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W URZĘDZIE GMINY STARE BABICE
nadal obowiązuje ograniczona obsługa interesantów
Prosimy, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych ograniczali Państwo wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum.
Większość spraw można załatwić, nie wychodząc z domu, poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem
usługi e-puap. Sprawy mieszkańców są płynnie realizowane,
choć niektóre w ograniczonym zakresie.
W okresie pandemii można załatwić sprawy m.in. z zakresu:
ewidencji ludności, dowodów osobistych,
pomocy społecznej,
świadczenia usług komunalnych,
wydawania dokumentacji architektoniczno-budowlanej
i inne związane z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony
środowiska,
inne sprawy niecierpiące zwłoki.
Interesanci będą zapraszani do urzędu pojedynczo; przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. Pozostałe osoby proszone są
o zajmowanie kolejki przed budynkiem w bezpiecznej odległości
2 metrów od siebie. Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy zobowiązani są do zakrywania twarzy. Nadal odwołane są wszystkie
dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżury radnych, Rady Seniorów, bezpłatne porady prawne, itp.).
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(GPSZOK) w Starych Babicach, przy ul. Dworkowej jest
czynny w okresie letnim w godzinach: od wtorku do piątku:
14.00-18.00; w soboty: 10.00–16.00.

Z okazji 30-lecia samorządności w Polsce
słowa podziękowania i uznania
za dokonane zmiany w Kraju
oraz najlepsze życzenia dla wszystkich
Samorządowców
składają Wójt Gminy
z Pracownikami
oraz Redakcja Gazety Babickiej

gmina urząd teren

Szanowni Państwo,
W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę. Trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku,
odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządów gminnych. W moim przekonaniu
decyzja o przeprowadzeniu tych wyborów umożliwiła budowanie świadomości i wartości,
jakie daje praca na rzecz lokalnej wspólnoty. Dzisiaj śmiało można stwierdzić, że działania
podejmowane na każdym szczeblu samorządu przyczyniają się do szybkiego rozkwitu
naszego kraju i zapewniają jego stabilny rozwój.
Obecnie nastał czas, kiedy samorząd poddawany jest ciężkiej próbie – sprawdzianom, jakich nie przechodził przez wiele
minionych lat. Trwająca do niedawna dyskusja okołowyborcza, a także niełatwy czas działań związanych z pandemią
koronawirusa wymuszają kolejne kroki i decyzje. Skutki tych zdarzeń mają niestety bezpośredni wpływ na stan finansów
samorządu. Zmniejszone o 40 % wpływy do budżetu gminy z udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych
spowodowały konieczność zmian, przesunięć, czy wręcz rezygnacji z niektórych wydatków w uchwalonym na ten rok
budżecie. To wymuszone obecną sytuacją w całym kraju działanie podyktowane jest potrzebą zapewnienia środków
na bieżącą obsługę poszczególnych działań własnych gminy. Niestety część z tych zmian okołopandemicznych wiąże się
m.in. z zaniechaniem licznych, zbiorowych wydarzeń kulturalnych, takich jak: organizacja Lata w Gminie, Dnia Babic,
czy też szeregu innych, które zaplanowaliśmy w kalendarzu na ten rok. Wiem, że trudno o popularność takich decyzji.
Niemniej w czasie nieprzewidzianych zdarzeń, a raczej ich skutków liczę nie tyle na Państwa przychylność, co na próbę
zrozumienia. Mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie letnim będziemy mogli wrócić do naszych szerszych lokalnych
spotkań. Teraz zadbajmy o siebie wzajemnie i niech ten specyficzny czas wzmocni nas jako wspólnotę mieszkańców.
Teraz chciałbym podać Państwu garść informacji na temat działań podejmowanych w kierowanym przeze mnie
urzędzie. Trwają przygotowania do uruchomienia obsługi mieszkańca przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej
i elektronicznego biura obsługi interesanta. Dzięki temu wybrane sprawy urzędowe będą mogli Państwo realizować za
pomocą platformy stworzonej dla mieszkańców.
Z ogromną radością pragnę Państwa poinformować, że otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 3,2 mln zł
od Marszałka Województwa Pana Adama Struzika, a także wsparcie w kwocie 1,1 mln zł od Starosty Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego na tak potrzebne i od lat oczekiwane przebudowy trzech
skrzyżowań na ul. Warszawskiej. Nieustannie zabiegam również o poprawienie wyjazdu z ul. Białej Góry. Ilość
mieszkańców odwiedzających lokalny sklep, natężenie ruchu pojazdów na ul. Warszawskiej, a przede wszystkim budowa
w sąsiedztwie dużego kompleksu mieszkaniowego wymagają przebudowy tego skrzyżowania. Na początek koniecznym
jest wykonanie projektu.
W ostatnim czasie aplikowaliśmy też o środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę nowoczesnego, zadaszonego,
wyposażonego w pełny węzeł sanitarny lokalnego targowiska w Starych Babicach, tak oczekiwanego przez wielu
mieszkańców. Decyzja o wyrażeniu zgody na podpisanie porozumienia na pozyskane środki leży teraz w rękach radnych.
Jeśli Rada Gminy zaopiniuje pozytywnie moje działanie, będziemy mogli przystąpić do projektowania, a następnie jego
budowy.
W szkole w Starych Babicach prowadzony jest, zgodnie z harmonogramem, remont szatni. Niebawem rozpocznie się
remont w szkole w Borzęcinie Dużym. Rozstrzygnęliśmy także przetarg na remont ul. Pohulanka. Kosztorys inwestorski
zakładał kwotę 8 mln zł. Rozstrzygnięty przetarg przyniósł dla nas dobre wieści. Zgłosiła się do niego rekordowa liczba
17 wykonawców, a najtańsza oferta wynosi 4 mln zł. Przebudowę tej ulicy wraz z budową odwodnienia, oświetlenia
i ścieżki rowerowej oraz nową jezdnią planuję zakończyć do końca roku.
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w naszej gminie jest dla mnie jedną z priorytetowych spraw. Z radością
informuję, że aplikujemy do Wojewody Mazowieckiego o środki na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego
dla osób z niepełnosprawnościami. Przy realizacji tego wniosku z pracownikami urzędu pracowali przedstawiciele
stowarzyszenia Nasz Dom-Godne Życie. Mam nadzieję, że ta współpraca zostanie pozytywnie oceniona i otrzymamy
oczekiwane od lat środki na miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Prowadzę rozmowy z przedstawicielami ZTM Warszawa nad usprawnieniem naszego transportu publicznego.
Mamy już pierwsze tego efekty. Pozytywnie zaopiniowano zmianę dotyczącą przejazdu wybranych kursów linii 719
w ul. Kosmowskiej w obie strony. Poprawie ulegnie również komunikacja w ul. Sienkiewicza, a także zostanie
uruchomione połączenie autobusowe w ul. Południowej. Ponadto skorygowana będzie trasa przejazdu linii 729, o którą
to zmianę wnioskowali sami mieszkańcy Mariewa i Stanisławowa. Więcej szczegółów na ten temat w najbliższym czasie.
Na zakończenie z największą przyjemnością z okazji czerwcowego Dnia Dziecka przekazuję Najmłodszym
Mieszkańcom Gminy Stare Babice moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, wielu radosnych chwil i niegasnącego
uśmiechu.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Od początku roku 2020 miasta i wsie w całej
Polsce przygotowywały wielkie święto polskiej
samorządności. W maju planowano wspólnie
cieszyć się z sukcesów minionych trzech dekad,
ale też rozmawiać o wyzwaniach na przyszłość.
Zaplanowane były wystawy, pikniki, koncerty oraz
debaty ekspertów. Sytuacja związana z pandemią
pokrzyżowała te plany, jednak na łamach
naszej samorządowej gazety czujemy potrzebę,
obowiązek i honor przypomnieć historię przemian
ustrojowych.

4
Czym jest Samorząd terytorialny?
Jest to organizacja społeczności lokalnej w gminie czy
powiecie lub regionalnej – dla województwa samorządowego. To forma administracji publicznej, w której
mieszkańcy tworzą wspólnotę i względnie samodzielnie
decydują o potrzebach i realizacji zadań administracyjnych tej wspólnoty. Oczywiście dzieje się to pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
W art. 16 ust. 2 Konstytucji RP czytamy: „Samorząd
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego pojawiła się w Polsce w już XII wieku, na jej czele stał wówczas wójt lub sołtys. Podczas zaborów rola samorządu
terytorialnego była różna w zależności od obszaru. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Konstytucji
z 17 marca 1921 r., samorząd uznawany był za podstawową formę organizacji wewnętrznego życia państwowego. Po uchwaleniu Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r.
rola samorządu została ograniczona jedynie do zadań
miejscowych. Natomiast w powojennej Polsce, w roku
1950, samorząd terytorialny zlikwidowano ostatecznie.
Przeprowadzona wówczas reforma systemu administracyjnego wprowadziła nowy model rad narodowych
i terenowych organów administracji państwowej. Samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r.
w wyniku obrad Okrągłego Stołu. W ramach reformy
rozwiązano rady narodowe. Samorządem miała być nie
rada, a wspólnota mieszkańców, czyli gmina. Uzyskała
ona własne kompetencje, mienie i budżet. Samorząd
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

oddzielono od administracji rządowej. Następnie 1 stycznia 1999 r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy
i wojewódzki. Jednostki samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach nie podlegają sobie. Organami
nadzoru samorządów są: Prezes Rady Ministrów i wojewoda. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.
Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona
została przez Sejm kontraktowy 8 marca 1990 roku –
była to senacka inicjatywa ustawodawcza. Na jej podstawie 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne
wybory do samorządów gminnych. Po podjęciu trudu reformy na poziomie gminnym należało potem
budować kolejne szczeble samorządowe – w roku 1998
wprowadzono powiaty i samorządowe województwa.
Pierwsze wybory do trzech szczebli samorządu odbyły
się 11 października 1998 roku. Od 2002 roku odbywają
się bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów w 2000 roku ustanowiono Dzień Samorządu
Terytorialnego na 27 maja.
Uchwałą z 3 grudnia 2014 r. Senat RP zdecydował
o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Kolejne zmiany ustawodawcze przeprowadzono w 2018 roku. Ustawa z 11 stycznia 2018 r., wprowadziła
m.in. nowelizację Kodeksu wyborczego i ustaw o samorządach; wprowadziła m.in. dwukadencyjność wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, licząc pierwszą kadencję od 2018 roku, jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. mieszkańców i wydłużyła
kadencję organów samorządowych z 4 do 5 lat.
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Czym jest Samorząd gminny?
Jest to wyodrębniony w strukturze państwa związek
społeczności lokalnej, funkcjonujący w radzie gminy,
która z mocy prawa powołana jest do samodzielnego
wykonywania zadań administracji publicznej, a także
wyposażona w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań. Celem działalności władzy
lokalnej jest identyfikacja i organizowanie zaspokojenia
zbiorowych potrzeb miejscowej ludności tj. wspólnoty
samorządowej.
Celem reformy w 1990 r. było stworzenie gmin na
tyle autonomicznych, aby były zdolne do prowadzenia
własnej polityki rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobow zgodnie z potrzebami własnych mieszkańców.
Po wprowadzonej reformie nowe jednostki samorządu
terytorialnego miałyby za zadanie przejąć większość
zadań i kompetencji wykonywanych dotychczas przez
administrację rządową. Tak rozumiana decentralizacja
miała przyczynić się przede wszystkim do lepszego go-

spodarowania finansami publicznymi i do prostszego,
szybszego i skuteczniejszego załatwiania spraw w urzędach. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przywrócenie w 1990 r. samorządowego ustroju gminy na
mocy wspomnianej już wcześniej ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. W brzmieniu tej
ustawy przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Ustawa ta regulowała m.in. kwestie dotyczące: osobowości prawnej
jednostek samorządu terytorialnego, praw własności do
posiadania własnego majątku (mienia komunalnego),
zadań własnych samorządu i przysługujących z tytułu
ich realizacji praw i obowiązków, praw jednostek samorządu terytorialnego do zapewnienia im dochodów adekwatnych do przyjętych zadań. Wyodrębniono budżety
gminne z budżetu państwa, a finanse lokalne przeszły
w wyłączną gestię władz lokalnych. Zapoczatkowano
również tworzenie własnych źródeł dochodu gminy.
Gmina poza zadaniami własnym i realizuje również
zadania zlecone przez administrację rządową w drodze
ustawy i są to zadania obligatoryjne, np. przeprowadzanie powszechnych wyborów, sprawy ewidencji ludności
czy stanu cywilnego; może również podejmować zadania na podstawie porozumienia administracyjnego

i cywilnoprawnego zawartego z organami administracji
rządowej. Strona rządowa zapewnia środki finansowe
na realizację tych zadań.
Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę
gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy). Rada
gminy może także stworzyć młodzieżową radę gminy (w Gminie Stare Babice miało to miejsce w 2019 r.)
lub gminną radę seniorów (powołana u nas 16 grudnia
2015 r.). Są to jednostki o charakterze konsultacyjnym,
doradczym i inicjatywnym. Rada gminy może w obrębie
gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne, tzw.
jednostki pomocnicze gminy – w naszym przypadku są
to sołectwa.
Kim byli twórcy odnowionej samorządności?
Głównymi inicjatorami i twórcami ustawy o samorządzie terytorialnym byli: Jerzy Regulski, Jerzy Stępień
– ówcześni senatorowie oraz Michał Kulesza – ekspert
senackiej komisji samorządowej pierwszej kadencji.
18 września 1989 roku wymienieni powyżej senatorowie wraz z Andrzejem Celińskim, Aleksandrem Paszyńskim i Walerianem Pańko powołali Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce.
Fundacja działa wielotorowo: prowadzi działalność
szkoleniową, realizuje liczne projekty partnerskie w Polsce i za granicą, moderuje działania ponad 80 forów
branżowych reprezentujących 22 środowiska zawodowe
pracowników JST, świadczy profesjonalną pomoc doradczą oraz publikuje wyniki badań i analiz poruszających
najważniejsze problemy samorządności terytorialnej.
Współpracuje także z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji
rządowej, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi, przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.
Obecnie Fundacja posiada swoje Ośrodki Regionalne w 14 województwach, co sprawia, że jest największą
sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą
samorządy terytorialne w Polsce.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż 10 lat temu
profesor Jerzy Regulski był gościem w Starych Babicach na konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia
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nowego ustroju w Polsce. Wspominał on: „Premier Tadeusz Mazowiecki, który wówczas tworzył rząd, poprosił
mnie o rozmowę. – Pan chciał samorządu terytorialnego?
– zapytał. – To proszę go zrobić teraz!”.
Zachęcam Państwa do sięgnięcia po archiwalny, niezwykle ciekawy tekst rozmowy z profesorem przeprowadzonej
przez Marcina Ładę, ówczesnego redaktora naczelnego
Gazety Babickiej (link do strony: http://archiwum.stare-babice.waw.pl/gazeta_pdf/gb_06-2010_low.pdf). Była
to Gazeta Babicka numer 6 (164) z czerwca 2010 roku.
Jerzy Regulski urodził się w Zarybiu koło Warszawy
w 1924 r.; zmarł 12 lutego 2015 r. w Warszawie. W okresie
okupacji służył w stopniu podporucznika w Narodowych
Siłach Zbrojnych. W 1945 r. pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki
Warszawskiej. W latach 1945–46 był więźniem politycznym.
W latach 1981–1988 inicjował i organizował badania
nad odbudową samorządu terytorialnego. Od roku 1988
roku przez kolejne dwa lata profesor był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a w 1989 współ-

foto: Mirosław Noworyta / Agencja Gazeta
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Europejskiej (2000–2004). Od 2010 pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Profesor jest Kawalerem Orderu Orła Białego, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski; za
swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień i nagród
w Polsce i za granicą.
W gminie Stare Babice mamy swoich lokalnych budowniczych samorządności, twórców nowego systemu kraju.
Byli nimi nieżyjący już Stanisław Zając – pierwszy wójt
w gminie Stare Babice, Wiesława Wojtachnio – od 1990
roku, przez kolejnych 29 lat, sekretarz Gminy Stare Babice wspierająca wójta w pionierskich pracach na polu tworzenia lokalnej samorządności, Jan Żychliński – dawny
przewodniczący Rady Gminy, a obecnie starosta powiatu
warszawskiego zachodniego, Krzysztof Turek – wójt gminy w latach 1995–2018 wraz ze swoimi zastępcami Jolantą
Stępniak i Marcinem Zającem oraz ogromna rzesza pracowników urzędu, których nie sposób wymienić w tym
miejscu z imienia. Wszyscy oni wspominają ten okres
jako niezwykły czas – pełen entuzjazmu w działaniach
samorządowych, nauki nowych realiów, często zupełnie

foto: Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

foto: Rafał Klimkiewicz / Agencja Gazeta
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nielimitowanej pracy po godzinach, a nade wszystko –
niezwykłego uczucia wolności, sprawczości i odpowiedzialności za sprawy lokalnej społeczności. Dziś dzieło
to kontynuują obecni włodarze – Sławomir Sumka wójt
gminy i jego zastępca – Tomasz Szuba. Z perspektywy
tych 30 lat działalności samorządów można ocenić, że zdały egzamin i sprostały postawionym przed nimi zadaniom.
Na kolejne lata życzmy Państwu nieustannego podnoszenia obywatelskiej świadomości oraz dalszego udoskonalania działalności samorządu gminy, tak by żyło się nam
odpowiedzialnie, twórczo i dostatnio.
tekst: Anna Królik
Serdecznie dziękuję za zaopiniowanie tekstu pani Mirosławie Majchrzak
i panu Marcinowi Ładzie, a szczególne wyrazy wdzięczności kieruję
w stronę pani Wiesławy Wojtachnio za duże wsparcie merytoryczne.

przewodniczącym zespołu ds. samorządu terytorialnego
podczas rozmów Okrągłego Stołu. W latach 1989–1991
był senatorem i pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. Później ambasadorem, stałym
przedstawicielem RP przy Radzie Europy (1992–1997),
przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998–1999), członkiem Narodowej Rady Integracji
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

Źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
„Funkcjonowanie samorządu terytorialnego: uwarunkowania prawne
i społeczne, red. nauk. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski;
Senat Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, Kancelaria Senatu, 2016;
https:portalsamorzadowy.pl; https://pl.wikipedia.org; https://frdl.org.pl,
https://wyborcza.pl; https://www.forbes.pl; http://www.miasta.pl; http://
www.um.warszawa.pl
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Lato w Gminie odwołane

7
„O wakacjach, jakie sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy w tym roku
zapomnieć” – powiedział w kwietniu minister Szumowski w radiu RMF FM. Niestety do
maja sytuacja epidemiczna w naszym kraju nie uległa poprawie na tyle, aby można było
bez ryzyka zaprosić młodych mieszkańców do udziału w letniej akcji opiekuńczej. Aby
taką akcję przeprowadzić, w maju prace organizacyjne powinny być już na finiszu.
„Lato w Gminie” to bardzo złożone
przedsięwzięcie, które w ubiegłych
latach z powodzeniem zapewniło letnią opiekę tygodniowo 250 dzieciom
z terenu naszej gminy. W każdym
sezonie z wypoczynku korzystało
około 400 dzieci. Bogaty program
zawierał warsztaty tematyczne: naukowe, plastyczno-artystyczne, językowe, taneczne, dyskoteki, gry
zespołowe i terenowe, zajęcia sportowe na hali i na świeżym powietrzu,
takie jak: crossminton, zumba, piłka
nożna, dwa ognie; poza tym odbywały się wycieczki krajoznawcze do
ciekawych miejsc (Kopalnia Soli
w Kłodawie, „Farma Iluzji”, Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, Park
Rozrywki w Julinku, Sady Klemensa, Dom Pracy Twórczej w Granicy,
„Jura Park” w Bałtowie, Muzeum
Azji i Pacyfiku, wioska indiańska
„Fort Hantajo”, „Magiczne Ogrody”,
Planetarium), a także przedstawienia
teatralne i projekcje filmowe na dużym ekranie. Odbył się także plener

malarski. Organizatorami akcji byli
Gmina Stare Babice oraz Szkoła
Podstawowa w Zielonkach-Parceli.
Doskonała organizacja i ciekawy program sprawiały, że akcja cieszyła się
zainteresowaniem i dobrymi opiniami rodziców, a dowodem na to były
uśmiechnięte buzie naszych dzieci
oraz podziękowania i pozytywne
opinie wyrażane przez dorosłych.
W tym roku miało być podobnie. Akcję zaplanowano tradycyjnie na lipiec, a na przełomie
stycznia i lutego br., kiedy nie było
oznak tak dynamicznego rozwoju
epidemii w naszym kraju, Gmina
rozpoczęła przygotowania do akcji,
m.in. przeprowadzono rekrutację
nauczycieli, przygotowano wstępny
harmonogram zajęć, wysłano zapytania ofertowe do podmiotów
organizujących zajęcia tematyczne
i specjalistyczne. Wykonano wiele
innych czynności związanych z organizacją akcji letniej. Jednak upływający czas i kolejne wydarzenia

oraz opinie specjalistów z zakresu
epidemiologii wskazały realne zagrożenie rozprzestrzeniania się
wirusa w skupiskach ludzi, w tym
również dzieci.
W związku z utrzymującym się
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
stanem epidemii, aby nie narażać
zdrowia oraz bezpieczeństwa naszych dzieci i lokalnej społeczności,
wójt gminy z żalem musiał podjąć
decyzję o odwołaniu tegorocznej
akcji, którą ogłosił pismem z 5 maja
2020 r. Tekst opublikowany jest na
stronie urzędu gminy w zakładce
Aktualności; Informacja dotycząca
„Lata w gminie”.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku sytuacja wróci do normy, wakacyjna akcja zostanie przeprowadzona bez przeszkód i będzie cieszyć
zarówno gminne dzieci jak i rodziców. Tymczasem pozostaje nam
miło wspominać dotychczasowe akcje „Lato w Gminie”.
tekst: IB, foto: UGSB
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Lipków, 1997

