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informacje
Komunikaty Państwowego  
Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w PWZ

Informujemy, iż każdego dnia na stronie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej http://ozarow.psse.waw.pl 
po godzinie 14.00 będzie zamieszczany komunikat Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PWZ przedstawia-
jący sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu warszaw-
skiego zachodniego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 
wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckie-
go publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl 
w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są ak-
tualizowane i  dostępne na stronach Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie 
rządowej:
www.gis.gov.pl; https://www.gov.pl/web/zdrowie; 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-
koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania 
koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną ko-
ronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie po-
wiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z  instruk-
cją opublikowaną na  dedykowanej stronie na platformie  
gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia w  zakresie informacji dla Polaków o  postępowaniu 
w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 

800 190 590.

Głębokie wyrazy współczucia 
dla Rodziny i Znajomych z powodu śmierci

Anny Krasickiej
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy 

Stare Babice
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starych Babicach 
składa Wójt Gminy wraz z pracownikami

Serdeczne słowa wsparcia 
dla Wszystkich Bliskich z powodu śmierci

Stanisława Więsyka 
sołtysa wsi Stare Babice w latach 2001–2010

składa Wójt Gminy wraz z pracownikami
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Szanowni Państwo,
dla nas wszystkich obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie jest 
łatwa. Rząd podjął szereg trudnych, ale koniecznych decyzji. Mam nadzieję, że 
zaproponowany pakiet pomocowy umożliwi przetrwanie drobnym przedsiębiorcom 
ten niezwykle trudny dla nich czas. Jako osoba reprezentująca urząd, jestem 
otwarty na zastosowanie indywidualnych rozwiązań względem spłaty zobowiązań 
podatkowych dla Przedsiębiorców i  Mieszkańców, którzy w  wyniku pandemii 
znaleźli się w  trudnej sytuacji ekonomicznej. Jak już Państwo doskonale wiecie, 
w  funkcjonowaniu urzędu gminy wprowadzono liczne zmiany w  trosce o  bezpieczeństwo Państwa jak 
i  podległych mi pracowników. Niemniej jednak urząd pracuje bez zakłóceń, zadania są realizowane 
terminowo i w pełnej ciągłości: między innymi podpisałem umowy z wykonawcami na remonty szatni w szkole 
w Starych Babicach i łazienek w szkole w Borzęcinie Dużym, a w Klaudynie trwa remont ul. Lutosławskiego. 
Nieprzerwanie trwają prace przy odwiercie ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wieruchowskiej.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację i  konieczność reagowania na bieżące zmiany 
zachęcam do śledzenia strony internetowej urzędu i  naszego profilu na Fb, a  także wzajemnego 
informowania się poza siecią. 

Zdrowie Państwa i  Państwa najbliższych jest najważniejsze, dlatego bądźmy jako społeczeństwo 
odpowiedzialni i  solidarni w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Oczywiście cały czas powinniśmy 
stosować się do zasad higieny. Wykażmy też maksymalną ostrożność minimalizując kontakty i spotkania. 

Nie wiem, ile czasu będą trwać środki ostrożności, ale musimy przygotować się na wprowadzenie 
długoterminowych ograniczeń. Rozwój sytuacji na świecie, który obserwujemy w ostatnich dniach pokazuje, 
że dwa tygodnie nie są wystarczające do opanowania kryzysu epidemicznego. Dlatego całym sercem 
zachęcam do współodpowiedzialności i przyłączenia się do akcji #zostanwdomu tam, gdzie to możliwe.

Dziękuję wszystkim, którzy wzajemnie sobie pomagają, organizując sąsiedzkie wsparcie. Szczególne 
podziękowania kieruję do sołtysów, druhów z naszych OSP, Widzialnej Ręki Stare Babice, podległych mi 
jednostek i pracowników UG za otwartość, życzliwość i dobrą wolę. 

Pamiętajmy, że kiedyś ta pandemia będzie miała swój koniec, wykażmy maksimum zrozumienia 
i wzajemnej troski o siebie, naszych Seniorów, tak abyśmy wyszli z tego kryzysu wzmocnieni jako społeczność.

W  kwietniu obchodzimy 80-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej i  10-tą Katastrofy Smoleńskiej. W  obliczu 
zagrożenia wirusem, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, będą one 
uczczone w tym roku na mniejszą skalę – mszą świętą i złożeniem wieńca pod pomnikiem upamiętniającym 
te wydarzenia. 

W tych niełatwych dniach jak i na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę Państwu przede wszystkim 
dużo zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka 

Drodzy Czytelnicy!
Zbliża się Wielkanoc. Mamy trudny czas,  
ale mimo wszystko przyjmijcie od nas Państwo 
życzenia dużo siły, wytrwałości, zdrowia i wiary,  
że wyjdziemy z tego doświadczenia silniejsi

Redakcja Gazety Babickiej wraz z Zespołem Domu Kultury
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Narada odbyła się z  udziałem: Starosty Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim Anety Hennel, Na-
czelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i  Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego Tomasza Szachowskiego, Przedstawicieli Komen-
danta Powiatowego Policji, Przewodniczącego Rady 
Gminy Stare Babice, radnych, sołtysów, dyrektorów 
i kierowników jednostek podległych i nadzorowanych, 
Komendanta Straży Gminnej, Prezesów Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Przewodniczącego Rady Seniorów 
Gminy Stare Babice i Członków Gminnego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego. 

Spotkanie miało charakter informacyjny i służy-
ło wymianie informacji w zakresie podjętych działań 
prewencyjnych. 

W  przypadku jakichkolwiek pytań i  wątpliwości, 
wszelkich informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna: tel. 22 733 73 33, bądź pod ad-
resem mailowym: sekretariat@pssewaw.pl lub poprzez 
całodobową infolinię NFZ: 800 190 590. Urząd Gminy 
Stare Babice pozostaje w stałym kontakcie z Sanepidem.

Wojewoda Mazowiecki zwołał na 11 marca na go-
dzinę 10:00 spotkanie m.in. Starostów i Prezydentów 
Miast na prawach powiatów z  terenu województwa 
mazowieckiego, a w następnej kolejności odbyło się 
spotkanie Starosty z wójtami i burmistrzami z powia-
tu warszawskiego zachodniego, celem przestawienia 
wniosków i zaleceń wynikających ze spotkania u Wo-
jewody Mazowieckiego.

Narada w sprawie oceny aktualnej sytuacji 
zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19

10 marca o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Stare Babice, na wniosek Wójta Gminy 
Stare Babice Sławomira Sumki, odbyła się narada w sprawie oceny aktualnej sytuacji 
zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 na terenie naszej gminy.
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 Od 16 marca w  Urzędzie Gminy wpro-
wadzono ograniczoną obsługę mieszkańców 
w  związku z  ryzykiem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.

 Od 17 marca w  Urzędzie Gminy (Rynek 
21) osobiście załatwisz sprawę związaną TYL-
KO z odbiorem dowodu osobistego, w tym za-
rejestrujesz /zgłosisz informację o  zgonie PO 
WCZEŚNIEJSZYM uzgodnieniu TELEFO-
NICZNYM lub KORESPONDENCYJNYM.

 Od 17 marca w Urzędzie Gminy (Rynek 32) 
osobiście załatwisz sprawę związaną TYLKO 
z  otrzymaniem decyzji podatkowej, dokonasz 
opłaty w okienku bankowym oraz złożysz kore-
spondencję na biurze podawczym w Kancelarii 
PO WCZEŚNIEJSZYM uzgodnieniu TELEFO-
NICZNYM lub KORESPONDENCYJNYM.

 Wykaz telefonów oraz adresów e-mail do-
stępny jest na stronie internetowej Urzędu: 
https://www.stare-babice.pl/urzad-gminy/refe-
raty/ oraz na plakatach informacyjnych widnie-
jących na budynkach: Rynek 32 i 21.

 W  Urzędzie Gminy Stare Babice przeby-
wać może jednocześnie trzech interesantów. 
Mieszkańcy będą wpuszczani pojedynczo po 
uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Pozostałe 
osoby proszone są o zajmowanie kolejki przed 
urzędem w bezpiecznej odległości 1,5 metra od 
siebie.

 Kontakt z Urzędem jest możliwy JEDYNIE 
drogą telefoniczną +48 22 722 94 51 (informa-
cja ogólna) i  elektroniczną sekretariat@stare-
-babice.pl.

 Większość spraw można załatwić nie wy-
chodząc z  domu poprzez kontakt telefoniczny, 
e-mail, ePUAP.

Ograniczenia podyktowane są dobrem nas 
wszystkich. Powyższe wynika z  Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
oraz komunikatu Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego z 15 marca 2020 r.

Jeśli możesz 
#zostańwdomu

Kwarantanna w gminie Stare Babice
Sytuacja w Urzędzie Gminy Stare Babice w związku z #koronawirusem

Czynne tylko nieliczne najpotrzebniejsze punkty. Wstęp pojedynczo.

Puste autobusy. Drzwi od strony 
kierowcy zablokowane. 

Pusty parking przed szkołą 
w Starych Babicach.
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 W 2019 r. zakończyła się realizacja 
projektu „Szkoła bliżej nauki”, któ-
rego liderem było Centrum Nauki 
Kopernik, a  partnerami siedem sa-
morządów z  Mazowsza. W  realiza-
cji projektu uczestniczyli uczniowie 
i nauczyciele w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i  informatyki Szkoły 
Podstawowej w Koczargach Starych. 

W  ramach projektu doposażone 
zostały pracownie przedmiotowe 
w sprzęt, materiały i pomoce dydak-
tyczne. Zakupiono m.in. mikrosko-
py, preparaty biologiczne, sprzęt oraz 
pomoce do prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych w terenie, do wyko-
nywania doświadczeń fizycznych, 
sprzęt i szkło laboratoryjne oraz od-
czynniki do pracowni chemicznej, 
globusy, atlasy, mapy, okazy geolo-
giczne do pracowni geograficznej, 
a także różnego rodzaju modele, ze-
stawy edukacyjne i albumy przydatne 
w  procesie nauczania przedmiotów 
przyrodniczych. W projekcie ucznio-
wie pracowali metodą eksperymen-
tu, współpracowali z  naukowcami, 
uczestniczyli w warsztatach i wysta-
wach w Centrum Nauki Kopernik.

Centrum Nauki Kopernik przeka-
zało szkole 10 interdyscyplinarnych 
zestawów edukacyjnych WODA i ze-
stawy informatyczne MICRO:BIT, 
które posłużyły do nauki programo-
wania.

Łącznie w  projekcie partnerskim 
wzięło udział 38 szkół z  Warszawy 
i mazowieckich gmin, ponad 160 na-
uczycieli i prawie 2000 uczniów. 

W 2019 roku rozpoczęła się także 
realizacja dwóch kolejnych projek-
tów wspierających edukację.

 Pierwszy z  nich to projekt pn.: 
„Edukacja przedszkolna w  Gminie 
Stare Babice – wyrównanie szans 
dzieci o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych”, realizowany w  Przed-
szkolu w  Starych Babicach oraz 
w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

 W  ramach projektu zakupiono 
dodatkowe wyposażenie i  pomoce 

dydaktyczne oraz przeprowadzono 
szkolenia dla nauczycieli przedszkol-
nych podnoszące ich umiejętności 
i    kompetencje do pracy z  dziećmi. 
Od września 2019 r. w  obu placów-
kach prowadzono zajęcia dodatkowe 
(grupowe i  indywidualne), w  tym 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, 
z  wykorzystaniem nowego sprzętu. 
Projekt kontynuowany będzie do 30 
czerwca 2020 roku.

 W  drugim projekcie pn. „No-
woczesna edukacja w  Gminie 
Stare Babice”, który rozpoczął się 
01.09.2019 r. uczestniczą Szkoła Pod-
stawowa w Starych Babicach i Szko-
ła Podstawowa w ZSP w Borzęcinie 
Dużym. W ramach projektu prowa-
dzone były zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, zrealizowano wycieczki 
edukacyjne oraz zapewniono trans-
port na wycieczki i zajęcia. 

Zgodnie z  wnioskiem o  dofinan-
sowanie część zadań projektu (m.in. 

warsztaty dla nauczycieli, zakup ma-
teriałów i pomocy na zajęcia, pokazy 
naukowe, współzarządzanie projek-
tem) realizował partner – Firma 
Mały Inżynier.

Wszystkie trzy projekty edukacyj-
ne były kontrolowane podczas reali-
zacji przez Mazowiecką Jednostkę 
Programów Unijnych, a kontrola do-
kumentacji nie wykazała uchybień. 

Projekty uzyskały dofinasowanie 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014–2020.

W trakcie oceny merytorycznej jest 
kolejny wniosek dla szkół w Zielon-
kach-Parceli i Koczargach Starych.

Wykorzystanie środków krajowych
 W ramach Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji Sołectw (edycja 
na rok 2020 r.) złożono wnioski o do-
finansowanie pięciu przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w  bieżą-
cym roku budżetowym z  funduszu 

Jak Gmina korzysta z funduszy unijnych na edukację
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Konkurs miał na celu promocję 
szeroko pojętych innowacji wdra-
żanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, opartych na nowo-
czesnych technologiach i  nie tylko. 
„Zależało nam na pokazaniu róż-
nych obliczy innowacji i  spopula-
ryzowaniu najlepszych praktyk” 
– powiedział Jacek Pochłopień, re-
daktor naczelny Serwisu Samorządo-
wego PAP.

Jak zaznaczył obecny na gali mi-
nister Cyfryzacji Marek Zagórski, 
innowacje są wdrażane dla obywa-
teli i  mieszkańców. „Samorządy są 
po to, żeby obsługiwać mieszkańców 
i robić to ich w sposób jak najlepszy 
i najbardziej efektywny, a innowacje, 
nowoczesne technologie, wszystkie 
rozwiązania – smart city, smart villa-
ge – to wszystko łączy się i skupia na 
jednym podstawowym podmiocie, 
jakim jest obywatel, jakim jest miesz-
kaniec” – powiedział Zagórski.

Zdaniem ministra największą 
wartością konkursu jest pokazanie 
tych wszystkich, którzy nie bojąc się, 
czasami ryzykując, udowadniają, że 
można to najważniejsze zadanie sa-
morządów realizować w sposób no-
woczesny, jednocześnie przyczyniają 
się do rozwoju polskiej gospodarki.

Wiceminister Rozwoju Wojciech 
Murdzek podkreślił, że większym 
progresem będą odznaczać się te sa-
morządy, które preferują niestandar-
dowy sposób działania, nie boją się 

nietypowych aktywności i  nie boją 
się „bycia pierwszymi” i „wyważania 
drzwi”.

„Innowacyjne, niestandardowe 
podejście to jest lepszy produkt dla 
mieszkańców, ale też czasami ozna-
cza to spore oszczędności w naszych 
kasach, jeżeli chodzi o  środki pu-
bliczne” – zaznaczył.

Wiceminister Funduszy i  Poli-
tyki Regionalnej Waldemar Buda 
zauważył, że na co dzień mówi się 
o  innowacji przedsiębiorstw, które 
pozawalają zwiększać produktyw-
ność, generując wyższe przychody. 
Jak przekonywał, czas myśleć o inno-
wacyjności w samorządzie.

„Czemu ma służyć innowacyj-
ność w  samorządzie? Odpowiedź 
jest bardzo prosta – za innowacyj-
nością w  samorządzie idą lepszej 
jakości usługi publiczne. Czy to jest 
mniej istotne w  stosunku do tego, 
co chcemy osiągnąć innowacyjno-
ścią w  gospodarce? Absolutnie nie” 
– przekonywał Buda. Wyraził na-
dzieję, że kolejna perspektywa unijna 
2021–2027 „będzie łaskawa” i znajdą 
się środki na innowacyjne pomysły.

Gmina Stare Babice realizuje wiele 
innowacyjnych projektów. Nagroda, 
którą odebraliśmy została przyzna-
na za  Przewodnik po planowaniu 
przestrzennym  autorstwa Referatu 
Planowania Przestrzennego.

tekst: UGSB na podstawie informacji PAP

foto: UGSB

G m i n a 
Stare Babice 

26 lutego w Warszawie wręczono nagrody w 1. edycji konkursu Innowacyjny 
Samorząd 2020, organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agen-
cji Prasowej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ministerstwie Roz-
woju. Przybyło ponad 300 samorządowców z całego kraju. Gminę Stare Ba-
bice reprezentował wójt Sławomir Sumka i kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego Damian Siembida.

sołeckiego: doświetlenie przejścia dla 
pieszych na ul. Warszawskiej przy 
skrzyżowaniu z  ul. Szkolną w  Ko-
czargach Starych, doposażenie placu 
zabaw oraz boiska w Mariewie, wy-
konanie progów zwalniających na 
ul. Koczarskiej w  Starych Babicach, 
zakup kontenera magazynowego 
przeznaczonego do montażu na te-
renie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej 
w  Wojcieszynie oraz montaż ulicz-
nego sygnalizatora świetlnego w Zie-
lonkach-Parceli. 

 W  ramach programu OSP-2020 
złożone zostały wnioski o przyznanie 
pomocy finansowej ze środków wo-
jewództwa mazowieckiego na zakup 
sprzętu specjalistycznego dla OSP 
Borzęcin Duży oraz zakup komple-
tów odzieży ochrony indywidualnej 
dla OSP Stare Babice. 

 W Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego trwa oce-
na wniosku o  przyznanie pomocy 
na budowę całorocznego gminnego 
targowiska „Mój rynek” w  Starych 
Babicach. Planowane targowisko 
zapewnić ma miejsca do sprzedaży 
m.in. produktów rolnych ogólnych 
i  ekologicznych, a  także przemysło-
wych.

 W  ocenie znajduje się również 
wniosek o  dofinansowanie wyko-
nania doświetlenia 11 przejść dla 
pieszych na ul. Warszawskiej (droga 
wojewódzka 580) złożony w  odpo-
wiedzi na nabór wniosków w ramach 
Programu ograniczania przestępczo-
ści i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej” im. Władysława Stasia-
ka na lata 2018 – 2020.

 Trwają przygotowania do złożenia 
wniosku o dofinansowanie utworze-
nia w gminie Stare Babice Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego dla doro-
słych osób z niepełnosprawnościami. 

W kwietniowym numerze Gazety 
Babickiej przedstawione zostaną ko-
lejne projekty inwestycyjne, w  tym 
realizowane ze wsparciem instru-
mentu Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Beata Tuzimek

Magdalena Waszkiewicz

Magdalena Wilczyńska

finalistą konkursu 

Innowacyjny 
Samorząd
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W  spotkaniu wzięło udział blisko 
40 osób. Wśród uczestników byli obec-
ni: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 
Sumka, Zastępca Wójta Gminy Stare 
Babice Tomasz Szuba, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Stare Babice Henryk 
Kuncewicz, sekretarz Gminy Stare 
Babice Michał Więckiewicz, przedsta-
wicielka Referatu Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Gminy Anna Tymko 
oraz radni Gminy Stare Babice. 

