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Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w naszej gminie wyniosła
79,38%. Dziękujemy Państwu za tak dużą frekwencję!
W poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych frekwencja
przedstawia się następująco:
1. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów – 81,67%
2. Babice Nowe, Zielonki-Parcela, Lipków – 80,47%
3. Kwirynów, Janów, Latchorzew – 82,88%
4. Stare Babice – 82,17%
5. Klaudyn – 76,24%
6. Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki-Wieś – 80,93%
7. Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów, Zalesie – 74,48%
8. Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin – 73,07%
Wyniki wyborów w gminie Stare Babice:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 6424 głosów
DUDA Andrzej Sebastian 4699 głosów
Więcej wyników można poznać na stronie: www.wybory.gov.pl
Wyniki: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/
gm/143207
Frekwencja: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/
frekwencja/2/Koniec/gm/143207
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Szanowni Mieszkańcy
Wakacje w pełni. Z radością przyjmuję informacje i pozdrowienia z urlopu, bo to oznacza, że nasi mieszkańcy mają możliwość, chociaż w części, bezpiecznego wypoczynku.
Tym, którzy korzystają lub będą z tego wypoczynku korzystać, życzę przyjemnej pogody
i dobrego czasu.
Tymczasem urząd pracuje pełną parą. Podpisano trzy umowy z firmą, która od połowy sierpnia rozpoczyna modernizację trzech skrzyżowań – przy ulicach: Piłsudskiego, Reymonta i Południowej. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z nas
te prace drogowe będą dużym utrudnieniem. Pamiętam jak w niedalekiej przeszłości, przeszliśmy modernizację całej
ul. Warszawskiej. Myślę, że i tym razem mogę liczyć na Państwa zrozumienie. Inwestycje te w dużej mierze poprawią
kwestie bezpieczeństwa w tym rejonie. Musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość.
Kolejną ważną zmianą wpływającą bezpośrednio na bezpieczeństwo w rejonie ulicy Warszawskiej będzie doświetlenie przejść dla pieszych. Prace rozpoczną się na początku sierpnia. Ponadto doświetlimy plac rekreacyjny w Latchorzewie przy zlocie ulic Szeligowskiej z Warszawską oraz część ulicy Wólczyńskiej w Mariewie.
Korzystając z okazji, przekazuję również dobre wieści dla druhów z OSP Borzęcin. Podpisano umowę na adaptację
poddasza borzęcińskiej remizy. Wierzę, że w niedługim czasie dodatkowa przestrzeń będzie cieszyć nie tylko strażaków,
ale i mieszkańców okolicy.
Mimo pandemii i przejściowych trudności nie ustają prace budowlano-remontowe w gminie. Klaudyn ma wykonanych większość prac na ul. Lutosławskiego, choć tu również nie obyło się bez czasowych utrudnień. Konieczna była wymiana całej sieci gazowej, a to spowodowało wydłużenie realizacji zadania. Niemniej widać, jak na korzyść zmienia
się otoczenie, codziennie bowiem osobiście wizytuję tę budowę. Rozpoczęto także prace drogowe na ullicy Pohulanka.
W najbliższym czasie oczekujemy rozstrzygnięcia przetargu na modernizację ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym.
Ta ostatnia inwestycja realizowana będzie we współpracy ze starostwem powiatowym w Ożarowie Mazowieckim.
Remont szatni w szkole podstawowej w Starych Babicach przebiega pełną parą. Mimo dodatkowych prac, które jak to w trakcie remontów
bywa, okazały się niezbędne (konieczność wymiany wszystkich tynków) realizacja projektu
przebiega płynnie. Niestety musimy liczyć się
z wydłużeniem czasu pracy na tym obiekcie.
W szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym
trwają prace remontowe łazienek.
Przed nami rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, zachęcam więc, abyśmy wszyscy tego
dnia zatrzymali się choć na chwilę, oddając cześć
poległym powstańcom, którzy poświęcili swoje życie za wolną Polskę. Zachęcam do zgromadzenia
się w tym dniu przed remizami OSP w Borzęcinie
Dużym i w Starych Babicach, gdzie o godzinie
17:00 wspólnie oddamy cześć bohaterom.
Na zakończenie pragnę przypomnieć, że urząd
gminy pracuje w reżimie sanitarnym. Z niepokojem śledzę wzrastającą liczbę zachorowań w kraju. Dlatego uprzejmie przypominam i zachęcam
do stosowania zaleceń Ministerstwa Zdrowia
w zakresie utrzymania dystansu społecznego,
zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie jest to
wskazane.
Jednocześnie życzę Państwu słonecznego sierpnia i rozsądnego, bezpiecznego wypoczynku.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
lipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA
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Babickie inwestycje
Na terenie naszej gminy w okresie letnim trwają wzmożone prace inwestycyjne: remonty
w szkole i przedszkolu, prace drogowe i oświetleniowe. Tempo prac drogowych uzależnione jest w dużej mierze od pogody, bo deszcz uniemożliwia wykonywanie części z nich.
Specjalnie dla Państwa przedstawiamy krótki raport o stanie zaawansowania prac.
 lanowane jest wykonanie oświetlenia:
P
o 
w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej;
o 
w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew;
o 
w Alei Dębów Katyńskich i dojściu do szkoły.
W chwili, gdy przygotowujemy do druku naszą gazetę,
trwa jeszcze przygotowanie postępowania przetargowego na budowę sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Adama
Mickiewicza w miejscowości Blizne Jasińskiego.
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Remont szatni w SP w Starych Babicach