Dzień Babic – 24 lata tradycji
8

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 została odwołana – równolegle z innymi – coroczna największa gminna impreza plenerowa – Dzień Babic. Jest to nasze najstarsze
i najliczniej odwiedzane wydarzenie. W tym roku spotkalibyśmy się po raz dwudziesty czwarty.
Pomimo tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji chcemy, aby Dzień Babic
trwał w naszej pamięci i dlatego postanowiliśmy przybliżyć historię jego
powstania i przeobrażeń.
Początki największej imprezy
gminnej sięgają 1997 roku. Została ona zorganizowana pod nazwą
„Wielki Festyn w Lipkowie”. Twórcami
byli Zarząd Gminy Stare Babice oraz
Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Po raz pierwszy
w jednym miejscu i czasie, na polanie
lipkowskiej, pojawiło się mnóstwo
atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. Były zawody sportowe, konkursy i koncerty
takich gwiazd jak: Halina Frąckowiak,
„Laura”, „Bene”, zespół „Partita” oraz
zespół „Wawele”, które dawały możliwość obcowania z muzyką na żywo.
Wśród artystów lokalnych wystąpiły
„Babickie Sąsiadki” (dzisiaj chór „Babiczanie”), a Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Wyszkowa dała popis swoich
umiejętności gry na instrumentach
dętych. Dużo wrażeń dostarczyły pokazy kaskaderskie inscenizujące pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim,
a spotkanie z ekipą filmu „Ogniem

i mieczem” i samym Jerzym Hoffmanem było wielkim przeżyciem.
Warto przypomnieć, że festyn ten
miał również społeczny cel, który
polegał na sprzedawaniu cegiełek,
a zebrany dochód został przeznaczony na budowę Szkoły Integracyjnej
w Bliznem. Wydarzenie zyskało dużą
popularność i od 1997 roku na stałe
zaistniało w gminnej tradycji. Od tej
pory mieszkańcy rokrocznie czekali
na 15 sierpnia, by przeżyć świetną imprezę integracyjną, jaką stał się Wielki
Festyn w Lipkowie.
Następne lata przynosiły wiele
przeobrażeń – chętnych do zabawy

Jerzy Hoffman
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podczas festynów przybywało i z czasem polana w Lipkowie zaczęła się
„kurczyć”. W związku z tym w 2003
roku włodarze gminy postanowili
przenieść imprezę na Polanę Dwóch
Stawów w Zielonkach-Parceli, nadać
jej nazwę Wielki Festyn Babicki i rozłożyć ją na dwa dni. Pierwszą część
święta stanowiły atrakcje dla mieszkańców gminy i występy artystyczne,
a drugą – zawody jeździeckie.
Na uwagę zasługuje festyn z 2007
roku. Pierwsza i główna część odbyła się w stylu country i wzięły w niej
udział lokalne zespoły muzyczne
oraz zaproszeni artyści, tacy jak: Dixie Rose, Alabama Band, Los Amigos, Eyaa, Strefa. Prowadzone były
liczne konkursy, zabawy dla dzieci
i młodzieży, a gwiazdą wieczoru był
zespół Boney M., który przyciągnął
pod scenę tłumy mieszkańców. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Druga część imprezy
odbyła się 18 sierpnia i obejmowała
oficjalne Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody, podczas których uczestnicy walczyli o Puchar
Prezesa/Dyrektora firmy, będącej
sponsorem generalnym, zwanym

gmina urząd teren
póżniej Złotym Sponsorem. Były to
prestiżowe zawody o pięcioletniej tradycji, w których brała udział czołówka polskich zawodników w skokach
przez przeszkody, m.in.: Eugeniusz
Koczorski czy Grzegorz Kubiak –
medaliści olimpijscy i wielokrotni
medaliści Jeździeckich Mistrzostw
Polski w Skokach Przez Przeszkody.
Jak to jednak bywa z imprezami
plenerowymi, wszystko zależy od pogody. I tak festyn w roku 2008 został
w naszej pamięci „Festynem z pompą
w tle”. Impreza rozpoczęła się zgodnie
z planem, już od 6-ej rano zawodami
wędkarskimi. Pogoda cały czas straszyła, ale przez kilka godzin udało się
przeprowadzić sporo atrakcji, w tym:
występy gminnych chórów, koncerty
zaproszonych zespołów, konkursy,
loterie, turniej siatkówki plażowej,
pokazy walk bokserskich, którym
sędziował Paweł Skrzecz – polski
pięściarz i medalista olimpijski. Niestety pod koniec imprezy przyszła
nawałnica i nie doszło do występu
głównej gwiazdy wieczoru – zespołu „UK Legends” – brytyjskiej grupy
pop-rockowej, w skład której wchodziło pięciu legendarnych muzyków.
Deszcz i porywisty wiatr spowodowały wielkie szkody, a jedyną pozytywną
wiadomością, jaką otrzymaliśmy,
była zgoda zespołu „UK Legends” na
wykonanie koncertu w terminie późniejszym bez dodatkowych kosztów.
Koncert odbył się miesiąc później.
Większość z nas pamięta festyn
z 2013 roku, który zorganizowany
został jako jubileuszowy, z okazji
700-lecia Babic. Klimat, jaki wtedy
zapanował, zdarza się naprawdę raz
na 700 lat! Cała społeczność lokalna
była zaangażowana w jego realizację –
radni, przedsiębiorcy, spółki gminne,
oświata, Ochotnicza Straż Pożarna
i mieszkańcy gminy. Ciekawy scenariusz, mnogość atrakcji, Pierwszy
Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych,
wspaniali artyści i wreszcie występ
zespołu Golec uOrkiestra złożyły się
na wielkie powodzenie tego festynu,
który przez uczestników został bardzo dobrze oceniony.
W roku 2015 Wielki Festyn Babicki
przeszedł dużą metamorfozę. Zmienił nazwę na Dzień Babic, a obchody
przesunięto na maj. Zmiana terminu nie była przypadkowa, ponieważ

w tym czasie przypadały obchody
25-lecia Samorządu Terytorialnego. Przy
okazji nowy majowy termin umożliwił uczestniczenie w imprezie naszym
najmłodszym artystom z gminnych
przedszkoli i szkół podstawowych.
Dzięki temu dzieciaki, które wcześniej, z uwagi na wakacje, nie mogły
wraz z nauczycielami zaprezentować
swoich talentów na dużej scenie, dostały tę szansę.

Od 2018 roku organizatorami Dnia Babic są Gmina Stare Babice i nowopowstały Dom Kultury Stare Babice. Nowi
ludzie, nowe pomysły oraz mnogość
atrakcji sprawiły, że młodzież i dorośli mieszkający w naszej gminie mogli
na chwilę zapomnieć o codzienności
i cieszyć się chwilą. Począwszy od
maluszków, aż po seniorów – każdy
mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, gdyż po raz pierwszy podczas
gminnego święta zaistniało stoisko
Domu Kultury Stare Babice z profesjonalną kadrą instruktorską i animacyjną. Można było dowiedzieć się tutaj,
jakie zajęcia znajdują się w ofercie
nowej placówki, polepić z gliny, zagrać w bilard indyjski, porysować,
zmierzyć się z rodzicami w grach
planszowych, czy nauczyć układać
kostkę Rubika. Szaloną erę rock’n

rolla przypomnieli muzycy z zespołu Boogie Band. Wieczorem przenieśliśmy się do lat 60-tych, 70-tych
i 80-tych wspólnie z Trubadurami, Haliną Frąckowiak i Czerwonymi Gitarami,
którzy wykonali znane i bliskie wielu
sercom przeboje. W sąsiedztwie sceny odbył się VI Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych – dla starszego
pokolenia przywołujący nostalgiczne
wspomnienia, a dla młodych będący
lekcją historii motoryzacji.
Dniu Babic od lat tradycyjnie towarzyszą zawody wędkarskie, turniej
siatkówki plażowej, a na scenie występy naszych lokalnych artystów: chóru
senioralnego „Sami Swoi”, chóru „Babiczanie”, Babickiej Orkiestry Dętej
im. Krzysztofa Pendereckiego oraz
wielu innych. Zanim powstała orkiestra dęta pod dyrekcją Zbigniewa
Załęskiego, na festynie występowała
Gminna Orkiestra Młodzieżowa pod
dyrekcją maestra Mariusza Dżygi.
Wisienką na torcie zawsze są występy
gwiazd wielkiego formatu. Możemy
pochwalić się, że na babickiej scenie
występowali również: Zbigniew Wodecki, Jacek Stachursky, ENEJ, BIG CYC,
Lombard Andrzej Rosiewicz, Andrzej
Dąbrowski, zespoły: Skaldowie, Partita,
Czerwone Gitary, Buenos L`ABBA, Stan
Borys, Poparzeni Kawą Trzy. Dla miłośników muzyki latynoamerykańskiej
wystąpił m.in. zespół Esperanta , czy
włoskiej zespół Avanti. Pierwsze festyny prowadził m.in. Marek Sierocki,
Jerzy Purzycki, później przez wiele lat
do 2018 r. konferansjerem był Andrzej
Frajndt z zespołu Partita i inni wyśmienici artyści.
Wydarzenie każdego roku gromadzi rzesze starszych i młodszych
mieszkańców, a każdy może tu znaleźć coś miłego dla siebie. To wspaniały czas rodzinnych i sąsiedzkich
spotkań, które integrują naszą społeczność.
Dzień Babic to również początek
kalendarza wielu gminnych imprez
kulturalnych. Nie sposób krótko wymienić wszystkich letnich atrakcji,
które niestety w tym roku się nie odbędą. Będziemy tęsknić, wspominać
i cierpliwie czekać na przyszły rok.
tekst: IB, AS
foto: archiwum Gazety Babickiej
Zdjęcia wykonane zostały w roku 1997
w Lipkowie.
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Tradycyjne

„Wianki” dopiero za rok…
Wielu mieszkańców ceni sobie spotkania sąsiedzkie, pikniki gminne, występy lokalnych chórów, dzieci z naszych szkół i przedszkoli i wszelkie
z tym związane atrakcje. Tegoroczne
„Wianki”, podobnie jak większość letnich imprez, nie odbędą się… Jedyne,
co nam pozostaje, to powspominać
dawne czasy…
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W tym roku przypadałaby już szósta edycja ludowego
święta organizowanego w Bliznem Jasińskiego przez sołtysów i radnych z Lubiczowa i obu wsi Blizne. Podobnie
hucznie w przeszłości witali lato mieszkańcy Borzęcina
Dużego czy Topolina. Od dwóch lat współorganizatorem
gminnych wianków jest Dom Kultury Stare Babice.

Redakcja Gazety Babickiej dzięki wspomnieniom Wójtów dotarła do archiwalnych zdjęć na stronie internetowej
babice.waw.pl przedstawiających, jak mieszkańcy bawili
się w okolicy roku 1989.
W tym roku pozostaje nam tylko sięgnąć do korzeni
tego święta.
O tym, jak święty Jan przynosił sny o zamążpójściu
Noc świętojańska to święto zrodzone z obserwacji astronomicznej, uzupełnione o motywy wywodzące się z cywilizacji rolniczej. Słowianie zawsze żyli w zgodzie z naturą
i jej cyklami, każdej porze roku nadali własną baśniową
noc. Święto Kupały obchodzone było z 21 na 22 czerwca.
Na poczet wkroczenia chrześcijaństwa na polskie ziemie
w X w. zastąpiono je uroczystością z okazji wigilii imienin
św. Jana Chrzciciela i obrzęd pogański zasymilowano na
potrzeby kościoła katolickiego. Ceremonie kupalnockie
rozpoczynały się w wigilię przesilenia letniego.
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

Święto łączy w sobie ducha odmiennych żywiołów –
ognia i wody, które w czasach pogańskich były symbolem
jedności pierwiastków żeńskiego i męskiego. Obrzędy
związane z nocą świętojańską miały zapewnić zdrowie
i urodzaj. Jednym z nich był ten związany z poranną rosą,
którą panny umywały się o świcie i znów szły spać z myślą
o przyśnieniu przyszłego męża. Płomienne uczucie przywoływano wróżbami i tańcami przez ogień rozpalany
w nieoczywisty sposób – rytuał opierał się na ocieraniu
o siebie dwóch kawałków drewna, brzozy i jesionu. Uzyskany w ten sposób płomień, przyprawiony ziołami, nazywany był żywym i miał moc miłosnych czarów. Panny
na wydaniu puszczały w nurty rzek wianki z płonącymi
świecami. Prawdziwym gwoździem programu był kwiat
paproci. Legenda głosi, że jego znalazcą może być tylko
osoba o czystej duszy i dobrym sercu, a w miejscu kwitnienia magicznej rośliny krył się skarb.
Noce Kupały były powszechnie obchodzone na terenach słowiańskich, ale święta o podobnym charakterze
urządzały też ludy germańskie, bałtyckie, celtyckie i część
narodów ugrofińskich.
W polskiej kulturze ta specjalna noc doczekała się własnej Pieśni XII, czyli „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”. Jan
Kochanowski przywołuje w utworze dawne obyczaje oraz
obraz sielskiego, wiejskiego życia.
Wedle źródeł historycznych, ostatnią noc kupały
w czystej wersji pogańskiej zarejestrowano na Opolszczyźnie w 1937 roku. Na pewien czas powszechność
nocy świętojańskiej spadła. Następnie nastąpił wzrost
popularności ludowych przekazów, folkloru i tradycji,
a dawne obrzędy zaczęły wracać do łask społeczeństw
europejskich. Coraz częściej na rodzimej ziemi możemy
spotkać się z obchodami nawiązującymi do tradycyjnych rytuałów, a każde miasto i gmina organizują zabawy dla swoich mieszkańców.
Obyśmy w przyszłym roku mogli bawić się w zdrowiu
i beztroskim nastroju!
tekst: DK; foto: IB; archiwum strony babice.waw.pl
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Sprawy urzędowe przez internet
Coraz więcej spraw można załatwić przez internet. Coraz częściej kroki takie czynią nie tylko ludzie młodzi,
obeznani ze światem cyfrowym, lecz także seniorzy.
W czasach ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa takie funkcjonalności stają się coraz bardziej
pożądane, popularne i przydatne. Urząd Gminy Stare
Babice także proponuje załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Funkcję wirtualnego urzędu pełni system ePUAP.
Bez wychodzenia z domu możemy
załatwić najpopularniejsze sprawy,
korzystając z systemu ePUAP, znajdującego się pod adresem https://
epuap.gov.pl/wps/portal
Zachęcamy do zapoznania się
z wachlarzem tematów tam zaprezentowanych. Na stronie głównej,

w strefie klienta, znajdziemy katalog
dostępnych spraw.
Przykładowo, bez wychodzenia
z domu można wymienić dowód
osobisty, uzyskać odpisy aktów, deklaracje podatkowe, wypisy z planu
miejscowego lub można ściągnąć
sobie zaświadczenie o przeznaczeniu

nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z omawianą stroną internetową i korzystania z niej.
Oszczędzajmy czas!
opr. GB
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Czy powstanie targowisko

w Starych Babicach?
O tym, czy w Babicach będziemy
mieć własne targowisko zdecydują
radni podczas sesji Rady Gminy
28 maja 2020 r.

Wsparcie finansowe na to przedsięwzięcie pochodzi z programu
PROW 2014–2020 finansowanego
przez Samorząd Mazowsza i pozwoli na budowę nowych i remonty już
istniejących punktów. Na Mazowszu
przeznaczono na ten cel 9,4 mln zł.
Przed podpisaniem umowy na
dofinansowanie należy wprowadzić
do budżetu Gminy (uchwałą Rady
Gminy) nowe zadanie inwestycyjne
– budowę całorocznego targowiska
gminnego „Mój Rynek” w Starych
Babicach. Zadanie opiewa w roku
2020 na kwotę 38 583 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Gmina Stare Babice może
otrzymać milion złotych dotacji,
jednak brak odpowiedniego zadania
inwestycyjnego w budżecie gminy
uniemożliwi podpisanie umowy na
dofinansowanie.
tekst: UGSB, foto: Adobe Stock, Google Maps
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UWAGA, UWAGA!!!

Mieszkańcy ul. Pohulanka!

W nawiązaniu do informacji podanych w poprzednim numerze Gazety Babickiej
dotyczących prac budowlanych w rejonie ul. Pohulanka informujemy, że do 15 czerwca
istnieje możliwość wprowadzenia poprawek w dokumentacji projektowej.

12

W związku z rozbudową drogi gminnej ulicy Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej
prosimy o sprawdzenie, czy zaprojektowane zostały
zjazdy do Państwa posesji. W przypadku pominięcia
któregokolwiek z domostw, prosimy o mailowy kontakt z Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy – adres
riirg@stare-babice.pl.

Dokumentacja projektowa do pobrania w celu wglądu
znajduje się pod linkiem: https://stare-babice.pl/projekt-pohulanka/
Jest to niezwykle ważne na tym etapie, gdyż po wskazanym powyżej terminie nie będzie już możliwości naniesienia zmian w projekcie.
tekst: UGSB, foto: AT

Remont w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
O tym, że szatnie w szkole w Starych Babicach wymagają gruntownego remontu nikogo przekonywać nie trzeba. Zadanie jest duże, a co za tym idzie – kosztowne. Na początku marca został
wyłoniony Wykonawca, który miał podjąć się prac od 11 maja. Zamknięcie szkół spowodowane
pandemią pozwoliło rozpocząć działania 5 maja.
Przedmiotem umowy pomiędzy
Gminą Stare Babice a Wykonawcą
jest wykonanie remontu części klatek schodowych oraz pomieszczeń
zlokalizowanych na poziomie -1,
w tym:
• korytarzy i boksów szatniowych
wraz z wykonaniem posadzki polimocznikowej,
• pomieszczeń przeznaczonych na
szatnie dla najmłodszych,
• dwóch świetlic, sali do rytmiki,
kącików sanitarnych oraz przedsionków.
W boksach szatniowych zamontowane zostaną zamykane szafki
ubraniowe z miejscem na książki,
natomiast szatnie najmłodszych
będą wyposażone w regał szatniowy. Wymieniona zostanie instalacja oświetleniowa, a także drzwi na
korytarzu i klatkach schodowych.

Umowa będzie realizowana etapowo. Etap I przewiduje wykonanie
prac w wydzielonej części poziomu
-1, aby nie ograniczać ewentualnego funkcjonowania placówki.
Termin umowny zakończenia
wszystkich prac i uporządkowanie
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frontu robót to 10 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji przetargowej
pod adresem: https://starebabice.
bip.net.pl/?a=337
tekst/foto: ID/UGSB
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Prace remontowe ulicy Lutosławskiego
Dla prac związanych z drogownictwem często pogoda jest kluczowym czynnikiem pozwalającym wywiązywać
się z terminów. Pogodny kwiecień i dość łaskawy początek maja pozwoliły na dalsze działania. W chwili, kiedy
zamykamy ten numer gazety, położona została już pierwsza warstwa asfaltu. Być może w chwili, gdy będziecie
Państwo czytać te słowa, prace te będą już na ukończeniu.

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy Państwa o postępach prac. Dziś
kolejna porcja raportu. Od ulicy Sikorskiego po północnej stronie remontowanej drogi został wykonany
chodnik o długości ok. 500 m, zaś
po południowej o długości ok 150 m.