Na spotkanie przybyło wielu repre-
zentantów różnorodnych organizacji 
pozarządowych: stowarzyszeń reje-
strowanych, zwykłych, a  także koła 
gospodyń wiejskich. Wśród nich byli 
przedstawiciele kilkunastu organi-
zacji, takich jak: Fundacja Aktywni 
Dłużej, Fundacja Na Przekór, Fun-
dacja Nasze Szczęścia, Klub Seniora 
Nadzieja, Koło Gospodyń Wiejskich 
KGW Nasz Wojcieszyn, Polskie Sto-
warzyszenie Carrom, Starobabicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowa-
rzyszenie Borzęcin, Stowarzyszenie 
CISV Polska, Stowarzyszenie Działaj-
my Razem, Stowarzyszenie Kultural-
ne Kotwica, Stowarzyszenie Kuźnia 
Przyjaźni, Stowarzyszenie Nasz Dom 
– Godne Życie, Towarzystwo Mu-
zyczne im. Kazimierza Wiłkomir-
skiego. Na spotkaniu obecne były 
także osoby reprezentujące fundacje 
w  trakcie organizacji. Dom Kultury 
Stare Babice reprezentował dyrektor 
Janusz Czaja wraz z  pracownikami: 
Pauliną Nowakowską – kierowni-
kiem działu organizacji wydarzeń, 
zajęć i  warsztatów, Renatą Surma-
-Maślanką – kierownikiem działu 
administracyjno-technicznego, Anną 
Królik – redaktor prowadzącą Gazetę 
Babicką, Weroniką Kalinowską – ko-
ordynatorem ds. organizacji imprez 
kulturalnych i artystycznych, Justyną 
Trzcińską – specjalistą ds. animacji 
kultury oraz Markiem Biardą – spe-
cjalistą ds. obrazu i dźwięku.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gmi-
ny Stare Babice, który przywitał 
wszystkich zebranych i  przedstawił 

historię organizacji działań kultural-
nych w naszej gminie. Podkreślił on, 
że mamy wśród mieszkańców dużą 
grupę działających niezwykle pręż-
nie społeczników. Od dziesięcioleci 
dbali oni o to, by pielęgnować kultu-
rę, dbać o  wszechstronne wykształ-
cenie dzieci i  młodzieży w  sferze 
muzycznej, teatralnej, patriotycznej. 
Zawsze pamiętano o  organizacji za-
jęć dla seniorów, a  od kilku lat jed-
na z  fundacji fantastycznie opiekuje 
się młodymi mamami. Ogromne 
znaczenie mają uroczystości kulty-
wowane przez szkoły i  przedszkola, 
które na stałe weszły w  kalendarz 
wydarzeń gminnych – święta patrio-
tyczne związane z 3 Maja; niepodle-
głościowe – 11  listopada, festyny na 
Dzień Dziecka, przeglądy szkolnych 
chórów, teatrów, działalność miej-
scowego wolontariatu. Nie sposób 
pominąć tu działalności gminnych 
chórów i orkiestry, które uświetniają 
większość wydarzeń. Takie działania 
od dawna tworzą bogatą tradycję na-
szej małej ojczyzny. Powołanie Domu 
Kultury w  Zielonkach-Parceli natu-
ralnie utworzyło centrum kulturalne 
w gminne, które stało się osią działań 
dla mieszkańców. Warto to docenić 
i wykorzystywać.

Dyrektor Domu Kultury Stare Ba-
bice Janusz Czaja przedstawił dotych-
czasową współpracę z organizacjami 
pozarządowymi przez dwa lata dzia-
łalności Domu Kultury. 

Od kwietnia 2018 r. jednostka ta 
zorganizowała wspólnie z  30-stoma 
różnymi organizacjami pozarządo-
wymi ponad 50 wydarzeń. W 2019 r. 
średnio w  każdym miesiącu odbyły 
się dwa takie spotkania. Dodatkowo 
oprócz wspierania organizacji wyda-
rzeń zarówno w  przestrzeni Domu 
Kultury Stare Babice, w  plenerze 
i  Klubie Mieszkańca przy ul. Po-
lnej  40, Dom Kultury udostępniał 
przestrzeń Klubu Mieszkańca na re-
gularne spotkania, zajęcia i warsztaty 
organizowane przez organizacje po-
zarządowe. Obecnie jest to ponad 30 
godzin tygodniowo. 

Dom Kultury Stare Babice oprócz re-
alizowania zaplanowanych przez siebie 
wydarzeń, wspiera również organiza-
cje pozarządowe, gminne przedszkola 
i  szkoły oraz sołectwa, tak więc ilość 
chętnych na skorzystanie z przestrzeni 
Domu Kultury jest bardzo duża, a ilość 
weekendów i  czas pracy osób tu za-
trudnionych – ograniczone.

Obserwując dotychczasową współ-
pracę z  organizacjami pozarządo-
wymi, Dom Kultury Stare Babice 
postanowił udoskonalić i  usprawnić 
tę kwestię przez opracowanie wzoru 
wniosku, który organizacje powin-
ny wypełniać w  celu skorzystania 
z  przestrzeni i  / lub wsparcia Domu 
Kultury Stare Babice. Wniosek ten od 
16 marca br. jest dostępny na stronie 
internetowej www.domkultury-sta-
rebabice.pl w zakładce NGO. W tym 

Pierwsze spotkanie dotyczące współpracy organizacji 
pozarządowych z Domem Kultury Stare Babice

We wtorek 10 marca o godz. 18.00 odbyło się pierwsze w dwuletniej historii Domu Kultury Stare Babice 
spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Stare Babice lub dopiero planu-
jącymi rozpoczęcie aktywności na naszym terenie. 
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27 lutego br. przedstawiciele Stowarzyszenia byli obecni 
na sesji Rady Gminy Stare Babice. Prosiliśmy radnych 
o  życzliwe i  otwarte podejście do potrzeb niepełno-
sprawnych mieszkańców, a w szczególności o poparcie 
dla idei utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalne-
go. „Zróbmy to razem dla dobra ogółu naszego społe-
czeństwa” – przekonywała prezes Stowarzyszenia Teresa 
Semeniuk. W tej chwili mieszkańcy z niepełnosprawno-
ściami lub ich opiekunownie są praktycznie pozbawieni 
pomocy w sytuacjach nagłych, wypadkowych, związanych 
z chorobą opiekuna lub pomocą wytchnieniową. Cieszy-
my się, że trudna sytuacja osób z niepełnosprawnościami 

znajduje zrozumienie władz naszej gminy, w  tym pełne 
poparcie i chęć pomocy Pana Wójta. Mamy nadzieję, że 
nasze prośby pozostaną w sercach i pamięci radnych oraz 
przyniosą dobre efekty.

Dzień Kobiet był okazją do spotkania się w gronie nasze-
go Stowarzyszenia. Każde takie spotkanie dla opiekunów 
osób z niepełnosprawnością daje chwilę refleksji, wzajem-
nego zrozumienia i siłę do działania. Jest to bardzo war-
tościowy czas dla nas wszystkich, dający wiarę w godną 
przyszłość naszych podopiecznych.

Następne spotkanie Stowarzyszenia zostało zaplanowane 
na 8 kwietnia 2020, o godz. 19.00 w Klubie Mieszkańca 

przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach. 
Czy odbędzie się, z uwagi na pandemię koronowirusa, będziemy 

informować Państwa 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przyłącz się do nas! Członkami Stowarzyszenia mogą być 
osoby z  niepełnosprawnościami, ich 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
tekst: Stowarzyszenie „Nasz Dom – Godne Życie” w Starych Babicach

foto: Adobe Stock

„Nasz Dom – Godne Życie” Stowarzyszenie 
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Kontynuujemy działania mające na celu powstanie na terenie naszej gminy Centrum opiekuńczo-miesz-
kalnego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

miejscu znajdują się także wytyczne 
przedstawione podczas spotkania, 
dotyczące współpracy organizacji po-
zarządowych z Gazetą Babicką, która 
znajduje się pod skrzydłami Domu 
Kultury Stare Babice.

Tematem najczęściej poruszanym 
w  trakcie spotkania było stworzenie 
gminnego kalendarza kulturalnego, 
dzięki któremu wydarzenia organi-
zowane na terenie naszej gminy nie 
będą się na siebie nakładać. Zarówno 
Wójt Gminy Stare Babice, jak i  Dy-
rektor Domu Kultury Stare Babice, 
potwierdzili, że jest to problem, który 
należy rozwiązać. Temat ten wymaga 
czasu i  współpracy z  wieloma pod-
miotami organizującymi wydarzenia 
kulturalne w naszej gminie, ale mamy 
nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć 
gminne kalendarium na ten rok.

Poruszono także temat możliwości 
powołania Rady Programowej, ale ta 
zgodnie ze statutem Domu Kultury 
może być powołana przez Dyrektora 
Domu Kultury, który na razie takiej 

konieczności nie widzi. Jeśli będzie 
taka potrzeba w przyszłości Dyrektor 
określi zasady i tryb jej działania.

Podczas spotkania Przewodniczą-
cy Rady Gminy Stare Babice Henryk 
Kuncewicz podkreślił, że dopóki nie 
powstał wspaniały obiekt, jakim 
jest kompleks szkolno-kulturalno-
-oświatowy w  Zielonkach-Parceli, 
organizacje pozarządowe działały 
głównie we współpracy ze szkołami 
i  przedszkolami, korzystając z  ich 
przestrzeni. Henryk Kuncewicz za-
chęcał zgromadzone na spotkaniu 
organizacje do kontynuowania tych 
rozwiązań ze względu na określone 
moce czasowo-personalno-finanso-
we Domu Kultury.

Spotkanie zakończył Wójt Gminy 
Stare Babice, wyrażając nadzieję na 
sprawną, rzetelną, życzliwą, satys-
fakcjonującą i  owocną współpracę 
oraz wzajemną pomoc. Zadowo-
lenie mieszkańców gminy Stare 
Babice, którzy oczekują wysokiej 
kultury, jest wspólnym priorytetem 

zarówno władz gminnych, Domu 
Kultury, jak i  organizacji pozarzą-
dowych.

W  trakcie spotkania wszyscy 
przedstawiciele organizacji otrzyma-
li, przygotowaną przez Dom Kultury 
Stare Babice, anonimową ankietę do 
wypełnienia. Bazując na jej wyni-
kach wiemy, że większość organizacji 
oceniła dobrze lub bardzo dobrze do-
tychczasową współpracę z  Domem 
Kultury. Ponadto wiemy, że orga-
nizacje pozarządowe chciałyby, aby 
tego typu spotkania organizowane 
były kilka razy w roku. 

Zapraszamy więc do odwiedzania 
strony internetowej Domu Kultury 
w  zakładce NGO. Tam będziemy 
zamieszczać wszelkie informacje 
dotyczące współpracy organizacji 
pozarządowych z Domem Kultury 
Stare Babice i  niebawem podamy 
termin kolejnego spotkania.

tekst: DKSB

foto: AK
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Od lipca do grudnia 2019 r. Gmina Stare Babice orga-
nizowała bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców w  ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. 
Na ten cel Gmina otrzymała grant w wysokości 86 520 zł 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w któ-
rym udział środków europejskich wynosił 100%. Z dotacji 

został zakupiony m.in. sprzęt komputerowy – 12 nowocze-
snych laptopów z ekranem dotykowym oraz mobilna szaf-
ka do ich transportu i ładowania, za ok. 26 tys. zł – który 
przez kilka miesięcy służył do realizacji szkoleń. 

Po zakończeniu projektu wójt Sławomir Sumka 
przekazał sprzęt Szkole Podstawowej w  Koczargach 
Starych. Jak zapewniła dyrektor Anna Baran, taki mobilny 
sprzęt komputerowy będzie znakomitą pomocą dla 
uczniów w procesie edukacji m.in. na lekcjach języków 
obcych. Zgodnie z warunkami umowy grantowej, szkoła, 
do której trafiły laptopy nie mogła posiadać podobnego 
sprzętu zakupionego wcześniej ze środków UE.

Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cy-
frowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 
przez Gminę Stare Babice dobiegła końca, czas więc na 
podsumowanie. Bezpłatne szkolenia były skierowane do 
mieszkańców w wieku 25+, którzy chcieli podnieść swoje 
umiejętności w  zakresie korzystania z  technologii infor-
matycznych. Uczestnicy uczyli się samodzielnie wyszu-
kiwać w  sieci potrzebne informacje, korzystać z  e-usług 
oraz załatwiać sprawy on-line. Poznawali także media 
społecznościowe i  zasady bezpieczeństwa w  internecie 
oraz cyfrowe narzędzia ułatwiające np. prowadzenie biz-
nesu w sieci lub realizowanie swoich pasji i zainteresowań. 
Każdy uczestnik mógł wybrać jeden z siedmiu modułów 
tematycznych zgodnie ze swoimi potrzebami. Zrealizo-
wanych zostało 14 dwudniowych szkoleń (2 x po 8 godzin 
każde). Największym powodzeniem cieszył się moduł pt. 
„Moje finanse i transakcje w sieci” – 5 szkoleń. Pozostałe 
zrealizowane szkolenia to: „Działam w sieciach społeczno-
ściowych” – 3, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
– 3, Rodzic w internecie” – 1, „Mój biznes w sieci” – 1, . 
„Kultura w sieci” – 1.

W naszej gminie szczególne zainteresowanie szkolenia-
mi wykazali seniorzy. Łącznie przeszkoliliśmy 168 osób, 
w tym 78 osób w wieku 65+. Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020.

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

M. Waszkiewicz

Szkolenia dla mieszkańców, komputery dla uczniów
Sprzęt komputerowy zakupiony ze środków unijnych w ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” trafił do Szkoły 
Podstawowej w Koczargach Starych.

Remont łazienek w szkole 
w Borzęcinie Dużym
Przetarg na modernizację łazienek w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym wygrała firma PK 
HOUSE z Sochaczewa. 

Planowany jest remont dwóch łazienek na pierwszym 
piętrze. Wartość zawartej umowy to prawie 125  000 zł. 
Termin zakończenia prac – 26 sierpnia 2020 r.

Prace obejmą m.in.: poszerzenie otworów drzwiowych; 
wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej; kanaliza-
cyjnej; prace izolacyjne i glazurnicze; wymianę armatury 
sanitarnej; montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej; wy-
mianę grzejników i inne. 

tekst: AK

Przebudowa szatni w szkole 
podstawowej w Starych Babicach
Prace prowadzić będzie firma ISOSYSTEM Sp. z o.o. z Lub-
niewic. Wartość zawartej umowy ponad 900 000 złotych. 

W 2019 r. dwukrotnie unieważniono postępowanie prze-
targowe na ten remont ze względu na to, że cena, jaką 
zaoferował Wykonawca w  każdym z  postępowań prze-
wyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia – w pierwszym przetargu 
wpłynęła 1 oferta na kwotę 1 721 859,72 zł brutto, w drugim 
przetargu wpłynęła również 1 oferta na kwotę 1 684 959,72 
zł brutto – Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realiza-
cję zadania kwotę 1 000 000 zł brutto.

tekst: AK
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W  czasie wykonywania robót ka-
nalizacyjnych stwierdzono, że ga-
zociąg w  ul. Lutosławskiego jest 
w bardzo złym stanie technicznym. 
Był on jednym z pierwszych w gmi-
nie: stalowy, wybudowany w latach 
80-tych XX wieku. 

Urząd Gminy natychmiast podjął 
starania, by właściciel gazociągu – 
Polska Spółka Gazownictwa – wymie-
nił go na nowy. Przebudowa musiała 
być rozpoczęta niezwłocznie, gdyż po 
wykonaniu drogi nie byłoby to moż-
liwe przez okres 5-cio letniej rękojmi. 
Zabiegi okazały się skuteczne.

Wymiana gazociągu, na zlecenie 
Polskiej Spółki Gazownictwa, roz-
poczęła się 16 marca 2020 r. Wy-
konawcą jest firma DG Dar-Gaz 
z Otwocka. W ramach zadania zo-
stanie przebudowany gazociąg oraz 
stalowe przyłącza.

Roboty rozpoczęły się od ulicy 
Sikorskiego i  będą trwały około  
4 tygodnie. Sieć i  przyłącza będą 
wymienianie i  zagazowywane od-
cinkami po ok. 400 mb/tydzień.

Przyłącza stalowe ze skrzyn-
kami gazowymi umieszczonymi 
na budynkach będą wymieniane 

do skrzynki. Uprzejmie prosimy 
mieszkańców o  umożliwienie wy-
konawcy wstępu na posesję.

Wykonawcami robót budowlanych 
są firmy: INSTALNIKA Sp. z  o.o.  
Sp. K. – branża drogowa, DELTA S.A. 
– branża sanitarna, WOD-KAN-
-BRUK Sp. z  o.o. – branża elek-
tryczna.

tekst: UGSB 

foto: AK

Wymiana gazociągu
Od września ubiegłego roku trwają prace związane z  przebudową ul. Lutosławskiego 
w Klaudynie. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wykonane są w ok. 50%. 
Rozpoczęły się również roboty związane z budową oświetlenia i chodników.

Przejścia zlokalizowane są na drodze wojewódzkiej 
nr 580 (ul. Warszawska):
  1)  Borzęcin Duży – przy posesji 839,
  2)  Borzęcin Duży – przy posesji 717 (przy skrzyżowaniu 

z ulicą Spacerową),
  3)  Wojcieszyn – przy posesji 732,
  4)  Wojcieszyn – przy posesji 539,
  5)  Koczargi Nowe – przy posesji 441,
  6)  Koczargi Nowe – przy posesji 419,
  7)  Koczargi Nowe – przy posesji 399 (przy skrzyżowa-

niu z ulicą Szkolną) – zadanie realizowane ze środków 
funduszu sołeckiego,

  

  8)  Zielonki Wieś – przy posesji 345,
  9)  Stare Babice – przy posesji 257 (przy skrzyżowaniu 

z ulicą Kutrzeby),
10)  Stare Babice – przy Parku Handlowym,
11)  Lubiczów – przy posesji 97 (przy skrzyżowaniu z ul-

licą Prusa).
Wykonawcą prac będzie BUDWEX Mieczysław Wa-

silewski z siedzibą w Truskawiu. Prace rozpoczną się po 
zawarciu umowy. Zaoferowana cena za wykonanie za-
mówienia wynosi 189 588,73 zł brutto. Prace będą wyko-
nywane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w terminie 
7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

opr. AK

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
12 marca rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie doświetleń przejść dla 
pieszych wzdłuż ul. Warszawskiej na terenie gminy Stare Babice. 
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
19 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XV 
sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 19 uchwał:

1. Uchwała Nr XV/148/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

2. Uchwała Nr XV/149/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2023

3. Uchwała Nr XV/150/2019 Budżet Gminy Stare Babice na rok 2020
4. Uchwała Nr XV/151/2019 w  sprawie zmian w  uchwale budżetowej 

Gminy na 2019 r.
5. Uchwała Nr XV/152/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  różnych 
częściach gminy Stare Babice

6. Uchwała Nr XV/153/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2020–2022

7. Uchwała Nr XV/154/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

8. Uchwała Nr XV/155/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

9. Uchwała Nr XV/156/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg zarządzanych przez 
Gminę Stare Babice

10. Uchwała Nr XV/157/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gmin-
nych

11. Uchwała Nr XV/158/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 161/6 
i 161/7 położonych we wsi Lipków

12. Uchwała Nr XV/159/2019 w sprawie nadania nazwy drodze położo-
nej we wsi Blizne Łaszczyńskiego

13. Uchwała Nr XV/160/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice

14. Uchwała Nr XV/161/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

15. Uchwała Nr XV/162/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

16. Uchwała Nr XV/163/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia 
z opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi

17. Uchwała Nr XV/164/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Stare Babice

18. Uchwała Nr XV/165/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i  miesz-
kaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym oraz w  schroniskach dla osób bezdomnych albo 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

19. Uchwała Nr XV/166/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.

9 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XVI 
sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 3 uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/167/2020 w  sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

2. Uchwała Nr XVI/168/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2020 rok 

3. Uchwała Nr XVI/169/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032.
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23 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XVII 
sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały:

1. Uchwała Nr XVII/170/2020 w  sprawie inkasa oraz wynagrodzenia 
sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: 
leśnego, rolnego i od nieruchomości

2. Uchwała Nr XVII/171/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032.

27 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XVIII 
sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 25 uchwał:

1. Uchwała Nr XVIII/172/2020 w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

2. Uchwała Nr XVIII/173/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Ba-
bice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego 
„Warszawa Zachód” (SUMP)

3. Uchwała Nr XVIII/174/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XL/408/14 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

4. Uchwała Nr XVIII/175/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej czę-
ści wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami 
Warszawską, Kosmowską i Krótką

5. Uchwała Nr XVIII/176/2020 w  sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z  dnia 19 grudnia 2019 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w  różnych częściach gminy Stare 
Babice

6. Uchwała Nr XVIII/177/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Latchorzew

7. Uchwała Nr XVIII/178/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnie-
nia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Uchwała Nr XVIII/179/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz stawki tej opłaty

9. Uchwała Nr XVIII/180/2020 w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
gminy Stare Babice

10. Uchwała Nr XVIII/181/2020 w sprawie zawarcia porozumienia z Ko-
mendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

11. Uchwała Nr XVIII/182/2020 w  sprawie zawarcia porozumienia 

z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego

12. Uchwała Nr XVIII/183/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2020 rok

13. Uchwała Nr XVIII/184/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032

14. Uchwała Nr XVIII/185/2020 w sprawie wyróżnienia osób szczegól-
nie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice, 
złożonego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przez Klub Radnych 
„Łączy nas Gmina”

15. Uchwała Nr XVIII/186/2020 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru 
ławników

16. Uchwała Nr XVIII/187/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań z dzia-
łalności stałych Komisji Rady Gminy Stare Babice za rok 2019

17. Uchwała Nr XVIII/188/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 pla-
nu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

18. Uchwała Nr XVIII/189/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 pla-
nu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19. Uchwała Nr XVIII/190/2020 w sprawie przyjęcia na rok 2020 planów 
pracy Komisji

20. Uchwała Nr XVIII/191/2020 w  sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy na rok 2020

21. Uchwała Nr XVIII/192/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XL/427/18 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępo-
wania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 
Gminy Stare Babice

22. Uchwała Nr XVIII/193/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia grun-
tów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

23. Uchwała Nr XVIII/194/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jedno-
razowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości

24. Uchwała Nr XVIII/195/2020 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice”

25. Uchwała Nr XVIII/196/2020 w sprawie przekazania środków finanso-
wych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji z prze-
znaczeniem na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej dla 
potrzeb uruchomienia wizji z systemu monitoringu wizyjnego gminy 
Stare Babice do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

Transmisje z  obrad Rady Gminy można obejrzeć w  internecie 
pod adresem: www.youtube.com/user/UGStareBabice, a  pełną treść 
uchwał znajdą Państwo na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.pl 
w zakładce „Prawo lokalne”.