 race na ul. Lutosławskiego
P
Została już wybudowana kanalizacja deszczowa.
Trwają prace związane z budową chodników. Na kolejnym odcinku układana jest warstwa podbudowy nowej
jezdni. Kontynuowane są prace przygotowawcze do
ułożenia kolejnego odcinka warstwy wiążącej. Trwają
prace związane z budową oświetlenia ulicznego. Został
zakończony remont sieci gazowej.

nania prac dodatkowych, które nie były możliwe do
przewidzenia na etapie projektowania i przygotowania
inwestycji, wykonawca dokłada wszelkich starań, aby
termin wykonania wszystkich prac został dotrzymany.
Zamówione przez wykonawcę w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły szafki do szatni zostały już dostarczone.
Prace remontowe są nadzorowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, a front robót regularnie monitorowany przez pracowników Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gminy.
 emont łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym
R
Prace polegające na remoncie sanitariatów na pierwszym piętrze rozpoczęły się 1 lipca 2020 r. Zakres robót
obejmuje:
o 
wymianę pionów kanalizacyjnych, wodociągowych oraz pionu hydrantowego;
o 
wymianę instalacji elektrycznej;
o 
remont ścian i podłóg z wymianą tynków oraz
okładzin ściennych tj. glazury oraz gresu;
o 
wymianę armatury sanitarnej;
o 
wymianę stolarki drzwiowej.
Wykonany już został demontaż istniejących pionów
sanitarnych; skuto okładziny ścienne i podłogowe.
Usunięte zostały również w niezbędnym zakresie tynki
i sufity podwieszane. Równolegle rozpoczęto montaż
nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
tekst: UGSB
foto: UGSB, AK

 emont ul. Pohulanka
R
Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji
deszczowej. Został sfrezowany odcinek asfaltu w miejscu budowy kanalizacji. Zadanie obejmuje przebudowę
ul. Pohulanka wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.
 emont szatni w szkole podstawowej w Starych Babicach
R
Obecnie trwają prace związane z wymianą tynków
na sufitach i ścianach oraz montaż płyt kartonowo-gipsowych. Mimo, iż pojawiła się konieczność wykolipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA

Prace w ulicy Pohulanka
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Absolutorium dla Wójta Gminy
Stare Babice Sławomira Sumki

2 lipca odbyła się XXII sesja Rady Gminy Stare Babice. Było to pierwsze spotkanie w trybie stacjonarnym od momentu wprowadzenia na terenie
naszego kraju stanu epidemii. Jednym z punktów
obrad była prezentacja Raportu o stanie Gminy
Stare Babice za 2019 r., która zakończyła się głosowaniem nad wotum zaufania dla wójta – głosowało 15 radnych, za było 14, a 1 był przeciwny.
W dalszej kolejności radni jednogłośnie udzielili
wójtowi absolutorium.