Ponadto na odcinku ok. 450 m od
strony ul. Sikorskiego została wykonana podbudowa drogi umożliwiająca ułożenie nawierzchni asfaltowej.
Postępują także prace przy budowie sieci elektroenergetycznej nN
i montażu słupów oświetleniowych,

a budowa kanalizacji deszczowej
dobiega końca. Remont ulicy, jeżeli
to możliwe, nie powinien wiązać się
z wycinką drzew, dlatego więc, by
uratować dąb rosnący przy drodze,
podjęto decyzję o wykonaniu robót
metodą bezwykopową – odcinek sieci kanalizacji deszczowej wykonano
za pomocą przewiertu.
W dalszym ciągu postępują prace
związane z remontem sieci gazowej.
Wykonawca rozpoczął roboty od
strony ul. Szymanowskiego na kolejnym fragmencie sieci, zaś na wyremontowanym odcinku sieci gazowej,
po wykonaniu pomiarów szczelności, na bieżąco przebudowywane są
przyłącza gazowe.
tekst: UGSB
foto: AT

Spotkanie w sprawie rozbudowy Szkoły w Zielonkach-Parceli
5 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się ostatnie spotkanie dotyczące
uzgodnień projektowych w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
20 maja GPK Eko-Babice dostarczyło projekt do Urzędu
Gminy w celu akceptacji. W najbliższym czasie zostanie
złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej gminy
i przybywaniem nowych mieszkańców, naturalną jest konieczność rozbudowy infrastruktury oświatowej. Trzeba
pamiętać, że obiekt szkolny w Zielonkach-Parceli projektowany był na potrzeby gminnego gimnazjum. W trakcie
realizacji inwestycji w 2017 roku miała miejsce reforma
szkolna, w wyniku której nastąpiła likwidacja gimnazjów,
a obiekt został zaadaptowany na szkołę podstawową.
Już w pierwszych latach funkcjonowania szkoły w Zielonkach-Parceli nowoczesna przestrzeń szybko się zapełniła i okazała się niewystarczająca. Teraz, na bazie
doświadczenia, można precyzyjnie zaplanować nowy
obiekt, aby jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
Prace nad projektem ciągle się toczą, czego przejawem są kolejne spotkania mające na celu domówienie
ostatnich szczegółów planowanego budynku pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W ostatnim takim
uczestniczyli: ze strony Zamawiającego: Wójt Gminy Sławomir Sumka, Zastępca Wójta Tomasz Szuba,

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek oraz
Dyrektor Szkoły Pani Hanna Domańska. Z ramienia
Wykonawcy: Prezes GPK Eko-Babice Paweł Turkot,
Dyrektor ds. Inwestycji, Modernizacji i Remontów oraz
Główny Projektant.
W ramach rozbudowy drugiego skrzydła szkoły zostaną rozwiązane kwestie komunikacyjne między szkołą,
biblioteką i domem kultury.
Wizualizację oraz opis koncepcji projektu znajdą Państwo w Gazecie Babickiej nr 2 (luty/marzec 2020), wydanie on-line dostępne jest na stronie urzędu gminy:
https://stare-babice.pl/gazeta-babicka.
tekst: IB, foto: UGSB
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Niepełnosprawni i ich sprawy

Dobre wieści dla rodzin
i osób z niepełnosprawnościami

14

Trudny czas nastał dla wielu z nas. Jest dużo niepewności i lęku o przyszłość naszych
bliskich. Stopniowo oswajamy nową rzeczywistość, mierząc się z dużymi ograniczeniami życia społecznego. W tych nowych warunkach opiekunowie osób z niepełnosprawnościami na nowo budują poczucie bezpieczeństwa dla swoich bliskich.
W tej wyjątkowej codzienności nie dobre słowo i wsparcie daje nam
zostaliśmy sami i mamy poczucie ogrom zapału do pracy naszego
dużego wsparcia ze strony Pana Wój- Stowarzyszenia. Dzięki wspólneta oraz Pani Pełnomocnik d/s Osób mu wysiłkowi Członków StowaNiepełnosprawnych. Jest to dla nas rzyszenia, Wójta Gminy, Radnych
i Pracowników Urzędu coraz barszczególnie ważne – zwłaszcza teraz.
Cieszymy się, że jesteśmy czę- dziej możliwe staje się stworzenie
ścią naszej lokalnej społeczności, na terenie naszej gminy Centrum
grupą zrozumianą, wysłuchaną Opiekuńczo-Mieszkaniowego dla
i zauważoną. Dziękujemy za każ- osób z niepełnosprawnościami.
dą inicjatywę, pomagającą naszej Prace formalne nad projektem są
społeczności godniej żyć. Każde w toku. Dziękujemy Wszystkim

za pochylenie się nad przyszłością
osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy do kontaktów telefonicznych i mailowych w tym trudnym okresie.
Teresa tel. 604 696 165
Jadwiga tel. 504 778 905
mail:
niepelnosprawni.babice@interia.pl
tekst: Stowarzyszenie
Nasz Dom-Godne Życie

Stare Babice, dnia 19.05.2020 r.
RPP.6721.17.2020

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” ponadto ponownie zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
i Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. Wszystkie w/w cztery uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszary przystąpienia
do zmiany pokazano na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na tle mapy całej Gminy. Studium i jego zmiany dostępne są pod
adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stare Babice,ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenia znak:
RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. i RPP.6721.17.2020 z dnia 16.04.2020r. zachowują ważność.
Uchwały dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:
https://starebabice.bip.net.pl/?a=492 , https://starebabice.bip.net.pl/?a=567
archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/476236_Uchwala_Nr_095bip.pdf
archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/490558_Uchwala_Nr_135BIP.pdf
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
/–/
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Co dalej z Funduszem Spójności? Cz. XXXI
Stan epidemii w naszym kraju ogłoszony w połowie marca i trwający do dzisiaj nie wpłynął znacząco na tempo realizacji poszczególnych zadań naszego projektu. Przesunięcia terminów realizacji
były spowodowane przede wszystkim budową geologiczną występującą na terenie naszej gminy.
Poniżej aktualne informacje na temat
prowadzonych inwestycji.
• Budowa ujęcia wody oligoceńskiej
pomimo trwającego stanu epidemii
na terenie kraju nie jest wstrzymana
i w pierwszej połowie maja zostało
wykonane cementowe uszczelnienie, które skutecznie odizolowało
od siebie przewiercone poziomy
wodonośne. Najtrudniejsze prace
zostały zakończone. Obecnie realizowane jest przewiercanie warstwy
oligocenu na głębokości 221 m do
ok. 270 m w celu dokładnego określenia warunków geologicznych
i dobrania odpowiedniego filtra
i obsypki filtracyjnej. Po tych pracach przystąpimy do badań wydajności nowego ujęcia i jakości wody
oligoceńskiej.
•
Z końcem marca zakończyły się
prace przy wykonywaniu nowego
ujęcia wody czwartorzędowej w Zalesiu. Na tej inwestycji mogliśmy doświadczyć, jak zmienne są warunki
geologiczne w przypadku warstw
wodonośnych czwartorzędowych
(czyli do głębokości ok. 70 m) gdzie,
niestety, nie potwierdziła się oczekiwana wydajność ujęcia. Niemniej
jednak to ujęcie będzie eksploatowane. Jednocześnie rozważamy
wykonanie kolejnego ujęcia w odległości ok. 100 m od obecnego. Jest to
teren prywatny, z nieuregulowanym
stanem prawnym, dlatego prowadzimy w tej w kwestii korespondencję z właścicielami tejże działki.
• Poza robotami budowlanymi prowadzimy również zadanie polegające na zakupie i dostawie nakładek
wodomierzowych, umożliwiających zdalny odczyt od poszczególnych odbiorców. Dzięki temu
systemowi w trakcie odczytu licznika nie będzie konieczności bezpośredniego dostępu inkasenta do
urządzenia, zwiększy się elastyczność administrowania danymi
pomiarowymi oraz zarządzania
siecią, np. poprzez szybkie wykrycie

ewentualnych przecieków. W związku z przekroczeniem przez oferenta
kwoty jaką GPK Eko-Babice przeznaczyło na sfinansowanie przedmiotu zamówienia postępowanie
przetargowe zostało unieważnione
i powtórnie ogłoszone. 16 czerwca
2020 r. upływa termin składania
ofert.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (obszar na zachód od drogi
S8) została zakończona i pod koniec
maja 2020 r. zainteresowani mieszkańcy będą mogli się podłączać do
sieci. W tym celu należy skontaktować się z naszym BOK w celu otrzymania warunków technicznych.
Pozostałe, niewymienione wyżej
zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z naszym nowym harmonogramem (sporządzonym po

podpisaniu aneksu z NFOS i GW wydłużającym okres realizacji), a ceny
uzyskiwane na otwarciach postępowań przetargowych są – i myślimy, że
będą coraz bardziej atrakcyjne. O postępach prac w zadaniach przewidzianych do zrealizowania w roku 2020
będziemy Państwa informować w kolejnych odcinkach naszego cyklu.
Jednocześnie trwają starania z naszej strony, aby powiększyć projekt
„Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Stare Babice.
Cześć III” zarówno pod względem
zwiększenia jego wartości jak i zwiększenia zakresu rzeczowego. O wynikach naszych starań poinformujemy
niebawem.
tekst: Paweł Turkot Prezes Zarządu Eko-Babice;
Krzysztof Lebiedowicz Kierownik JRP
foto: Krzysztof Lebiedowicz
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11 marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa.
Czy sołtysi są dziś doceniani wśród mieszkańców?

- czy to nadal
brzmi dumnie?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przybliżyć temat pracy włodarzy wsi w dzisiejszych czasach, a także działania przez nich podejmowane na rzecz mieszkańców. Spójrzmy na oczekiwania, z jakimi mogą się spotkać podczas wypełniania swoich obowiązków.
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ycie sołtysem to nie tylko prestiż, jakby się mogło wydawać.
To często ogromny obowiązek
i ciężka praca. Bywa tak, że nowo
wybrane osoby nie są przygotowane
do pełnienia tej funkcji. Zostają wybrane przez mieszkańców i muszą
się zmierzyć z nową rolą. Początkowo nie zawsze wiedzą, z czym wiąże się ta społecznie ważna funkcja
gospodarza wsi. Praca sołtysa to
nie tylko powszechnie kojarzone
dostarczanie i zbieranie podatków.
Dobry sołtys to przede wszystkim
oczy i uszy, ale co najważniejsze –
serce całej wsi.
Często sołtysi muszą przymykać oko na uszczypliwości i złośliwe komentarze kierowane pod ich
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

adresem. Niejednokrotnie muszą
wykazać się spokojem i elokwencją,
aby zadbać o wspólne dobro wsi,
którą reprezentują.
Wszyscy idziemy z duchem czasu, tym samym zmieniają się także
oczekiwania wobec sołtysów. Mają
oni przed sobą wiele wyzwań, którym muszą sprostać. Jednak aby
sołtys mógł cokolwiek we wsi zdziałać, potrzebuje wsparcia mieszkańców. Dlatego właśnie bardzo
często wykazują się oni pomysłowością i zaangażowaniem w dotarciu do wszystkich grup społecznych
w swoich wsiach. Skutecznie korzystają z wszelkich możliwości przekazu informacji. Niegdyś były to
głównie tablice sołeckie. Dziś sołtysi umiejętnie używają do tego
portali społecznościowych, sms-ów
i poczty elektronicznej. Nadal jednak chętnie ruszają w teren, by
odwiedzić swoich sąsiadów.
Ważnym elementem pracy sołtysów jest dobra komunikacja
pomiędzy gminą, a mieszkańcami
sołectwa. Wraz z rozpoczęciem
kadencji sołtysi muszą wykazać
się dobrą współpracą z wieloma
jednostkami, takimi jak: gmina,
szkoły, służby porządkowe, straż
pożarna, lokalni przedsiębiorcy
oraz organizacje pozarządowe. Ta
współpraca każdemu się opłaca.
Dla sołtysów nie jest to tylko puste
hasło. Korzystają na tym zarówno
mieszkańcy jak i instytucje.

gmina urząd teren

Nowa strona internetowa
Straży Gminnej Stare Babice

Ruszyła nowa strona internetowa Straży Gminnej Stare
Babice. Pod adresem www.sgsb.pl czeka na mieszkańców wiele informacji i ułatwień.

Przy organizacji wszelkich wydarzeń ważnym jest, aby to właśnie
sołtys został inicjatorem i organizatorem pracy wielu ludzi, instytucji
i jednostek.
Sukcesem dla wsi jest, gdy jej sołtys
jest dobrym, kreatywnym, komunikatywnym człowiekiem gotowym na
współpracę. Angażowanie mieszkańców wsi w działania na rzecz sołectwa daje wiele satysfakcji z pełnionej
funkcji i przynosi wymierne skutki
dla jego mieszkańców. Urząd sołtysa to przede wszystkim odpowiedzialność za słowa i czyny. Nie ma
szkół czy kursów przygotowujących
do pełnienia funkcji sołtysa. Zatem
tylko świadomość i zaangażowanie
wybranych do tej roli ludzi daje im
i nam – wszystkim mieszkańcom
gminy – wiele dobrego.
Dlatego dobrych liderów wsi powinniśmy doceniać i wspierać w ich
działaniach. Tu, jak sami podkreślają, liczy się przede wszystkim dobre
słowo i kontakt z mieszkańcami.

Bardzo przydatną nowością jest interaktywna mapa naszej gminy,
gdzie po kliknięciu na wybrany obszar, ukazują się informacje o Strażniku Rejonowym, odpowiedzialnym za ten teren. Domyślnie wyświetla
się też formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego szybko i łatwo
możemy zgłosić nurtującą nas sprawę.
Ponadto na stronie znajduje się wiele przydatnych informacji oraz galeria zdjęć z bieżących interwencji Strażników Gminnych.
tekst: IB

Wszystkim Sołtysom należałoby
zatem życzyć owocnej współpracy
w działaniu na rzecz wsi oraz satysfakcji podczas realizacji postanowień i w pełnieniu ważnej funkcji
SOŁTYSA.
tekst: KS; foto: AK, IB, KS
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z życia gminy

Pandemia nie musi oznaczać

depresji

Seniorzy

Jak zachować pozytywne emocje i nie popaść w depresję
w czasie izolacji związanej z pandemią? Obecne ograniczenia w kontaktach międzyludzkich są źródłem długotrwałego stresu, który ma duży wpływ na nasze zdrowie
psychiczne. Zróżnicowane zdolności adaptacyjne ludzi
wpływają na stopień radzenia sobie z tą sytuacją.
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Stan zagrożenia epidemicznego nakłada największe ograniczenia na
najstarszych i najmłodszych obywateli. Młodzi pozbawieni są koleżeńskich kontaktów, zabaw, sportu,
realizacji zainteresowań, swobodnego poruszania się. A najstarsi są
wręcz uwięzieni w domach z powodu największego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 i największej
podatności na jego niszczycielskie
ataki. Starzenie się organizmu jest
procesem nieuchronnym i czeka
każdego człowieka, powoduje osłabienie układu immunologicznego
i zmniejszoną odporność. Chroniąc
osoby starsze, namawiajmy je do
pozostania w domu.
Jednym z powodów złego samopoczucia jest samotność. Seniorzy
gorzej niż młodzi ludzie mogą reagować na konieczność izolacji i ograniczenia kontaktów z rodziną, spotkań
z przyjaciółmi, sąsiadami, możliwości wyjścia do sklepu, kościoła. Starsze osoby cierpią z powodu braku
bliskości, możliwości przytulenia
dzieci, wnuków, po prostu bycia razem. Jest to czas szczególnie trudny
dla aktywnych seniorów, którzy mają

ugruntowane nawyki i schematy zachowań. Brak swobody poruszania
się, realizowania zainteresowań, kontaktów przyjacielskich, aktywności fizycznej ma negatywny wpływ na stan
emocji.
Jak zadbać o swoje zdrowie i dobry
nastrój?
Psychologowie, a szczególnie gerontolodzy podają kilka sposobów,
które systematycznie stosowane przynoszą efekty. Warto:
–
ograniczyć oglądanie wiadomości o koronawirusie do najwyżej
dwóch razy dziennie, korzystać
z wiarygodnych źródeł informacji;
– przestrzegać ustalonego harmonogramu dnia, oddzielić czas pracy
i wypoczynku;
– codziennie rozmawiać np. przez telefon, dzieląc się swoimi uczuciami,
ale również słuchając i wspierając
innych;
– czytać książki i oglądać wartościowe filmy;
– czerpać radość z opieki nad swoimi
zwierzęcymi przyjaciółmi;
– korzystać z licznych zajęć on-line
oferowanych seniorom;

– zdrowo się odżywiać, spacerować,
zachować higienę snu;
– oglądać filmy z praktycznymi radami dotyczącymi zdrowia, np. kanał
Akademii NFZ na You Tube;
– wspierać innych, a dla siebie być
wyjątkowo miłym i wyrozumiałym
(polecany Cafe Senior).
Trzeba nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości!
Ilość zajęć on-line oferowanych
w naszej gminie osobom starszym
w ramach programu „Aktywny Senior w domu” przez Urząd Gminy,
Dom Kultury i Bibliotekę Gminną
efektywnie przeciwdziała trudnym
emocjom wynikającym z izolacji.
W zajęciach uczestniczy duża grupa
aktywnych seniorów, ale zgłoszenia
do telefonu zaufania, prowadzonego
przez Gminną Radę Seniorów pokazują, że są też takie osoby, które z tym
niezwykłym czasem nie mogą sobie
poradzić. Dopiero teraz widać, jak
ważna jest umiejętność korzystania
z nowoczesnej techniki, a kształcenie
internetowe powinno być dla seniorów zadaniem priorytetowym.
Przypominamy numer telefonu
zaufania dla seniorów: 797 248 979.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Adobe Stock
Źródła:
∙ dr. hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw
Obywatelskich oraz członkowie Komisji
Ekspertów ds. Osób Starszych;
∙ prof. dr. hab. n. med. Joanna Rymaszewska
– kier. Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu;
∙ dr. Jarosław Derejczyk – geriatra, Szpital
Geriatryczny w Katowicach, konsultant
woj. śląskiego ds. geriatrii;
∙ prof. Piotr Gałecki – kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, konsultant krajowy ds. psychiatrii,
∙ wytyczne WHO.
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z życia gminy

E-recepta i Internetowe Konto Pacjenta
to dobre rozwiązanie dla Seniorów
nie tylko na czas pandemii

Po wystawieniu przez lekarza e-recepty pacjent posiadający IKP otrzymuje SMS z czterocyfrowym kodem
do jej realizacji, albo e-maila z receptą. Receptę od lekarza można otrzymać bez posiadania IKP, ale wtedy
otrzymujemy tylko 4-ro cyfrowy kod
i papierowy wydruk recepty.
Zrealizowanie recepty jest bardzo
łatwe. W aptece należy podać 4-ro
cyfrowy kod, lub pokazać e-maila z e-receptą i podać swój numer PESEL.

Seniorzy

E-recepta to elektroniczny dokument, który od 8 lutego 2020 r.
zastępuje tradycyjną, papierową
receptę, wystawianą przez lekarza
rodzinnego lub specjalistę. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to
darmowa i dobrowolna e-usługa,
którą każdy może dla siebie założyć pod adresem www.pacjent.
gov.pl. Osoby, które słabo posługują się internetem mogą do założenia i obsługi upoważnić kogoś
z rodziny.

19

E-recepta może mieć różne terminy ważności – niektóre nawet na
365 dni; na antybiotyki – 7 dni, na
szczepionki – 120 dni. Trzeba jednak
pamiętać, że większość recept jest
ważna tylko 30 dni.