Oprac. IB

Tomasz Szuba
Zastępca Wójta

Mariola Sarzyńska
Skarbnik Gminy

Jerzy Piętocha
Radny

Sławomir Sumka
Wójt Gminy
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Przed rozpoczęciem obrad przedsta-
wiciel Zespołu Informatyki Urzędu 
Gminy Stare Babice omówił zasady 
funkcjonowania i  uruchomienia  
e-maili dla radnych MRG.

Na podstawie listy obecności 
stwierdzono kworum. Sesję otwo-
rzył Przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Gminy Stare Babice Jan Wali-
góra, który powitał wójta gminy Sta-
re Babice, przewodniczącego Rady, 
przewodniczącego oraz przedsta-
wicieli Gminnej Rady Seniorów, 
a  także wszystkich obecnych gości 
i  radnych. Rada obradowała zgod-
nie z porządkiem obrad.

W  trakcie sesji Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
Jarosław Płóciennik omówił i razem 
z  Wójtem Gminy Stare Babice Sła-
womirem Sumką wręczył przyzna-
ne stypendia sportowe.

Radnych zapoznano z  opieku-
nami Młodzieżowej Rady Gminy 
z ramienia Urzędu, którzy zadekla-
rowali pomoc i  wsparcie podczas 
realizacji zadań statutowych.

Kolejnym punktem tych obrad 
było omówienie spraw związanych 
z  funkcjonowaniem zakładki MRG 
na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny. Osobą, która przybliżyła zebra-
nym zagadnienie była Anna Tymko 
p.o. kierownika Referatu Komuni-
kacji Społecznej. Radni przedstawili 
swoje pomysły i plany współpracy.

Gościem na sesji Młodzieżowej 
Rady Gminy był Jarosław Chrapek 

specjalista ds. historycznych w Domu 
Kultury Stare Babice. W swoim wy-
kładzie przybliżył historię Gminy 
Stare Babice oraz wspomniał o  Ra-
diostacji Babice i  jej znaczeniu dla 
ówczesnych czasów. Odpowiadając 

na pytania radnych, zapewnił, że 
trwają prace nad powołaniem roz-
głośni radiowej. Zachęcił również 
dzieci do uczestnictwa w wykładach 
organizowanych w  ramach porozu-
mienia o współpracy z Politechniką 
Warszawską.

Jak zwykle duże zainteresowa-
nie młodzieży zyskały zagadnienia 
związane z  ochroną środowiska, 
które wybrzmiały po przemówie-
niu Katarzyny Sońty – kierownika 
Referatu Ochrony Środowiska. Ze-
brani wspólnie ustalili, jak chcieliby 
dbać o  środowisko i  aktywizować 
w tym celu dzieci i młodzież. 

Na zakończenie obrad zaczę-
to rozmawiać o  podjęciu uchwa-
ły w  sprawie corocznej nagrody 
przyznawanej przez radnych MRG: 
„Przyjaciel Młodzieżowej Rady 
Gminy”. Głosowanie w  tej sprawie 
odbędzie się na najbliższej sesji, 
gdyż czas przeznaczony na te obra-
dy dobiegł końca.

Obrady II sesji Młodzieżowej Rady 
Gminy przebiegły w  przyjaznej at-
mosferze, a zapał i energia widocz-
na w  młodych samorządowcach, 
zachęcają do działania i utwierdzają 
w  przeświadczeniu, że utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy było po-
trzebną inicjatywą. 

Trzymamy kciuki za świeże po-
mysły i wytrwałość w pracy.

tekst: UGSB

foto: IB

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
W środę, 4 marca, o godzinie 12:00 w sali  

konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice,  
przy ul. Rynek 21 odbyła się II sesja  

Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

14
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Blisko 40% podatku PIT, który od-
prowadzają podatnicy trafia do 
wskazanego przez nich samorządu. 
Dla budżetu Gminy Stare Babice są 
to bardzo duże środki, dzięki któ-
rym może ona szybciej się rozwi-
jać, zaspokajając potrzeby swoich 
Mieszkańców. Twoje pieniądze idą 
m.in. na budowę szkół, placów za-
baw, dróg czy obiektów sportowych.

Wejdź na platformę i zobacz inte-
raktywny budżet Twojej gminy:

https://nacoidamojepieniadze.pl/
budzet-gminy/stare-babice/2020

Apelujemy do wszystkich Miesz-
kańców naszej gminy: jeśli jeszcze 
nie płacicie tu podatków, zmień-
cie to. Taka zmiana jest prosta i nie 
wiąże się z żadnymi kosztami. Wy-
starczy w części B rocznego zezna-
nia podatkowego PIT wskazać adres 
zamieszkania na terenie gminy Stare 
Babice i  druk ten wysłać do Urzę-
du Skarbowego Warszawa Bielany 
(ul. Skalbmierska 5).

Jeśli rozliczyli już Państwo PIT, 
a chcielibyście, by Wasze podatki za-
częły trafiać do naszej Gminy, zmia-
na również jest prosta: wystarczy 
wypełnić formularz ZAP-3 (osoby, 
nieprowadzące działalności gospo-
darczej) lub CEIDG-1 (osoby samo-
dzielnie prowadzące działalność).

Płać podatki tam, gdzie 
mieszkasz, a wrócą one do 
Ciebie w postaci wyższego 

komfortu życia Twojego 
i Twoich najbliższych!

tekst: UGSB, foto: Pixabay

Czy zostawiasz 
swój podatek 
w naszej gminie?
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ZDROWY KRĘGOSŁUP 
I RELAKSACJA W BORZĘCINIE 
DUŻYM

Można powiedzieć, że to już pewna 
tradycja. Wszyscy seniorzy naszego 
powiatu już trzeci rok z  rzędu będą 
mogli zadbać zarówno o  kondycję 
fizyczną, jak również skorzystać z do-
brodziejstw ćwiczeń oddechowych 
i  relaksacyjnych. Już bowiem po raz 
trzeci dzięki wsparciu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Fundacja 
Aktywni Dłużej będzie realizowała 
w Szkole Podstawowej w Borzęcinie 
Dużym projekt pt. „Zdrowy kręgo-
słup i relaksacja”.

Obecna edycja zostanie uzupełnio-
na o  poprawę mobilności mięśnio-
wo-powięziowej uczestników dzięki 
wykorzystaniu piłeczek do rolowania. 

NOWOŚĆ! 
SENIORZE – ZAPRASZAMY 
CIĘ DO POWIATOWEJ SZKOŁY 
RELAKSU
W tym roku Fundacja Aktywni Dłu-
żej zaprasza na wyjątkowy i  eksklu-
zywny cykl warsztatów poświęconych 
zdobyciu umiejętności prawidłowego 
oddychania, opanowywania technik 
koncentracji i relaksacji, a także ćwi-
czeniom usprawniającym pamięć. 
Każde spotkanie poświęcone będzie 
innej tematyce, związanej z budowa-
niem dobrostanu psychosomatycz-
nego. Warsztaty każdorazowo będą 
trwały 3 godziny. Zajęcia mając cha-
rakter stricte praktyczny, uzupełnią 
istniejącą ofertę dla seniorów powia-
tu. Działanie również dofinansowane 
przez Powiat Warszawski Zachodni, 
będzie podzielone na dwie edycje – 
po 15 osób każda. 

– Projekt ma szansę powiększyć gro-
no aktywnych seniorów w  powiecie 
warszawskim zachodnim z  uwagi na 

fakt, że część mieszkańców w  wieku 
„60 plus” w  ciągu tygodnia wspiera 
swoje rodziny wychowując i  opie-
kując się wnukami. Powoduje to, że 
nie zawsze są w  stanie wygospoda-
rować czas na zajęcia w  tygodniu. 
Organizacja cyklicznych warsztatów, 
które docelowo będą odbywały się 
w  weekendy, zwiększy ich szansę 
na uczestnictwo w aktywnym życiu 
Seniorów powiatu – podkreśla Mał-
gorzata Baranowska, prezes Fundacji 
Aktywni Dłużej.

WSPÓŁPRACA Z GMINĄ 
CZYLI ZAJĘCIA W STARYCH 
BABICACH, BORZĘCINIE DUŻYM 
I KOCZARGACH STARYCH

Fundacja Aktywni Dłużej kolejny 
rok z  rzędu ćwiczyć będzie z  senio-
rami w Klubie Mieszkańca, realizując 
projekt „Gimnastyka przy muzyce 
dla Seniorów”. Natomiast grant po-
zyskany na realizację drugiej edycji 
projektu dedykowanemu ruchowi 
rozwijającemu, czyli kompleksowych 
ćwiczeń budujących dobrostan psy-
chofizyczny, pozwoli w  tym roku 

rozszerzyć działalność o kolejną loka-
lizację, czyli Koczargi Stare. 

WIELOPOKOLENIOWE 
ĆWICZENIA NA POLANIE 
LIPKÓW

Tradycja bezpłatnych zajęć rucho-
wych na Polanie w Lipkowie ma już 
trzy lata. W tym roku projekt uzyskał 
wsparcie Gminy Stare Babice. Dzięki 
temu będzie realizowany znacznie 
dłużej niż w  poprzednich edycjach. 
Wielopokoleniowe zajęcia ruchowe 
na Polanie Lipków będą realizowane 
od początku czerwca aż do połowy 
września. Treningi przeznaczone są 
dla wszystkich chętnych mieszkań-
ców naszej gminy i okolic.

Fundacja Aktywni Dłużej pozyska-
ła już zgodę Dyrekcji Kampinoskiego 
Parku Narodowego na przeprowa-
dzenie projektu jak również posiada 
zgodę Dyrekcji KPN na objęcie pro-
jektu swym patronatem. 

Kontakt w sprawie zajęć: 
tel. 505 77 08 09

tekst: Zbigniew Baranowski
foto: deposithphotos

Co czeka Seniorów w tym roku? 
Muzyka, ruch, szkoła relaksu i trening na Polanie Lipków
Marzec to miesiąc, kiedy rozstrzygają się konkursy na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu or-
ganizowane przez Powiat Warszawski Zachodni oraz Gminę Stare Babice. Fundacja Aktywni Dłużej w tym roku 
pozyskała wsparcie na kilka ciekawych zadań – będzie dużo ruchu i relaksacji. W wakacje zaś wszyscy spotkamy 
się, by poćwiczyć na Polanie Lipków. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną, o starcie wszystkich zajęć 
powiadomimy Państwa tak szybko, jak będzie to możliwe.
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Gdy 11 lat temu urodziłam syna, pomimo wielu osób, 
które mnie wówczas otaczały, czułam się bardzo samotna. 
Poznałam co to smutek i przygnębienie, gdy kolejne dni 
na dywanie z niemowlakiem – bądź co bądź słodkim bo-
basem – wydawały się nie mieć końca. Gdy wychodząc na 
spacer z wózkiem w naszej wsi spotykałam jedynie starsze 
panie wracające ze sklepiku i obszczekujące nas psy, czu-
łam się bardzo obco w naszej małej ojczyźnie. Nieznajomi 
sąsiedzi za wysokimi płotami, wieś – noclegownia stolicy, 
brak miejsca na wspólne spotkania mieszkańców... gdy 
robiło się cieplej, takim miejscem spotkań okazywał się 
plac zabaw, jednak jesień i zimę trzeba było jakoś prze-
trwać... Sytuację wydawał się ratować kontakt telefonicz-
ny z rodziną i przyjaciółkami z rodzinnych stron, a potem 
powrót do pracy i kontaktu z żywym człowiekiem. Nie 
lubię wspominać tamtych czasów. Chociaż w  sumie... 
to wtedy właśnie zakiełkował w mojej głowie pomysł na 
spotkania młodych mam! Jak to mówią – potrzeba matką 
wynalazku – wszak odkąd sięgam pamięcią, moim ma-
rzeniem była praca z ludźmi. 

Nauczona doświadczeniem, będąc w domu z drugim 
już wówczas dzieckiem, wzięłam sprawy w swoje ręce, 
i  w 2015 roku założyłam z koleżanką Klub Mam Gmi-
ny Stare Babice, a potem Fundację Nasze Szczęścia. Od 
tamtej pory wszystko się zmieniło... W ramach Funda-
cji, dzięki ukończonej Szkole Trenerów Grup Wsparcia, 
od dwóch lat prowadzimy razem z  psycholożką Zosią 
Gnyp, spotkania dla młodych mam „Urodziłam życie”. 
Przychodzą do nas kobiety, które niedawno urodzi-
ły i niejednokrotnie są w swojego rodzaju rozedrganiu 
i  rozczuleniu nad pięknem życia, ale często również 
w  wielkim rozdarciu i  samotności. Przychodzą na 
spotkania z  niemowlaczkami – takie tycie, maleńkie, 
okruszki, które są blisko, wtulone, bo mama teraz ma 
czas dla siebie. Dwie godziny z innymi kobietami w po-
dobnej sytuacji, aby zobaczyć, że przeżywamy podobne 
rozterki, że ból porodowy często nie mija razem z poja-
wieniem się dziecka, że karmienie piersią to często nie 
jest „droga pełna mleka”, że pierwsze ząbki nie wycho-
dzą bezszelestnie i w cichości nocy.  Jak już to wszystko 
wiemy, to jest nam łatwiej, naprawdę! Szybko okazuje 
się, że mamy z kim wyjść na spacer, bo przecież miesz-
kamy na jednym osiedlu, a dotychczas się nie znałyśmy. 
Nie miałyśmy szansy dostrzec się zza płotu...

Dzisiaj, po tych czterech latach pracy z kobietami, wi-
dzę bardzo wyraźnie, że problem z którym zetknęłam się 
na początku mojego macierzyństwa, dotyczy wielu mam. 
Szczególnie tutaj, na obrzeżach Warszawy, gdzie znacz-
na część młodych rodziców to przyjezdni, oderwani od 

swoich korzeni. Pozostając w domach z małymi dziećmi 
mamy często czują się pozostawione same sobie, a nie 
każda z nich jest gotowa na bycie samą w domu z kilku-
tygodniowym maleństwem... Mówią o  tym, że jedyną 
ich rozrywką w ciągu dnia jest wyjście na zakupy/spacer 
i  „spotkania” w  internecie. Naturalne wsparcie – jakim 
kiedyś była rodzina wielopokoleniowa – przestało istnieć, 
przez co muszą radzić sobie same. Jednocześnie pierwot-
na potrzeba spotkania, poczucia wspólnoty i więzi są ol-
brzymie i pozostają niezaspokojone. 

Więc jeśli czytasz ten tekst, a Twój maluszek ma kilka 
miesięcy, a może dopiero parę tygodni, to zapraszamy Cię 
serdecznie na spotkania grupy wsparcia Urodziłam życie!

My, mamy to wiemy. Nikt tak nie zrozumie drugiej 
mamy, jak ta, która jest na podobnym etapie życia: wy-
słucha, przytuli, lub po prostu pozwoli się wygadać. Raz 
w tygodniu przez dwie godziny będziemy oswajać nową 
rzeczywistość. Wysłuchamy, pośmiejemy się, podzielimy 
się naszą codziennością. Napijemy się razem kawy i zła-
piemy dystans. Oczywiście wszystko to w  towarzystwie 
maluszków. W Klubie jest przewijak i fotel do karmienia. 
Żadne płacze nam nie straszne.

Będziemy się spotykać we wtorki o godzinie 13.00. Gru-
pa ma charakter zamknięty, obowiązują zapisy mailowe: 
zapisy@naszeszczescia.pl

Zapraszamy! Ania i Zosia
Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Stare Babice. 

Więcej informacji na http://naszeszczescia.pl/urodzilam-
-zycie/

Tekst: Anna Warzycha-Druzd

foto: Adobe Stock

Po co młodej mamie grupa wsparcia? 
Im bardziej obserwuję dzisiejszy świat, tym wyraźniej widzę, jakie wyzwania niesie współczesność w budowaniu 
relacji. Wydawać by się mogło, że mamy wszystko: piękne domy, szybkie samochody, nowoczesne technologie... 
a  jednak samotność, depresja i próby samobójcze są coraz częściej pojawiającymi się w mediach tematami. 
I choć mało kto się do tego przyznaje, taki stan może nas spotkać na każdym etapie życia: słyszymy o depresji 
u nastolatków, depresji poporodowej i tzw. „baby blues”; na samotność narzekają także seniorzy... Mam wraże-
nie, że kilka lat temu prawie się o tym nie mówiło, dzisiaj – coraz częściej, a jednak nadal wstydzimy się przyznać, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że poszukanie wsparcia daje realną możliwość uzyskania pomocy.
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Pierwsze, ale miejmy nadzieję, nie ostatnie tego typu wy-
darzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Były różnorodne warsztaty dotyczące zdrowego od-
żywiania się, nauki prawidłowej techniki nordic walking 
(aspekty zdrowotne), maseczek kolagenowych i  dobro-
czynnego działania kolagenu w naszym organizmie; joga, 
prelekcje, pokazy, bezpłatny poczęstunek oraz wiosenne 

bratki od sklepu ogrodniczego i tulipany od wójta gminy 
Sławomira Sumki. Żona naszego Włodarza, pani Agniesz-
ka, złożyła wszystkim paniom serdeczne życzenia. Or-
ganizatorzy pięknie dziękują partnerom, sponsorom 
i instytucjom patronującym wydarzeniu.
Niech święto kobiet trwa cały rok!

tekst/foto: AK

Uczta Dla Ciała i Ducha
7 marca w  Szkole Podstawowej w  Koczargach Starych odbyło się spotkanie dla pań z  okazji 
Dnia Kobiet. Organizatorami były sołectwa: Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie 
oraz  Koło Gospodyń Wiejskich KGW Nasz Wojcieszyn.

Święto Kobiet w Koczargach…

…dla kobiet  
w każdym  
wieku.

Świętujące panie odwiedził wójt Sławomir Sumka z Małżonką.

Kobiety Kobietom

Organizatorki spotkania Koło Gospodyń Wiejskich KGW 
Nasz Wojcieszyn oraz Dyrektor szkoły w Koczargach.

Chętni wzięli udział w warsztatach jogi (Szkoła Jogi 
Halasana. Małgorzata i Zbigniew Baranowscy).

Napojami pełnymi witamin częstowała sołtys wsi Koczargi 
Nowe Karolina Spiżewska.
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Seniorzy

25 lutego, na balu kostiumowym, 
wielu seniorów zjawiło się w  nie-
tuzinkowych, wręcz odważnych 
strojach; był marynarz z  różowym 
króliczkiem, cowboy w  parze z  In-
dianką, Wiosna, której „ubyło lat”, 
damy i panowie z lat 30-stych – wszy-
scy kolorowi i  pełni młodzieńczej 
energii.