Raport o stanie gminy obejmuje wszystkie sfery działalności jednostki samorządu terytorialnego. Jest on
podsumowaniem pracy wójta za poprzedni rok. Raport
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy:
https://stare-babice.pl/raporty-gminy-stare-babice/.
W kolejnym punkcie obrad radni głosowali nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Gminy Stare
Babice za rok 2019. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie
zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy, a jej Przewodniczący Krzysztof Szuba złożył wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi
Sumce. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie wójta gminy z wykonania
budżetu za 2019 rok. Radni jednomyślnie udzielili wójtowi absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk
Kuncewicz wraz z Radną Ewą Kawczyńską oraz Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską w imieniu wszystkich
radnych, sołtysów i zgromadzonych gości wręczając kwiaty, pogratulowali oraz podziękowali wójtowi za pracę na
rzecz rozwoju gminy i przeprowadzane inwestycje; życzyli
sukcesów oraz dalszej, owocnej współpracy.
Wójt Sławomir Sumka dziękując, podkreślił, że jest to
wspólny sukces osiągnięty dzięki współpracy radnych, sołtysów oraz zaangażowaniu pracowników urzędu gminy.
Podczas dalszych obrad sesji zostało przyjęte również
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
Zgodnie z planem obrad – ponownie rozpatrzony został także projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla
zbiorowego odprowadzenia ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie gminy Stare Babice za
okres od 26 maja do 30 września 2020 r. Powrót do tego tematu spowodowany był uchyleniem poprzedniej uchwały (z 19 maja) ustalającej wysokość dopłat przez wydział
nadzoru Wojewody Mazowieckiego, ze względu na brak
pokrycia w budżecie. Decyzją wszystkich radnych przyjęto
uchwałę o dopłacie 9,39 zł netto + VAT do 1 m3 ścieków.
Po uwzględnieniu dopłaty taryfowa cena dla odbiorców
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zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie 7,15 zł netto
+ VAT za 1 m3 ścieków.
XXII obrady Rady Gminy zostały również rozszerzone
o projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów w dokumencie o utworzeniu w sferze użyteczności publicznej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminy Stare Babice. W zapisie tego projektu zmiana dotyczyła rozszerzenia działalności Spółki Eko-Babice o prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, polegającą na: odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów
komunalnych pochodzących z terenu gminy Stare Babice.
Zadanie to ma charakter usługi publicznej, świadczonej
w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców
w okresie 3 lat począwszy od 1 stycznia 2021 r. (za było 12
radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3).
Radni Klubu Łączy Nas Gmina nie zgodzili się na rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zakupu
działki od Parafii WNMP w Starych Babicach. Uchwała
zalecała wójtowi gminy podjęcie negocjacji w sprawie zakupu działki 633/22 o powierzchni 4076 m2.
Podczas XXII sesji Rady Gminy przystąpiono również
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla: południowej części wsi Stanisławów,
północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I oraz części wsi
Klaudyn „Po Jednostce”.
Transmisję z obrad sesji można oglądać na stronie:
www.youtube.com/watch?v=YOm7xna8CU4, a z projektami uchwał – zapoznać się, wyszukując w internecie
stronę: https://starebabice.bip.net.pl/?a=783.
tekst/foto: UGSB

lipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
2 lipca 2020 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 17 uchwał:
1. Uchwała Nr XXII/224/2020 w sprawie wotum zaufania
2. Uchwała Nr XXII/225/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
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finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za rok 2019
3. Uchwała Nr XXII/226/2020 w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
4. Uchwała Nr XXII/227/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice
za rok 2019 r.
5. Uchwała Nr XXII/228/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
6. Uchwała Nr XXII/229/2020 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
7. Uchwała Nr XXII/230/2020 sprawie zmian w uchwale budżetowej
gminy Stare Babice na rok 2020
8. Uchwała Nr XXII/231/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032
9. Uchwała Nr XXII/232/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul.
Kwiatowej, etap I

Realizujemy film

dokumentalny

10. Uchwała Nr XXII/233/2020 w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Stanisławów
11. Uchwała Nr XXII/234/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul.
Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I
12. Uchwała Nr XXII/235/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Klaudyn „Po Jednostce”
13. Uchwała Nr XXII/236/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
14. Uchwała Nr XXII/237/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
15. Uchwała Nr XXII/238/2020 w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare (ul. Jodłowa)
16. Uchwała Nr XXII/239/2020 w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Blizne Łaszczyńskiego (ul. Rzemieślnicza)
17. Uchwała Nr XXII/240/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w sferze użyteczności publicznej jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Stare Babice.