Korzyści z e-recepty są bardzo
wymierne, leki można wykupować
sukcesywnie w różnych aptekach,
zachowując przy tym refundację.
Farmaceuta łatwo ją odczytuje, więc
nie grozi pomyłka w nazwie leku
i dawkowaniu. Nie można jej zgubić i realizowana jest na terenie całej
Polski, a zapomniany kod można
sprawdzić w IKP. W wyjątkowych
wypadkach może wystawić ją farmaceuta, ale wtedy nie jest ona objęta refundacją NFZ.
Bardzo wygodne jest również posiadanie Konta Pacjenta, dzięki któremu można załatwić wiele spraw
bez wychodzenia z domu: otrzymać
e-skierowanie, informacje o wizytach
u lekarza, kolejną receptę, przypomnieć sobie dawkowanie leków, oraz
uporządkować informacje medyczne
o naszym zdrowiu. Można też uzyskać
informacje o zdrowiu osoby, do której ma się upoważnienie. Te elektroniczne dokumenty ułatwiają również
bezpieczne funkcjonowanie w nowej
rzeczywistości w której żyjemy.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Adobe Stock
Źródło: Ministerstwo Zdrowia i NFZ
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z życia gminy

Wielkie serce ma³ej Ninki z Latchorzewa
W trudnym czasie pandemii,
codziennie, docierają do nas
z mediów złe informacje.
Ale też blisko nas dzieją się
piękne i pełne optymizmu
zachowania społeczne. Wielu mieszkańców przekonało
się, że w tych ciężkich momentach można liczyć na
sąsiadów, a co szczególnie
radosne, w pomoc angażuje się także nasza młodzież.
Zainspirowani przykładem
dorosłych, którzy pokazują,
jak wspierać innych bezinteresownie, do akcji pomocowych dołączają coraz młodsi.
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Na wielkie uznanie zasługuje postawa bardzo młodej mieszkanki naszej
gminy. 6-letnia Nina z Latchorzewa postanowiła przeznaczyć swoje
zabawki na licytację na rzecz medyków, którzy codziennie pomagają
ludziom bezdomnym w walce z koronawirusem. Pomysł dziewczynka
zaczerpnęła z rozmów z rodzicami,
którzy zawodowo pracują w obszarze pomocy społecznej i realizują
zadania Ministerstwa Sprawiedliwości. Akcja Ninki została dostrzeżona
również przez ogólnopolskie media,
i nasza mała mieszkanka wystąpiła

foto: Marta Rybicka/Medycy na Ulicy

w popularnym porannym programie
telewizyjnym „Pytanie na śniadanie”,
opowiadając skromnie o swoim wielkim przedsięwzięciu.
Gazeta Babicka spotkała się z Ninką i jej mamą – Dominiką Kowalczyk-Ptasińską, aby dowiedzieć się,
skąd w takiej małej dziewczynce tak
wielkie serce.
Kim są „Medycy na Ulicy”?
Medycy na ulicy to grupa wolontariuszy składająca się z pielęgniarek,
ratowników medycznych i psychologa, którzy postanowili wyrównać
szanse w dostępie do pomocy medycznej i psychologicznej idąc z pomocą osobom będącym w kryzysie
bezdomności. Zakres ich działań
to udzielanie pierwszej pomocy,
wsparcie w zmianie opatrunków,
minimalizowanie szkód, łagodzenie
cierpienia oraz interwencja kryzysowa. Mają swoje sukcesy, gdy udaje się
im skutecznie wesprzeć podopiecznego w procesie wychodzenia z bezdomności albo uratować zaniedbaną
nogę przed amputacją. Można spotkać ich w poniedziałki i piątki po
godzinie 20:00 na Dworcu Centralnym. Od ośmiu lat poświęcają swój
czas, aby pomagać tym, których nikt
już nie chce. Przez te lata inicjatywa
opłacana była z prywatnych kieszeni,
albo przy wykorzystaniu środków
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otrzymanych od darczyńców (np.
bandaże, opatrunki, maści). Z początkiem roku 2018 powstała Fundacja Fortior, pod skrzydłami której
działa projekt „Medycy na Ulicy”, co
umożliwia jej pozyskiwanie funduszy
drogą zbiórek publicznych, m.in. poprzez akcję na portalu wspieramto.pl,
którą można znaleźć pod adresem:
https://pomagamy.im/medycynaulicy.
Zebrane pieniądze posłużą bieżącemu zakupowi środków opatrunkowych, sprzętu medycznego (nożyczki,
pincety jednorazowe) oraz preparatów medycznych, które są kosztowne
i niezbędne do naszej pracy.
Jeżeli chcieliby Państwo przekazać środki opatrunkowe lub inne
przedmioty przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy – prosimy
o kontakt mailowy: bartek@fundacja-fortior.org.
Jak Ninka wpadła na pomysł
takiej akcji?
W dobie koronawirusa Nina, podobnie jak każde dziecko, przeżywała to, co się dzieje – zamknięte
szkoły, przedszkola, obostrzenia.
Dziewczynka oglądając z rodzicami zdjęcia medyków na portalu
społecznościowym i zdjęcia osób
bezdomnych szybko stwierdziła, że
ludzie ci muszą być bardzo samotni,
że nie mają się do kogo przytulić.

z życia gminy
Zainspirowana pracą rodziców, postanowiła sprzedać swoje zabawki,
aby zakupić wodę, kawę, herbatę
i ciasto dla medyków pracujących
w okresie epidemii koronawirusa na
ulicy. Zrezygnowała z realizacji własnych marzeń o lalce i wakacjach,
na które początkowo miały zostać
przeznaczone pieniądze ze sprzedaży zabawek.
Jak przebiegała zbiórka i licytacja?
Na jednym z profili służących zbiórkom społecznym rodzice z Niną
założyli oficjalną zbiórkę dla medyków, która została udostępniona
na profilu społecznościowym przez
mamę. Okazało się, że dziewczynka
wcale nie musi sprzedawać swoich
rzeczy, by uzbierać pieniądze na zaplanowaną pomoc. Ludzie zaczęli
wpłacać datki, nie czekając na licytacje, które równolegle były prowadzone. W przeciągu niecałej doby
uzyskano ponad 100% zbiórki (założona kwota to 500 zł). Ponieważ
akcja dobiegła końca, Nina wpłaty
z licytacji, w uzgodnieniu z medykami, wpłaciła na konto kobiety
chorującej na raka piersi #pocuddlaBeaty.
– Córka bardzo chciałaby przeprowadzić kolejną zbiórkę, z której
pieniądze przekaże na zakup pluszowych misiów dla bezdomnych, które
w określony dzień byłyby rozdane przy
ambulansie medyków wszystkim tym,
którzy zgłoszą się po pomoc. Wierzę,
że jej się uda! – powiedziała mama.
Sami medycy na swoim Facebooku wyrazili wdzięczność pisząc:
„Są rzeczy wielkie, ogromne, niesamowite, kosmicznie cudowne
i na samym szczycie gradacji fajności jest ONA – 6-letnia Nina. (…)

foto: Marta Rybicka/Medycy na Ulicy

być każdy z nas. Wśród osób bezdomnych spotykamy często żołnierzy,
policjantów, lekarzy, artystów, a także osoby, które miały dom i rodzinę.
– powiedziała mama Ninki.

Jesteśmy bardzo, ale to bardzo wzruszeni (męska część ekipy upiera się,
że to niewidzialni ninja kroją obok
cebulę). Dziękujemy, Kochanie!
Wyrośnie z Ciebie Superbabka”.
Co chcieliby Państwo przekazać
naszym czytelnikom?
– Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w kryzysie bezdomności może

Pomaganie jest fajne – warto pomagaæ!
My, jako redakcja GB, również dziękujemy i z ogromną przyjemnością piszemy o tak pięknej postawie
dziewczynki, która mając zaledwie
6 lat poruszyła nasze serca. Nino,
dzięki Twoim działaniom jesteśmy
pełni dumy i wiary w ludzkie dobro. Cieszy nas i wzrusza życzliwość
i bezinteresowna pomoc tak młodego pokolenia. Sprawiłaś, że bardzo
dużo osób dowiedziało się o pracy
bohaterskich „Medyków na Ulicy”.
Szacunek dla mamy, bez której taka
akcja by się nie odbyła. Rodzicom
gratulujemy Supercórki!
Rozmawiała: IB
Foto: IB, FB: Medycy na Ulicy
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z życia gminy

Sprzęt i artykuły ochronne dla babickich placówek oświatowych
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną konieczne stały się
zakupy specjalistycznego sprzętu ochronnego dla szkół i przedszkoli. Dokonano ich ze środków przeznaczonych na Zarządzanie Kryzysowe.
Jeszcze może nie wszystkim z nas
łatwo jest przyjąć, że nawyki higieniczne i sanitarne wejdą w nasze
życie już na stałe. Rzeczywistość
pokazuje jednak, że będziemy podlegać większym rygorom w zakresie
dbałości o zdrowie niż dotychczas.
Dystrybutory
dezynfekcyjne
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Z tego powodu w Urzędzie Gminy
podjęta została decyzja o zakupie
sprzętu i artykułów ochronnych do
placówek oświatowych w gminie
Stare Babice.
Rozłożenie zakupów na poszczególne placówki wygląda następująco:
Maseczki

Kombinezony

Jednodniowe
wskaźniki
temperatury

Przedszkole
w Starych Babicach

1 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.

Szkoła w Starych
Babicach

1 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.

ZSP w Borzęcinie Dużym

2 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.

Przedszkole
w Bliznem Jasińskiego

1 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.

Szkoła
w Zielonkach-Parceli

1 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.

Szkoła
w Koczargach Starych

1 szt.

160 szt.

2 szt.

300 szt.
Opr. AK/foto: UGSB

Kartka dla Medyka od uczniów z Zielonek-Parceli
Dzielnym medykom pięknie podziękowali również
uczniowie ze szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli, którzy włączyli się w ogólnopolską akcję „Kartka dla
Medyka”. Z dużym zaangażowaniem przygotowali laurki
dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Ich prace
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są wyrazem podziękowania za trud lekarzy, pielęgniarek,
ratowników medycznych i wielu innych osób, dbających
o nasze zdrowie w tym szczególnie trudnym czasie.
tekst: IB, foto: J. Olszak

z życia gminy

Ćwiczymy online, ale też zaczynamy treningi w realu

W maju ruszyły kolejne internetowe bezpłatne warsztaty ruchowe dla
seniorów realizowane przez Fundację Aktywni Dłużej we współpracy
z Gminą Stare Babice. Do wtorkowej
„Gimnastyki i relaksacji” dołączył
„Ruch rozwijający seniora – terapia
ruchem online”. Te ćwiczenia odbywają się w każdy czwartek i sobotę
o godz. 11:00.
– Tak liczny udział mieszkańców
w babickim biciu rekordu w jodze online, ale jeszcze bardziej liczny udział
naszych seniorów w zajęciach ruchowych, które prowadzimy w internecie
to dla nas ogromna motywacja do pracy – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
– Przed uruchomieniem tej oferty
mieliśmy wiele obaw i wątpliwości,
ale odzew przerósł nasze najśmielsze
oczekiwania. Dzięki zajęciom online
pozyskaliśmy nowych uczestników
zajęć z terenu naszej gminy – dodaje
Małgorzata Baranowska. Przyznaje
ona jednak, że Fundacja z niecierpliwością czeka na możliwość treningów w formule stacjonarnej, nawet
z obostrzeniami sanitarnymi. – Zdajemy sobie sprawę, że część seniorów
nie korzysta chętnie z nowinek technologicznych, ma utrudniony dostęp
do internetu lub nie posiada sprzętu,
który na to pozwala i w tym trudnym
czasie nie może korzystać z rekreacji
ruchowej. Dlatego cieszę się, że od
końca maja stopniowo wracamy także
do zajęć w świecie realnym, aby każdy
z naszych dotychczasowych uczestników odnalazł dla siebie najwygodniejszą formułę zajęć– zaznacza.
Oszczędność czasu
– To wspaniałe zajęcia. Ten okres
zawieszenia, kiedy wszystko było nieczynne był dla nas bardzo trudny do
zniesienia – podkreśla pani Marianna, która uczestniczyła w zajęciach

FUNDACJA Aktywni Dłużej

Ponad 70 uczestników – tylu mieszkańców naszej gminy wzięło udział w biciu rekordu w jodze online, który odbył
się na początku maja. Wydarzenie zostało zrealizowane w partnerstwie z Urzędem Gminy Stare Babice, Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Domem Kultury Stare Babice wspólnie z Fundacją Aktywni Dłużej i Szkołą Jogi
Halasana. Do bicia rekordu wydatnie przyczynili się babiccy seniorzy, którzy do treningów online wdrażają się od
początku kwarantanny. W pierwszych internetowych zajęciach w marcu uczestniczyło 5 seniorów, obecnie w czasie
jednego warsztatu loguje się ponad 30 osób. Od czerwca, stopniowo wracamy także do ćwiczeń stacjonarnych.
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Fundacji Aktywni Dłużej jeszcze
w trybie stacjonarnym. Dziś dostrzega potencjał treningu online, który
pozwala zaoszczędzić czas, który
wcześniej trzeba było przeznaczyć na
dojazd np. do Klubu Mieszkańca.
– Izolacja jest dla nas wszystkich
bardzo trudna. Brakuje nam kontaktów z rodziną i znajomymi, ale musimy temu stawić czoła, a Wasze zajęcia
bardzo nam pomagają. Musieliśmy
przemodelować nasze dotychczasowe
zajęcia, a treningi online z Fundacją
bardzo porządkują nam program
tygodnia – wyjaśnia pani Teresa. Po
treningu czuję każdy mięsień, ciało
zauważa, ze coś się zmienia i jest to na
pewno wskazówka na przyszłość, że
nie wolno tego zarzucić.
Lepszy widok na instruktora
– Dzięki temu projektowi seniorzy
mogą rozwinąć swoje umiejętności
także internetowe, a ćwiczenia za pośrednictwem internetu w wielu przypadkach są nawet lepsze niż zajęcia
stacjonarne – podkreśla pan Karol.
– Wprawdzie nie ma tu bezpośredniego kontaktu z pozostałymi ćwiczącymi, ale patrząc na monitor, bardzo
dokładnie widzę instruktora. Natomiast kiedy ćwiczymy na dużej sali,
a ja stoję gdzieś dalej z boku, to nie
mogę aż tak dokładnie obserwować

osoby prowadzącej – dodaje. Pan Karol podkreśla, że w związku z tym
taką formułę zajęć w pewnym stopniu warto utrzymać także po zakończeniu epidemii.
– Jestem po operacji kolana i ta
gimnastyka jest dla mnie wspaniała.
Jest przedłużeniem rehabilitacji, którą
miałam – dodaje pani Hanna, która
ćwiczyła z Fundacją Aktywni Dłużej
w Klubie Mieszkańca. Pani Hanna
stara się wykonywać wszystkie ćwiczenia, na które pozwala jej przebyty
zabieg.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski

Bezpłatne zajęcia ruchowe
dla seniorów realizowane przez
Fundację Aktywni Dłużej:
•G
 imnastyka i relaksacja
– wtorki godz. 11:00, hala
sportowa GOSiR w Zielonkach-Parceli i ONLINE
•R
 uch rozwijający Seniora
– terapia ruchem ONLINE –
czwartki i soboty godz. 11:00
•R
 uch rozwijający Seniora – terapia ruchem, hala sportowa SP
w Borzęcinie Dużym, czwartki
godz. 15:30
Wszystkie chętne osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
na numer 504 770 809.
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z życia gminy

Druga część
Parku Handlowego
w Babicach Nowych

24 Z roku na rok mieszkańcy naszej gminy mogą załatwić coraz więcej spraw, skorzystać
z usług i dokonać coraz ciekawszych zakupów w praktycznie każdej branży na najwyższym
europejskim poziomie, nie wybierając się przy tym do Warszawy. Od kilkunastu miesięcy
funkcjonuje Centrum Handlowe przy rondzie w Babicach, a w drugiej połowie czerwca kolejne sklepy i punkty usługowe otworzą dla Państwa swoje podwoje.
WIELE MOŻLIWOŚCI W JEDNYM MIEJSCU!
Park Handlowy spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów! Będą oni mogli skorzystać
z oferty takich punktów usługowych jak: Jubiler, Salon
Optyczny, Salon Kosmetyczny czy Pralnia. Otwarta
będzie także nowa piekarnia z bogatą ofertą. Znajdą się
tu sklepy takich sieci jak m.in. Tedi (w ofercie: Drogeria i Kosmetyki, Artykuły dla zwierzaków domowych,
Czas wolny, Home&Deko, Impreza oraz Akcesoria
do pakowania prezentów, Akcesoria, Zabawki), Moodo (w ofercie – Odzież i dodatki), Midi Zoo (Sklep
zoologiczny), DEALZ (na stronie internetowej sklepu
znajdujemy następujące kategorie: Słodycze, Zdrowie
i uroda, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły spożywcze, Przekąski, Napoje, Dla domu, Dla

zwierząt, Rozrywka, Na imprezę, Artykuły biurowe i kreatywne, Majsterkowanie, Hobby, Zabawki).
Wraz z otwarciem Parku Handlowego zostanie uruchomiona pierwsza w Babicach kręgielnia!

„NIE MA WIĘKSZEGO BOGACTWA
NIŻ CZŁOWIEK”
– to dewiza sieci francuskich sklepów budowlanych
Bricomarche grupy Muszkieterów (Spółka z o.o. PEKAN).
Pierwsze sklepy tej sieci powstały w latach 60-tych XX wieku, a dziś w Polsce jest ich już 167.
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

z życia gminy
roślinnego do złudzenia imitująca hamburgera wołowego.
Tę recepturę (podobnie jak wiele innych pozycji w menu)
opracował szef kuchni MAXa Jonas Mårtensson. O jego
kompetencjach świadczy fakt, że przed dołączeniem do
naszego zespołu prowadził kuchnię szwedzkiego dworu
królewskiego.
GB: Każdemu, kto widzi Wasze witryny nasuwa się porównanie z McDonaldem. Proszę wskazać różnice.
DS: Cóż, konkurujemy głównie smakiem, a to jest kwe-

ARTYKUŁ sponsorowany

Co oznacza to motto? Otóż właściciele kierują się
trzema zasadami: dają dobre ceny; znajdują się blisko ludzi i dokładają wszelkich starań, by asortyment
zaspokajał potrzeby lokalnej klienteli. Właściciele
zapewniają, że będą dbać o realizowanie zgłaszanego
pracownikom zapotrzebowania. Asortyment obejmuje cztery działy: Dekoracje, Majsterkowanie, Ogród
oraz Artykuły budowlane.
Zabiegani właściciele – Kinga i Piotr Witkowscy uwijają się, by jak najszybciej móc przywitać klientów. Będzie
to pierwszy sklep uruchomiony w nowej części Parku
Handlowego. Możemy na to liczyć w pierwszej połowie
czerwca. W Babicach powstaje sieć DOM & OGRÓD.
Powierzchnia sprzedażowa sklepu zajmuje 2 000 m2;
część ogrodowo-budowlana – 500 m2; a ogród – 900 m2.
Właściciele zatrudniać będą docelowo 25 osób, a nabór
nadal trwa.
Na koniec dnia spędzonego na udanych zakupach można będzie skorzystać z oferty restauracji BACCARA oraz
sieci Max Burger, która posiada możliwość dokonania zakupu z auta linią Drive.
ZAPRASZAMY NA HAMBURGERY!
Pewnie nie wszyscy znają sieć Max Burger, oto więc
garść informacji specjalnie dla naszych czytelników:
Gazeta Babicka: Skąd pochodzi sieć Max Burger?
Dominik Szulowski, PR Manager: MAX Premium
Burgers to szwedzka sieć restauracji szybkiej obsługi. Jej
historia zaczyna się w 1968 r., w mieście Gällivare na północy Szwecji, gdzie 19-letni Kurt Bergfors wraz z Brittą
Fredriksson otworzyli swój pierwszy lokal z hamburgerami. Było to jeszcze przed pojawieniem się McDonald’s na
kontynencie europejskim. Dziś sieć rozrosła się do ponad
stu pięćdziesięciu lokali, głównie w Szwecji, ale też w Norwegii, Danii, Polsce, a nawet Egipcie. W swoim ojczystym
kraju MAX Burgers jest ulubioną marką wśród restauracji
sieciowych, co potwierdzają liczne sondaże konsumenckie. Jest to cały czas firma rodzinna. Jej właścicielami pozostaje rodzina Bergforsów, a synowie Kurta pełnią w niej
funkcje zarządcze.
GB: Ile takich punktów jest w Polsce?
DS: MAX jest obecny w Polsce od niespełna 3 lat. Lokal
w Nowych Babicach będzie dziewiątym na liście otwarć.
W Warszawie działają trzy restauracje zlokalizowane
w centrach handlowych: Vis-a-Vis na Przyczółkowej (Wilanów), w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach.
GB: W czym się specjalizujecie?
DS: Nazwa mówi wszystko. Rozbudowana paleta burgerów premium jest podstawą naszego menu. Królują w niej
burgery klasy Grand Deluxe. Jak burgery, to oczywiście
także klasyczne dodatki na czele z frytkami oraz desery
takie jak shake’i. Rodzaje potraw są podobne, jak w innych
burgerowniach sieciowych, jednak wyróżnikiem MAXa
jest jakość i smak, a także rozbudowana oferta burgerów
bezmięsnych. Kilka miesięcy temu w naszej ofercie pojawił
się Delifresh Plant Beef – wyjątkowa kompozycja białka
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stia subiektywna. Chciałbym jednak nadmienić, że w 2017
i 2019 roku nasz Frisco Burger i shake zwyciężyły w ślepych
testach smaku prowadzonych przez niezależną agencję
badawczą. Ofertę i lokale naszego konkurenta zna niemal
każdy. My zachęcamy do skorzystania z usług MAXa i samodzielnego porównania. A wychodząc poza menu…
Nie jesteśmy międzynarodową korporacją giełdową, lecz
firmą rodzinną. MAX jest pierwszą siecią restauracji, która
obliczyła pełen zakres swoich emisji gazów cieplarnianych.
Jednocześnie finansuje sadzenie drzew, które w trakcie
wzrostu przechwytują CO2 z atmosfery, obecnie jest to
110% naszej emisji. Redukujemy nasz wpływ na klimat,
m.in. planujemy, by do roku 2022 już co drugi sprzedawany burger był w opcji bez czerwonego mięsa. Dlatego
mówimy, że MAX jest „climate-positive”.
GB: Kiedy otwieracie się w Nowych Babicach?
DS: W pierwszej połowie czerwca.
GB: Co jest Waszym flagowym daniem?
DS: Jeśli mamy wskazać jednego burgera, to byłby to Frisco Burger, podawany z soczystym kawałkiem wołowiny
w charakterystycznej bułce Frisco z bekonem, plastrem
sera Cheddar, pomidorem, czerwoną cebulą, sałatą lodową i MAXowym sosem Oryginalnym.
W tym miejscu warto wspomnieć, że trwają prace projektowe dotyczące przebudowy wjazdu do Centrum Handlowego od ulicy Ogrodniczej. Będą one wymagały jeszcze
akceptacji Zarządu Dróg Powiatowych.
tekst/foto: AK
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dom kultury

Działalność artystyczna i zajęcia w sieci
– praca w Domu Kultury wre!
Czego nauczył nas obowiązujący od kilku tygodni czas pandemii? Tego, że z każdej sytuacji, nawet na pierwszy rzut oka beznadziejnej, można znaleźć dobre wyjście. Trzeba
tylko chcieć i zawsze szukać rozwiązań.
Bogata oferta zajęć i wydarzeń Domu
Kultury Stare Babice cieszyła się coraz większym zainteresowaniem.
Do czasu, gdy na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku została podjęta trudna
decyzja o ograniczeniu działalności
instytucji. Do połowy marca mogliśmy się spotykać na różnorodnych
wydarzeniach, zajęciach i warszta-

pt. „Rudo” opowiada o różnych
rodzajach ekspozycji i strategiach
demonstrowania. Jest utrzymana
w sentymentalnym klimacie zespołu Stare Dobre Małżeństwo i została
ciepło przyjęta przez wymagającą
internetową publiczność. Autorem
ballady, zarówno w sferze linii melodycznej, jak i warstwy tekstowej, jest
Mateusz Kalinowski, wokalista i tek-
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Pierwszy teledysk zespołu Kambodża

tach w pracowniach Domu Kultury,
w Sali Widowiskowej oraz w plenerze, a także w hali sportowej GOSiR.
Teraz z utęsknieniem czekamy na
wytyczne z Ministerstwa, w jakiej
formie będziemy mogli realizować
naszą misję szerzenia kultury i edukacji artystycznej. Z pewnością nie
chcemy fundować uczestnikom
przerw, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności dokładamy wszelkich starań, aby
kontynuować rozpoczęte projekty.
Korzystając z osiągnięć współczesnej techniki, wykorzystujemy do
tego dostępne komunikatory. I tak,
przenosząc się do świata za ekranem,
możecie uczestniczyć w naszych inicjatywach.