Bawiliśmy się przy muzyce didżeja 
Jakuba Wolańskiego, którą zasponso-
rował wójt gminy Sławomir Sumka, 
a  relację zdjęciową utrwaliła pełno-
mocnik gminy do spraw osób star-
szych, Marzena Skowrońska.

Stół zastawiony ostatkowymi słod-
kościami zapraszał i  kusił wszyst-
kich uczestników. Seniorów gościła 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bo-
rzęcinie Dużym. Organizatorami 
spotkania byli Stowarzyszenie Uni-
wersytetu  Trzeciego Wieku i Gmin-
na Rada Seniorów.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Foto: MS

Senioralna zabawa ostatkowa w Borzęcinie Dużym
Kontynuacja zwyczajów i tradycji ludowych, do których należą również wesołe zabawy 
kończące karnawał, buduje tożsamość narodową.

Mija 110 lat od momentu, gdy z inicjatywy Klary Zetkin 
– 8 marca 1910 roku w Kopenhadze ustanowiono Między-
narodowy Dzień Kobiet. To święto jest wyrazem szacun-
ku i wdzięczności dla kobiet, które pełnią kluczowe role 
w rodzinie i społeczeństwie; w epoce kamiennej strzegły 
ognia, w starożytności były przyczyną wojen (Helena Tro-
jańska), dokonywały wielkich odkryć (Maria Skłodow-
ska-Curie). Współcześnie łączą role matki, żony, szefowej 
i zawsze są natchnieniem w poezji i piosence.

7 marca wraz z mieszkankami Domu Opieki „Dobry 
Dom” w Borzęcinie uczciliśmy to święto koncertem pt. 
„Piosenki niezapomniane” w  wykonaniu zespołu Sami 
Swoi z Borzęcina Dużego, prowadzonego przez Zofię La-
socką w opracowaniu muzycznym Janka Jaworskiego.

Występ wzbogacony poezją Adama Asnyka i  Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej recytowaną przez grupę 
poetycką „Bez Nazwy” był wzruszającym przeżyciem dla 
słuchaczy i wykonawców. Przy wspólnej kawie poczuli-
śmy się naprawdę świątecznie.

Podczas rozmów z  pensjonariuszami usłyszeliśmy, 
że najdotkliwiej doskwiera osobom starszym „tęsknota 
duszy”, a takie spotkania trochę ją łagodzą, jak poetycko 
wyraziła się pewna starsza Pani. Jesień życia nie może 
oznaczać samotności, należy się jej szacunek i troska.

Kolejne dwa koncerty z  powodu zagrożenia koro-
nawirusem nie zostały zrealizowane w  zaplanowanych 
terminach: 10 marca miał odbyć się występ w  Domu 
Opieki „Zacisze” w  Starych Babicach w  wykonaniu ze-
społu „Kurdesz” z Centrum Kultury Wola w Warszawie 
pt. „Czekamy wiosny” pod dyrekcją Barbary Tarasiuk 
i 12 marca w Domu Opieki „Ostoya” w Starych Babicach 
w  wykonaniu Chóru „Ballada” z  Gminnego Centrum 
Kultury w Lesznie pt. „Z piosenką radośnie” pod dyrekcją 
Bernarda Olosia. Nowe terminy podamy tak szybko, jak 
będzie to możliwe. 

Wszystkim Kobietom-Seniorkom życzymy radości 
i uśmiechu każdego dnia.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Gminna Rada Seniorów w roku 2020 kontynuuje projekt wolontariacki „Seniorzy 
– Seniorom” – koncerty w Domach Opieki z okazji Dnia Kobiet.

Seniorzy seniorom
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Inspektor 
Piotr Taczalski
e-mail: p.taczalski@sgsb.pl

Rejon nr 2
Janów, Klaudyn, Kwirynów 

W Straży Gminnej w Starych Babicach pracuję od 12 lat, 
czyli od dnia jej powołania. Wcześniej zdobywałem do-
świadczenie w Straży w Ożarowie Mazowieckim. 

W swojej pracy jestem osobą stanowczą i zdecydowaną, 
wymagam od mieszkańców, żeby respektowali przepisy 
i postępowali zgodnie z nimi. 

Jako strażnik rejonowy na podległym mi terenie nie-
stety zauważam wykroczenia – zaśmiecanie własnych 
posesji, nieporządek, jak również zaśmiecanie terenów 
wspólnych, sąsiednich, niezamieszkałych działek oraz 
porzucanie odpadów na tereny leśne. 

Dużym problemem są zanieczyszczenia powodowane 
przez psy, po których właściciele mają obowiązek sprzą-
tać. Zachęcam też do przestrzegania przepisów kodeksu 
drogowego, przypominam o prawidłowym parkowaniu, 
gdyż nieprzestrzeganie może zakończyć się mandatem.

Inspektor 
Beata Bieżuńska

Rejon nr 3
Babice Nowe, Lipków, 
Stare Babice

Pracę w Straży Gminnej rozpoczęłam 11 lat temu. Zo-
stałam strażnikiem, ponieważ w tym zawodzie nie ma 
monotonii ani nudy, a  każdy dzień w  pracy przynosi 
coś nowego. Poprzez kontakt z  mieszkańcami poznaję 
ciekawych ludzi. W  pracy odbierana jestem jako oso-
ba komunikatywna, życzliwa, pomocna, obowiązkowa 
i stanowcza (jeśli zachodzi taka potrzeba). Cenię sobie 
kontakt z ludźmi, którym mogę pomóc rozwiązać naj-
różniejsze problemy. 

W  moim rejonie najczęściej spotykam się nieste-
ty z  interwencjami związanymi z  nieprawidłowym 

parkowaniem, zwłaszcza przy ulicy Rynek oraz ulicy Po-
lnej 40, jak również spożywaniem alkoholu w miejscach 
zabronionych, tj. park gminny i teren szkoły. 

Jestem bardzo wrażliwa na los zwierząt, z  który-
mi żyjemy w  naszej okolicy, zarówno tych dzikich jak 
i  udomowionych. Wiele interwencji dotyczy zwierząt 
poszkodowanych lub źle potraktowanych przez człowie-
ka. W związku z tym zwierzęta przeze mnie uratowane 
z opresji zamieszkały w moim domu – są to 3 psy i 1 kot. 

Moje zainteresowania to żeglarstwo i narciarstwo, dla-
tego ze znajomymi w  wolnych chwilach organizujemy 
wyjazdy do różnych ciekawych miejsc w Polsce jak i za 
granicą. 

Od 26 żyję w  udanym związku a poza tym  jestem 
szczęśliwą mamą Michała i  Mileny, którzy napawają 
mnie ogromną dumną. 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować za wszel-
ką pomoc i wrażliwości na potrzeby zwierzaków ze stro-
ny pracowników Eko-Babice, firmy Skórzec, Lecznicy  
Vetriver, Referatu Ochrony Środowiska, jak również Panu  
Kazimierzowi z Urzędu Gminy Stare Babice. 

Młodszy Inspektor 
Dariusz Gałązka

Rejon nr 6
Borzęcin Duży, Borzęcin 
Mały, Topolin, Wierzbin, 
Zalesie

Jestem mieszkańcem gminy Stare Babice od 2005 r. W Stra-
ży Gminnej pracuję od jej powołania, tj. od 2008 r. Mia-
ła to być praca „na chwilę”, a przedłużyła się jak na razie 
do 12 lat. Pewnie dlatego, że sprawia mi ona satysfakcję, 
a szczególnie lubię świadomość, że mogę realnie zrobić coś 
dobrego dla lokalnej społeczności. Duży wpływ na to ma 
fakt, że każdy dzień w pracy jest inny, w zasadzie nie ma 
dwóch takich samych interwencji. Teraz trudno mi już so-
bie wyobrazić, że mógłbym robić coś innego.

Dzięki temu, że jestem odpowiedzialny za rejon, 
w  którym mieszkam, mogę dobrze poznać problemy 
i oczekiwania mieszkańców. Wielu ludzi zna mnie pry-
watnie, zdarza się że przychodzą do mnie do domu, by 
zasygnalizować jakiś problem czy się poradzić. Ma to też 
złe strony np. gdy jestem zmuszony przeprowadzić in-
terwencję w stosunku do osób, które znam. 

Mój Strażnik Rejonowy cz. 2
Zgodnie z zapowiedzią podaną w poprzednim numerze gazety, w tym miesiącu przedstawiamy sylwetki 
kolejnych trzech Strażników Rejonowych, którzy w związku z wprowadzonym na terenie gminy programem 
Strażnika Rejonowego opiekują się wyznaczonymi obszarami. O założeniach tego programu przeczytać 
mogą Państwo w „Gazecie Babickiej” zamieszczonej w internecie na stronie Domu kultury i Urzędu Gminy 
(nr 1/2020 s. 14). 
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bezpieczna gmina

Przypisany mi rejon ma charakter bardziej rolniczy, 
niż te położone bliżej Warszawy, inne są więc też zgło-
szenia mieszkańców. Na moim terenie w zależności od 
pory roku dominują zgłoszenia dotyczące: zimą – duże-
go zadymienia, podejrzenia spalania odpadów, jesienią 
i wiosną – zabłocenia dróg przez pojazdy wyjeżdżające 
z pól, a latem – zgłoszenia dotyczące zwierząt. Istotnym 
problemem są też dzikie wysypiska śmieci zlokalizowa-
ne na nieużytkach rolnych. Zdarzają się też dewastacje 
mienia publicznego.

W ciągu tych lat pracy najbardziej zapadły mi w pa-
mięć interwencje dotyczące ratowania życia i zdrowia 
ludzkiego. Zdarzyło się, że przez kilkanaście minut – 
do czasu przyjazdu karetki pogotowia – prowadziłem 
akcję reanimacji nieprzytomnej osoby. Podczas służ-
by trafiałem też na osoby z zanikami pamięci, czy też 
chore psychicznie, które oddaliły się ze swojego miej-
sca zamieszkania. Za każdym razem przekazanie tych 
osób członkom ich rodzin wiązało się z dużym wzru-
szeniem. Dwukrotnie zdarzyło się, że podczas służby 

patrolowej zauważyłem pożar. Za pierwszym razem 
paliła się ściółka leśna, a za kolejnym – nieużytki rol-
ne. Powiadomienie straży pożarnej przyczyniło się do 
zminimalizowania strat.

Jedna z interwencji straży dotyczyła kota a zakończy-
ła się tak, że adoptowałem go i od 10 lat jest członkiem 
mojej rodziny.

W  mojej pracy najbardziej przeszkadza mi niechęć 
niektórych mieszkańców do respektowania przepisów, 
a  jeśli już to traktowanie ich wybiórczo. Dużym pro-
blemem są też osoby w stanie upojenia alkoholowego. 
Pół biedy jeśli są to osoby miejscowe, wtedy możemy je 
przekazać rodzinie, problem zaczyna się, gdy osoba taka 
jest spoza terenu gminy Stare Babice.

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów, któ-
rzy uczą się w miejscowej szkole. Od dziecka pasjonuję 
się historią broni  i uzbrojenia, wolny czas lubię spędzać 
na strzelnicy sportowej, sporo czytam, zimowa porą tro-
chę majsterkuję.

rozmawiała/foto: IB

Na jaki temat możesz porozmawiać 
lub napisać?
  skontaktuj się w chwili, gdy potrze-
bujesz wsparcia i rozmowy o tym, 
co jest dla Ciebie ważne lub sprawia 
Ci kłopot,
  możesz porozmawiać o  przyjaźni, 
miłości, kontaktach z  rodzicami, 
czy problemach w szkole,
  czujesz złość, smutek, zniechęcenie, 
żal – podziel się tym, co właśnie 
przeżywasz,
  dojrzewasz i masz związane z tym 
pytania,
  doświadczasz przemocy lub jesteś 
w niebezpiecznej sytuacji,
  jest jakiś inny problem, którym 
chcesz się podzielić.

Konsultanci 116 111 czekają na Twój 
telefon!

Nie będą Cię oceniać ani pouczać. 
Wysłuchają Twojego problemu i ra-
zem z Tobą zastanowią się nad naj-
lepszym jego rozwiązaniem! ♥

Zasady ABCD funkcjonowania 
Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie mu-
sisz podawać swojego imienia, na-
zwiska ani adresu zamieszkania.

Bezpłatnie – połączenie jest bez-
płatne zarówno z  telefonów komór-
kowych, jak i stacjonarnych.

Chętnie – konsultanci 116 111 goto-
wi są rozmawiać o każdej ważnej spra-
wie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą 
umówić się na kolejną rozmowę.

Dyskretnie – wszystko, o czym po-
wiesz lub napiszesz, zostanie między 
Tobą a konsultantami. Jeśli poprosisz 
o pomoc w rozwiązaniu Twoich pro-
blemów lub zgodzisz się na to, żeby 
Ci pomóc – konsultanci zajmą się 
tym.

Kim są Konsultanci Telefonu 116 111?
  Jest to grupa pedagogów i psycho-
logów dyżurujących przy Telefonie 
Zaufania dla Dzieci i  Młodzieży 
116 111. Każdy ma doświadczenie 
w  pracy z  osobami w  trudnych 
sytuacjach życiowych i  potrzebu-
jącymi pomocy. Potrafią słuchać 
i rozumieją młodych ludzi.
  Pomagają dzieciom i  młodzieży, 
rozmawiając o sprawach dla nich 
ważnych i trudnych. Nie dają go-
towych rad i  rozwiązań. Razem 
z  rozmówcami zastanawiają się, 
co mogą zrobić, by przezwyciężyć 
kłopoty i problemy.

Każdy człowiek ma swoje prawa. 
Dzieci są bardziej narażone na do-
znawanie krzywdy niż dorośli, dla-
tego chronią je szczególne prawa. 
Młode osoby mają także szczególne 
potrzeby, których realizację również 
gwarantuje prawo.

Różne problemy, różne 
rozwiązania!!!

Telefon 116 111 działa 24 h na dobę, 
można także zarejestrować się na 
stronie www.116111.pl oraz napisać 
wiadomość e-mail.

Czytaj więcej: https://116111.pl/
www.gov.pl

foto: Adobe Stock

Telefon zaufania  
dla Dzieci i Młodzieży 116 111
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oświata w gminie 

W  ramach projektu nasi nauczy-
ciele prowadzą interesujące zajęcia 
w różnych grupach wiekowych:

•  Spotkania z  królową – zajęcia 
z matematyki

•  Przyrodnicze laboratorium
•  Język angielski
•  Język niemiecki
•  Tworzenie gier z  wykorzysta-

niem matematyki.
Uczniowie wzięli udział w  dwóch 

bardzo ciekawych wycieczkach, które 
z pewnością pozytywnie wpłynęły na 
ich ciekawość poznawczą, ukierun-
kowały zainteresowania, a być może 
zadecydują o wyborze przyszłej drogi 
życiowej. Miejsca, które odwiedzili, 
cieszą się dużą popularnością nie tyl-
ko wśród Polaków. 

W  Ogrodzie Botanicznym w  Po-
wsinie dzieci poznawały świat, które-
go nie da się zobaczyć gołym okiem, 
jedynie przez wysokiej klasy mikro-
skop. W  szklarniach podpatrywały 
egzotyczne rośliny i zwierzęta, a dzię-
ki spacerowi z przewodnikiem miały 
okazję podziwiać różnorodne rośliny 
z całego świata. 

W  Centrum Nauki Kopernik 
poznawały między innymi tajniki 
światła, prądu, kosmosu, ludzkiego 
organizmu, doświadczały iluzji i wy-
dawały polecenia robotom.

Już niedługo w Narodowym Cen-
trum Badań Jądrowych zobaczą 
przyrządy i zapoznają się z metoda-
mi badań nad energią jądrową, która 
jednych pociąga ze względu na swo-
ją przydatność, a  innych przeraża 
prawdopodobieństwem niosących 
ze sobą zagrożeń.

Oprócz tego prowadzone są za-
jęcia dla uczniów przez partnera 
projektu MAŁY INŻYNIER. Przy-
czynił się on do uatrakcyjnienia 
dzieciom ferii zimowych dzięki 
Laboratorium Naukowemu. Orga-
nizuje również ciekawe pokazy na-
ukowe i warsztaty z robotyki.

W ramach tego projektu przeszko-
lono nauczycieli pod kątem: 
–  kształtowania kompetencji nie-

zbędnych na rynku pracy,
–  prowadzenia zajęć metodą ekspe-

rymentu,

–  zastosowania gier komputerowych 
w matematyce.
Zakupiono też pomoce do pro-

wadzenia zajęć oraz wyposażono 
pracownie matematyczne i przyrod-
nicze.

Tekst/foto: Iwona Wiśniewska

Mały inżynier w Starych Babicach
Od 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach realizuje projekt unijny: „Nowoczesna edukacja w gminie Stare Babice”. Zakończy 
się on 31 sierpnia 2020 r. 
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oświata w gminie 

7 marca w naszej gminie odbyła się akcja pt. „Tree 
Planting – Mind Expanding”, którą zorganizowały-
śmy w ramach działań Stowarzyszenia CISV Polska. 
Od kilku lat jesteśmy członkiniami warszawskiego 
oddziału tej międzynarodowej organizacji, mającej 
na celu kreowanie pokoju na świecie przez edukowa-
nie dzieci i budowanie międzynarodowych przyjaźni.

Grupa uczestników była niezwykle zróżnicowana. 
Oprócz przedstawicieli naszej organizacji, miałyśmy 
ogromny zaszczyt gościć członków organizacji AFS Pol-
ska, a także osoby z zagranicy, które w ramach programu 
AFS są w Polsce na rocznej wymianie międzykulturowej. 

Pierwszym punktem w naszym planie dnia był wykład 
w  Kampinoskim Parku Narodowym przeprowadzony 
przez pana dr. Łukasza Tyburskiego, który w  niezwykle 
ciekawy i przystępny sposób opowiedział nam o znacze-
niu drzew w środowisku człowieka, a także o roli, jaką peł-
ni Park Narodowy. 

Następnie mieliśmy niepowtarzalną okazję posadzenia 
drzew na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie uprzejmość i pomoc ze 
strony wójta Gminy Stare Babice – pana Sławomira Sum-
ki, zarządu spółki PlantiCo oraz pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Go-
spodarczej oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Eko-Babice. Przekonaliśmy się, że nie jest to łatwe 
zadanie. Jednak wszyscy bardzo dobrze się bawili. Dzięki 
naszej akcji posadzonych zostało 50 drzew ufundowanych 
przez Urząd Gminy (lipy, klony, jarząb pospolity). 

Po południu zostały przeprowadzone przez nas zajęcia 
na temat manipulacji ludźmi przez media. Rozmawia-
liśmy o tym, jak ważne jest, byśmy umieli ocenić, co jest 
prawdą, a co nie. Starałyśmy się przekazać jak najwięcej 
wiedzy, jednocześnie angażując uczestników do dyskusji 
i wzbudzając w nich refleksję na temat realiów otaczają-
cego nas świata.

Do zrealizowania tego projektu zainspirowały nas donie-
sienia o pożarach lasów, które miały miejsce w Amazonii 
i Australii. W sierpniu media przepełnione były zdjęciami 
płonącej puszczy i hasztagiem #PrayForAmazonia, jednak 
niemal tak samo szybko jak obiegły one świat, zdążyliśmy 
o nich zapomnieć. Chciałyśmy zwrócić uwagę na ulotność 

informacji w mediach oraz na to, jak wiele wydarzeń z ca-
łego świata omija nas, przez to że skupiamy się wyłącznie 
na mainstreamowych informacjach i zazwyczaj nie intere-
suje nas nic więcej niż pierwsze strony gazet. 