Poszukujemy świadków wydarzeń!

o historii

Babic

Referat Komunikacji Społecznej działający w babickim Urzędzie Gminy rozpoczął przygotowania do
realizacji filmu dokumentalnego o historii mieszkańców gminy Stare Babice.
Planowane jest przedstawienie historii mieszkańców
oraz wydarzeń, które miały miejsce na terenie gminy
Stare Babice.
Poszukujemy osób, które:
 pamiętają II wojnę światową;
 
znają historię Babic z czasów wojny lub sprzed
niej;
 
znają historię Babic od swoich rodziców, dziadków;
lipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA

 w
 prywatnych zbiorach posiadają zdjęcia i pamiątki po II wojnie światowej lub z czasów sprzed
wojny.
Prosimy o pomoc w kontakcie również te osoby, które
wyżej wymienione osoby znają – ich dzieci lub wnuki.
Kontakt: rks@stare-babice.pl lub tel. 22 730 80 30
tekst: UGSG, foto: Follow the Sun
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Kolejne dofinansowanie dla Gminy Stare Babice
13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Zastępca Wójta
Tomasz Szuba i Skarbnik Gminy Mariola Sarzyńska w obecności m.in. marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali umowy dotyczące dofinansowania dla naszej Gminy w wysokości 248 000 zł.
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Po raz kolejny Gmina Stare Babice otrzymała od
Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na
realizację pięciu zadań w ramach tegorocznej edycji
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020” (w skrócie MIAS). Zadania, które
otrzymały dofinansowanie to inwestycje realizowane
ze środków Funduszu Sołeckiego:
1. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną.
2. Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska
w miejscowości Mariew.
3. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego.
4. Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem
i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie.
5. Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetlnego.
Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wynosi 10 000 zł.
„MIAS MAZOWSZE 2020” jest inicjatywą mającą
na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu
Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze
bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie
Wiejskie i Radę Sołecką. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie

potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie
działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości
regionalnej i narodowej.
Wsparcie finansowe obejmuje takie cele, jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych
województwa, czy zachowanie wartości środowiska
kulturowego i przyrodniczego. Każda gmina może
otrzymać dofinansowanie maksymalnie dla 5 zadań.
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” (w skrócie MIWOP)
to pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości
życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości
powietrza. Program zakłada udzielenie gminom wiejskim, miejskim i wiejsko-miejskim z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej przeznaczonej
na realizacje działań pośrednich i bezpośrednich służących poprawie jakości powietrza.
W ramach MIWOP 2020 Gmina Stare Babice zrealizuje aktualizację inwentaryzacji indywidulanych
źródeł ciepła na terenie gminy. Dofinansowanie przyznane na realizację tego zadania wynosi 198 000 zł i stanowi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
tekst: Magdalena Wilczyńska
Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
foto: UGSB
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Nowy prezes
w GPK Eko-Babice