ściarz. Liderem zespołu i mistrzem
klawiszy jest Marek Biarda, specjalista gry na keyboardzie i krzewiciel
edukacji muzycznej w Domu Kultury. Na basie zagrała Katarzyna Trojak,
a nad całościowym przygotowaniem
piosenki czuwał Artur Czeczko,
który użyczył swoich umiejętności

Ciepłe kolory orientu – Ruda Kambodża
Jedną z propozycji jest debiutancki kawałek zespołu Kambodża. Piosenka
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

gry na gitarze akustycznej oraz perkusji. Tę klimatyczną kompozycję
znajdziecie na naszym facebooku
(szukajcie w zakładce Filmy) oraz
domokulturowym kanale YouTube.
Całość została zrealizowana online,
w prywatnych mieszkaniach członków zespołu.
Malowanie poezją
Prawdziwą furorę zrobiły nasze RysoBajki! Jest to interaktywny program dla dzieci, podczas którego
prowadzący Mateusz Kalinowski
ilustruje bohaterów klasycznych bajek. Paweł i Gaweł otworzyli cykl,
a po drodze spotkaliśmy się m.in.
z Kwoką, Panem Hilarym, Stefkiem
Burczymuchą i Leniem. Spiker-ilustrator na bieżąco reaguje na prośby
uczestników (bywa, że aktywnych
komentatorów jest około 30!), uzupełniając rysunek o zaproponowane
detale. Pierwsze 10 odcinków zostało
zrealizowanych w warunkach domowych naszego animatora, następnie,
od 7 maja, przenieśliśmy się do Sali
Widowiskowej Domu Kultury, dzięki czemu zyskaliśmy na jakości oraz
mamy dodatkowy plan.
Od czerwca RysoBajki będą miały zmienioną godzinę emisji – zapraszamy we wtorki o godz. 15.00.
Zachęcamy Was do dołączenia do

Rysobajki z Sali Widowiskowej, foto: A. Królik

dom kultury

Zajęcia Chóru
Aprobata
online, foto:
A. TroczyńskaRucińska

Odcinek 11.
Ilustracja
do wiersza
Juliana Tuwima
„Słoń Trąbalski”

naszego wydarzenia na profilu
Facebookowym Domu Kultury tj.
Fb.com/dkstarebabice
Nauka idzie w nas!
Kursanci zajęć domokulturowych to
ambitni uczniowie, świadomi tego,
że systematyczność jest kluczem do
sukcesu, dlatego chętnie uczestniczą
w zajęciach online. W maju ruszyły
kolejne – z programowania i drukowania 3D, podczas których uczestnicy

pod zdalnym okiem instruktorki
tworzą projekty w specjalnym programie. Prace zostaną wydrukowane
na drukarkach 3D.
Na przekór internetowym memom o otyłości pokwarantannowej
u nas trwają zajęcia ruchowe. Dzieciaki i młodzież intensywnie trenują
na środowych i sobotnich zajęciach
tańca nowoczesnego, od maja prowadzonych ze sceny Sali Widowiskowej. Balet i breakdance odbywają się

w mniejszej grupie niż zwykle, ale zajęcia także trwają. Nieustającym zainteresowaniem cieszą się zajęcia jogi.
Seniorzy dotrzymują tempa młodzieży i z przyjemnością oraz ogromnym zaangażowaniem coraz liczniej
uczestniczą w poniedziałkowych
tańcach z energetyczną seniorką Panią Ewą Czartoryską-Stanisławską.
W maju zaczęły się także zajęcia
tańca w kręgu dla seniorów online z Panią Eweliną Michalik. Zajęcia te odbywają się w środy w godz.
15:00–16:00.
Nie lenią się również ci, którzy
kochają śpiewać! I choć trudno w to
uwierzyć, to online odbywają się indywidulne zajęcia wokalne z Panią
Anitą Koncą oraz rozwija się chór
Aprobata pod batutą Aleksandry
Rucińskiej-Troczyńskiej.

Odcinek 7.
Ilustracja
do wiersza
Jana
Brzechwy
„Leń”

Projektowanie 3D online, foto: P. Nowakowska,
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dom kultury
Dzień Matki i Dzień Dziecka online
Zespół Domu Kultury, napędzany
efektami zajęć online, znalazł również sposób na produkcję wydarzeń!
Jesteśmy dumni, że możemy Państwa zaprosić także na eventy. We
wtorek 26 maja z okazji Dnia Matki
zaprosiliśmy całe rodziny na warsztaty gotowania, które poprowadził
na żywo na profilu facebookowym
Domu Kultury pomysłodawca i autor zajęć GotujMania Bartek Nowak.
Przed nami pierwszy Dzień Dziecka, który zorganizujemy online!
Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci
w każdym wieku. Pogotujemy, potańczymy, a także poznamy ciekawe,
kolorowe zwierzęta z innego kontynentu. Zapraszamy do wspólnej
zabawy również rodziców! Zarezerwujcie sobie ostatnią niedzielę
maja i śledźcie naszego facebooka,
aby nie przegapić szczegółów dotyczących wyposażenia spiżarni –
to ważne, jeżeli chcecie skorzystać
z GotujManii. Startujemy 31 maja
o godz. 14.00 na facebooku Domu
Kultury Stare Babice. Każdy może
tego dnia bawić się z nami online!
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tekst: WK

maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

zdrowie i ekologia

Podnoszenie terenu
i zmiany jego ukształtowania
Gmina Stare Babice położona jest
na skraju Kotliny Warszawskiej
i Równiny Błońskiej, w pasie Nizin Środkowopolskich, w zlewni
rzeki Wisły. Północna część gminy
leży w otulinie i na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Obszary te objęte są szczególną ochroną przyrody, a teren ten
w znacznej części porośnięty jest
drzewami. Gleby charakteryzują się płytkim zaleganiem wód
gruntowych, co dla wykorzystania
rolniczego sprzyja jedynie ekstensywnej gospodarce łąkowo-pastwiskowej. Północna część
zdominowana została przez podmiejskie budownictwo mieszkaniowe i usługowo-handlowe. Południową część gminy tworzą gleby
dobre, wykorzystywane głównie
rolniczo, z mniejszym zagęszczeniem w budowie mieszkaniowej.
Teren gminy zróżnicowany jest
pod względem wysokości n.p.m.
w południowo-wschodniej części dochodzi do 110 m n.p.m.,
a w części północno-zachodniej
do około 75 m n.p.m.
Naturalne uwarunkowania klimatyczne, glebowe oraz piękno krajobrazu nie zawsze niestety odpowiada
potrzebom lokalnej społeczności –
zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i prowadzeniu działalności
gospodarczej czy rolnej. Niejednolita
rzeźba terenu powoduje, że właściciele gruntów coraz częściej przeprowadzają bezprawne działania mające
na celu podniesienie terenu lub jego
wyrównanie pod przyszłe inwestycje np. budowę domu, prowadzenie
działalności usługowej, czy rolniczej.
Jeśli do tego wszystkiego dodamy
rosnącą ilość deweloperów inwestujących w budowę nowych osiedli
mieszkaniowych – rodzi się nam
duży problem. Pojawiają się kuszące
propozycje ze strony przedsiębiorców – oddania lub przywiezienia
w przystępnej cenie ziemi. Skorzystanie z tej propozycji może narazić

przyjmującego na postępowanie
administracyjne oraz spore koszty.
Dlaczego?
Osoba przyjmująca na swój teren
masy ziemne, urobek lub materiał,
którego pozbywa się dostarczający,
przyjmuje w rozumieniu prawa odpad (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach), za który przejmuje pełną
odpowiedzialność prawną w związku
z jego posiadaniem. Niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów
występujących w stanie naturalnym
i wydobytych w trakcie robót budowlanych nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten
zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na
terenie, na którym został wydobyty.
Każdy inny rodzaj mas ziemnych
należy traktować jako odpad z chwilą, gdy podmiot posiadający te masy
ziemi, nie mając możliwości ich wykorzystania zgodnie z ich pierwotną funkcją, pozbył się ich na rzecz
właściciela innej nieruchomości.
Urobek, w tym ziemia pochodząca
z prac budowlanych, jest odpadem
wymagającym utylizacji. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się
odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797)
oraz przepisów wykonawczych.
Zasadniczo masy ziemne wraz
z gruzem, które nawożone są na nieruchomości, należy traktować jako
odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba
i ziemia, w tym kamienie. Są to odpady inne niż oznaczone kodem 17
05 03, tj. substancje niebezpieczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015
roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku: osoba prywatna
może przyjąć na własną działkę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 200 kg/m2, na przykład w celu
utwardzenia terenu. Łatwo policzyć,
że taka ilość przekłada się na zaledwie
kilka centymetrów wierzchniej
warstwy. Na właścicielu terenu ciąży
obowiązek precyzyjnego ustalenia,
jakie konkretnie odpady przywożone
są na jego nieruchomość i w jakiej
ilości. Okoliczności te winny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa lub karta
przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy
ziemne.
Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom
może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, który mówi, że wójt w drodze
decyzji wydanej z urzędu nakazuje
posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do
ich składowania lub magazynowania.
Wykonywanie tej decyzji podlega
egzekucji w trybie przepisów ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1438).
Zmiana ukształtowania terenu
musi również spełniać wytyczne
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zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego zapisami na terenie gminy
Stare Babice obowiązuje zakaz nadsypywania pojedynczych działek za wyjątkiem pasów terenu szerokości nie
większej niż 3 metry przylegających bezpośrednio do
ścian budynków, zakaz odprowadzania wód opadowych
na działki sąsiednie i drogi.
Niwelacja terenu dokonana poprzez uzupełnienie
ubytków na gruncie dodatkowymi masami ziemnymi
może skutkować również zachwianiem stosunków wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 310) art. 234 ust 1.: Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących
się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani
kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów
sąsiednich. Art. 478 Kto wbrew przepisowi art. 234 ust. 1
zmienia kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na
jego gruncie wód opadowych lub roztopowych lub kierunek
odpływu wód ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza ścieki na grunty sąsiednie podlega karze grzywny.
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Podsumowując:
Każda zmiana zagospodarowania terenu, w tym jego
podnoszenie, w przypadku braku planu miejscowego
wymaga ustalenia – w drodze decyzji – warunków zabudowy. Do podnoszenia terenu mogą być wykorzystywane jedynie grunty pozyskiwane w trakcie realizowanych
inwestycji, prowadzonych zgodnie z obowiązującym
prawem lub zakupione z placówek do tego upoważnionych. Każdy rodzaj mas ziemnych pozyskany poza
terenem inwestycji należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu poprzez wbudowanie
na terenie innym niż teren, z którego został pozyskany,
może być wykonane przez firmy posiadające stosowne
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zabronione jest
wbudowywanie śmieci oraz niesegregowanych odpadów
budowlanych.
Osoba fizyczna może przyjąć na swój teren odpady
mas ziemnych i gruzu w ilości max. 200 kg/m², w celu
utwardzenia wyłącznie nawierzchni dróg, wjazdów lub
parkingów, zgodnie z projektem zagospodarowania
działki, wykonanym według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy oraz w celu utwardzenia dróg na terenach
rolnych, stanowiących dojazd do działek wykorzystywanych rolniczo.
Podnoszenie terenu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych znajdujących się na tym gruncie ani kierunku odpływu wód
ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Zwożenie odpadów m.in.: ziemi, gruzu, żwiru, torfu na nieruchomość bez odpowiedniego zezwolenia
skutkuje konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Właściciele nieruchomości przyjmując ziemię,
narażają się nie tylko na konsekwencje prawne, ale
również na koszty związane z decyzją nakazującą jej
wywiezienie.
tekst: ROŚ, foto: Adobe Stock
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To, że wodę mamy w kranie traktujemy jako oczywistość, korzystamy z niej na co dzień i nie przechodzi
nam przez myśl, że mogłoby być inaczej. Ale czy nie
traktujemy tego zasobu zbyt lekkomyślnie?

N

asza planeta zwana zaszczytnie błękitną, miano
to zawdzięcza temu, że jej powierzchnię w 3/4
pokrywają morza i oceany. Jednak tylko 3% zasobów
stanowi woda słodka i aż 70% tej wody uwięzione jest
w lodowcach. Woda dostępna do picia to zaledwie 1%
światowych zasobów wodnych. Jest więc to bardzo ograniczona ilość, a zapotrzebowanie ciągle rośnie, gdyż jest
nas coraz więcej. Od dłuższego czasu obserwujemy zmiany klimatu. Wzrost temperatur to wzrost parowania, tym
samym susze i pustynnienie krajobrazu, a dalej zwiększone zapotrzebowanie na wodę i koło się zamyka.
JAK TEN PROBLEM PRZEKŁADA SIĘ
NA NASZĄ GMINĘ?
Zaopatrywani w wodę jesteśmy głównie z ujęć w Borzęcinie Małym i Starych Babicach. Już teraz dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców konieczne jest dokupowanie wody
z zewnątrz. Obecne jest to ok. 20% procent, ale według
prognoz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko
Babice do roku 2050 ta ilość może wzrosnąć do aż 45%.
Na przestrzeni lat odnotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na wodę o 28,3 % i mówimy tu nie o zwiększonym zużyciu ze względu na rosnąca liczbę mieszkańców,
a średnim zużyciu przypadającym na każdego z nas. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie
miesięczne zużycie wody na 1 mieszkańca w gminie Stare
Babice wynosiło:

Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody norma ta
wynosi 3,0 m3 miesięcznie na jedną osobę. Od lat konsumujemy więc więcej, niż powinniśmy.
O suszach i upałach na terenie naszej gminy mówić
chyba nie trzeba. Każdy z nas doświadczył ich w ostatnich latach. W tym roku zmniejszone ciśnienie w kranach można było odczuć już wiosną, a co będzie latem?
NA CO ZUŻYWAMY WODĘ
Mówiąc w skrócie: na życie i na jego obsługę. Zaskakujące
w tym są jednak proporcje. Woda zużywana na życie, czyli do picia czy gotowania stanowi jedynie ok. 3% całości.
Aż 97% wody w gospodarstwach domowych zużywamy
na cele higieniczne, sanitarne, mycie naczyń i sprzątanie.
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Wodny problem
Powyżej mówiliśmy o wodzie bezpośredniej, a jest jeszcze tzw. woda wirtualna czyli ta, która posłużyła do produkcji towarów i usług, z których na co dzień korzystamy.
Czy wiesz, że przykładowo, przy produkcji jednego samochodu zużywa się ok 380 000 litrów wody, a zwykły t-shirt
kosztuje 2 500 litrów wody? Żywność to oddzielne zagadnienie. Na niechlubnym podium stoją między innymi wołowina (1 kg to 14 500 litrów ), kawa (1 filiżanka kawy to aż
140 litrów), czy czekolada ( 1 kg to 17 200 litrów). Wodę zużywamy cały czas, a nie tylko wtedy, gdy odkręcamy kran.
Jest jeszcze temat z trochę innego podwórka, gdyż nie jest
to woda potrzebna bezpośrednio nam, a naszym roślinom.
Prawdą jest, że bardzo duże ilości wody zużywamy do
podlewania ogrodów. Ile tak naprawdę? Przykładowo do
podlewania trawnika potrzeba przeciętnie 5 l wody/m²
w ciągu doby. Dobowe zapotrzebowanie roślin na rabatach
może wynosić między 5 a 20 litrów/m² i to przez cały okres
wegetacyjny – od wiosny do jesieni. Zauważmy, że wykorzystując do podlewania wodę z wodociągu, wylewamy
beztrosko pod rośliny wodę uzdatnioną do bezpośredniego spożycia. Koszt 1 m3 to – nie bagatela – 4,14 zł.
CO ZATEM MOŻEMY ZROBIĆ?
Magazynowanie wody, czyli retencja.
W naszej mikroskali – działki, a w tym ogrodu – dotyczyć to będzie zatrzymania na tym obszarze jak najwięcej ilości wody, która na niego spadnie w postaci deszczu.
Opad deszczowy to woda miękka, czyli bardziej przyjazna
dla roślin. Łapać deszczówkę można na wiele sposobów,
ale najskuteczniejszym jest chyba instalacja pojemników
przechwytujących wodę z powierzchni utwardzonych, np.
dachów. Rodzajów takich pojemników jest wiele, ale podzielić je można na dwie główne kategorie: te montowane
na powierzchni i te podziemne.
Zbiorniki na deszczówkę ustawiane na powierzchni,
mają zazwyczaj mniejszą pojemność, są produkowane
w wielu wzorach i kolorach tak, że zawsze można taki
zbiornik dopasować do stylistyki naszego ogrodu. Systemy podziemne są większe i nieco trudniejsze w montażu,
ale nie zajmują miejsca i są niewidoczne. System taki można zamontować np. pod podjazdem, a zbiorniki połączyć
w celu dopasowania do naszych potrzeb. Ważne jest także,
abyśmy nie zabetonowywali całych naszych posesji. Nawierzchnie w ogrodzie można wykonać z przesiąkliwych
materiałów, np. kruszyw, czy ażurowych płyt. Kolejnym
aspektem jest rezygnacja z drenaży lub zamiana ich w systemy zbierające wodę i rozprowadzające po terenie.