Poza tym, uważamy, że jeżeli chce się mieć jakiś wpływ 
na środowisko, to zdecydowanie powinno zacząć się od 
własnego podwórka. Mówi się, że Amazonia jest płucami 
naszej planety, nie zapominajmy jednak, że Kampinoski 
Park Narodowy jest płucami Warszawy. Dlatego właśnie 
tutaj, w Starych Babicach, warto zacząć naszą naukę o tym 
jak możemy pomóc naszej planecie.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne wszystkim osobom, które 
poświęciły swój czas i włożyły serce w to, żeby ta akcja mo-
gła się odbyć. Dziękujemy również wszystkim uczestni-
kom, bez których na pewno nie posadziłybyśmy tak wielu 
drzew. Liczymy, że ta inicjatywa zainspirowała i zmotywo-
wała innych do organizacji podobnych wydarzeń, dzięki 
którym CISV będzie mogło aktywniej wspierać lokalną 
społeczność.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o orga-
nizacji CISV, zajrzyjcie na www.cisvwarszawa.pl, fb: CISV 
Warszawa, ig: @cisv_warszawa.

tekst: Julia Gołębiewska i Natalia Kuchenbeker

foto: Borys Gołębiewski, Miłosz Gadomski

Tree Planting – Mind Expanding, 
czyli jak pomóc naszej planecie
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Kabarety na scenie naszej Sali Widowiskowej to już 
dwuletnia tradycja. Nasi wierni goście dopytują o kolej-
ne propozycje, spraszają znajomych z Warszawy i okolic. 
Trzeba nieźle się napocić, by upolować bilet…

Koń Polski to ekipa założona w 1985 roku z inicjatywy 
Leszka Malinowskiego. Kabaret powstał w środowisku 
akademickim Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnej Po-
litechniki Koszalińskiej).

W 1985 grupa zdobyła Grand Prix Uniwersytetu Ja-
giellońskiego na tamtejszym przeglądzie studenckim 
PaKA. W 1988 występowała, jako stała ekipa restauracji 
„Adria” w Poznaniu (wcześniej wszyscy artyści grupy 
występowali w kabarecie „Tey”).

Kabaret współtworzył też seriale TVP „Badziewia-

kowie” i „Skarb sekretarza” (oraz jego pełnometrażową 
wersję „Jest sprawa...”). Artyści są także gospodarzem 
kabaretonów w Koszalinie oraz programów TVP z cyklu 
Fabryka śmiechu.

tekst: na podst. Wikipedii

foto: AK

Koń Polski na Dzień Kobiet w Domu Kultury Stare Babice
W przededniu święta wszystkich kobiet Dom Kultury zaserwował paniom wraz z ich 
towarzyszami zdrową porcję śmiechu. 
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Historia anime sięga I połowy XX wieku. Pierwszym 
obrazem w tym stylu był pięciominutowy film Imokawa 
Mukuzō Genkanban no Maki (w wolnym tłumaczeniu 
– „Opowieść o dozorcy Mukuzo Imokawa”). Za pierw-
szy światowy sukces została uznana o  rok starsza, po-
chodząca z 1918 roku animacja Momotarō (Momotarō to 
imię bohatera japońskiego folkloru). Od połowy lat 30. 
oraz podczas II wojny światowej animacje służyły celom 
propagandowym. Za ich pomocą popularyzowano na-
cjonalizm, a także kult cesarza. 

Aż do lat 60. Wtedy nastąpił przestój w japońskiej pro-
dukcji filmowej, głównie ze względu na bezkonkuren-
cyjność amerykańskich produkcji. Był to natomiast czas 
ogromnego rozkwitu sztuki komiksu – tzw. mangi. To 
one dały podwaliny pod rozwój sztuki filmowej.

Na początku II połowy XX wieku styl anime nabie-
rał rozpędu, aby w latach 70. zyskać taką popularność, 
że doczekał się własnych gatunków, na przykład inspi-
rujących się fantastyką naukową lub tokusatsu, których 
bohaterami byli herosi. Były to treści dedykowane mło-
dzieży oraz dorosłym. Zmiany związane z  rozwojem 
gospodarczym wysoko rozwiniętych krajów, postęp 
technologiczny, gwałtowna modernizacja, rewolucje 
obyczajowe, konsumpcjonizm to zjawiska społeczne, 
które znajdowały odzwierciedlenie w scenariuszach fil-
mów. Postacie nabierały charakteru, często ich cecha-
mi dominującymi były niezależność i  indywidualizm. 
Równolegle przed japońskimi animacjami otwierały się 
światy fantastyczne, magiczne, ale też niestroniące od 
brutalności, przemocy czy wyuzdanego seksualizmu. 

Lata 80. to czas podbojów zagranicznych rynków. Fil-
my stały się symbolem popkultury, kultury japońskiej 
i  zwierciadłem dokonujących się przemian. Dzięki ich 
popularności i ogromnym dochodom z tego nurtu roz-
winęła się nowa gałąź japońskiej gospodarki. 

Nic dziwnego, że anime znajduje tylu zwolenników 
– ich odbiorcą jest każda grupa społeczna, kategoria 
wiekowa, płeć, orientacja seksualna, przedstawiciele 
każdego zawodu, czy statusu społecznego. Najbardziej 
charakterystyczną cechą tego nurtu jest styl rysowania 

– duże oczy i cieniowanie włosów. Istotnym elementem 
jest także muzyka. Ścieżki dźwiękowe są zazwyczaj au-
torstwa znanych kompozytorów. 

Na pełnometrażowe filmy przeznaczane są ogromne 
budżety, co później przekłada się na najwyższą jakość 
filmów. Najlepsze produkcje możecie oglądać podczas 
cyklu Kino Młodego Widza w  Domu Kultury Stare 
Babice. Mieliście już okazję zobaczyć „Podniebną pocz-
tę Kiki” lub oscarowego „Spirited Away. W Krainie Bo-
gów”. Kolejna okazja na zobaczenie klasyki gatunku – 16 
maja na Sali Widowiskowej!

tekst: WK

Japońskie oczy

Anime to skrót od angielskiego animation, które po japońsku wymawiane jest jako animēshon. 
W Kraju Kwitnącej Wiśni oznacza ono ogół filmów i seriali animowanych, na całym świecie 
natomiast anime to charakterystyczne japońskie filmy oraz styl japońskiej animacji. 
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B allet Magnificat! powstał w  latach osiemdziesiątych 
poprzedniego wieku w  amerykańskim miasteczku 

Jackson w Missisipi z inicjatywy Kathy Thibodeaux, zawo-
dowej tancerki baletowej. Amerykanka, mająca na koncie 
między innymi srebrny medal w prestiżowych Amerykań-
skich Międzynarodowych Zawodach Baletowych, szukała 
sposobu, aby poprzez spektakle teatralno-muzyczne do-
cierać do ludzi z przesłaniem Ewangelii. W 1989 r. założyła 
Ballet Magnificat! oraz Akademię Sztuki Ballet Magnficat. 
Szkoła organizuje też międzynarodowe warsztaty tanecz-
ne dla dzieci oraz szkoli nauczycieli tańca. Kładzie nacisk 
nie tylko na warsztat i kondycję przyszłych tancerzy, ale 
troszczy się również o ich rozwój duchowy. Oprócz zajęć 
z tańca jest czas na modlitwę, osobiste spotkanie z Bogiem 
i z Jego słowem. 

Zespół łączy balet tradycyjny z nowoczesnym, dodając 
również elementy tańca żydowskiego, celtyckiego i jive, two-
rząc niezwykłą mozaikę tańca na najwyższym poziomie. 
Spektakle zespołu łączą wirtuozerię tańca z poruszającym, 
ewangelicznym przesłaniem, co stanowi o  wyjątkowości 
tej grupy. Będąc nieustannie w drodze, do tej pory artyści 
wystąpili dla około 12 milionów widzów na całym świecie, 
w ponad 45 krajach, tańcząc dla wielotysięcznych publicz-
ności między innymi w Stanach Zjednoczonych, Brazylii 
czy Chinach, jak i dla mniejszych publiczności w Hondu-
rasie, Kostaryce, Filipinach czy Izraelu. W Europie wystę-
powali m.in. w  Mediolanie, Berlinie, Pradze, Zagrzebiu, 
Kijowie, St. Petersburgu i Moskwie. 

„Wysublimowane piękno, najwyższy profesjonalizm” 
– napisał o nich amerykański dziennik „Dallas Morning 
News”.

W repertuarze Ballet Magnificat! znajdują się m.in. in-
terpretacje przypowieści o synu marnotrawnym, powieści 
„Bezpieczna kryjówka”, opowiadającej historię rodziny 
holenderskich chrześcijan ukrywających Żydów podczas 
II wojny światowej oraz spektakle „Uratuj nas!” i „Światło 
nadchodzi”.

Amerykańska grupa występuje w Polsce od 2011 roku. 
Do tej pory zostało zorganizowanych ponad 50 spektakli, 
które zobaczyło na żywo około 30 tysięcy widzów. 

Balet Magnificat! zatańczy w Domu Kultury Stare Babi-
ce. W zawiązku z pandemią koronowirusa spektaklu zapla-
nowany na kwiecień, przesuwamy na późniejszy termin.

Zobaczymy spektakl oparty na historii biblijnej – „Ura-
tuj nas!”, opowiadający o  Mojżeszu i  wyjściu Izraelitów 
z Egiptu.

Dzień wcześniej wystawią „Światło nadchodzi” w Biało-
łęckim Domu Kultury.

tekst/foto: materiały prasowe

Taniec to ich pasja, ale też misja głoszenia Słowa 
Bożego. Poruszająca muzyka, profesjonalna chore-
ografia, czytelne przesłanie. To już ich 11. tournée po 
Polsce, a niebawem wystąpią w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice. 
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Spotkałyśmy się w redakcji Gazety Babickiej ze znajo-
mumi Łukasza: Kubą – kolegą z zespołu ratowniczego 
i Pawłem – przyjacielem. Chciałyśmy posłuchać, jakim 
był człowiekiem. 

Jakub Fąderski: Gdyby nie Łukasz, byłbym teraz zupeł-
nie innym człowiekiem. On kształtował ludzi, był katali-
zatorem dobrych relacji. Był wybitnym szkoleniowcem 
w  zakresie ratownictwa docenianym nie tylko w  Polsce, 
lecz także za granicą. Każdy jego wykład hipnotyzował 
słuchaczy, był głęboki merytorycznie, a jednocześnie po-
dany jak rozmowa przy kawie. Tego Łukasz uczył swoich 
współpracowników. Był nieformalnym, ale niekwestiono-
wanym liderem naszego babickiego zespołu ratowników 
Team Babice. Pokazywał, że przełamując bariery i dystans 
do drugiego człowieka można jeszcze lepiej wykonać swo-
je obowiązki. Ludzie chętnie mu opowiadali o sobie, po-
wodował autentyczną bliskość.
Paweł Gawłowski: Łukasz nawet kiedy był zły, to zło-
ścił się z pozytywną energią. Nie dało się na niego długo 
gniewać. 
JF: Łukanio miał bardzo dużo pozytywnej energii. Lu-
dzie lgnęli do niego, bo miał ogromną łatwość pozna-
wania i zjednywania ludzi, do każdego potrafił znaleźć 
najlepszą drogę. Do seniorek, czując ich pełną akcepta-
cję, potrafił zwracać się; „Kochaniutka…”, do płaczących 
z bólu dzieciaków: „Młody człowieku, jesteś megadziel-
ny…! Ale potrzebuję twojej pomocy!”, do młodzieży: 
„Stary, ogarnij się…”. 

Gazeta Babicka: Panowie, ale wady jakieś chyba miał? 
PG: No dobra, miał. Był strasznym bałaganiarzem…  
To, co potrafił pozostawić po sobie w kuchni jest trudne 
do opisania….
JF: No tak, to prawda. Otaczał go „artystyczny nieład”. Za-
wodowo również, czasem trzeba było włożyć sporo pracy, 
by go zmotywować, by się za coś w końcu zabrał. Ale gdy 
już zaczął, działał z zaangażowaniem i po mistrzowsku.

GB: Jeśli już weszliśmy do kuchni, to może powiedz-
cie, jaki był prywatnie.
PG: Świetnie gotował i piekł…

JF: Tylko krem cytrynowy nigdy mu nie wyszedł… za-
wsze się ścinał.
PG: Żeglowaliśmy po Morzu Śródziemnym, całą paczką 
jeździliśmy na nartach.
JF: Łukasz nie chciał tylko spróbować jazdy na desce… 
Chyba chciał robić tylko to, w czym był naprawdę świetny. 
PG: Łukasz pasjonował się lotnictwem, myślał o kursie 
pilota.

GB: Na ostatnie dni maja planujecie wielkie wydarze-
nie, marząc, by stało się ono cykliczne i ogólnopolskie, 
i by odbywało się na naszym terenie. Czemu ma służyć 
tak wielkie przedsięwzięcie?
JF: Łukasz zostawił po sobie wielką grupę przyjaciół 
i znajomych, którzy nie godząc się z faktem jego odejścia 
postanowili przekuć swój żal i rozpacz w coś pozytyw-
nego. Tak powstał pomysł ŁUKANIOWISKA, festiwalu 
promującego zdrowie i ratownictwo, który ma z jednej 
strony przybliżyć lokalnej społeczności zawód ratowni-
ka medycznegoi pracę służb ratunkowych, a z drugiej 
uczcić pamięć Łukasza, który marzył o zorganizowaniu
takiego cyklicznego wydarzenia w naszej okolicy.

Bardzo zależy nam, by ludzie zrozumieli, że ratownicy 
medyczni to doskonale wykształceni specjaliści (najczę-
ściej 5 lat studiów na uczelni medycznej). Nie zastępu-
jemy lekarzy! Każdy z nas ma swoje miejsce w systemie 
ochrony zdrowia. My jesteśmy wyszkoleni w ratowaniu 
ludzi w stanach nagłego zagrożenia życia. I druga ważna 
sprawa, by uświadomić, ŻE RATOWNIK RATUJE ŻY-
CIE. Wzywany do błahych przypadków może nie zdążyć 
do wypadku komunikacyjnego, zatrzymania krążenia, 
zawału, udaru czy duszności. 

GB: Dziękujemy Wam za rozmowę i wspaniałą inicjatywę.
JF, PG: My dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy na 
ŁUKANIOWISKO. Szczegóły wydarzenia na naszym 
FB Lukowisko 2020 i za miesiąc w Gazecie Babickiej.
https://www.facebook.com/Lukaniowisko2020/

rozmawiały: IB, AK, foto: archiwum prywatne

Łukanio
4 października 2019 roku, po ciężkiej walce 
z chorobą, w wieku 36 lat zmarł Łukasz Wasik. 
Ogromnie doświadczony babicki ratownik me-
dyczny, który na co dzień ratując życie innych, 
ze swoim pożegnał się stanowczo za wcześnie.
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Dom Kultury zaprasza



Uczestnikami wycieczki było jedenaścioro młodych 
ludzi z  dwójką opiekunów. Przyszli strażacy zapoznali 
się z historią naszej gminy oraz rozwojem radiokomu-
nikacji i radiofonii w przedwojennej Polsce. Trasa spa-
ceru przebiegała wzdłuż ruin wież od ul. Radiowej, aż 
po ulicę Hubala w Latchorzewie. Korzyścią dla naszych 
młodych strażaków był nie tylko walor edukacyjny, ale 
również ruch na świeżym powietrzu w piękną słoneczną 
pogodę. 

Centrum Nauki działa zgodnie z maksymą, że pamięć 
o Radiostacji Babice jest wciąż żywa, będzie ona trwać 
i inspirować nas oraz przyszłe pokolenia. W niedalekiej 
przyszłości planowane są również kolejne aktywności 

oraz oprowadzania, skierowane do mieszkańców gminy 
Stare Babice. Prosimy o śledzenie profilu Domu Kultury 
na Facebooku – o  wszystkich wydarzeniach będziemy 
informować na bieżąco.

tekst/foto: JCh

Dom Kultury Stare Babice uczy historii  
kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy 
Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka, 
działające przy Domu Kultury Stare Babice, 
zorganizowało pod koniec lutego zwiedzanie 
ruin Radiostacji dla Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej z OSP Borzęcin Duży.
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Małe zmiany o wielkim znaczeniu, czyli proste 
sposoby na bycie bardziej eko                         część 1.
Nowy rok oraz okres wiosenny niosą wiele nowych postanowień. A może by tak zrobić 
coś dla planety i wprowadzić modyfikacje do swojego życia? Nawet jeśli zdecydujesz się 
na zmiany bardzo małymi krokami i tak należą Ci się wielkie brawa!

Reduce, Reuse, Recycle (ograniczaj, wykorzystaj ponownie, poddawaj recyklingowi) – niektóre z odpadów mogą być zawró-
cone do obiegu bez konieczności poddawania ich recyklingowi. Są to np. butelki zwrotne po napojach. Jest to jedno z najbar-
dziej ekologicznych opakowań na rynku spożywczym – właściwości technologiczne butelki pozwalają napełnić ją ponownie 
nawet 26 razy. Oddawanie szklanych butelek zwrotnych do sklepów ma zalety finansowe oraz liczne korzyści dla środowiska 
naturalnego, takie jak oszczędność wody, energii i surowców. Pamiętaj też, że wiele opakowań (jak np. plastikowe pojemniki) 
możesz wykorzystać ponownie lub uniknąć ich kupowania poprzez zabranie na zakupy swoich, odzyskanych już wcześniej. 

Pij kranówkę! – przeciętna 4-ro osobowa rodzina w skali roku wypija 218 półtoralitrowych butelek wody.  Niestety nie wszyst-
kie butelki trafiają do recyklingu, a butelka typu PET potrzebuje na rozkład setek lat. Woda z sieci wodociągowych jest re-
gularnie badana ponad 70 wskaźnikami, zatem jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Dodatkowo w przypadku przykładowej 
rodziny picie wody z kranu mogłoby przynieść oszczędności w wysokości nawet 400 zł rocznie. 

Zrezygnuj z reklamówek – produkcja foliowej reklamówki trwa sekundę, używamy jej kilkanaście minut, a rozkłada się nawet 
kilkaset lat. W Polsce na osobę zużywamy około 300 reklamówek rocznie, podczas gdy statystyczny Duńczyk zużywa tylko 4…    

Co zrobić? 
• Miej zawsze pod ręką wielorazową torbę na zakupy. 
•  Kupując warzywa i owoce zrezygnuj z pakowania ich w foliowe woreczki - etykiety możesz przykleić bezpośrednio na skórkę.

Odmów sobie papierowego kubka – wg szacunków na świecie zużywa się około 500 miliardów kubków jednorazowych 
rocznie. Niestety, zaledwie 0,25% kubków trafia do recyklingu, co oznacza, że z każdą kawą czy herbatą zakupioną na wynos 
rośnie góra śmieci. Wydają się być papierowe, ale papier nasycany jest wodoodpornym polietylenem i standardowy proces 
recyklingu nie pozwala rozdzielić tych materiałów. 

Co zrobić? 
Wychodź z domu z własnym kubkiem, termosem lub bidonem na wodę, dzięki czemu unikniesz kupowania napojów w jed-
norazowych opakowaniach. Zrezygnuj ze słomek, a na grilla czy piknik zaopatrz się w zestaw naczyń wielorazowego użytku.

Zawróć swoje bioodpady do obiegu – produkuj kompost – dobrze zorganizowany gospodarz wie, że aby zarządzać od-
powiednio budżetem domowym nic nie powinno się marnować. Zamiast wyrzucać pochopnie bioodpady, wyprodukuj z 
nich cenny kompost, który będzie można wykorzystać do nawożenia ogródka. O tym czym jest kompostowanie, jak założyć 
i prowadzić kompostownik dowiesz się z relacji warsztatów przeprowadzonych w naszej gminie. Film dostępny jest pod 
adresem: http://www.stare-babice.pl/pl/news/kompostowanie-warsztaty-dla-mieszkancow 

Segreguj! W gminie Stare Babice (jak i całym kraju) jedynie około jednej trzeciej odpadów jest zbierane w sposób selektywny. 
Brak segregacji powoduje problemy z dalszym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które z powodu niskiej jakości 
surowca w dużej części trafiają na składowiska lub do spalenia. Aby odpady, mogły być efektywnie wykorzystane i poddane 
recyklingowi kluczowa jest segregacja u źródła. 