Od 1 lipca 2020 roku stanowisko prezesa zarządu Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. objął
Marcin Łasiński – absolwent studiów menedżerskich EMBA
(Executive Master of Business Administration) oraz studiów
podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Gazeta Babicka: Panie Prezesie, popularny międzynarodowy serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych podaje o panu podstawowe
informacje z zakresu Pana doświadczenia zawodowego
– jednak Gazeta Babicka chciałaby przedstawić mieszkańcom gminy Stare Babice bardziej szczegółowe informacje
na Pański temat. W jakich firmach zdobywał Pan swoje,
blisko 20-sto letnie, doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu zespołami projektowymi oraz sprzedażowymi?
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Marcin Łasiński:
• Ostatnie dwa lata to był sektor publiczny. Przeszedłem
tu z biznesu. Od 2018 roku pracowałem w Głównym
Inspektoracie Transportu Drogowego na stanowisku zastępcy dyrektora w Biurze Krajowego Systemu Poboru
Opłat. To instytucja powołana specjalnie do przejęcia
przez Skarb Państwa Krajowego Systemu Poboru Opłat.
Łatwo ją skojarzyć z systemem viaTOLL. Współtworzyłem urząd, składający się w dużej części z osób, które
przyszły z prywatnych firm. Po kilku miesiącach przygotowań, obsługa systemu generującego ogromne zyski
(rzędu 6 milionów złotych dziennie) w ciągu jednej nocy
została przejęta od prywatnej firmy przez administrację
publiczną i co najważniejsze – odbyło się to w sposób
płynny i niezauważalny dla kierowców. Równolegle Biuro rozpoczęło pracę nad budową nowego systemu poboru opłat i to jest największy tego typu projekt realizowany
w tej części Europy.
• Wcześniejsze cztery lata (2014-2018) budowałem firmę
programistyczną Webellian. Zajmowałem stanowisko
dyrektora rozwoju biznesu <red: Webellian opracowuje
w pełni dostosowane, nowatorskie rozwiązania internetowe, mobilne oraz tzw. platformy chmurowe w celu
usprawnienia innowacyjnych i najnowocześniejszych
procesów biznesowych firm>. Odpowiadałem tam za
budowanie struktur, za sprzedaż produktów, za współpracę z klientami i partnerami biznesowymi – głównie
z dużymi globalnymi podmiotami, za wprowadzanie
produktów na rynek polski, za zaplecze administracyjne i inne. W ciągu 4 lat rozbudowaliśmy zespół od 9 do
ponad 100 osób. Spółka była jednym z pierwszych sprzedawców Amazon Web Services w Polsce.
•
W latach 2008-2014 byłem kierownikiem w Polska
Press Grupa. Jest to jedna z największych grup medialnych w Polsce, jeden z liderów na rynku mediów
regionalnych i lokalnych. Tu m.in. odpowiadałem za
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zespoły sprzedażowe w biurze reklamy, akcje marketingowe i wprowadzanie nowych produktów. Zajmowałem się
także optymalizacją procesów w całej grupie wydawniczej
(ok. 1000 osób zatrudnionych na terenie całego kraju).
• W okresie 2000–2008 pracowałem w Broker FM –
firmie, która była właścicielem m.in. Radia RMF FM
i portalu Interia.pl (FM). To był jeden z najbardziej energetycznych okresów w moim życiu. To było też biuro
reklamy, duże akcje marketingowe, eventy organizowane przez RMF, ale także projekty optymalizacyjne. Doskonale pamiętam, jak wprowadzaliśmy na rynek takie
stacje jak RMF Maxxx czy RMF Classic – dziś miło mi
posłuchać, gdy ktoś ma włączony RMF.
GB: Skąd więc pomysł na zajęcie stanowiska prezesa
Eko-Babic?
MŁ: Jestem mieszkańcem sąsiedniej gminy, ale tutaj mam
wielu znajomych. Podczas naszych rozmów i spotkań pojawił się wątek sytuacji w babickiej spółce wodno-kanalizacyjnej. Padła sugestia, że może powinienem spróbować
tu podziałać. Na pewno podoba mi się to, co robi wójt Sławomir Sumka. Przede wszystkim jako człowiek.
GB: A co konkretnie podoba się Panu w działaniach
Wójta?
MŁ: Poznaliśmy się parę lat wcześniej przy okazji akcji
charytatywnych. Ja „kupuję” taką postawę, jaką on, jako
człowiek, reprezentuje: zaangażowanie w życie społecznej
lokalności, działalność społeczną, bezinteresowną pomoc,
altruizm, świąteczne paczki itd. Reprezentuję podobne wartości i staram się pracować z ludźmi, którzy mają
podobne podejście do życia. Ważne jest budowanie kapitału społecznego, który w Polsce jest dramatycznie niski
– jeden z najniższych w Europie. Można mieć technologie,
finansowanie, ale bez kapitału społecznego, projekty ekonomiczne w dłuższej perspektywie nie mają szans powodzenia. I teraz wracając do wcześniejszego pytania: choć
to, co jest tu do zrobienia jest bardzo dużym wyzwaniem
– postanowiłem się go podjąć.
GB: Podstawowymi obszarami działalności Przedsiębiorstwa „Eko – Babice” są: produkcja wody i zaopatrzenie w nią mieszkańców gminy, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków, eksploatacja i rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie są to przecież
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obszary wiedzy bliskie Pana doświadczeniu zawodowemu?
MŁ: Procesy biznesowe są generalnie tożsame – bez względu na segment rynku. To są pewne modele i mechanizmy
działania, postawy, sposoby działania i podejmowania
decyzji, które się powtarzają. Dobrze jest mieć percepcję
z kilku różnych branż. To jest bezcenne doświadczenie,
które można skutecznie wykorzystać.
GB: Jakie są główne zadania postawione przed nowym
prezesem?
MŁ: Podstawowe wyzwanie, jakie jest do zrealizowania
w Spółce to zmiana jej modelu finansowego. Mamy firmę
o stałym, z grubsza przewidywalnym poziomie wpływów
– są to opłaty od mieszkańców, które możemy dość precyzyjnie określić. Jeżeli chcemy spełnić podstawowe zadania,
ale jednocześnie myśleć perspektywicznie o działaniu na
rzecz gminy – to potrzeba tu zmian. Gmina dynamicznie
się rozwija, przybywa mieszkańców, rośnie więc zapotrzebowanie na wodę. Jest także kwestia odbioru odpadów.
Kolejny aspekt to myślenie ekologiczne, którego jestem gorącym zwolennikiem; bliskie są mi projekty OZE (odnawialnych źródeł energii) i ekomobilność. To jest wyzwanie,
które chciałbym zrealizować, ale mamy w Eko-Babicach
problemy finansowe. Chcę tu podkreślić, że zawsze rozmawiam o problemach, a nie o osobach. Będziemy dążyli
do tego, by móc wszystkie zadania stojące przed Spółką realizować z korzyścią dla mieszkańców. Bo z jednej strony
mamy jedne z najwyższych cen wody jeśli chodzi o Mazowsze, a z drugiej – mamy własną oczyszczalnię, która
działa w 50%. Dlaczego tak jest? Mamy wykonany jeden
odwiert wody oligoceńskiej, ale wiemy, że jest on niewystarczający, aby zasadniczo poprawić jakość tej kranowej.
Przydałoby się zrobić drugi. Zastanówmy się więc, jak
możemy to sfinansować. Skoro mamy oczyszczalnię, to
pewnie mamy jakieś osady – produkty uboczne, które po
przetworzeniu mogą stać się produktem rynkowym, który
warto byłoby zagospodarować.
GB: Jak, w najprostszych słowach, dokonuje się takich
analiz i zmian? Ile zwykle trwa taki proces?
MŁ: Do końca lipca jest realizowany
audyt. To ogromny reżim czasowy,
ale jestem zadaniowcem i lubię wyzwania. Ze względu na walor obiektywizmu kontrola jest przeprowadzana
przez firmę zewnętrzną. Zawsze staram się rozmawiać o faktach, a nie
o tym, co ja bym chciał, czy co sobie
wyobrażam. Oczywiście, mam wiedzę o tym, jak dotychczas funkcjonowała Spółka, ale właśnie dlatego,
żeby nie kojarzyć zmian, które prawdopodobnie będą w Spółce następować – tylko i wyłącznie z moją osobą
i percepcją – trzeba bazować na faktach i stąd audyt zewnętrzny. Zrobimy bilans otwarcia, który pokaże,
w jakiej kondycji jest Spółka oraz