Racjonalne gospodarowanie wodą
Czyli – nie lej wody! Niekontrolowane straty wody mogą
znacząco obciążać Twój domowy budżet, ale też środowisko.
Po pierwsze – zadbaj o szczelność instalacji. Cieknące krany mogą kosztować Cię nawet kilkadziesiąt litrów
wody na dobę. Warto też zamontować perlatory na bateriach w kuchni i łazience. Napowietrzają one wypływającą
z wylewki baterii wodę, dzięki temu wydaje nam się, że
leci jej więcej. Droższe modele mogą ograniczyć wypływ
wody o nawet 60%. To samo tyczy się innych urządzeń.
Wybierajmy zmywarki i pralki o niskim zużyciu wody.
Przejdźmy teraz do naszych nawyków. To one, w głównej
mierze, są winne wysokiemu zużyciu wody. Wybierając
prysznic, a nie wannę jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 2/3 wody. Płucząc zęby przy użyciu kubka, a nie pod
bieżącą wodą zaoszczędzisz nawet 97% wody. Wodę z mycia np. warzyw możesz podarować roślinom podlewając je,
zamiast wylewać do kanalizacji. A robiąc pranie, czy zmywając naczynia warto załadować urządzenie do pełna. Dobrze zapakowana zmywarka pozwala zaoszczędzić nawet
do 80 % wody w porównaniu do zmywania ręcznego.
Roślin w ogrodzie nie podlewaj przy wysokich temperaturach. Ograniczysz w ten sposób parowanie i więcej
wody trafi do rośliny, a nie w powietrze. Do podlewania
wykorzystuj wodę wczesnej zgromadzoną, a nie z sieci
wodociągowej. Zacznij sadzić z głową – dostosuj rośliny
do warunków i wybierz te, odporne na suszę. Zmniejsz
powierzchnię trawnika, a koszenie wykonuj rzadziej.
Wyższa trawa lepiej znosi suszę.
Świadoma konsumpcja
To, jakie produkty kupujesz na co dzień, ma wpływ nie tylko na środowisko, lecz także i życie ludzi na całym świecie.
Prosta zasada, ale jak ona przekłada się na wodę? Kupuj artykuły o jak najniższym śladzie wodnym, czyli te najmniej
wodochłonne. Spożycie mięsa można ograniczyć na rzecz
produktów pochodzenia roślinnego. Nie marnuj tego, co
już kupiłeś, a w szczególności jedzenia. Zmarnowane jedzenie to zmarnowana woda. Wybieraj produkty od lokalnych dostawców. Transport też pochłania wodę.
Kilka słów na podsumowanie
Wodę zużywamy na każdym kroku, często zbyt zachłannie
i bez zastanowienia. Zmieniając nasze codzienne wybory
i przyzwyczajenia, w prosty sposób możemy się przyczynić
do ochrony tego cennego zasobu. W obliczu rekordowych
susz nie stójmy bezczynnie.
tekst: ROŚ, foto: Adobe Stock
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Zostań ekobohaterem

Małe zmiany o wielkim
znaczeniu, czyli proste sposoby
na bycie bardziej eko
część 2.
Przedstawiamy drugą część poradnika ze wskazówkami, jak żyć w bardziej świadomy, ekologiczny
sposób, dbając przy tym o zdrowie i zasobność portfela. Pierwszą część znajdą Państwo w Gazecie
Babickiej nr 3/2020 dostępnej na stronach internetowych Urzędu Gminy i Domu Kultury.
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Jeśli jednak zdecydujemy się na wyrzucenie tekstyliów, to zróbmy to
w ramach selektywnej zbiórki – prowadzonej m.in. w sklepach odzieżowych i punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Tylko takie
odpady będą mogły być poddane odzyskowi i być ponownie zastosowane
do produkcji czyściw, izolacji, wypełniaczy czy jako paliwo alternatywne.

Wyzwanie: TEKSTYLIA
W Polsce rocznie powstaje około 2,5
mln ton odpadów tekstylnych. Z uwagi na ogromną dostępność tanich
produktów o niskiej jakości, problem
staje się coraz istotniejszy. Niestety zagospodarowanie ich w Polsce
pozostaje kwestią problematyczną
– wzrostowi strumienia odpadów
z tego typu materiałów nie towarzyszy rozbudowa systemów zbiórki,
a tym bardziej budowa instalacji do
ich przetwarzania. Dlatego tak istotna jest kwestia odpowiedzialnych
zakupów oraz zachowania hierarchii
postępowania z odpadami, której
pierwszorzędnym celem jest ograniczenie powstawania odpadów tekstylnych.
Jak być bardziej eko?
Odpowiedzialne zakupy: Moda na
bycie eko rośnie w siłę. Globalne
sieci odzieżowe wprowadzają na rynek coraz więcej odzieży z bawełny
ekologicznej oraz tej odznaczonej
certyfikatami Fairtrade, Oeko-Tex
czy GOTS.
Jak rozumieć oznaczenia
na metkach?
Certyfikat Oeko-Tex potwierdza,
że tkanina jest wolna od toksycznej
chemii.

1
2

3

GOTS odnosi się do całego łańcucha
produkcji. Widząc znak GOTS możemy być pewni, że 95% (w wyjątkowych przypadkach 70%) danego
produktu powstało z surowców naturalnych pochodzenia ekologicznego.

Znak FAIRTRADE gwarantuje, że
drobni producenci oraz rolnicy bawełny w krajach rozwijających się
zostali wynagrodzeni w sposób, który
pozwala im na godne życie.

rugie życie tekstyliów: Warto
D
pamiętać że to, co nam jest już niepotrzebne, dla innych wciąż może
nadawać się do użytku. Dlatego dobrze zachowaną odzieżą, zasłonami
czy firanami warto wymienić się ze
znajomymi, czy oddać potrzebującym. Wsparcie w tym oferują aukcje
internetowe lub specjalne pojemniki obecne niemal w każdym mieście.
Na rynku działają również fundacje, które za pomocą firmy kurierskiej mogą odebrać niepotrzebne

 użycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku, GUS
Z
Budżety gospodarstw domowych 2018, GUS

Energia 2018, GUS
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ubrania wprost spod naszych drzwi
(ubraniadooddania.pl).

Wyzwanie: WIĘCEJ ENERGII
Przeciętna rodzina zużywa 2375 kWh
energii elektrycznej i 31 GJ energii
cieplnej1, przeznaczając na te cele blisko 4000 zł rocznie2. Gospodarstwa
domowe miały w Polsce znaczny –
18,2% udział w krajowym zużyciu
energii (bez paliw silnikowych3). Ponieważ struktura pozyskania energii
opiera się głównie na węglu, powoduje emisje gazów cieplarnianych
i przyczynia się do powstawania
szkodliwego dla zdrowia smogu.
Jak być bardziej eko?
Podwyższone zużycie energii często
jest związane z nieświadomym i nieumiejętnym korzystaniem z niej.
Prezentujemy kilka sposobów na skuteczne obniżenie rachunków za prąd
i ciepło.
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Prąd:
Kupując nowe sprzęty, wybieraj te
o wysokiej klasie energetycznej (A,
A+, A++, A+++).
Walcz z negatywnymi przyzwyczajeniami – wychodząc z pomieszczenia, wyłączaj światło
czy telewizor, odłączaj ładowarki
z gniazd po zakończeniu ładowania, gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz.

 epiej wykorzystuj światło dzienne
L
– odpowiednio ustawiaj meble, odsłaniaj zasłony i rolety.
Korzystaj z żarówek energooszczędnych oraz LED – jakie oszczędności
może przynieść wymiana tradycyjnej żarówki na LED? Spójrz na
przykład poniżej i policz, jakie
oszczędności dla Twojego domu
przyniesie wymiana jednej, dwóch
czy pięciu żarówek.

Ciepło:
Ogranicz straty ciepła – zadbaj
o właściwe uszczelnienie domu, nie
blokuj przepływu ciepła od kaloryfera, zakręć grzejniki w pomieszczeniach, z których rzadko korzystasz.
Zainstaluj termostat.
Wietrz intensywnie, ale krótko (zakręć grzejniki w czasie wietrzenia).
tekst: PACA, foto: Adobe Stock

Tradycyjna żarówka

Żarówka LED

Moc, pobór prądu [W]

60

2,8

Koszt zakupu 1 szt. [zł]

3*

30

Średnia żywnotność [h]

1 000

20 000

Średni dzienny czas świecenia [h]

5

Roczny czas świecenia [h]
= średni dzienny czas świecenia * 365 dni
Roczne zużycie energii przez 1 żarówkę [W]
= roczny czas świecenia * moc żarówki

1825
109 500

Koszt 1 kWh energii elektrycznej [zł]
Roczny koszt zużytej energii [zł]
= roczne zużycie energii przez 1 żarówkę/1000* koszt 1 kWh
Roczna oszczędność z wymiany jednej tradycyjnej żarówki
na żarówkę LED
= różnica w rocznych kosztach zakupu i zużycia energii
*
przy założeniach podanego średniego czasu świecenia konieczny
będzie zakup 2 żarówek tradycyjnych (średnia żywotność jest
zbyt niska)

5 110
0,58

63,5

2,96

((2*3)+64,6) – (30+3) = 37,6 zł
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Czy dieta wpływa na odporność

34

11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię wywołaną nową odmianą koronowirusa SARS-CoV-2, który zmienił znaną nam dobrze rzeczywistość, pozostawiając też wiele niewiadomych dotyczących przyszłości.
W całym kraju został wprowadzony bardzo restrykcyjny reżim sanitarny, który ma ustrzec nas przed
zarażeniem. Jednocześnie słyszymy
w mediach o możliwych wielu przypadkach bezobjawowego zarażenia wirusem. Na chwilę obecną nie
mamy żadnych narzędzi w postaci leków, szczepionek na tego konkretnego wirusa. Jedyne, co możemy robić
to stosować profilaktykę w postaci
noszenia maseczek, zachowania dystansu społecznego i podstawowych
zasad higieny.
Nie będziemy na łamach gazety
poruszać aspektów wirusa, zachorowalności i możliwości leczenia, ponieważ jako dietetyk nie mam do tego
kompetencji. Jednakże mogę przedstawić Państwu informacje o tym,
jaki wpływ na nasz organizm ma to,
jak żyjemy na co dzień. Chciałbym
przekonać Państwa, że to co jemy,
przekłada się na stan naszego układu
odpornościowego, czyli zdrowia.
Układ odpornościowy to pierwsza
linia frontu w walce z patogenami,
z którymi mamy do czynienia codziennie. Obecnie zwracamy większą uwagę na powierzchnie, których
dotykamy, na możliwość przenoszenia wirusa na przedmiotach
codziennego użytku i wielu możliwości zakażenia się nim. Prawda jest
taka, że każdego dnia nasz organizm
walczy z różnymi bakteriami, wirusami czy pasożytami i tylko jego
skuteczność sprawia, że możemy
funkcjonować bez infekcji i objawów wywoływanych przez wirusy.
To najważniejsza tarcza, która broni
nas każdego dnia od poczęcia aż do
starości. Dlatego tak ważne jest, byśmy o naszą tarczę dbali, by służyła
nam jak najdłużej, bez względu na
występowanie pandemii koronowirusa, sezonowej grypy czy innych
patogenów.

organizmu?

Co w takim razie może obniżyć działanie
naszego systemu odpornościowego?
Stres. Przed pandemią świat pędził
jak szalony, wielu z nas była mocno
obciążona pracą i domowymi obowiązkami. Wielu moich pacjentów,
pochłoniętych pracą, biznesem, dodatkowymi zajęciami, zgłaszało permanentnie odczuwalny stres, a co za
tym idzie – zmęczenie. Stres zmusza
nasz organizm do postawy „walcz”,
która powoduje ciągłe napięcia i przyspieszoną akcję serca. Stres to także
nieprzespane noce, bezsenność to
brak regeneracji, a brak regeneracji to
szybsze zużycie tej genialnej maszyny,
jaką jest nasze ciało.
Zła dieta. Pośpiech i nadmiar obowiązków spowodował, że najważniejsze, podstawowe czynności życiowe
straciły dla nas znaczenie. Jedzenie
stało się złem koniecznym, dlatego
próbujemy ograniczyć czas przygotowania i spożycia do minimum.
W efekcie kupujemy cokolwiek, jemy
szybko w drodze, byle tylko pozbyć
się uczucia głodu i by można było
zająć się dalej swoimi zajęciami. Wiele osób zgłasza w gabinecie, że ilość
obowiązków w ciągu dnia, odczuwane napięcie, sprawiają, że nie są
w stanie przełknąć nic aż do wieczora,
dziwiąc się jednocześnie, że na koniec
dnia są wyczerpani. Co ciekawe, bardzo rzadko pacjent w gabinecie łączy
swoje zmęczenie, brak energii z brakiem pożywienia.
Zdrowie jest w jelitach. Od lat zwraca się uwagę na zbawienne oddziaływanie bakterii jelitowych. W naszym
organizmie jest ich ok. 2 kilogramy!
(Tak jest, to nie pomyłka w druku!).
Pomagają one trawić pokarmy, produkują niezbędne witaminy i chronią
nas przed szkodliwymi patogenami.
W tych dwóch kilogramach mamy
zarówno tak zwane bakterie dobre, jak i złe. Tylko odpowiednie ich
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proporcje wpływają na zachowanie
równowagi. Co w takim razie może
wpływać na skład flory jelitowej –
patrz dwa powyższe punkty. Koło
się zamyka.
Jak w takim razie zadbać o naszą wewnętrzną tarczę przeciwwirusową?
Niestety, nie wystarczy powiedzieć:
proszę się nie stresować. Jest to w dzisiejszych czasach niemożliwe, ale
mogę powiedzieć: zwolnij! Pandemia
trochę wymusiła to na nas, zwolniliśmy, ograniczyliśmy pęd od sklepu do
sklepu, a zaczęliśmy korzystać z uroków natury. Spacer i dotlenienie organizmu jest czynnikiem, który wpływa
pozytywnie na redukcję stresu.
Kolejną formą walki ze stresem jest
aktywność fizyczna. Możemy spacerować, a ja polecam nordic walking lub
slow jogging, które będą już bardziej
wymagającą formą spaceru. Wyciągnijmy z piwnicy rowery i wyruszmy
poobcować z naturą w pobliskich
lasach. Pamiętajmy tylko, że panuje
susza, a wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za lasy. Nie śmiećmy, nie zostawiajmy nic, co może doprowadzić
do pożaru.

zdrowie i ekologia

Czy dieta uchroni nas przed chorobami?
Niestety nie ma diety cud, która
sprawi, że ominie nas całe zło tego
świata. Spotykam się z różnymi pomysłami na próbę zarobienia pieniędzy na nieświadomych klientach, zapewniającymi ich o dietach cud, niezwykłych suplementach, które mają
wyleczyć z każdej choroby. Prawda
jednak jest tak prosta, że aż dla wielu nudna, a jak nudna i prosta, to nie
może działać. Cała prawda i podstawa wsparcia układu odpornościowego tkwi w tym, żebyśmy właściwie jedli. Nasz organizm w każdej minucie
życia zużywa kalorie, jak piec w starym domostwie. Aby piec nie wygasł,
musi mieć ciągle dostarczane paliwo.
Jakość tego paliwa zaś będzie miała
wpływ na jego funkcjonowanie. Jak
w takim razie powinniśmy się odżywiać, by zachować zdrowie?
Oto kilka prostych zasad.
1. Jedz regularne posiłki. Czy będą to
3 czy 6 posiłków, zależy od Twojego organizmu i chorób współtowarzyszących. Regularne godziny,
odpowiednie porcje posiłków, zapewnią Ci energię na cały dzień.
Uchronią też przed wieczornymi
napadami głodu i nadmiernym
podjadaniem.

tenu, nie można w jadłospisie
zapominać o: marchewce, natce
pietruszki, jarmużu, szpinaku,
szczypiorku, papryce czerwonej,
boćwinie, morelach, melonach,
brzoskwiniach, śliwkach.
5. Spożywaj zdrowe tłuszcze. Najprościej
mówiąc – dieta śródziemnomorska
w naszym klimacie sprawdzi się
idealnie. Ryby typu łosoś, sardynka,
śledź dostarczą nam niezbędnych
tłuszczów, które wpłyną na przyswajanie witamin A i D3 i dostarczą nam prozdrowotnych kwasów
omega-3. Dodatkowo używaj oliwy z oliwek, oleju lnianego i oleju
z czarnuszki.
6. R
 uszaj się. Zafunduj sobie codziennie chociaż 30 minut żwawego spaceru, który poprawi krążenie krwi,
dotleni organizm.
7. B adaj się. Profilaktyka to podstawowa, najtańsza forma dbania o zdrowie. Morfologia powinna być wykonywana minimum raz w roku
w celu sprawdzenia ewentualnych
niedoborów. Anemia wywołana
niedoborami żelaza, witaminy B12,
czy kwasu foliowego może mieć
także negatywny wpływ na odporność i nasze samopoczucie.
Powyżej znajduje się tylko kilka
z zasad, które powinniśmy stosować na co dzień. Jednak od podstaw
trzeba zacząć. Każdego dnia dbajmy
o nasz organizm, róbmy coroczne
badania, dbajmy o jakość życia – jedzenie i ruch, a ten skomplikowany
aparat, jakim jest organizm będzie
służył nam długo.
tekst/foto: Magdalena Niewiadomska, dietetyk
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Masaż, relaksacja. Na razie, niestety,
nie możemy korzystać z tych form
relaksacji, jednakże możemy sami
w domu sprawić sobie masaż twarzy
czy stóp. W sklepach znajdziemy
także wiele produktów do domowego SPA. Sprawmy sobie odrobinę
przyjemności, zróbmy czasem coś
dla siebie, wyciszmy się, pozwólmy
sobie się ponudzić.

2. U nikaj produktów przetworzonych. Wygodnie jest kupić obiad, odgrzać
go i zaspokoić głód. Jednakże posiłki gotowe mają często długą listę
składników na etykietach. Przeczytaj kiedyś skład gotowego ciasta,
gotowego obiadu lub przekąsek.
Od samego czytania można dostać
bólu głowy, zwłaszcza jeśli pojawiają się tajemnicze nazwy.
3. Spożywaj produkty pełnoziarniste. Nadmiar słodyczy i przekąsek sprawia,
że osób cierpiących z powodu cukrzycy, stanów przeduckrzycowych
ciągle przybywa. Spożywaj takie
produkty jak kasze gruboziarniste
czy ciemne pieczywo na zakwasie. Wiele badań wskazuje, iż dieta
bogata w pełnoziarniste produkty
zbożowe (pszenica, żyto, proso,
owies, ryż) koreluje z niższą częstotliwością nowotworów.
4. Spożywaj warzywa i owoce. Są one
skarbnicą składników odżywczych, witamin i mikroskładników. Odpowiednie dostarczanie
tych składników zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Szczególnie ważne jest włączenie
do diety warzyw i owoców, które
zawierają witaminę C i ß-karoten.
Do warzyw i owoców stanowiących szczególnie dobre źródło
witaminy C zalicza się: brukselkę, jarmuż, paprykę czerwoną
i zieloną, natkę pietruszki, szpinak, kalafiora, kalarepę, porzeczki
czarne, truskawki, poziomki, kiwi,
cytrynę, grejpfruta i pomarańczę. Aby zaopatrzyć organizm
w odpowiednie ilości ß-karo-
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Pokrzywa
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– roślina budząca
mieszane uczucia
fragment

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) – to doskonale
wszystkim znana roślina, występująca na terenie całej
kuli ziemskiej, z wyjątkiem strefy tropikalnej. W Polsce
możemy ją spotkać zarówno na nizinach jak i w górach.
Preferuje tereny wilgotne, bogate w fosfor oraz azot.
Pokrzywę od setek lat użytkowano na wiele sposobów,
od typowo kulinarnych po lecznicze. Już w starożytności zdrowotne walory pokrzywy docenił Hipokrates.
Ówczesne badania dowodzą, że roślina ta bogata jest we
flawonoidy, kwasy organiczne, garbniki, sole mineralne, witaminy (A, C, K, B2, E) oraz składniki mineralne (wapń, żelazo, mangan, potas, fosfor). To dzięki nim
pokrzywa wykazuje liczne działania zdrowotne, w tym
m.in. przeciwzapalne, przeciwwirusowe, moczopędne,
żółciopędne, przeciwbólowe i antyutleniające. To dlatego ma zastosowanie w leczeniu chorób: nerek, trzustki
i wątroby, zaburzeniach przemiany materii, a także zapaleniu stawów i anemii. Z kolei wyciąg z jej korzenia
wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Surowiec
Surowcem są młode liście, zbierane jeszcze przed kwitnieniem pokrzyw (kwiecień – maj), a także korzenie
wykopywane jesienią lub wczesną wiosną. Z kolei ze
świeżych, młodych pędów można pozyskiwać bogaty
w mikroelementy sok.
Uroda
Dzięki zawartości krzemu pokrzywa pozytywnie wpływa na stan włosów, paznokci oraz skóry. To z tych powodów nasze babcie przygotowywały płukanki z pokrzyw
i skutecznie pielęgnowały nimi włosy.

Kuchnia
Nie każdy wie, że pokrzywę z powodzeniem można
przyrządzać tak jak szpinak. Doskonale bowiem sprawdza się jako bogaty w witaminy barwnik do ciast, koktajli, a także dodatek do jajecznic, sałatek oraz past. Warto
zaznaczyć, że do spożycia zaleca się wyłącznie młode liście pokrzyw, gdyż starsze zawierają szkodliwe dla nerek
ziarniste cząstki.
Ogrodnictwo
Pokrzywa sprawdza się również w ogrodnictwie jako naturalny nawóz. Jest rośliną żywicielską dla około 30 gatunków owadów, w tym m.in. gąsienic rusałek, jednych
z najpiękniejszych motyli występujących na terenie Polski. Eliminując pokrzywy z naszego ogrodu pozbywamy
się motyli. Zatem oprócz sadzenia roślin miododajnych,
pozostawiajmy niewielkie enklawy porośnięte pokrzywą, gdyż posłuży nie tylko nam, lecz również wzbogaci
nasze otoczenie o niewielkie stadko barwnych motyli.