Co zrobić? 
•  Wybieraj opakowania o jednorodnym składzie. Jeśli łączą w sobie kilka materiałów, zwróć uwagę na to, czy łatwo je od siebie 

oddzielić (np. zdjąć papierową etykietę z plastikowej butelki). 
•  W przypadku wątpliwości gdzie wyrzucić dany odpad skorzystaj z pomocnych stron internetowych i aplikacji:

▸  Nasze śmieci: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac 
▸  Pan Śmieciarz (asystent google)
▸  Sztuczna inteligencja (wyszukiwarka): https://segregujna5.um.warszawa.pl 

Poniżej pierwsza część poradnika 
z  praktycznymi wskazówkami, jak 
żyć w bardziej świadomy, ekologicz-
ny sposób, dbając przy tym o zdro-
wie i zasobność portfela.

Wyzwanie 1:  
ROSNĄCA MASA ODPADÓW

W  gminie Stare Babice przecięt-
na 4-ro osobowa rodzina wytwarza 
ponad 2063 kg odpadów rocznie. 

W  przeliczeniu na mieszkańca jest 
to 515,9 kg, co stanowi wartość aż 
o 59% wyższą niż średnia krajowa. 
Jak ograniczyć górę śmieci i  być 
bardziej eko? 
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Wyzwanie 2: 
MARNOWANIE ŻYWNOŚCI 

Czy wiesz, że…
▸  masa marnowanej żywności przy-

padającej na Polaka to aż 54 kg? Czy 
wyobrażasz sobie taką ilość jedze-
nia, która trafia do kosza w  Two-
im domu? Razem z  marnowaną 

żywnością 4-ro osobowa rodzina 
rocznie wyrzuca ponad 1700  zł! 
(Zakładając ilość wyrzucanej żyw-
ności na poziomie 15%; koszty przy-
jęto zgodnie z danymi GUS, Budżety 
gospodarstw domowych w 2018 r.).

▸  34% Polaków przyznaje, że wyrzuca 
jedzenie. Wśród produktów, które 
najczęściej lądują w koszu znajdują 

się (wg danych Federacji Polskich 
Banków Żywności, Nie marnuj je-
dzenia, 2017): 
• pieczywo: 51%, 
• wędliny: 49%, 
• warzywa: 33%, 
• owoce: 32%, 

Jak ograniczyć marnowanie żyw-
ności i być bardziej eko? 

Planuj swoje posiłki i chodź na zakupy z listą – dzięki temu na bieżąco będziesz analizować zawartość swojej lo-
dówki, czy szafek kuchennych i unikniesz kupowania zbędnych produktów, które w wyniku ich nadmiaru mogą się 
zepsuć. Szybko przekonasz się, że zakupy z listą są szybsze i bardziej ekonomiczne.  

Uważaj na promocje – nie ulegaj pochopnie obniżkom cenowym, kupuj takie ilości i typy produktów, które będziesz 
w stanie zjeść. 

Uważnie czytaj etykiety – warto znać różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” oraz „najlepiej spożyć do”. Pierw-
sze oznacza, że po upłynięciu wskazanego na opakowaniu terminu produkt nadal można jeść, ale może on stracić 
pewne właściwości. „Najlepiej spożyć do” znajduje się na produktach nietrwałych (jak np. nabiał) – po tym terminie 
produkt nie nadaje się do spożycia. 

Odpowiednio przechowuj żywność – zapoznaj się z głównymi zasadami dotyczącymi przechowywania produktów 
– właściwie wybierz miejsce i sposób przechowywania oraz dostosuj temperaturę. Nowo kupione produkty wkładaj 
z tyłu lodówki, by w pierwszej kolejności wykorzystać te, kupione wcześniej.

Zamrażaj – większość produktów oraz spora część potraw nadaje się do mrożenia, nie tracąc przy tym walorów 
odżywczych i smakowych.

Nie wstydź się – jeśli porcja posiłku w restauracji przerosła Twoje oczekiwania, nie wstydź się poprosić o spakowa-
nie jej na wynos (a najlepiej miej swoje pudełko). W sklepie nie bój się poprosić o pół chleba czy kilka plastrów sera. 

Gotuj z wyobraźnią – naucz się gotować na bazie produktów, które aktualnie posiadasz w swojej lodówce. Taka 
strategia może być świetną okazją do stworzenia niebanalnych potraw. 

Zaakceptuj niedoskonałość – nie bój się sięgnąć po warzywa i owoce o nieregularnych kształtach. Są one pełno-
wartościowe, a jedynie ich wygląd nieco odbiega od ideału. Kupuj samotne banany – tych marnuje się najwięcej. 

Podaj dalej – skorzystaj z możliwości jakie daje foodsharing, czyli dzielenie się żywnością z innymi. Znajdź zloka-
lizowane w Twojej okolicy jadłodzielnie, znajdź odpowiednie profile społecznościowe lub zainstaluj aplikacje uła-
twiające przekazywanie jedzenia. 

Zapisuj, co wyrzucasz – postaraj się odkryć główne źródła i przyczyny marnowania żywności w Twoim domu. 

Z
ostań ekobohaterem

%

tekst: PACA,

 ilustracje: Krzysztof de Mianiuk
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Bluszczyk kurdybanek  
– ziółko króla Jana III Sobieskiego

CIEKAWOSTKI

•  Suszone ziele bluszczyku kurdybanka znaleziono 
podczas wykopalisk archeologicznych w Biskupi-
nie.

•  Ludowe określenia bluszczyku to m.in.: kurdyban, 
bluszczyk ziemny, psia miętka, kocimorda, kudroń.

•  Kurdybanek zawiera witaminy: A, C oraz sole mi-
neralne, m.in. krzem, cynk, żelazo i wapń.

•  Jako roślina miododajna kurdybanek wspomaga 
pracę pszczół.

fragment
Ta na pierwszy rzut oka niepozorna roślina o niebie-
sko-fioletowych kwiatach ma niezwykłe właściwości 
lecznicze, docenione przez samego króla Jana III So-
bieskiego. To niezwykłe ziele powszechnie występuje 
na terenie całej Europy. 

W Polsce możemy je spotkać na łąkach, w lasach, parkach 
i ogrodach. Kwitnie od kwietnia do czerwca skutecznie 
wabiąc owady – w szczególności pszczoły i motyle. Kieli-
chowatego kształtu kwiaty występują po 2-4 sztuki w ką-
tach liści. Bluszczyk kurdybanek ma zimotrwałe liście 
o  charakterystycznym sercowato-okrągłym kształcie. 
Jest rośliną w pełni mrozoodporną, doskonale znoszącą 
zarówno suszę, jak i okresowy nadmiar wody. Dorasta 
do 10-20 cm wysokości, wytwarza długie, łatwo zakorze-
niające się rozłogi. Stąd też niektóre jego ludowe nazwy: 
obłożnik i położnik.

Właściwości zdrowotne 
Właściwości zdrowotne kurdybanka mają źródło w zawar-
tych w nim garbnikach, zapewniających właściwości anty-
oksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze.
Warto zaznaczyć, że bluszczyk kurdybanek: łagodzi pro-
blemy trawienne i  przyspiesza metabolizm; regeneruje 
błonę śluzową żołądka; oczyszcza organizm z  toksyn; 
przyspiesza gojenie ran; działa antybakteryjnie; wspoma-
ga płuca i oskrzela, skutecznie łagodząc kaszel i ułatwiając 
oddychanie; stymuluje przepływ żółci, wspomagając pracę 
wątroby; wzmaga wydzielanie soków żołądkowych; łago-
dzi stres i uspokaja zaburzenia rytmu serca. Sprawdzi się 
w stresujących momentach jako skuteczny zamiennik po-
pularnej melisy; wzmacnia apetyt; zmniejsza łojotok oraz 
hamuje rozwój wielu powszechnie występujących chorób 
skóry, w tym m.in. trądziku; napar z bluszczyku stosowany 
jako płukanka do włosów, wzmacnia je i pomaga pozbyć 
się łupieżu; poprawia odporność i działa wzmacniająco na 
cały organizm, w tym w szczególności na serce.

Właściwości kulinarne 
Kurdybanek królował na polskich stołach do czasu, 
zanim pojawiła się pietruszka. Obecnie również z  po-
wodzeniem zastąpić może bazylię, czy inne zioła. Wzbo-
gaci smak wszelkiego rodzaju: zup, jajecznic, twarożków, 
ziemniaków, sosów i  sałatek dając im niepowtarzalny 
smak i aromat.

Uprawa bluszczyku 
Bluszczyk kurdybanek jest stosunkowo łatwy w uprawie. 
Z powodzeniem sprawdzi się zarówno w przydomowym 
ogrodzie, jak i  pojemnikach. Preferuje stanowiska zacie-
nione i półcieniste.

Zbiór
Surowcem zielarskim w przypadku bluszczyku kurdyban-
ka są zarówno liście, jak i kwiaty. Z powodzeniem można 
go suszyć i przechowywać w szczelnych naczyniach. Naj-
lepsze właściwości smakowe liści możemy uzyskać, doko-
nując zbioru z końcem marca i początkiem kwietnia, gdyż 
to właśnie młode liście wykazują najlepsze właściwości 
smakowe.
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aki polskiej przyrody
Propozycje wykorzystania bluszczyka kurdybanka Zielone pesto na kanapki lub dodatek do makaronu

Ważne jest, by wykorzystywany do przepisów ma-
teriał roślinny miał możliwie jak najmniejszy kontakt 
ze spalinami, w związku z powyższym jego zbiór na-
leży przeprowadzić z roślin, które rosną z dala od ru-
chliwych ulic i innych potencjalnie zanieczyszczonych 
miejsc.

Składniki:
•  2 szklanki bluszczyku (młode pędy i liście)
•  2 szklanki liści mniszka lekarskiego
•  100 ml oliwy

•  ząbek czosnku
•  1/3 szklanki rozdrobnionych orzechów włoskich
•  1/3 szklanki ziaren słonecznika
•  sól, pieprz

Przygotowanie: 
Do umytych i wysuszonych liści bluszczyku kurdy-

banka oraz mniszka lekarskiego dodaj drobno pokro-
jony ząbek czosnku, ziarna słonecznika oraz orzechy 
włoskie. Następnie dodaj oliwę i wszystko dokładnie 
zmiksuj. Do smaku przypraw solą i pieprzem.

Składniki:
•  2,5 łyżki ziela
•  1 szklanka wody
•  ¼ szklanki octu jabłkowego
•  5 kropli olejku eterycznego (np. różanego)

Przygotowanie: 
Przygotuj wywar z 2,5 łyżek ziela na 1 szklankę 

wody, a następnie przecedź i ostudź. Na koniec dodaj 
¼ szklanki octu jabłkowego i 5 kropli olejku eteryczne-
go, np. różanego.

Otrzymany tonik przelej do butelki i stosuj do 
przemywania twarzy przed nałożeniem dowolnego 
kremu. Uwaga! Można go przechowywać w lodówce 
do 3 miesięcy.

Uwaga naturalne kosmetyki przechowuj w lodówce.  
Ze względu na brak konserwantów zachowują świeżość 
tylko przez kilkanaście dni. Dlatego warto przygotowy-
wać je częściej, ale w małych ilościach.

Składniki:
•  2 szklanki bluszczyku (młode pędy i liście)
•  1,5 szklanki liści mniszka lekarskiego
•  1 banan
•  1 jabłko
•  1 kiwi
•  1 łyżeczka oleju lnianego
•  2 łyżki soku z cytryny
•  1/5 szklanki wody przegotowanej lub jogurtu natu-

ralnego

Przygotowanie: 
Do umytych i wysuszonych liści bluszczyku kurdy-

banka oraz mniszka lekarskiego dodaj banana, jabł-
ko (może być ze skórką), kiwi oraz jogurt naturalny 
(opcjonalnie wodę), olej i sok z cytryny, a następnie 
całość zmiksuj.

Tonik na cerę trądzikową

Wzmacniające smoothie z bluszczykiem

Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w  zakładce GAZETA 
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen 
tekst o bluszczyku kurdybanku i więcej propozycji wykorzystania go.

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

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

tekst/foto: Joanna Szczepanik

Pamiętaj! Zbieraj wy-
łącznie zioła, które znasz 
i rób to w miejscach od-
dalonych od ruchliwych 
dróg oraz innych źródeł 
zanieczyszczeń.
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Wiosna już daje o sobie znać za oknem, a my zaczynamy przymierzać stroje kąpielowe i planować wa-
kacje. Niestety wielu osobom ten okres spędza sen z powiek. Dodatkowe kilogramy, które pojawiły 
się w okresie zimowym, nie będą już ukryte pod warstwą swetrów i kurtek.

Nadchodzi czas, gdy zaczynamy 
szukać rozwiązań na pozbycie się wy-
pracowanych zimą dodatkowych ki-
logramów. Z racji, że czasu już mało 
– szukamy rozwiązań, które pomogą 
osiągnąć cel szybko i  bez wysiłku. 
Ale czy takie rozwiązania w  ogóle 
istnieją? Czy suplementy pomagają 
się odchudzić, czy tylko uszczuplają 
nasz portfel?

Gabinet dietetyka przeżywa za-
wsze oblężenie w  trzech okresach: 
początek roku kalendarzowego (po-
stanowienia noworoczne), wiosna 
(przygotowania do wakacji), począ-
tek roku szkolnego (każdy początek 
jest dobry by zacząć i można jeszcze 
zdążyć spełnić swoje postanowienia 
ze stycznia. 

Wielu moich podopiecznych wie, 
że odchudzanie to proces, który 
wymaga skupienia, zmian nawy-
ków żywieniowych i przede wszyst-
kim czasu. Mimo to często słyszę 
pytania o  szybkie, proste metody, 
które zrobią robotę za nas. Jako 
dietetyk nie napiszę, że nie ma ta-
kich rozwiązań, bo sama znam wie-
le przypadków, gdzie waga została 
zredukowana metodami, których 
nie zalecam. Na pewno każdy z nas 
w swoim otoczeniu ma taką osobę, 
która mogła pochwalić się spekta-
kularną metamorfozą w  krótkim 
czasie. To dlaczego w  takim razie 
ich nie zalecam? Tylko dietetyk zna 
skalę osób, które trafiają do niego 
z  efektem yo-yo po tego typu od-
chudzaniu. 

Najczęściej stosowanym sposobem 
redukcji wagi są diety o niskiej poda-
ży kalorycznej. Deficyt energetycz-

ny jest skuteczną metodą redukcji 
wagi, jednakże wymagają one czasu. 
W związku z czym pacjenci najczę-
ściej stosują bardziej restrykcyjnie 
zalecenia, ograniczając spożycie do 
800–1000 kcal.

Diety typu 1000 kcal są dietami 
mocno niedoborowymi, utrudnia-
jącymi realizację dziennego zapo-
trzebowania na witaminy i składniki 
mineralne. Najczęściej dochodzi do 
niedoborów żelaza, witamin z grupy 
B, co objawiać się może złym samo-
poczuciem, wypadaniem włosów, 
łamliwością paznokci. 

Ileż to razy słyszałam: byłam/em 
na diecie X, udało się zrzucić 20 kg 
w  krótkim czasie, ale waga szybko 
też powróciła – jeszcze z  nawiąz-
ką. Najczęściej podawany powód 
to  trudność w wytrwaniu w diecie. 
Ciężko nie zgodzić się z  faktem, że 
dieta 800–1000 kcal wymaga bardzo 
dużego wysiłku i wytrwałości, by się 
nie poddać. 

Jakie są konsekwencje stosowania die-
ty restrykcyjnej?

Oprócz niedoborów witamin i mi-
nerałów, możemy doprowadzić orga-
nizm do spowolnienia podstawowej 
przemiany materii, by dostosować się 
do obecnej podaży. Nasz organizm 
dąży cały czas do homeostazy, czyli 
równowagi. Wielokrotne stosowanie 
tak restrykcyjnych diet często opisy-
wane jest przez pacjentów, zwłaszcza 
panie, jako „tycie od patrzenia na 
szklankę wody”.

Badania pokazują też, że wiele 
kobiet (aż 70% badanych) charak-
teryzujących się prawidłową masą 

ciała, decyduje się na odchudzanie. 
Problem dotyka najczęściej młodych 
dziewcząt, które podążając za modą, 
obecnym wizerunkiem kreowanym 
w mediach, pragną wyglądać jak ich 
idolki ze zdjęć. Nie wiedzą lub zapo-
minają,  że ogromna większość tych 
zdjęć jest wynikiem pracy grafików 
komputerowych. 

Restrykcyjne diety i  uczucie cią-
głego głodu wymagają dużego wysił-
ku i samozaparcia. Prędzej czy póź-
niej ciągłe uczucie głodu zmusi nas 
do spożycia dodatkowych posiłków. 
Przy dużej restrykcji nie będziemy 
w  stanie ograniczyć się do małego 
posiłku, najczęściej też wybieramy 
wtedy posiłki tłuste lub bogate w cu-
kier.  W  konsekwencji  porzucamy 
postanowienia diety, stwierdzając, 
że już nie ma sensu ciągnąć tego 
dalej. Są też osoby, które przeżywają 
stan takiego obżarstwa jako swoją 
osobistą porażkę, w  wyniku czego 
wpadają w  stan depresji, wyrzutów 
sumienia, które próbuje się uciszyć 
czymś słodkim.

Suplementy diety
W  ostatnich latach zauważamy 

zjawisko otyłości wywołanej stoso-
waniem diet. Rynek farmaceutycz-
ny wręcz zasypuje nas przeróżnymi 
preparatami, które mają gwaranto-
wać nam szybkie efekty. Preparaty 
te w  składzie najczęściej bazują na 
błonniku, chromie, ekstrakcie z zie-
lonej herbaty czy l-karnitynie. Pa-
miętajmy, że preparaty te nazywane 
są wspomagającymi odchudzanie, 
co oznacza, że bez diety są bezuży-
teczne.

Dlaczego diety 
cud nie działają?
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 poradnika dietetyka
Błonnik

Frakcje błonnika naturalnie wy-
stępują w  warzywach i  owocach. 
Błonnikowi przypisuje się właściwo-
ści odchudzające z  wielu względów. 
Błonnik ma właściwości ogranicza-
jące wchłanianie składników odżyw-
czych (węglowodanów).

Pokarmy bogate w  błonnik cha-
rakteryzują się zwiększoną wizualnie 
objętością porcji żywieniowej, a przy 
tym małą kalorycznością; sycą na 
dłużej. Dlatego właśnie dietetyk naj-
częściej zaleci spożycie większej ilo-
ści warzyw w diecie. 

Diety restrykcyjne, ze względu na 
ilość spożywanych posiłków, siłą rze-
czy ograniczają spożycie błonnika. 
Stosowanie błonnika w  tabletkach 
wydaje się być bezcelowe, ze wzglę-
du na brak  witamin i  składników 
mineralnych, których spożycie w re-
strykcyjnych dietach jest mocno 
ograniczone. W  zamian lepiej zjeść 
porządną porcję sałatki z  warzywa-
mi i  dostarczyć sobie dodatkowych 
składników odżywczych. 

L-karnityna
L-karnityna jest preparatem 

często promowanym w  mediach, 
jednakże nie ma jednoznacznie 
potwierdzonej skuteczności.  W li-
teraturze znajdziemy  badania 
wskazujące na skuteczność przy za-
stosowaniu niskotłuszczowej diety 
z  dodatkiem błonnika, ale także 
i badania, w których przy tych sa-
mych zaleceniach nie zauważono 
znacznych różnic. Czy warto po 
nią sięgnąć? W  moim odczuciu 
najpierw zadbajmy o  wprowadze-
nie podstawowych zasad zdrowego 
odżywiania i  dopiero, gdy mamy 
zrobione podstawy, możemy my-
śleć o  zasadności wprowadzania 
wspomagaczy. 

Jak więc odchudzać się skutecznie 
i trwale?

Przede wszystkim musimy sku-
pić się na zmianie nawyków ży-
wieniowych. Wyeliminuj z  diety 
posiłki przetworzone, fast foody. 
Wprowadź do diety produkty bo-

gate w  błonnik: otręby owsiane, 
warzywa. Jedz regularnie od 3 do 
5 posiłków, ograniczaj smażenie. 
Wyeliminuj z diety słodycze – 90% 
moich pacjentów używa stwierdze-
nia  „słodycze mnie gubią”. Zacznij 
zmieniać nawyki żywieniowe – na 
całe życie, a nie okresowo. Daj so-
bie czas, utrata wagi na poziomie 
0,5–1kg na tydzień to tempo, które 
zwiększa szanse na utrzymanie no-
wej wagi, bez efektu yo-yo. 