czy ta kondycja finansowa upoważnia nas i umożliwia
nam podjęcie kolejnych działań i w jakiej perspektywie
czasowej. Decyzję będę podejmował ja, ale będzie się to
działo na podstawie konkretnych informacji i obiektywnych wskaźników. Te wszystkie rzeczy, o których teraz
mówimy, tzn kondycja Spółki czy możliwość podejmowania nowych zadań, zostaną przedstawione radnym na
sesji Rady Gminy w krótkiej perspektywie czasu. Zrobią
to właśnie audytorzy, którzy dokonują teraz analiz. Ja zawsze jestem transparentny jeśli chodzi o decyzje i działania, które podejmuję. Uważam, że tak trzeba. W oparciu
o fakty, chętnie będę wchodził w dyskusje merytoryczne.
GB: Czy ma Pan już pomysły na zmiany w zarządzaniu
naszą spółką wodną i w którą stronę będą one szły?
MŁ: Mam podejście biznesowe, ale mam też świadomość specyfiki spółki samorządowej. Teraz chodzi o to,
żeby suwak zmian spróbować tak ustawić, by było to
w miarę możliwości zgodne z metodą win-win (wygrany-wygrany). Istotą podejścia win-win jest znalezienie
takiego rozwiązania, dzięki któremu wszystkie strony
poczują się usatysfakcjonowane, zostaną zaspokojone potrzeby uczestników, osiągnięte zostaną rezultaty pożądane
przez strony. Nie należy jednak mylić rozwiązania win-win z kompromisem, ponieważ kompromis polega na
tym, że obydwie strony z czegoś rezygnują, a zatem ich
potrzeby nie zostają w pełni zrealizowane. Kompromis
często oznacza ostatecznie przegraną obydwu stron. Wiele zadań da się rozwiązać przy pomocy metody win-win,
a zatem w taki sposób, żeby wszyscy uczestnicy poczuli się
zwycięzcami. Oczywiście nie zawsze się to udaje i czasem
trzeba podejmować trudne decyzje.
GB: Co jest dla Pana priorytetem w zarządzaniu firmą?
MŁ: Przede wszystkim musimy mieć świadomość, po
co tu jesteśmy. Mamy realizować zadania, które nałożył
na nas właściciel, zgromadzenie wspólników, czyli w tym
wypadku: po pierwsze – efektywna gospodarka wodno-ściekowa. Po drugie musimy pamiętać, kto nam za to
płaci. Nasze pensje pochodzą z pieniędzy podatników –
mieszkańców gminy. Uważam, że urzędnik w tym kraju
jest funkcją służebną dla obywatela. I nie jest to populizm.

lipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA

9

gmina urząd teren
Zupełnie obca jest mi taka postawa: skoro brakuje jakichś
pieniędzy, to pójdę do Gminy, która zawsze mnie dofinansuje. Margaret Thatcher mówiła: „Nie ma czegoś takiego
jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da,
to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy”. Po trzecie – musimy wiedzieć, jaki jest
nasz cel. W naszym przypadku jest to efektywne działanie
Spółki.
GB: Jak zapatruje się Pan na pomysł przejęcia przez
Eko-Babice odbioru śmieci od mieszkańców?
MŁ: Jeżeli to tylko możliwe to pieniądze powinny zostać
w Gminie. Nie lubię łapać kilku srok za ogon, więc żeby
podjąć się tego zadania, muszę być pewien, że jest możliwe do zrealizowania. Odbiór odpadów przez Eko-Babice
jest ważny, dobrze byłoby to robić, im szybciej tym lepiej;
natomiast czy i w jakim reżimie czasowym będziemy to
realizować, będę w stanie odpowiedzieć odpowiedzialnie
za kilka tygodni.
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GB: Wiem, że ma Pan na swoim koncie branżowe nagrody. Proszę nam o nich powiedzieć.
MŁ: W mojej pracy nagroda jest efektem pracy całego zespołu i wysiłku, jaki poszczególni jego uczestnicy
włożyli w realizację zadania. Zawsze miło jest być docenionym, ale także to do czegoś zobowiązuje. Bardzo
cenię sobie tytuł „Menedżera Roku”, ale powtórzę – najważniejszy jest zespół i ludzie, z którymi pracuję. To jest
prawdziwa siła.
GB: Czy planuje Pan związać się z Przedsiębiorstwem
Eko-Babice na dłużej?

MŁ: To bardzo dobre pytanie! Powtórzę: jestem zadaniowcem, ale jeżeli widzę sens i dobrze się czuję z ludźmi, to
czemu nie. Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, ale
jako menedżer – mam plan A i plan B.
GB: W imieniu czytelników i mieszkańców chciałabym
prosić też Pana o uchylenie rąbka swojej prywatności. Co
chciałby Pan powiedzieć nam o sobie?
MŁ: Jestem warszawiakiem z Muranowa, ale 20 lat temu
w pełni świadomie przeprowadziłem się na przedmieścia – choć pracowałem nadal w stolicy. Widzę, jak
Warszawa się zmienia – mi bardziej odpowiada klimat
lokalnych społeczności, gdzie nie ma takiej anonimowości, jak w dużym mieście. Bardzo lubię grać w squasha.
To energetyczny sport, wymagający koncentracji i przewidywania. Jeśli tego nie zrobisz – stracisz dużo energii i nie
osiągniesz efektu. Dla równowagi gram też w golfa, o którym Anglicy mówią, że trzeba go mieć ‘między uszami’, bo
wymaga jednoczesnego zgrania wielu elementów – dopiero wtedy osiągniesz zamierzony cel. Wbrew pozorom golf
nie jest ani nudny, ani taki łatwy, jak może się wydawać.
Interesuję się też teologią polityczną i sztuką współczesną –
zwłaszcza polską, która jest mi szczególnie bliska. Jednym
z prekursorów polskiego pop-art’u był „Jurry” Jerzy Ryszard Zieliński, z którym jestem związany rodzinnie, więc
staram się kontynuować tradycję.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami na mój temat
– zapraszam na mój profil na Fb – jest dostępny od wielu lat.
GB: Dziękuję za znalezienie czasu na rozmowę i życzę
sukcesów.
MŁ: Ja również dziękuję.

