnej
Zielonki CUP 2020. Piłkarska gorączka osiągnęła skalę, której nawet w najśmielszych
marzeniach nie przewidzieliśmy.
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Na najnowocześniejszym obiekcie sportowym GOSiR
w Zielonkach-Parceli młodzi piłkarze z 25 klubów piłkarskich z roczników /2005/2007/2010/ walczyli o Puchary
Prezesa Centrum Fotowoltaiki Michała Suska sponsora
strategicznego klubu, a o Puchar Prezesa „Pierogarni
u Krokodyla” – Tomasza Zawadzkiego – walczył rocznik
2011/2012.
Trzeba podkreślić, że chłopcy i dziewczęta podchodzili
do swoich zadań profesjonalnie, w każdym zagranym meczu wykazywali pełne zaangażowanie i nie pozwalali sobie
na lekceważenie przeciwników. Każdy zawodnik dawał
z siebie wszystko, co pokazało piękno futbolu w najlepszym wydaniu. Emocji podczas turnieju nie brakowało:
były rzuty karne decydujące o końcowym triumfie, piękne
parady bramkarskie, jeszcze lepsze gole, doping kibiców,
łzy radości oraz gorycz porażki.
Od początku turnieju było wiadomo, że nie będzie łatwo. Nasi piłkarze przez wszystkie turnieje wspierani byli
przez trenera Grzegorza Drykę oraz przez prezesa i wiceprezesa klubu w osobach Marka Kamińskiego i Rafała
Lubelskiego. Wśród kibiców nie zabrakło również rodziców, którzy mocno trzymali kciuki za nasze drużyny.
Oprócz nagród drużynowych, które ufundowali Michał
Suska prezes Centrum Fotowoltaiki oraz Tomasz Zawadzki prezes „Pierogarni u Krokodyla”, zawodnicy odbierali wyróżnienia indywidualne – dla najlepszego strzelca,
bramkarza i zawodnika, prosto z rąk samych prezesów.
Podopieczni trenera Grzegorza Dyki z rocznika 2007 zajęli II miejsce na podium, natomiast podopieczni Łukasza
Szymańskiego z rocznika 2011/2012 zdobyli III miejsce.
Z grona najlepszych zostali wybrani w kategorii najlepszy strzelec – Nikodem Milewski najlepszy bramkarz
– Karol Perończyk oraz najlepszy zawodnik – Oliwier
Flejszar.
Prezes „Pierograni u Krokodyla” Tomasz Zawadzki
sponsor klubu Naprzód Stare Babice wraz z prezesem
luty/marzec 2020 gazetaBABICKA

Markiem Kamińskim oprócz wręczenia pucharów i medali dla zwycięzców, przekazali na ręce Zarządu Klubu
Naprzód Stare Babice wylicytowaną podczas 28. Finału
WOŚP w domu Kultury Stare Babice, koszulkę Roberta
Lewandowskiego. Została ona wylicytowana za niebagatelną sumę 3500 zł.
Panie Tomaszu, Panie Marku serdecznie dziękujemy
za wielkie serca! Być może nadarzy się kiedyś okazja, że
będziecie Panowie licytowali w przyszłości koszulkę któregoś z naszych młodych piłkarzy. Cieszymy się, że potencjał
naszego Klubu cały czas się rozwija, a udowadnia nam to
radość zawodników i satysfakcja rodziców! Dziękujemy,
że jesteście z nami!
Dziękujemy rodzicom, trenerom (Adamowi Kempie,
Grzegorzowi Dryce, Łukaszowi Szymańskiemu), wiceprezesowi klubu Rafałowi Lubelskiemu, Jarosławowi Płuciennikowi – dyrektorowi GOSiR, a przede wszystkim
zawodnikom za wspaniałe emocje! Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i wszystkim przyjezdnym drużynom.
Ze sportowym pozdrowieniem
Naprzód Stare Babice

sport
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rozrywki umysłowe

MUZYCZNE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące
słowa: GŁOS, PIOSENKARZ, TAŚMA,
KOMPOZYTOR, RYTM, RYM, SYNKOPA,
PAUZA, TAKT, PÓŁTON, FRAZA, TYTUŁ,
ZWROTKA, REFREN, MELODIA, UTWÓR.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą
rozwiązanie.
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Hasło:

Logogryf

Odgadnij nazwy instrumentów. Wpisz je
do diagramu. Odczytaj rozwiązanie.
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Przeskakiwanka
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Przeskakując zawsze o taką samą ilość pól, obejdź trzykrotnie diagram i wykorzystując wszystkie litery, odczytaj hasło.
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 16 marca na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres
redakcji „Gazety Babickiej”: Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem: „Muzyczne zagadki”. Wśród
osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Śnieżnych zagadek” (ZASYPANY ŚWIAT, ZIMOWISKO, BAŁWAN). Nagrodę wylosował
Maksymilian Ogrodowski (8 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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rozrywki umysłowe

Malinowa krzyżówka
babicka nr 2/2020
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Poziomo:
4. Pierwszy marcowy
solenizant.
6. Bieg na dystansie 42 195 m.
7. O
 twarty lub oszklony ganek.
8. Imię Celińskiej, aktorki
i piosenkarki.
9. Pudełko na lunch.
11. Smak wieczornej herbatki, o której
śpiewa Stanisława Celińska.
12. Końcowa część biegu.

14. Pierogi lub kluski z mąki, sera
i jaj.
15. Z
 wierzę z trąbą.
16. N
 iezawodowy członek składu
orzekającego sądu.
17. Łączy brzegi rzeki.
Pionowo:
1. W marcu jak w …
2. Dopingują graczy swojej
drużyny.

12

3. K
 awiarnia zdrobniale.
5. Ziele Achillesa.
10. Przyjęcie po ślubie.
11. Forma teatralna, łącząca
muzykę, piosenki, dialogi
i taniec.
13. Generał, dysponował Grupą
Operacyjną w okolicach
Borzęcina we wrześniu 1939 r.
15. N
 p. Beauforta.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 16 marca na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji
„Gazety Babickiej”, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 2/2020”. Wśród
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda podwójny bilet na koncert Stanisławy Celińskiej.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2020: AUDIOFEELS ŚPIEWANIE INSTRUMENTÓW. Nagrodę otrzymuje: Dorota Bajon. 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
RPP.6721.8.2020

Stare Babice 11.02.2020r.

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

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust.
1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r.
poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/159/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Janów,

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały
Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Latchorzew,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu
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Stare Babice 11.02.2020r.

RPP.6721.9.2020

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 do 30 marca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój
nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe
w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
23 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca
o godzinie 17:00.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40,
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi
do projektu planu i prognozy.
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym
do dnia 14 kwietnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii
Urzędu Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie
do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres d.siembida@stare-babice.waw.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Zastępca Wójta
Tomasz Szuba
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zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 9 do 30 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare
Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie
internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie
przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Stare Babice, , ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława
Zająca o godzinie 17:00.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.)
osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu
i prognozy.
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych
Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska,
imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu
uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie
nieprzekraczalnym do dnia 14 kwietnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu
Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie
Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres:
d.siembida@stare-babice.waw.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Zastępca Wójta
Tomasz Szuba
Ogłoszenie
Weronika Rembiejewska zamieszkała w Stanisławowie 58, Zaborów
gmina Stare Babice poszukuje zagubionej na początku lutego legitymacji
studenckiej wydanej przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. oddział
w Warszawie. Znalazcę prosimy o zwrot.

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.

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