Pamiętaj, że nadliczbowe kilo-
gramy nie pojawiły się z  dnia na 
dzień, pracowałaś/eś na nie miesią-
cami, a czasem nawet latami. Dla-
tego też nie da się, jak za pomocą 
magicznej różdżki, pozbyć kilogra-
mów przez sen, bez zaangażowania 
i stałych zmian. Chwilowa redukcja 
wagi powróci kilogramami jak bu-
merang ze zdwojoną siłą. 

tekst/grafika: Magdalena Niewiadomska

dietetyk
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Konkurs odbędzie się w  dwóch 
kategoriach:
Kategoria I – Mała forma roślinna

Oceniana będzie np. kompozycja 
z  roślin posadzonych w  donicach; 
przydomowy warzywnik lub nie-
wielki taras.
Kategoria II – Ekologiczny ogród 
przydomowy

W  konkursie udział mogą brać 
wszyscy właściciele obiektów poło-
żonych przy domach jednorodzin-
nych, wielorodzinnych, blokach 

mieszkalnych i wspólnotach miesz-
kaniowych.

Warunkiem udziału w konkursie 
jest wypełnienie zgłoszenia złożo-
nego w terminie od 1 kwietnia do 
17 maja 2020 roku. 

Regulamin konkursu i  formularz 
zgłoszenia dostępny jest na stronie 
Urzędu Gminy w zakładce Ochrona 
środowiska/konkursy.

Katarzyna Sońta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo,
Wznawiamy gminny konkurs „Ba-

bickie Ogrody”. Pierwsza edycja od-
była się w  2013 roku i  spotkała się 
z  dużym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej gminy. Celem kon-
kursu jest promocja ekologicznych 
rozwiązań w  ogrodach przydomo-
wych; promocja pomysłowości oraz 
nowatorskich rozwiązań; inspirowa-
nie mieszkańców do współtworzenia 
przyjaznej dla środowiska atmosfery 
między innymi poprzez dbałość o es-
tetykę najbliższego otoczenia.
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W związku z tym, że od 12 marca br. funkcjonowanie 
jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograni-
czone, zaistniała konieczność zawieszenia akcji zbior-
ki surowców wtórnych w Konkursie Środowiskowym.

Jeśli nic nie ulegnie zmianie – w  szkołach podsta-
wowych i przedszkolach konkurs będzie kontynu-
owany po Wielkanocy. 

Będziemy o tym na bieżąco informować Państwa 
w mediach społecznościowych. Z  góry dziękujemy 
za wyrozumiałość.

Organizacja konkursu zostanie dostosowana 
do sytuacji, a  podany termin może ulec zmianie, 
o  czym zostaniecie Państwo poinformowani w od-
dzielnym komunikacie.

tekst: UGSB

Informacja o zawieszeniu Konkursu Środowiskowego

Po co zbierać makulaturę? Dlacze-
go zużyte telefony są nadal cenne dla 
recyklingu? Ile drzew możemy ura-
tować, zbierając makulaturę? Jakie 
znamy gatunki i rodzaje papieru? Do 

czego służy sortownia? Jakie są zasady 
tegorocznego Konkursu?

Na takie i inne, podobne, pytania 
można było uzyskać odpowiedzi 
w  trakcie spotkań, które odbyły się 

we wszystkich szkołach i przedszko-
lach. 

Zachęcamy do uczestnictwa, cenne 
nagrody czekają!!!! 

tekst/foto: AK

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
W gminnych placówkach oświatowych odbyły się 
pogadanki przygotowujące przedszkolaków i uczniów  
do świadomego uczestnictwa w III edycji Konkursu  
Środowiskowego zbiórki surowców wtórnych.
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Kiedy rozpoczynaliśmy przed wielo-
ma laty udział w projekcie „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, nikt nie 
spodziewał się, jak będzie wyglądać 
nasza aleja dębów. Zaczęło się od jed-
nego drzewa, później przybyły ko-
lejne, a  kiedy w  „Gazecie Babickiej” 
ogłosiliśmy, że poszukujemy w  na-
szej gminie osób, których przodko-
wie zginęli w  Katyniu, zgłosiło się 
do nas wielu mieszkańców gminy 
i okolicznych miejscowości z prośbą 
o upamiętnienie dębami ofiary życia 
ich przodków. Były to nie tylko ofiary 
zbrodni katyńskiej popełnionej przez 
NKWD w 1940 r., ale również ofiary 
bojówek komunistycznych z  1939 r. 
i nacjonalistów ukraińskich z 1943 r. 

Historia najnowsza dopisała nam 
dramat tragedii smoleńskiej i  ofiary 
życia przedstawicieli elity polskiego 
narodu, w  tym dwóch Prezydentów 
RP – Lecha Kaczyńskiego i  Ryszar-
da Kaczorowskiego. Aleja w  Starych 
Babicach, wspólne dzieło samorządu 
i Koła Związku Oficerów Rezerwy RP, 
upamiętnia wszystkich razem, jako 
Ofiary Polskiej Golgoty Wschodu.

DOBRE SŁOWO, ZACHĘTA 
DO DZIAŁANIA…
– Cieszę się, że tak dobrze działa-
cie, pamięć o Katyniu musi trafić do 

młodego pokolenia – mówił do mnie 
ks. Józef Joniec – szef „Parafiady”, ko-
ordynator programu „Katyń…ocalić 
od zapomnienia”. Przypomnijmy, że 
celem tego programu, który zrodził 
się w 2007 roku w jednej ze szkół Ra-
dzymina było zachowanie pamięci 
i złożenie hołdu polskim bohaterom 
zamordowanym w  1940 r. Twórcy 
projektu zaplanowali posadzenie 22 
tysięcy Dębów Pamięci. Każdy dąb 
przypomina jedną z  ofiar zbrodni 
katyńskiej. 

– Dobrze działamy, bo korzystamy 
z dobrych wzorców – odpowiedzia-
łem. Rozmowa była bardzo miła, 
komplementowaliśmy się nawza-
jem, co stanowi zawsze zachętę do 
społecznej pracy patriotycznej. Ks. 

Józef był bardzo serdeczny, udzielał 
mi wielu cennych rad. Zaprosiłem 
go na otwarcie babickiej alei w 2010 r. 
Powiedział, że postara się przyjechać. 
Niestety była to nasza ostatnia roz-
mowa. Ks. Józef Joniec zginął wraz ze 
wszystkimi członkami delegacji pre-
zydenckiej pod Smoleńskiem…

PUSTE KRZESŁA…
Pamiętacie Państwo relacje telewi-
zyjne z  Katynia w  2010 r.? Widok 
pustych krzeseł, przygotowanych 
dla przedstawicieli polskich władz… 
Takie krzesła stały również u  nas. 
Znaliśmy wiele osób z delegacji pre-
zydenckiej i były one zaproszone na 
naszą uroczystość. Wśród nich ocze-
kiwani byli m. in.: Andrzej Przewoź-
nik szef ROPWiM, który odsłaniał 
pomnik poświęcony Obrońcom Zie-
mi Babickiej, ks. bp. Tadeusz Płoski, 
który często bywał w  babickim ko-
ściele, posłanka Jolanta Szymanek- 
-Deresz z  Lipkowa, Stefan Melak, 
który jako jeden z pierwszych jeździł 
ciężarówką z  wielkim krzyżem do 
Katynia i  wielu innych. Straciliśmy 
prawdziwych przyjaciół naszej spo-
łeczności.

ALEJA PRZEZ LATA…
U początku Alei, od ul. Sienkiewicza 
stanęła pamiątkowa tablica z  wize-
runkiem Matki Bożej Katyńskiej. 
Ufundowali ją członkowie lokalnej 
organizacji patriotycznej – Koła 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczy-
pospolitej Polskiej im. Obrońców 
Radiostacji Babice, któremu mam 
zaszczyt przewodniczyć. W  Alei co 
roku odbywają się uroczystości pa-
triotyczne z  udziałem uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. H. Sien-
kiewicza w Starych Babicach, władz 
samorządowych i  państwowych, 
wśród których są zawsze posłowie 

29 dębów w Alei Polskiej Golgoty Wschodu, w Starych Babicach, już 10 lat służy pamięci 
historycznej naszej społeczności. Każdy z dębów upamiętnia niezwykłą osobę lub grupy 
osób, których wspólnym mianownikiem było umiłowanie Polski. 

Babicka Aleja Dębów 
Katyńskich ma już 10 lat…

Zofia Biernacka (w f ioletowym płaszczu) wśród 
członków babickiego Koła ZOR RP i przyjaciół
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i  przedstawiciele MON.  Aleja jest 
także jednym z punktów rajdu histo-
rycznego organizowanego w  naszej 
gminie, a  przez lata odwiedziło ją 
wielu niezwykłych gości m.in.: pre-
zydentowa Karolina Kaczorowska, 
Zofia Pilecka Optułowicz (córka 
rotmistrza Witolda Pileckiego), de-
legacje zagraniczne, a  także grupy 
Polaków z dawnych Kresów RP. Stale 
przychodzą również rodziny upa-
miętnionych tu osób…

CÓRKA BOHATERA
Jedną z  osób, które co roku od-
wiedzają naszą aleję jest por. Zo-
fia Biernacka (de domo Olbrysz), 
sanitariuszka i  żołnierz Powstania 
Warszawskiego, córka kpt. Feliksa 

Olbrysza zamordowanego w  Ka-
tyniu. Na jej prośbę upamiętniono 
dębem mjr. Józefa Szumskiego, do-
wódcę szwadronu Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii – przyjaciela 
rodziny Olbryszów. Dziś możemy 

powiedzieć przyjaciela aż po grób – 
obaj oficerowie – Feliks i Józef znali 
się przez wiele lat, przyjaźń zrodzi-
ła się między nimi podczas służby 
w  1.  pułku szwoleżerów i  mimo, że 
ich drogi służbowe później się ro-
zeszły, nadal często się odwiedzali. 
Obaj zginęli w Katyniu.

– Mój ojciec Feliks ma już swój 
dąb pamięci w  Dolince Służewiec-
kiej w Warszawie i tablice pamięci na 
Powązkach i w Katedrze Polowej WP 
– mówi Zofia Biernacka. – Chciałam 
natomiast upamiętnić jego przyja-
ciela, który nie ma już dziś rodziny. 
Jedynego syna (Tadeusza) stracił 
w ostatniej bitwie AK Grupy „Kam-
pinos” w Budach Zosinych k. Jakto-
rowa. Znałam go dobrze. Tadeusz, 
a dla nas „Tadzik”, służył razem z mo-
imi braćmi w  „Kedywie”. Planował 
po wojnie pojechać do Katynia. Nie 
dożył do wolności.

Pani Zofia posiada niezwykłą 
pamiątkę po swoim ojcu. Dwa li-
sty z  Kozielska, które stały się re-
likwiami. Sowieci pozwalali na 
korespondencję uwięzionych ofi-
cerów z  rodzinami. Dzięki temu 
uzyskali adresy, które posłużyły im 
do aresztowań i  wywózek rodzin 
oficerów – z  terenów wschodnich 
RP do Kazachstanu i na Syberię. Na 
szczęście rodzina Olbryszów miesz-
kała pod Warszawą (w  Generalnej 
Guberni), ale Ci którzy znaleźli się 
pod okupacją sowiecką nie mieli 
tyle „szczęścia”…

Zofia Olbrysz wspomina swego 
ojca z czasów pokoju, gdy prowadził 
długie rozmowy z dziećmi przy stole. 
Miała wtedy 10 lat, była najmłodszym 
dzieckiem Feliksa i  jego ulubienicą. 
Wybaczał jej rożne psoty, surowiej 
natomiast traktował starszych braci. 
Pamięta także chwilę rozstania, gdy 
ojciec wyruszał na front, służył wów-
czas w  pułku radiotelegraficznym 
w  Warszawie. Zdawał sobie sprawę 
z  tego, że to już inna wojna od po-
przednich: bezwzględna, okrutna, 
nastawiona na wyniszczenie naro-
du. Żegnając się z  żoną powiedział 
– wiesz kochanie, ja już chyba z  tej 
wojny nie wrócę…

Koledzy, którzy przeżyli opowiada-
li później żonie jego wojenne dzieje. 
Kilka razy cudem uniknął śmierci: 
gdy Niemcy zbombardowali kolumnę 

pojazdów, w  której jechał, a  później 
ostrzelano motocykl, którym próbo-
wał dostać się do Rumunii. W ostat-
niej bitwie kpt. Olbrysz wraz z innymi 
oficerami został zagarnięty przez so-
wietów. Trafił do Kozielska, a później 
do Katynia skąd już nie wrócił…

80 LAT, 10 LAT, I DZIŚ…
Planowaliśmy wspólnie z  wójtem 

Sławomirem Sumką, aby tegorocz-
na uroczystość 19 kwietnia 2020 r. 
w  babickiej Alei Dębów Katyńskich 
miała szczególny wymiar. Zobowią-
zują nas do tego: 80 rocznica Zbrod-
ni Katyńskiej, 10 rocznica Tragedii 
Smoleńskiej, a zarazem 10 rocznica 
utworzenia naszej Alei. Zaprosi-
liśmy na uroczystość wielu gości, 
w  tym przedstawicieli Motocyklo-
wego Rajdu Katyńskiego, planowa-

na była projekcja filmu i  opowieści 
o  Katyniu. Dziś jednak z  powodu 
pandemii koronawirusa i  zaleceń 
powstrzymania się od organizowania 
większych zgromadzeń, nie potrafi-
my powiedzieć, czy uroczystość się 
odbędzie. Zawsze jednak możemy 
złożyć hołd naszym bohaterom in-
dywidualnie i  upamiętnić ofiarę ich 
życia światełkiem pamięci i  bukie-
tem kwiatów. Pamiętajmy o  naszej 
historii, tak szybko staje się nią nasz 
dzień dzisiejszy. A  jednak pamiętać 
trzeba…

tekst: Marcin Łada

Fot. Kamil Malinowski, archiwum Zofii 

Biernackiej i „Katyń, Księga Cmentarna Pol-

skiego Cmentarza Wojennego”

Kpt. Feliks Olbrysz

Rtm. Józef Szumski (pośm. major)

Ostatni list z Kozielska…
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Zgodnie z  maksymą biblioteka uczy, biblioteka bawi 
chcemy pokazać, iż lekcje biblioteczne nie są nudne 
i przeznaczone wyłącznie dla książkowych moli. I tak 
w  kwietniu 2019 r. zrodziła się akcja „Bibliotekarka 
z Bajkową Walizką” poprzez którą promujemy czytel-
nictwo wśród dzieci i młodzieży.

Przypominamy, iż konwencja akcji zakłada wizytę bi-
bliotekarki w szkole, przedszkolu czy żłobku. Podczas tego 
spotkania odbywa się czytanie literatury, prezentowanie 
książek oraz postaci bajkowych. Poprzez to działanie chce-
my zaprosić w progi biblioteki. Tematyka i forma zajęć jest 
realizowana przy wykorzystaniu bogatego księgozbioru. 
Akcja adresowana jest do wszystkich przedszkoli, szkół 
i żłobków z terenu gminy Stare Babice i jest bezpłatna. 

Dlaczego warto zaprosić Bibliotekarkę z Bajkową Waliz-
ką, czyli miłośniczkę nietypowych książek? Otóż dlatego, 
że każda wizyta to bardzo proste równanie, którego skła-
dowymi są nauka + zabawa, zaś wynikiem zdecydowany 
rozwój. Lekcje biblioteczne uczą i bawią. A jak wiadomo 
zabawa jest nauką – nauka jest zabawą! Dzieci i młodzież 
poprzez naukę i zabawę rozwijają wyobraźnię!

Zajęcia Bibliotekarki z  Bajkową Walizką dostosowane 
są do wieku odbiorców, mają charakter warsztatów anga-
żujących uczestników, wykorzystują różnorodne środki 
dydaktyczne i aktywne metody pracy. Wystarczy wybrać 
temat i skontaktować się z nami w celu ustalenia terminu. 
A jest z czego wybierać, gdyż walizka kryje w sobie bogatą 
ofertę tematyczną. 
Wszyscy lubimy czasem przenieść się w  inną rzeczywi-
stość, poznawać dawne dzieje lub zobaczyć kosmiczną 
przyszłość, ale – by tego dokonać – trzeba sięgnąć po 
książki. Proponujemy aby zainteresowane placówki na 
pierwsze spotkanie Bibliotekarki z Bajkową Walizką wy-
brały temat „Wokół książki”. Bezpośredni kontakt z pięk-
nie wydaną bajką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia 
estetyczne i  emocjonalne. Dodatkowo zajęcia rozwijają 
kreatywność i wyobraźnię, a przy tym zachęcając dzieci do 
korzystania z usług biblioteki. Podczas wizyty prezentowa-
ne są: niekonwencjonalne, nietuzinkowe, niebagatelne, in-
nowacyjne, nadzwyczajne, nieschematyczne, oryginalne, 
odkrywcze, niesztampowe, wyjątkowe, ekstranowoczesne, 
twórcze, fantastyczne, fikuśne, zadziwiające książki.
• „Świąteczna propozycja”, czyli magia świąt 
w książkowej oprawie. W walizce kryje się wiele książ-
kowych propozycji, których tematem przewodnim są 
święta Bożego Narodzenia, przygotują one dzieci do 
tego okresu i pomogą wprawić się w  świąteczny na-
strój. Dodatkową atrakcją zajęć jest możliwość wyboru 
– zaproszenia Bibliotekarki z Bajkową Walizką jako elfa 
bądź śnieżynki.

• „Spotkanie z  Kolorowym potworem i  Photonem”. 
W walizce kryje się sympatyczny robot edukacyjny, któ-
ry w zabawny i nietuzinkowy sposób pomaga prowadzić 
lekcję o emocjach. Zajęcia skonstruowane są wokół książki 
„Kolorowy potwór” wydawnictwa Mamania. Dodatkową 
zaletą i  urozmaiceniem jest niezwykła przestrzenna for-
ma książki pop-up. Razem z dziećmi podczas zajęć mo-
żemy pobujać potwora w hamaku, pootwierać pojemniki 
z uczuciami, a nawet poczuć, jak pada deszcz! 
• „Poznaj Panią Kropeczkę”. Podczas lekcji Pani Kro-
peczka prezentuje książkę „Kropka” Petera H. Reynoldsa. 
„Postaw tu kropkę i zobaczymy, co się stanie” – powiedzia-
ła pewnego dnia nauczycielka do Vashti. Niezwykle prosta 
i inspirująca historia o pomysłowości i wyobraźni. W każ-
dym z nas może drzemać wyjątkowy talent! Zajęcia koń-
czą się galerią kropek, w której mała kropeczka może stać 
się inspiracją do stworzenia niezwykłych prac.
• „Bibliotekarka z Bajkową Walizką w roli Pchły Sza-
chrajki”. Bajka zaprezentowana troszkę inaczej, czyli połą-
czenie teatrzyku obrazkowego Kamishibai z uosobieniem 
Bibliotekarki z Bajkową Walizką w roli Pchły Szachrajki.
• „Bibliobajka, czyli jak powstaje książka”. Bibliotekarka 
z Bajkową Walizką to również autorka i pomysłodawczyni 
wydanej przez babicką bibliotekę książki pt. Bibliobajka. 
Zajęcia mają wprowadzić dzieci w  tematykę zagadnień 
związanych z książką oraz zawodów związanych z powsta-
waniem książki: pisarz-autor książki, ilustrator, wydawca.
• „W twojej książce jest potwór?”. Kolejny potwór „za-
mieszkał” w walizce. Oczywiście ten potwór również jest 
niezwykły. Poprzez interaktywność książki możemy pod-
czas zajęć bawić się z potworem. Chcielibyście dowiedzieć 
się, jak? Trzeba zaprosić Bibliotekarkę z Bajkową Walizką!
• „Edzio i przyjaciele”. Wiewiórek Edzio żyje w dziupli 
wielkiego kasztanowca. Brak mu śmiałości, żeby poznać 
sąsiadów. Jednak pewnego wieczoru ktoś puka do jego 
drzwi… . O  przygodach Edzia możemy dowiedzieć się 
z serii książek o Edziu wydanych nakładem wydawnictwa 
Wytwórnia. 
• „Bajkomat”. Bibliotekarka z Bajkową Walizką zapra-
sza na nowe bajki plasterki na dziecięce rozterki. Pod-
czas lekcji wspólnie z dziećmi wędrujemy Bajkową Aleją 
w Królestwie Bajkolandii, gdzie mieszkają różne historie. 
A jak wiadomo w bajkowym królestwie wszystko zawsze 
kończy się dobrze! 