CIEKAWOSTKI
•	
Pokrzywa zawiera bardzo dużą
ilość białka, nawet 25 % w suchej
masie.
•	
Kury karmione paszą z dodatkiem pokrzyw znoszą jajka
o ciemniejszej barwie żółtek.
•	Rybacy z Kamczatki z włókien
pokrzyw sporządzali sieci rybackie, charakteryzujące się trwało-

ścią i lekkością, wysoką odpornością na gnicie i niską nasiąkliwością.
•	
Włókna wykonane z pokrzyw
służyły do wyrobu: lin, sznurów,
worków, prześcieradeł, pościeli,
a także mundurów. Co ciekawe
– włókna te charakteryzują się
dużą sprężystością i wytrzymało-
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ścią, a technologia ich wykonania
należy do jednych z najprostszych. Nie każdy wie, że z pokrzyw można otrzymać również
papier.
•	Dawniej liście pokrzyw wykorzystywano podczas transportu ryb
oraz raków, dzięki czemu dłużej
zachowywały swoją świeżość.

zdrowie i ekologia
Propozycje wykorzystania pokrzywy

Leśny tort

Krem:
• 250 g serka mascarpone
• 200 ml śmietanki 30%
• 4 łyżki cukru pudru
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 łyżeczka wanilii
• 9 g śmietan-fix
(opcjonalnie)

zwiędną), jednocześnie mieszając. Na koniec zblendować do uzyskania konsystencji musu.Jajka ubić z cukrem
pudrem na puszystą, jasną masę, do której delikatnym
strumieniem wlewać olej. Następnie dodać zielony mus
z pokrzyw i zmiksować na małych obrotach do momentu
połączenia się składników w jednolitą masę.
Mąkę przesiać przez sito i wymieszać z proszkiem
do pieczenia, a następnie przesypać do ubitych jajek
i zmiksować na małych obrotach na jednolitą masę. Całość wlać do formy o średnicy 24 cm, wyłożonej papierem i piec przez ok. 45 minut, w temperaturze 180°C.
Po upieczeniu odczekać do pełnego wystygnięcia.
Krem na nadzienie
Zmiksować mocno schłodzony ser mascarpone, śmietankę oraz cukier puder i wanilię. Ubijać do momentu aż
masa zwiększy swoją objętość i będzie puszysta.
Opcjonalnie można dodać śmietan–fix, który skutecznie usztywni krem.

Dekoracje:
• jagody
• maliny
• borówki
• liście mięty
lub szałwii
Przygotowanie:
Ciasto
Świeże liście młodych pokrzyw dokładnie wymyć,
a następnie gotować ok. 1–2 minuty (do momentu aż

Przełożenie
Ostudzone ciasto przekroić na 2 części. Dolną położyć na paterze bądź na talerzu, a następnie polać sokiem
z cytryny i wyłożyć krem.
Górną część zetrzeć na tarce o dużych oczkach lub
skruszyć, a następnie rozłożyć na kremie. Całość udekorować owocami (malinami, jagodami i borówkami)
oraz liśćmi mięty lub szałwii, wedle preferencji.

Zielone spaghetti
Składniki:
• 250 g świeżo zebranych liści pokrzyw
• 250 g sera typu Feta (półtłustego)
• 250 g makaronu typu spaghetti
• ząbek czosnku
• łyżka oleju słonecznikowego
• pieprz (opcjonalnie sól)
Przygotowanie:
Świeżo zebrane liście młodych pokrzyw należy dokładnie wymyć i pokroić. Następnie odciśnięte z wody wrzucić na rozgrzany na patelni olej i dodać drobno pokrojony
czosnek. Do otrzymanej masy dodać ser typu Feta i doNa stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen
tekst o pokrzywie i więcej propozycji wykorzystania go.

Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przyrody” to teksty o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniące funkcji
poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.

prowadzić do jego całkowitego rozpuszczenia. Do smaku
doprawić pieprzem. Z solą warto uważać, gdyż sery Feta
same w sobie są dość słone.
Otrzymaną pastę serwować z ugotowanym al dente
makaronem typu spaghetti. Doskonale nadaje się również
jako farsz do makaronów typu duże muszle.

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

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst/foto: Joanna Szczepanik, foto: Adobe Stock
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Składniki:
Ciasto:
• 450 g świeżo zebranych liści młodych pokrzyw
• 2/3 szklanki oleju słonecznikowego
• 1 szklanka cukru pudru
• 3 jajka
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
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Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie
od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Już po raz trzeci babicka biblioteka włącza się w tę akcję.
Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczna edycja przenosi się do świata wirtualnego.
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom online rozpoczynamy 1 czerwca. Niech to będzie Dzień Dziecka
z Książką i wielkie święto czytania dzieciom! Czytajmy
dzieciom – w prezencie. Nie ma lepszego daru dla dziecka
niż poświęcony mu przez bliskich czas. A najlepiej wykorzystać go na wspólne czytanie!
Hasło tegorocznego OTCD to „Cała Polska czyta
o zwierzętach”. Drodzy Rodzice! Przyjmijcie zobowiązanie i w tym szczególnym tygodniu, codziennie, bądźcie
z nami na fanpage’u @BibliotekaStareBabice o godzinie
18.00. Zaplanowaliśmy codzienne czytanie, które można
będzie obserwować w mediach społecznościowych oraz
na stronie internetowej. Czytać będą nasi bibliotekarze.
Co będą czytać? W programie mamy bajki-plasterki na
dziecięce rozterki. Powędrujemy Bajkową Aleją w Królestwie Bajkolandii, gdzie mieszkają różne historie. A jak
wiadomo, w bajkowym królestwie wszystko zawsze kończy się dobrze!

Mała książka – Wielki Człowiek. Pomimo ograniczenia
działalności babickiej biblioteki nadal można zbierać delfinki (dzieci, które posiadają już kartę Małego Czytelnika).
maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

Akcję Instytutu Książki chcemy zakończyć ostatecznie
26 czerwca. Oznacza to, iż osoby, które zebrały 10 delfinków prosimy o przesłanie zdjęcia obu stron karty Małego
Czytelnika na adres: ulahoczyk@gmail.com.
Zostanie przygotowany dyplom wraz z drobnym upominkiem, a rodzice zostaną poinformowani o możliwości
odbioru nagrody.

Drodzy Rodzice!
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biblioteki, jeżeli brakuje Wam delfinków, nie przychodźcie
z dziećmi do biblioteki! Przyjdźcie sami! Wypożyczając
książki dla swoich pociech, zabierzcie ze sobą kartę biblioteczną oraz kartę Małego Czytelnika. Aktualnie nie
prowadzimy już zapisów w projekcie. Ostatnim dniem na
otrzymanie delfinka jest 26 czerwca.
Premiera Bibliobajki. Nasze potrójne, biblioteczne,
nadzwyczajne wydarzenie, czyli uhonorowanie projektu
„Bibliobajka wierszem stoi”. Termin wyznaczony był na
17 marca, ale ze względu na obecną sytuację i związane
z nią obostrzenia warsztaty nie mogły się odbyć. Przenosimy je do wirtualnej rzeczywistości i zapraszamy
17 czerwca online o godzinie 16:30, kiedy to odbędzie się
spotkanie z autorką ilustracji Agatą Matraś. Będziemy
rozmawiać i opowiadać z perspektywy autorki i ilustratorki, jak to się wszystko zaczęło, jak również wspominać
zajęcia projektowe. Bądźcie z nami! Oczywiście na naszym
fanpage’u @BibliotekaStareBabice.
Urszula Hoczyk, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

biblioteka
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75 lat temu wyzwolono Oflag VII A w Murnau
29 kwietnia 1945 r. wyzwolono Oflag w Murnau, w którym przebywało 5 tysięcy polskich oficerów, w tym 30 generałów. Trafili tam jako jeńcy, którzy dostali się do niewoli po wojnie obronnej
1939 r. i po Powstaniu Warszawskim 1944 r. Niewiele brakowało, a nikt by nie przeżył. Rozkaz
likwidacji jeńców był już wydany. W Murnau są także babickie akcenty, trwają tam do dziś…
Polscy oficerowie
w Murnau
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DECYDOWAŁO KILKA MINUT…
Pod koniec kwietnia 1945 r. polscy oficerowie w Murnau zdawali
sobie sprawę z tego, że zagrożenie
likwidacją obozu jest całkiem realne. Jeden z zaprzyjaźnionych feldfebli (sierżantów) przekazał jeńcom
informację, która zelektryzowała
wszystkich. Otóż w obozie planowano zarządzić generalny apel,
podczas którego SS-mani, którzy
przyjechali 40-stoma samochodami
do Murnau, mieli zmasakrować jeńców. Polska komenda obozu przekazała tę wiadomość przedstawicielom
Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, a ci dalej – Amerykanom.
W niedzielę 29 kwietnia oficerów
przebywających w oflagu zbudziły
odgłosy walk dochodzące od strony
Monachium. Były one tym głośniejsze, że wzmacniało je echo bawarskich Alp. Nad obozem pojawił się
amerykański samolot zwiadowczy,

który najwidoczniej rozpoznawał
teren.
W południe na rozkaz komendanta obozu kpt. Oswalda Pohla
niemieccy wartownicy zeszli z wież
strażniczych. Broń złożono w wartowni, a na narożnikach drutów
kolczastych umieszczono białe
chorągiewki. Około godz. 15:00 od
Chwilę po walce
przed bramą oflagu
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strony Weilheim, przy narastających
odgłosach walki, zaczęły nadjeżdżać
w kierunku obozu amerykańskie
czołgi „Stuarty”. Był to moment, gdy
komendant obozu rozwinął białą
flagę i wyszedł przed bramę, chcąc
poddać Amerykanom oflag wraz
z czterdziestoosobową załogą wartowników.

historia
Ppor. Jan Sekuła,
portret wykonany
w Murnau

W tym samym czasie od strony
południowej nadjechał samochód
osobowy z wyższymi oficerami SS,
któremu towarzyszyło kilka większych pojazdów. SS-mani otworzyli
ogień, raniąc kpt. Pohla i wartownika
niosącego flagę. „Stuarty” odpowiedziały serią z karabinów maszynowych, dwóch SS-manów zostało
zabitych. Rykoszetem został trafiony,
stojący w tłumie jeńców przy drutach, ppor. Alfons Mazurek. Odniesiony do izby chorych wkrótce
zmarł. Przy zabitym oficerze SS Ficku znaleziono rozkaz nakazujący zabicie wszystkich jeńców. Amerykanie
przyjechali w ostatniej chwili…
UPRAGNIONA WOLNOŚĆ
Po krwawej walce z czołówką SS-manów, dwa amerykańskie czołgi
ruszyły w pościg za uciekającymi
Niemcami, a jeden wjechał do obozu. Wśród członków załogi czołgu znaleźli się m.in. kpr. Ryszard
Pawłowski z Chicago i jego kolega
Franek rodem z Kalisza. Franek

krzyknął do jeńców – chłopaki, jesteśta wolne! Żołnierze w szale radości i entuzjazmu witali pierwszy
dzień wolności. Oflag VII A Murnau wyzwolili żołnierze 12. Dywizji
Pancernej gen. mjr. Rodericka R.
Allena, przyporządkowanej czasowo 3. Amerykańskiej Armii gen.
George’a Pattona. Już następnego
dnia oflag przekształcono w Polski
Ośrodek Wojskowy w Murnau Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
BYŁ Z NIMI JANEK Z ZIELONEK…
Wśród uwolnionych polskich oficerów był ppor. Jan Sekuła, który od lat
50. XX wieku przez wiele lat mieszkał na terenie Pałacu w Zielonkach,
którym po wojnie zarządzał PGR,
a później Stacja Hodowli Roślin.
Jan Sekuła ps. Czeski walczył
w Powstaniu Warszawskim w oddziale Legii Akademickiej NSZ.
Bronił m.in. Reduty Banku Polskiego i Starówki. Jego oddział,
jako jeden z ostatnich, przeprawił
się kanałami z pl. Krasińskich do

centrum Warszawy, na ul. Warecką. Po kapitulacji Powstania przez
obóz przejściowy w Ożarowie
Mazowieckim trafił do Lamsdorf,
a następnie do Murnau. Po wyzwoleniu obozu dołączył do II Korpusu gen. Wł. Andersa we Włoszech,
a następnie pojechał z wojskiem do
Anglii, gdzie służył m.in. w żandarmerii. Do Polski wrócił statkiem
przez Gdynię w 1947 r., jak większość murnauczyków.
Starsi mieszkańcy naszej gminy
pamiętają Jana Sekułę. Mieszkał
w Zielonkach przez wiele lat, pracował jako ogrodnik w Stacji Hodowli
Roślin, był współzałożycielem LZS
Zielonki, członkiem zarządu OSP
Stare Babice. W latach 60-70 pełnił
funkcję radnego, był szefem babickiego ZBOWID-u, a także mężem
zaufania i działaczem PZPR. Jak
twierdził – musiał wstąpić do partii,
aby ukryć swoją przeszłość i chronić
rodzinę. Starał się służyć Polsce tak,
jak umiał. Zmarł w 1992 r. Spoczywa na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. Pamięć o ppor. Janie Sekule
kultywują jego syn – Pan Stanisław
Sekuła (członek babickiego Koła
ZOR RP) i jego wnuczka - nauczycielka Pani Marta Lasota. Obojgu
Państwu dziękuję za przypomnienie postaci ich przodka - Powstańca
Warszawskiego.
MAJOR JACEK DECOWSKI –
BABICKI HEKTOR
Z ziemią babicką już na wieki
związany jest mjr Jacek Decowski
z III batalionu 26. pułku piechoty,
dowódca obrony Ośrodka Łączności Babice. Pod datą 27 września
1939 r. zapisał: Koniec mej chlubnej
walki. Zabitych i rannych podać nie
mogę. Z etatowego batalionu około
900 ludzi (3-krotne uzupełnienie po
150-200) ludzi dostało się do niewoli
niespełna 300, a zwiało zdaje mi się
mało w godzinach tego piekielnego
ognia… Ten skromny zapis podsumowuje dwutygodniowy okres
walk, w którym jeden samotny batalion, wspomagany czasowo przez
różne jednostki, opierał się skutecznie całej nacierającej niemieckiej
dywizji. Żołnierze majora Decowskiego w większości spoczywają tu –
na babickim Cmentarzu Wojennym.

maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

41

historia
Zenon Kajak
przy odnowionych
tablicach pamięci

została pięknie odnowiona, zdobi ją
na powrót orzeł w koronie, a duża
tablica upamiętniająca 5 tys. polskich oficerów odzyskała czytelność
i blask. Pan Zenon wykonał całą pracę w odruchu patriotycznego serca,
jesteśmy mu za to głęboko wdzięczni. Na wniosek Zarządu Głównego
ZOR RP uhonorowaliśmy Pana Zenona Kajaka Srebrnym Medalem Za
Zasługi dla ZOR RP.
PANI KONSUL PRZYJEDZIE…
Od czasu pierwszego spotkania
z Panią Elżbietą Sobótką – Konsulem Generalnym RP w Monachium
nawiązała się nić przyjaźni pomiędzy nią i babicką społecznością.
Wiele razy odwiedzała naszą gminę,
a obecnie współpracuje z babickim
Klubem Seniora „Nadzieja”. Gdy tylko zakończą się ograniczenia związane z pandemią, wygłosi w Starych
Babicach prelekcję na temat kulisów
dyplomacji i historii Murnau. Będziemy Państwa informować o tym
wydarzeniu.
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PAMIĘTAMY I NIE
ZAPOMNIMY…
Major Decowski był jeńcem oflagu
w Murnau, zmarł w niewoli 7 lipca
1941 r. na atak serca. 10 sierpnia 2012
r. odsłoniliśmy na jego grobie tablicę dziękczynną od babickiej społeczności – od samorządu i Związku
Oficerów Rezerwy RP. Tablica projektu płk. Kazimierza Dymka przedstawia czapkę majora z orzełkiem
w koronie, jest na niej także krótki
tekst. Tego dnia odsłonięto również
w Murnau tablicę przed oflagiem,
ufundowaną przez Radę Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Dużą
rolę w tym patriotycznym przedsięwzięciu odegrała Pani Elżbieta Sobótka – ówczesny Konsul Generalny
RP w Monachium. Związek Oficerów Rezerwy również dołożył tam
„swoją cegiełkę”.
Tymczasem minęły lata, orzełek
odpadł od wojskowej czapki, a zbiorowa tablica zaśniedziała i stała się
zupełnie nieczytelna. Prośby o zaradzenie tej sytuacji wystosowane
do polskich władz w Monachium

przez wnuka majora – Mariusza
Decowskiego w 2018 r., mimo obietnic, pozostały przez rok zupełnie
bez rezultatu. Pan Mariusz Decowski zwrócił się zatem w tej sprawie
jesienią 2019 r. do babickiego Koła
Związku Oficerów Rezerwy RP im.
Obrońców Radiostacji Babice. Nie
mogliśmy tolerować braku poszanowania dla pamiątek po polskich
bohaterach…
POMÓGŁ PRZYJACIEL…
Wiele już razy przekonałem się, że
w społecznym działaniu, w sprawach związanych z polską historią,
pomaga cudownie jakaś siła wyższa.
Tak było i tym razem. Dokonując
odnowienia grobów nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych
w Borzęcinie Dużym, poznałem
Pana Zenona Kajaka z Wojcieszyna
– specjalistę w dziedzinie konserwacji zabytków, który zobowiązał
się doprowadzić do odpowiedniego
stanu tablice w Murnau. Tak się też
stało. Pod koniec ubiegłego roku,
z całym pietyzmem, czapka majora

maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

KONTAKTY ZBLIŻAJĄ NARODY
Temat Murnau jest frapującym
zagadnieniem nie tylko dla historyków, ale również dla turystów
i młodego pokolenia. To kawałek
Polski w bawarskich Alpach – kwatera z orłem w koronie na cmentarzu parafialnym i wiele poloników
w pobliskim Monachium. Wójt
Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka planuje odnowienie kontaktów z władzami Murnau i doprowadzenie do wymiany grup
młodzieżowych pomiędzy naszymi
społecznościami. Dzieci w babickiej
gminie uczą się języka niemieckiego, a niemieckie władze już wcześniej deklarowały chęć nawiązania
bliższych kontaktów. Dziś wojenna
historia może łączyć narody, w duchu przyjaźni, wzajemnego poznania i wspólnej Europy. Oby nigdy
więcej nie było żadnej wojny – dla
tej idei warto pracować…
tekst: Marcin Łada
Źródła: fot. archiwum rodziny Sekułów; strona internetowa –„1939-1945 les photo oubliees the forgotten photo”; Zenon Kajak; Danuta
Kisielewicz „Niewola w cieniu Alp”.

historia

Prace renowacyjne na terenie cmentarza
wojennego w Starych Babicach
Dbałość o miejsca pochówku obrońców ziemi
babickiej to przejaw
naszego do Nich szacunku, wdzięczności
i pamięci. Zabiegi pielęgnacyjne niejednokrotnie
podejmują mieszkańcy
i uczniowie naszych
szkół. Poważniejsze
prace renowacyjne leżą
w gestii włodarzy gminy.
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W planach Urzędu jest czyszczenie
pomników oraz doświetlenie kilku
miejsc cmentarza: bramy wejściowej, pomnika głównego i masztu
flagowego. Istnieje także koncepcja
stworzenia tablicy informacyjnej z historią cmentarza i wspomnieniem
o żołnierzach tu spoczywających.
Merytoryczna praca nad tablicą powierzona została panu Marcinowi
Ładzie – prezesowi babickiego Koła
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej; wieloletniemu
redaktorowi naczelnemu Gazety Babickiej, niestrudzonemu badaczowi
historii babickiej ziemi.

Zamysł renowacji (dokumentacja
wraz z wizualizacją) znajduje się w tej
chwili u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czekamy, by pomysł
i wstępny projekt zostały zaopiniowane. W planach jest przeprowadzenie
czyszczenia piaskowych tablic, płyt
chodnikowych, malowanie ogrodzenia oraz doświetlenie kluczowych
punktów cmentarza. Dopiero po
uzyskaniu pozytywnej opinii, urząd
zamówi projekt, przedstawi go do akceptacji konserwatorowi i przygotuje
zapytanie ofertowe do firm realizujących tego typu zadania.
Podobny zakres prac porządkowych i doświetlenioa planowane są w Borzęcinie Dużym przy

Misjach Afrykańskich w miejscu
pamięci narodowej.
Przykładowy efekt oświetlenia obu
miejsc przedstawiamy Państwu na
wizualizacjach.
Dziękujemy panu Grzegorzowi
Grzybowskiemu i wszystkim innym
osobom niewymienionym z imienia
i nazwiska zaangażowanym w opiekę nad cmentarzem.
tekst: AK; foto: wizualizacje UGSB

Jeśli posiadacie Państwo dawne
zdjęcia Cmentarza Wojennego
w Starych Babicach, prosimy serdecznie o kontakt z redakcją. Możemy sfotografować je na miejscu.
Warto wiedzę o historii cmentarza
przekazać szerszej społeczności.
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Historia babickiej
rodziny Kazoniów cz. 2
Babickie rody

Kontynuujemy opowieść o rodzinie Kazoniów. W ubiegłym numerze, w części pierwszej tekstu wspomnieniowego, ukazaliśmy
postaci Mieczysława i Felicji, którzy w 1937 roku sprowadzili się
do Babic. Dziś przyjrzyjmy się sylwetkom ich synów – Mirosława
i Jerzego z żonami.
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Rok 1942 – Mirek i Jurek

Starszy syn Mieczysława i Felicji
Mirosław Kazoń początkowo uczył
się w Warszawie w szkole podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast po przeprowadzce do
Babic kontynuował naukę w babickiej Szkole Powszechnej, którą ukończył w 1939 r. Szkoła ta mieściła się
na rynku babickim po wschodniej
stronie, w budynku dawnej karczmy, który był własnością Eugeniusza
Przedworskiego.
Z powodu wybuchu II wojny światowej Mirosław nie mógł rozpocząć
planowanej edukacji gimnazjalnej.
W czasie okupacji polskie dzieci
mogły uczyć się tylko w szkołach
zawodowych (Niemcy potrzebowali wykwalifikowanych robotników),
więc uczęszczał do szkoły rybackiej,
gdzie byli zatrudnieni znakomici nauczyciele. Uzyskał tam wszechstronne wykształcenie, nieodbiegające od
tego, które mógłby otrzymać w szkole
przedwojennej.
W trakcie wojny pomagał rodzicom
w gospodarstwie i uczył się na tajnych
kompletach oraz w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym
Jadwigi Markiewicz w Boernerowie

(obecnie Bemowo). Szkoła ta stała
się ośrodkiem odgrywającym ważną
rolę zarówno w osiedlu Boernerowo,
jak i w osiedlach Blizne i Groty. Babice też wysyłały tam swoją młodzież.
Pierwsza historyczna matura odbyła się w czerwcu 1945 r. – zdawało ją
i zdało 8 osób w tym Mirosław Kazoń. Były to początki XXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Cypriana
Kamila Norwida, szkoły, której początki związane są z dziejami oświaty
w Warszawie. Dojazdu do Warszawy
wówczas nie było, młodzież chodziła
do stolicy pieszo lub czasem uczniowie mogli liczyć na podwózkę do
miasta, na przygodnym wozie konnym. Obecnie szkoła znajduje się na
ulicy Obozowej 60 i wielu z naszych
mieszkańców jest jej absolwentami.
Mirosław studiował medycynę na
wydziale lekarskim w warszawskiej

Luty 1972 – Jadwiga i Mirosław
Kazoniowie w Krynicy
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Akademii Medycznej. Na studiach,
jako wolontariusz, podjął pracę
na oddziale urologicznym szpitala
im. Dzieciątka Jezus w Warszawie.
W 1951 r. ożenił się z Jadwigą Dawidowską (mieszkanką pobliskiego
Lubiczowa) i oboje przeprowadzili się
do domu rodzinnego na ul. Odolańską w Warszawie. Dom ten przetrwał
wojnę, ale był zamieszkały przez wiele
osób przymusowo zakwaterowanych
– początkowo Mirosław z rodziną
mieszkali tylko w jednym pokoju.
Z czasem małżeństwo Kazoniów wykupiło od lokatorów ich pokoje i odzyskali cały dom. Mirosław ukończył
studia w 1952 r. i dostał powołanie do
wojska na trzy i pół roku.
W 1955 r. wrócił do szpitala na pełny etat na oddział urologiczny pod
kierownictwem prof. Stefana Wesołowskiego. W 1960 r. uzyskał specjalizację z urologii, a w 1962 r. obronił
doktorat. Biegła znajomość języka
niemieckiego pozwoliła mu na odbycie licznych staży i uczestnictwo
w kongresach niemieckich urologów.
Habilitował się w 1971 r. Od roku 1973
był ordynatorem oddziału urologicznego w Szpitalu Bielańskim, a w latach 1976–1980 w Szpitalu Wolskim.
Przez 17 lat (1980–1997) pełnił funkcję
kierownika Kliniki Urologii CMKP
w szpitalu im. W. Orłowskiego przy
ulicy Czerniakowskiej. Nominację
profesorską otrzymał w 1989 r.
W życiu i w pracy zawodowej
kierował się miłością do człowieka.
Był wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami, na przykład
honorowym członkostwem PTU
(Polskiego Towarzystwa Urologicznego) czy Złotym Krzyżem Zasługi. Był członkiem Europejskiego
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Rok 1951 – ślub
Marii z Michałowiczów
i Jerzego Kazonia

Jerzy, młodszy syn Państwa Kazoniów, rozpoczął naukę w Publicznej
Szkole Powszechnej na Mokotowie
przy ul. Narbutta. Od 1937 r. kontynuował edukację w Babicach, w tej
samej szkole, co starszy brat. Pan
Jerzy po latach wspominał zdarzenie, które na szczęście dobrze się
skończyło. Gdy z kolegami przyszedł
nad stawy znajdujące się w majątku
dziadka autorki – Władysława Carossi Mariilc z Michałowicz Jerzego Kazonia – wpadł do wody, ale z pomocą
kolegów wydostał się na brzeg. We

Rok 1910 – Mieczyslaw
Michałowicz
z synem Jerzym

dworze państwa Carossi został wysuszony, a następnie wysłany do domu.
Rodziny Kazoniów i Carossich przez
wiele lat się przyjaźniły i do dziś potomkowie pozostają w serdecznych
kontaktach.
Jerzy w latach 1941–1944 uczęszczał do Prywatnej Szkoły Rolniczej
I stopnia prowadzonej przez inżyniera Wiśniewskiego, bo okupant
zezwolił tylko na naukę zawodu. Jak
większość młodzieży w tamtym czasie uczył się na tajnych kompletach
przy gimnazjum Reytana w Warszawie i w czerwcu 1944 r. zdał małą
maturę. We wrześniu 1945 r rozpoczął naukę w liceum przyrodniczym
w Boernerowie i tam w 1947 r. zdał
maturę. W latach 1947–1952 studiował na Wydziale Ogrodniczym
SGGW. Pracę dyplomową pt. „Badanie ciągników ogrodniczych”, której
promotorem był prof. Czesław Kanafojski obronił 9 stycznia 1952 r., i uzyskał tytuł inżyniera ogrodnika oraz
magistra prac agrotechnicznych. Po
studiach Jerzy otrzymał skierowanie
do pracy na 3 lata do Centrali Nasiennej i Szkółkarstwa w Warszawie, gdzie
prowadził nadzór nad parkiem maszynowym oraz przerobem nasion
w pięciu oczyszczalniach: w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Krakowie
i Warszawie. W 1951 r. zawarł związek
małżeński z koleżanką ze studiów,
Marią Michałowicz.
Maria Kazoniowa z Michałowiczów, żona Jerzego, urodziła się
16 września 1928 r. w Warszawie
w rodzinie inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. Ojciec Jerzy

Michałowicz (1903–1936) był lekarzem pediatrą przykładającym wielką
wagę do wpływu sportu na stan zdrowia. Był współtwórcą klubu sportowego SKRA. Przeprowadził pierwsze
w Polsce masowe badania lekarskie
zawodników, był inicjatorem utworzenia poradni sportowej przy RKS
SKRA. Po ukończeniu w 1928 r wydziału lekarskiego UW, specjalizował

Rok 1934 – Wladyslawa
i Jerzy Michałowiczowie

się w chorobach dziecięcych pracując
4 lata jako wolontariusz w Klinice
Dziecięcej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1934 r. objął kierownictwo
Oddziału Niemowlęcego w szpitalu
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i Międzynarodowego Towarzystwa
Urologicznego. Pozostawił po sobie
nie tylko świetny dorobek naukowy,
ale też serdeczną wdzięczność niezliczonych pacjentów i zespołu lekarskiego, który tworzył, uczył i kochał.
Mirosław był emocjonalnie związany
z rodzicami których otaczał medyczną opieką, co niedzielę przyjeżdżając
w odwiedziny do Babic. Przy okazji
spotykał się z bratem Jerzym, z którym miał wspólne zainteresowania
historyczne. Rozprawiali o zawiłościach politycznych epok, o założeniach strategicznych bitew i wojen,
recenzowali przeczytane książki i artykuły. Z małżeństwa z Jadwigą urodziły się dwie córki (Małgorzata ur.
1952, Anna ur. 1954). Mirosław odszedł w 1999 r. po krótkiej chorobie.
Pochowany jest w rodzinnym grobie
na babickim cmentarzu.
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Babickie rody

Dziecięcym przy ul. Kopernika
w Warszawie. Matka Władysława
z Wiśniewskich (1904–1992) była
urzędniczką. W czasie drugiej wojny światowej współpracowała z organizacją „Żegota” – Rada Pomocy
Żydom. Była to polska humanitarna
organizacja podziemna, działająca
w latach 1942–45. Władysława współpracowała m. in. z Jadwigą Piotrowską i Ireną Sendlerową.

ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu. Przez marszałka Piłsudskiego
był zaliczany do przyjaciół i pełnił
funkcję lekarza rodzinnego jego córek. W czasie drugiej wojny światowej
należał do organizatorów Polskiego
Państwa Podziemnego. W listopadzie
1942 został aresztowany, więziony na
Pawiaku, przewieziony do obozu na
Majdanku, później do Gross-Rosen
i Litomierzyc. Wspomnienia lekarzy

Rok 1950 – wizyta królowej belgijskiej
Elżbiety; prof. Mieczysław Michałowicz
wita gościa
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Ojciec Marii, Jerzy zaraził się
szkarlatyną od chorego dziecka
i po tygodniowej chorobie zmarł,
osierocając 9-letnią Marię i 7-letnią
Ewę (późniejszą lekarz pediatrii).
Była to wielka tragedia rodzinna.
Władysława była w 3. miesiącu
ciąży z synem. Rodziną troskliwie
zaopiekowali się dziadkowie: Stanisława z Jaczynowskich (1876–1972)
i prof. Mieczysław Michałowicz
(1876–1965).
Mieczysław był lekarzem, współtwórcą polskiej pediatrii, dyrektorem Kliniki Dziecięcej na Litewskiej,
dziekanem wydziału lekarskiego
(1929–1930) na UW, rektorem UW
(1930–1931), senatorem w Sejmie
2-giej Rzeczypospolitej. Był bardzo
dobrze wykształcony, znał kilka języków: rosyjski, niemiecki, francuski,
grekę i łacinę. Oprócz bogatej pracy
zawodowej i naukowej był zaangażowany w ruch społeczny (komisje
opieki społecznej i oświatowej) i ruch
polityczny (PPS, później SD). Brał aktywny udział jako lekarz w zorganizowaniu w 1901 r. ucieczki Piłsudskiego

i więźniów pokazują jego wspaniałą postawę wzmacniającą psychikę
współwięźniów (prowadził wykłady
i prelekcje broniące przed więziennym otępieniem). W okresie nieobecności profesora jego rodzina
(żona, synowa i troje dzieci (5, 12
i 14 lat) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Klinika na ul. Litewskiej ofiarowała im pomoc. Rodzina
co miesiąc dostawała pensję profesora (prawdopodobnie z zarobków
lekarzy), mleko i obiady szpitalne.
Przynosiły je w menażkach córki
Maria z Ewą z Litewskiej, później ze
Śliskiej. Dom rodzinny Marii mieści
się przy ul. Lekarskiej w Warszawie.
Obecnie mieszka tam siostra Marii
– Ewa z rodziną.
Maria spędziła dzieciństwo na
ul. Lekarskiej i uczęszczała wraz
z siostrą Ewą do prywatnej pensji
dla dziewcząt czyli do „Gimnazjum
Żeńskiego im. Wandy z Posseltów
Szachtmajerowej w Warszawie”.
Uczęszczały tam również córki Józefa
Piłsudskiego, hrabianka Anna Branicka i inne znane, zamożne osoby
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ale również dziewczynki z ubogich
rodzin. Poziom nauczania w szkole
był wysoki, nauczyciele byli wymagający. Szkoła mieściła się na Ochocie
w nowo wybudowanym budynku.
Gdy wybuchła II wojna światowa,
Niemcy po wejściu do Warszawy
zajęli większość budynku na szpital
wojskowy, ale w jednej części nadal
mieściła się szkoła i działała oficjalnie
jako podstawowa z żeńskimi kursami
krawiecko-bieliźniarskimi. Pod tym
płaszczykiem, nieoficjalnie realizowano program gimnazjum i liceum.
Zarówno uczennice jak i nauczyciele
bardzo się narażali. Przed wybuchem
Powstania Warszawskiego, jeszcze
w lipcu, wysłano Marię z rodzeństwem do Otwocka, a potem dzieci
przebywały w Bieniewicach pod Błoniem. Po wojnie dom rodzinny na
ulicy Lekarskiej był zburzony, Maria
mieszkała u rodziny na Pradze, maturę zdała w 1947 r. w Liceum im.
Marii Skłodowskiej-Curie na Saskiej
Kępie. W latach 1947–1952 studiowała na Wydziale Ogrodniczym na
SGGW, gdzie poznała swojego przyszłego męża Jerzego Kazonia. Pracę
dyplomową pisała w Katedrze Chemii Ogólnej u prof. Leyko na temat
własności chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych truskawek.
W czasie studiów brała czynny udział
w pracach samorządu studenckiego.
Zamieszkała z mężem i córka Ewą
w 1955 r. w Babicach i mieszkała tu aż
do śmierci w 2009 r. Jest pochowana
na babickim cmentarzu w grobie rodzinnym Kazoniów.
Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska

Ciąg dalszy nastąpi.
Źródła;
∙ Historia Szkoły – XXIV LO im. C. K. Norwida
– strona szkoły.
∙ Czasopismo Naukowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
∙ Szkoły Fundacji im. Wandy z Posseltów
Szachtmajerowej – Wikipedia
∙ Informacje P. Ewy Kazoń-Dąbkowskiej,
za które serdecznie autorka dziękuję.

Opowiedz nam o swojej rodzinie!
Zapraszamy osoby zainteresowane
publikacją historii swojego rodu na
łamach Gazety Babickiej do kontaktu – przez redakcję – z autorką naszej rubryki, która wysłucha
i spisze Państwa wspomnienia.

sport

Spor t i rekreacja
w dobie epidemii
W połowie marca, w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia wszystkich obiektów sportowych. Szybko zorientowaliśmy się, że powrót do treningów z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w najbliższym czasie
nie będzie możliwy. Nie zrezygnowaliśmy jednak
z działań rekreacyjnych. Treningi online dawały nam
możliwość zachowania aktywności fizycznej. Serdecznie dziękujemy trenerom i instruktorom, którzy
prowadzą zajęcia w wirtualnej rzeczywistości.
Pod koniec kwietnia pojawił się komunikat o przywracaniu aktywności sportowej na obiektach otwartych.
Była to świetna informacja dla klubów, stowarzyszeń czy
innych podmiotów, działających w sferze sportu i rekreacji. Po przymusowej przerwie mogliśmy otworzyć
boiska piłkarskie, szkolne, wielofunkcyjne, a także korty
tenisowe. Jednak mogło na nich trenować niewiele osób.
W chwili obecnej obserwujemy proces tzw. odmrażania sportu. Od 20 maja mogliśmy otworzyć halę sportową oraz sale gimnastyczne. Na obiektach sportowych
może trenować większa ilość zawodników. Do pełnego
sukcesu brakuje otwarcia klubów fitness czy siłowni.
Liczymy także na możliwość przeprowadzenia imprez
sportowych w przestrzeni otwartej.

Warto podkreślić, że przechodzenie do kolejnych etapów odmrażania sportu uzależnione jest od panującej
w danym momencie sytuacji epidemicznej. Dlatego też
niezwykle trudno jest wyrokować, kiedy przejdziemy
do ostatniego etapu, czyli powrotu do organizacji dużych imprez sportowych. Jesteśmy optymistami. Mamy
nadzieję na organizację 5. Dziesiątki Babickiej zaraz po
wakacjach.
tekst, grafika GOSiR

Sezon 2019/2020 decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej został zakończony z powodu panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Tym samym drużyna Seniorów Naprzód Stare Babice awansowała do Ligi Okręgowej.
Naprzód Stare Babice przy bardzo dużym udziale Sponsora Strategicznego CENTRUM FOTOWOLTAIKI Pana
Prezesa Zarządu Michała Suska oraz Prezesa Klubu Marka
Kamińskiego oraz całego sztabu szkoleniowego, którzy zapewnili drużynie pełen komfort pracy wygrała swoją grupę
zajmując 1. miejsce w tabeli wygrywając 11 spotkań, a jedno tylko remisując.
Drużyna Naprzód Stare Babice w pierwszym roku współpracy z CENTRUM FOTOWOLTAIKI zrobiła ogromny postęp, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Warto

wspomnieć, że odkąd jesteśmy z naszym sponsorem, nasze
drużyny wywalczyły cztery awanse do wyższych lig: trzy
drużyny młodzieżowe awansowały do 3 lig regionalnych
– roczniki: 2009 – gr A, 2010 – gr A, 2010 – gr B oraz
wyżej wspomniana drużyna Seniorów.
Tak więc 40-lecie klubu z naszym sponsorem obchodzimy wyśmienicie i dajemy sobie mnóstwo radości
i prezentów na jubileusze – w tym dla CENTRUM FOTOWOLTAIKI które obchodzi w tym roku swoje 10-lecie.
Tekst: Marek Kamiński
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rozrywki umysłowe

GÓRSKIE ZAGADKI
Wykreślanka
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Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa:
WSPINACZKA, ALPINISTA, RAK, CZEKAN,
WĘDRÓWKA, LODY, SZLAK, ZBOCZE,
KOTLINA, STOK, URWISKO, DOLINA,
WYŻYNA. Pozostałe litery czytane poziomo
utworzą rozwiązanie.
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ŚL = H
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E1 = A
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KA = PY

Jolka
Odszukaj w diagramie odpowiednie miejsca dla
następujących nazw pasm i szczytów górskich:
LOGAN, ELBERT, ATLAS, KAUKAZ,
URAL, KARPATY, KASKADOWE, AŁTAJ.
Ponumertowane pola utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 17 czerwca 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: „Górskie zagadki”. Wśród
osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Kubusiowych zagadek” (CZAS NA MAŁE CONIECO, CHATKA PUCHATKA, PREZENTY
URODZINOWE DLA KŁAPOUCHEGO). Nagrodę wylosował Hubert Jakubiak. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78 lub mailowy. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK/foto: Adobe Stock

maj/czerwiec 2020 gazetaBABICKA

rozrywki umysłowe

Krzyżówka babicka nr 5/2020
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Poziomo:
2. Agata, ilustratorka książek dla
dzieci, z którą wirtualne warsztaty odbędą się w Gminnej Bibliotece 17 czerwca.
6. Tradycyjne, ludowe obchody
początku lata, noc kupały, noc
świętojańska.
7. Ograniczenie lub całkowity brak
kontaktów międzyludzkich.
8. Najcieplejsza pora roku.
9. Niezależne od nadrzędnej
władzy decydowanie o własnych
sprawach.
11. Interaktywny program dla dzieci
realizowany online przez Dom
Kultury Stare Babice.
13. Główna ulica w Klaudynie,
obecnie remontowana.

14. Zbigniew, piosenkarz, jedna
z gwiazd Dnia Babic.
15. N
 aturalne związki roślinne
o działaniu antyoksydacyjnym,
w dużej ilości znajdujące się
w pokrzywie.
17. Reżyser „Ogniem i mieczem”,
gość I Wielkiego Festynuw Lipkowie w 1997 roku.
20. S łoń, który był zapominalski,
bohater RysoBajek.

Pionowo:
1. Miasto w Bawarii, gdzie
ulokowano obóz jeniecki dla
polskich oficerów podczas
II wojny światowej.
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3. Stefek z wiersza Jana
Brzechwy, jeden z bohaterów
RysoBajek.
4. Drzewa kwitnące w maju,
oznaka początku matur.
5. Wydzielony teren przeznaczony
do handlu, zazwyczaj
na otwartej powierzchni.
10. Halina, piosenkarka, gwiazda
Dnia Babic w 2018 roku.
12. Solenizant z 2 czerwca.
16. Łacińska nazwa pokrzywy.
18. Lokalna impreza organizowana
na wolnym powietrzu dla dużej
grupy osób, zazwyczaj z okazji
jakiegoś święta.
19. Jej kwiat znaleziony w noc
świętojańską miał oznaczać
szczęście i bogactwo.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 17 czerwca 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 5/2020”. Wśród osób,
które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2020: GRZMOT W MAJU NIE SZKODZI SAD DOBRZE OBRODZI. Nagrodę otrzymuje: Zofia Marczak.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „Gazety Babickiej”. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78 lub mailowy.
Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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ZESKANUJ KOD

i czytaj na telefonie
najnowszy numer gazety!

zawsze dostępna w wersji elektronicznej:
https://stare-babice.pl/gazeta-babicka https://domkultury-starebabice.pl/wspolpraca/aktualne-wydanie-gazety-babickiej
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Ośrodek Szkolenia Kierowców

RELAX

L

Warszawa, ul. Obozowa 60, LO im. C. K. Norwida
Gwarantujemy jakość
oraz indywidualne podejście
do każdego kursanta
Tel. 602 49 63 75
info@oskrelax.pl
www.oskrelax.pl

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

607 037 385

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

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

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