Zainteresowanych wizytą Bibliotekarki z  Bajkową 
Walizką prosimy o  kontakt w  celu ustalenia terminu 
zajęć: tel. 22 722 92 77, ulahoczyk@gmail.com

Urszula Hoczyk  
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Biblioteka uczy, biblioteka bawi
Nie od dziś wiadomo, iż na bibliotece spoczywa bardzo ważny obowiązek upowszechniania 
czytelnictwa. Spotkanie z książką podczas lekcji bibliotecznych jest najlepszą metodą na rozbu-
dzenie miłości do książek. Celem zajęć jest m.in. kształcenie nawyku czytania i korzystania ze 
zbiorów, lekcje mają również na celu zapoznanie uczestników z działaniami i pracą biblioteki.
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Jest twórcą wielu autorskich projektów, których celem jest 
zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez uczestnictwo 
w  zajęciach literacko-plastycznych w  bibliotece, podczas 
których dzieci poznają różne bajkowe postaci. Wykształ-
cenie, doświadczenie oraz zainteresowania Bibliotekarki 

z Bajkową Walizką są zgodne z aktualnie prowadzonymi 
projektami w babickiej bibliotece adresowanymi do dzieci 
i młodzieży, ale również do osób dorosłych. Pani Urszula 
jest autorką i pomysłodawczynią wydanej, przy wsparciu 
SORNO, przez babicką bibliotekę książki pt. Bibliobajka. 

W  grudniu 2019 r. odebra-
ła nominację do nagrody za  
upowszechnianie czytelnictwa  
w  konkursie Książka Roku 
2019 Polskiej Sekcji IBBY. Do-
dam, iż konkurs ma charakter 
ogólnopolski, zaś organizacja 
przyznająca nagrody posiada 
statut międzynarodowego sto-
warzyszenia IBBY. Pani Urszu-
la odebrała nominację przede 
wszystkim za organizację wielu 
akcji promujących czytelnictwo, 
m.in. „Bibliotekarka z  Bajkową 
Walizką”, czy „Bibliobajka”. 

„Kocham pracę z  dziećmi 
i  książki. Przekonuję od wie-
lu lat, iż książka to wspaniała 
przygoda i doskonały sposób na 
spędzanie wolnego czasu. Dużą 
radość sprawia mi wymyślanie 
i realizowanie kolejnych projek-
tów dla biblioteki i jej lokalnych 
partnerów”. W  myśl swojej de-
wizy p. Urszula była jedną z pre-
legentek sesji Dobrych Praktyk 
BiblioLAB Piaseczno, gdzie  
prezentowała działania babickiej 
biblioteki, m.in. Bibliotekarkę  
z Bajkowa Walizką oraz Biblio-
bajkę podczas swojej prezentacji 
„Rozwiń kreatywność u dzieci!”.

Dzięki Bibliotekarce z  Baj-
kową Walizką nasza babicka 
biblioteka zaistniała w  wielkim 
wydawniczo-bibliotekarskim 
świecie. 

Maciej Tuzimski

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 

Stare Babice

Kilka słów o  Bibliotekarce 

z bajkową walizką
Bibliotekarka z Bajkową Walizką jest kustoszem Biblioteki Publicz-
nej Gminy Stare Babice. Jak sama siebie określa, miłośniczka niety-
powych książek, bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem – to 
Urszula Hoczyk. 
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Podczas spotkania z wójtem nastąpiło przekazanie 
strojów piłkarskich od Gminy Stare Babice dla zawod-
ników i zawodniczek z Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Borzęcin.

Dzieci, w podziękowaniu, odwdzięczyły się strojem 
dla wójta.

tekst/ foto: GOSiR

Nowe stroje dla zawodników UKS Borzęcin
11 marca Urząd Gminy Stare Babice 

odwiedziła niezwykła delegacja.  
Była to wizyta zawodników UKS Borzęcin. 

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 4 marca, podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy  w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

tekst/foto: UGSB

Stypendia sportowe na rok 2020 przyznane!
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka przyznał stypendia sportowe na rok 2020. 
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Jako ojca idei ploggingu uznaje 
się szwedzkiego działacza na rzecz 
ekologii Erika Ahlstroma. Po prze-
prowadzce do Sztokholmu stolicę 
Szwecji uznał za jedno wielkie wysy-
pisko śmieci. 

Po kilku tygodniach wpadł na po-
mysł aktywnego sprzątania okolicy, 
w  który zaangażował znajomych. 
Z  połączenia szwedzkiego słowa 
„plocka” (zbierać) i angielskiego jog-
gingu powstał plogging. W  tę ogól-
noświatową akcję włączyli się też 
biegacze z naszego lokalnego teamu.

Już u  zbiegu ulicy Decowskiego 
i  ulicy Sikorskiego zebranych zosta-
ło kilka worków śmieci. Ostatecznie 
uzbierano ponad 15 worków o  po-
jemności 120 litrów każdy. Akcję 
wsparł  Urząd Gminy Stare Babi-
ce,  dostarczając worki, rękawiczki 
oraz zapewniając wywóz nieczystości.

Wkrótce planowane są kolejne 
odsłony akcji. Warto robić przy-
jemne z pożytecznym.

    Dziękujemy!
tekst/foto: Radosław Karpiński

Drodzy Zawodnicy. Zdrowie i bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. Dlatego też zmieniamy datę 
startu. Jednocześnie wierzymy, że niezależnie 
od terminu pobiegniemy razem po raz piąty. 

NOWA DATA BIEGU 12.09.2020. 

Tegoroczną Skynet Dziesiątkę Babicką prze-
nosimy na jesień. Mamy nadzieje, że do 
tego czasu już nic nie pokrzyżuje biegowych 
planów i spotkamy się na linii startu.

Wszyscy zawodnicy posiadający opłacony 
pakiet startowy będą mogli wystartować w no-
wym terminie.

tekst/grafika: GOSiR

5. Dziesiątka Babicka

Plogging, czyli jak być jednocześnie fit i eko!
9 marca punktualnie o godzinie 12:30 przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Starych Babicach drużyna biegowa Stare Babice Biegają ruszyła w kierunku 
Łosiowych Błot w ramach akcji o nazwie Plogging. Inicjatorami akcji na naszym terenie 
byli Mieszkańcy Gminy Stare Babice, Anna Goncerzewicz i Radomił Maślak. 
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Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
zaprasza

Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób 
bezrobotnych w ramach projektu 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
warszawskim zachodnim (IV)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu  

www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl  
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 122

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza 

osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do składania wniosków 
o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020
Zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych może być Twoją 

szansą na powrót na rynek pracy
Przyjdź do Urzędu i złóż Wniosek

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu 
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl 

oraz u Doradcy Klienta Indywidualnego 
lub Specjalisty ds. rozwoju zawodowego 

pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120

Pracodawco planujesz zatrudnienie pracownika,  
który nie ukończył 30 roku życia?

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza

do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych  
w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
warszawskim zachodnim (IV)”

Nie zwlekaj!!!
Przyjdź i złóż Wniosek

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.
ozarowmazowiecki.praca.gov.pl 

oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 121

Stare Babice, 18.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

dot. wydłużenia okresu 
ponownego wyłożenia 
do publicznego wglądu 
projektów miejscowych 

planów zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Janów 

oraz części wsi Latchorzew

W związku z trwającym stanem 
zagrożenia epidemicznego, wy-
dłużam terminy określone w opu-
blikowanych w Gazecie Babickiej 
numer 2 (282) luty/marzec 2020 
ogłoszeniach nr RPP.6721.8.2020 
oraz RPP.6721.9.2020 z  dnia 
11.02.2020 r. dotyczących ponow-
nego wyłożenia do publicznego 
wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Janów oraz 
części wsi Latchorzew. Ustalam 
następujące modyfikacje:

•  Termin wyłożenia obydwu 
planów zostaje wydłużony 
do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

•  Dyskusja publiczna 
dot. projektu części wsi 
Latchorzew odbędzie się 
w dniu 21 kwietnia 2020 r. 
o godz. 16:00

•  Dyskusja publiczna dot. 
projektu części wsi Janów 
odbędzie się w dniu 
22 kwietnia 2020 r.  
o godz. 16:00

•  Termin składania uwag 
do obydwu planów upływa 
12 maja 2020 r.

Pozostałe ustalenia – m.  in. 
miejsca planowanych dyskusji 
publicznych oraz sposoby skła-
dania uwag – nie ulegają zmia-
nom.
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RPP.6721.17.2019/2020 
Stare Babice, 16.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Stare Babice 

„Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniui zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 
293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. 2020 poz. 283) oraz uchwały 
Nr XVII/162/16 z  dnia 21 kwietnia 2016 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Stare Babice „Koczar-
ska-Sienkiewicza”. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu

projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Stare Babice „Koczarska-
Sienkiewicza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 14 kwietnia do 5 maja 2020 r. 
w  siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. 
Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzę-
du oraz na stronie internetowej: http://www.
stare-babice.pl, w  zakładce „Zagospodarowa-
nie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany 
miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 
32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca 
o godzinie 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  doku-
mencie, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać: 

w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, 

ustnie do protokołu w  siedzibie Urzędu 
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice, 

za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich pod-
pisem elektronicznym, na podany adres poczty 
elektronicznej: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nie-
przekraczalnym terminie do 19 maja 2020 r. 
włącznie. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Stare Babice. Wnioski złożone 
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Stare Babice
/-/ Sławomir Sumka

znak pisma: RPP.6721.12.2020
Stare Babice  dnia 16 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice 
Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2020 roku oraz Uchwały Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 
lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice. Przystępuje się do opracowania miejsco-
wego planu dla następujących, wymienionych poniżej obszarów:

1)  We wsi Babice Nowe:
a)  na działkach nr ew. 6/3, 703/11– obszar nr 1,
b)  na działkach nr ew. 62/8, 62/15 i 62/17 – obszar nr 2,
c)  na działkach nr ew. 256/1, 256/2, 256/3 –obszar nr 3,

2)  We wsi Blizne Jasińskiego na części działek nr ew. 52/4, 261/37 – obszar nr 4,
3)  We wsi Blizne Łaszczyńskiego na działce nr ew. 32/5 – obszar nr 5,
4)  We wsi Borzęcin Duży:

a)  na części działki nr ew. 155 – obszar nr 6,
b)  na części działek nr ew. 513/2, 514/1, 514/4 i 515/2 – obszar nr 7,
c)  na części działki nr ew. 46/6 – obszar nr 8,
d)  na działkach nr ew. 215/2 i części działki nr ew. 215/3 – obszar nr 9,
e)  na działkach nr ew. 167/2 i części działki nr ew. 167/8 – obszar nr 10,
f)  na części działki nr ew. 605/8 – obszar nr 11,

5)  We wsi Janów na działce nr ew. 103/32 – obszar nr 12,
6)  We wsi Koczargi Nowe:

a)  na działce nr ew. 106/11 – obszar nr 13,
b)  na działce nr ew. 141/1 – obszar nr 14,
c)  na działce nr ew. 137/1 – obszar nr 15,

7)  We wsi Kwirynów na działkach nr ew. 286 i 287 – obszar nr 16,
8)  We wsi Latchorzew na działce nr ew. 25/5 – obszar nr 17,
9)  We wsi Lipków na działkach nr ew. 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 10, 11, 86/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 

12/5, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 16/3, 
16/5, 16/6, 16/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 699, 700, 
701, 702, 19/6, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 706/1, 706/3, 
706/4, 707/1, 707/2, 710, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/3, 709/4, 709/5, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 
27, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 29/14, 29/15, 29/16 i 29/17 – obszar nr 18,

10)  We wsi Stare Babice:
a)  na działce nr ew. 57 – obszar nr 19,
b)  na działce nr ew. 675/1 – obszar nr 20,
c)  na działkach nr ew. 88/5, 88/6, 88/28, 88/29, 88/30, 88/31 i 88/36 – obszar nr 21,

11)  We wsi Topolin na części działki nr ew. 32/5 – obszar nr 22,
12)  We wsi Wierzbin na działkach nr ew. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 47 i 48 – 

obszar nr 23,
13)  We wsi Wojcieszyn

a)  na działkach nr ew. 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 237/1 i 237/2 –obszar nr 24,
b)  na działkach nr ew. 222/6, 222/7, 224/5 i 224/6 – obszar nr 25,
c)  na działce nr ew. 208/5 – obszar nr 26,
d)  na części działki nr ew. 371/2 – obszar nr 27,

14)  We wsi Zielonki-Parcela
a)  na działce nr ew. 279 – obszar nr 28,
b)  na części działki nr ew. 16/4 – obszar nr 29,

15)  We wsi Mariew na działkach nr ew. 230/3 i 230/4 – obszar nr 30.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  w Starych Babicach, 

05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków 
jest Wójt Gminy Stare Babice.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na 
adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego 
w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicz-
nym) na adres : rpp@stare-babice.pl .

Informuję, że Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2020 r. oraz Uchwała Nr XVIII/176/2020 
z dnia 27 lutego 2020 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo Lokalne 
pod adresami:

http://archiwum.starebabice.bip.net.pl/200373.html
https://starebabice.bip.net.pl/?a=464 
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 17 kwietnia 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: „Królewskie zagadki”. Wśród 
osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. 
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Muzycznych zagadek” (Z PIOSENKĄ NA USTACH, PÓŁNUTA, PIOSENKA JEST DOBRA NA 
WSZYSTKO). Nagrodę wylosowała Pola Miklaszewska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

KRÓLEWSKIE ZAGADKI

Krzyżówka

autor zagadek: AK/foto: Pixabay

Poziomo:
4.  Żona króla.
6.  Wielki, stary zamek.
7.  W jednej królewskiej dłoni 

berło, w drugiej – …

Pionowo:
1.  Świta królewska, ludzie 

towarzyszący władcy.
2. Wybór króla
3.  Kojarzenie czyjegoś małżeństwa
5.  Część głowy, na której opiera się 

korona. 
7. … III Sobieski

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące 
imiona i przydomki polskich władców: 
MIESZKO, SPRAWIEDLIWY, WARNEŃCZYK, 
WYGNANIEC, STARY, KRZYWOUSTY, 
HERMAN, JAGIEŁŁO, BATORY, AUGUST, 
CZARNY, BIAŁY, ŁYSY.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą 
rozwiązanie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Hasło: 

K B A T O R Y R H Ó L O W O

I E U K Y Z C Ń E N R A W K

J A G I E Ł Ł O R I K S I Z

Y Ą U B I A Ł Y M Ż Ę T A S

R Y S W W Y G N A N I E C E

A S T P O L S Y N R A Z C I

T Y W I L D E I W A R P S M

S Ł K R Z Y W O U S T Y C E
Hasło: 

Logogryf Wpisz odgadnięte nazwy z obrazków. Litery w oznaczonych polach utworzą rozwiązanie.
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autor krzyżówki: IB

1.

1 2 3 4
2.

26 5 6 7 8
3. 4.

7 9 10 11 12
5.

13 14 15 16

30

6.

25 23 2 17 18 19 20

19 3 21 22 23 24
7.

18 13 21 1

8.

25 26 27 28

27 4 29 30 31

22 16

9.

10. 11. 12.

5
13.

15 24 20 6

14.

12 29 31

15.

8 14 17

16.

10 9 11

17.

28

Krzyżówka babicka 
nr 3/2020

Hasło oraz imię i  nazwisko prosimy przesłać do 17 kwietnia 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 3/2020”. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda – podwójny bilet na spektakl w Sali Widowiskowej Domu Kultury.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2020: STANISŁAWA CELIŃSKA MALINOWA. Nagrodę otrzymuje: Teresa Piotrak. 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.

Poziomo:
  6.  Słodkie wielkanocne danie 

z twarogu.
  7.  Bluszczyk… – ziółko 

Jana III Sobieskiego.
12.  Aprilis.
13.  Młoda sałata, rzodkiewka 

lub ogórek, pojawiające się 
pierwszy raz w sezonie.

14.  Ptasie mieszkanie.
15.  Palmowa, tydzień przed 

Wielkanocą.

16.  Jogging połączony ze zbieraniem 
śmieci.

17.  Staropolska miara liczbowa, 
60 sztuk.

Pionowo:
  1.  Śmigus
  2.  Nagroda przyznana przez 

wójta najlepszym młodym 
sportowcom.

  3.  Święto, które będziemy 
obchodzić 12 kwietnia.

  4.  Krzew ozdobny kwitnący na 
żółto wczesną wiosną.

  5.  Jeden z podstawowych gatunków 
epiki ludowej.

  8.  Izolacja osób, też zwierząt, 
roślin, przybywających z terenów 
nawiedzanych przez choroby 
zakaźne.

  9.  Kotki na wierzbie.
10.  Okrągła do obchodzenia.
11.  Zdobione jajka wielkanocne.
12.  …natki lub koperku.



/AABEL

Szkoła Muzyczna mieści 
się na ul. Polnej 40, w bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w  Starych Babicach. Dzia-
ła od 1994 roku. Figuruje 
w  ewidencji Ministra Kul-
tury i  Dziedzictwa Naro-
dowego. Posiada upraw-
nienia szkoły publicznej. 
Zajęcia dla dzieci odbywa-

ją się zgodnie z podstawą programową nadzorowaną przez 
Centrum Edukacji Artystycznej. Nasi nauczyciele posiadają 
szerokie kwalifikacje, zarówno w dziedzinie instrumentalnej, 
teoretycznej jak i  pedagogicznej.  Atmosfera w  szkole jest 
przyjazna uczniom. Nauczyciele traktują swoich podopiecz-
nych w sposób wysoce zindywidualizowany. Dzieci regularnie 
występują na koncertach, audycjach muzycznych. Placówka 
ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową, realizując pro-
gram wychowania przez sztuki piękne, a zwłaszcza muzykę. 
Młodzi artyści wzbogacają swoimi występami, koncerty kla-
sowe, uroczystości szkolne i gminne. Szkoła muzyczna jest 
współorganizatorem wielu inicjatyw artystycznych, w  tym 
dorocznego Powiatowego Konkursu Muzycznego.

Przyjęcia do szkoły odbywają się w formie indywidualnego ba-
dania uzdolnień muzycznych  m.in.:  słuchu muzycznego, po-
czucia rytmu, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych 
i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Zgłoszenia kandydatów i dodatkowe informacje 
tel. 607 059 400, 603 861 660, 22 7227450, 
mail. dzyga.ewa@gmail.com  do dnia 1 czerwca 2020 roku. 

Ewa Dżyga
Dyrektor PSM I st. w Starych Babicach.

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Starych Babicach
ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021  

na następujące instrumenty: 
fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet i klarnet.



05-082 Blizne Łaszczyńskiego, 
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)

tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu

OBSŁUGA 
KSIĘGOWA

DORADZTWO 
GOSPODARCZE

KADRY 
I PŁACE

OBSŁUGA 
CUDZOZIEMCÓW

BHP 
W FIRMIE

OPŁATY 
ŚRODOWISKOWE

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY





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

SERWIS KOMPUTEROWY
ODZYSKIWANIE DANYCH

SKŁADANIE KOMPUTERÓW
STARE BABICE ul. RYNEK 15 LOK. 2

607 037 385

MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń 606 122 322 MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń 606 122 322 

FITNESS

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 
Stare Babice 
www.kampinosport.pl 

facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY                Zadzwoń 

TENIS MASAŻE KOSMETYKA