Kurtyny wodne znowu przynoszą ochłodzenie
W upalne dni warto pamiętać o schładzaniu ciała. Wiemy już z ubiegłych lat, ile radości
– i to nie tylko dzieciom – sprawiają rozstawione na terenie naszej gminy kurtyny wodne.
Kurtyny usytuowane są w parku w Starych Babicach,
przy Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego oraz przy skwerze im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym.
Urządzenia są konserwowane i uruchamiane przez
pracowników GPK Eko-Babice.
tekst/foto: UGSB
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Gminne Targi ze zdrową żywnością

Nic nie smakuje tak
doskonale jak świeże
i zdrowe produkty,
kupione bezpośrednio
od rolników i małych
producentów.
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Zapraszamy w każdą

ostatnią sobotę
miesiąca
w godzinach

od 9.00 do 14.00.
W sobotę 27 czerwca na parkingu przed Urzędem Gminy na
pierwszym w tym sezonie targu
ze zdrową żywnością swoje stoiska
rozłożyło wielu wystawców sprzedających warzywa, owoce, sery,
pieczywo, soki, przetwory, miody,
mięsa, wędliny, pierogi, jaja, lody,
kawę, smalec, ciasta i wiele, wiele
innych produktów. Wartościowa
żywność produkowana według
tradycyjnych receptur bez sztucznych dodatków i konserwantów
cieszy się z roku na rok większym
zainteresowaniem, bo nasi mieszkańcy są coraz bardziej świadomi
zasad zdrowego życia.
tekst/foto: UGSB
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z życia gminy

Złoty Krzyż Zasługi dla doktora Janusza Śliżewskiego
W imieniu Prezydenta RP
Andrzeja Dudy wicewojewoda
mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył Złoty Krzyż Zasługi
panu Januszowi Śliżewskiemu
za dokonania na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość
odbyła się 8 lipca w Starych
Babicach, uczestniczyła w nich
również poseł na Sejm RP
Anita Czerwińska.
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Art. 138 Konstytucji stanowi, że
Prezydent Rzeczypospolitej nadaje
ordery i odznaczenia. Stanowią one
najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju
lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawanych
jest pięć orderów i dziesięć odznaczeń. Ordery i odznaczenia nadaje
Prezydent RP z własnej inicjatywy lub
na wniosek: Prezesa Rady Ministrów
lub kapituł orderów (w przypadku
orderów); w przypadku odznaczeń –
Prezesa Rady Ministrów, ministrów,

W wojsku

kierowników urzędów centralnych
lub wojewodów.
Działalność doktora Śliżewskiego
po raz pierwszy została doceniona i uhonorowana w trzeciej edycji
konkursu Babinicza w roku 1999
wręczeniem ststuetki, symbolizującej
nagrodę. Dziś, po ponad dwudziestu
latach, doktor ponownie przyjął wyróżnienie za swoją działalność zawodową i wolontariacką.

Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną
korzyść dla kraju. Może być także nadany za ofiarną działalność publiczną
i charytatywną oraz niesienie pomocy.
Pan Janusz Śliżewski był zawsze blisko ludzi, organizował pomoc dla potrzebujących, przyczynił się do szerzenia idei solidarnościowej na terenie
gminy Stare Babice oraz do integracji osób starszych i wykluczonych, pomagał w wyjściu z nałogu osobom uzależnionym. Swoja pracą i zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju gminy Babice jak i powiatu warszawskiego
zachodniego.

Udało się nam odwiedzić pana Janusza Śliżewskiego w jego dawnym
gabinecie przy ul. Warszawskiej.
93-letni doktor od dwóch lat boryka
się z ciężką chorobą, a więc tym bardziej doceniamy możliwość porozmawiania.
Gazeta Babicka: Panie doktorze,
rdzenni mieszkańcy Babic twierdzą,
że był Pan tu od zawsze.
Janusz Śliżewski: Sprowadziłem
się do Babic w 1958 i byłem jedynym lekarzem w okolicy. Na medycynę próbowałem dostać się przez
trzy kolejne lata. Nie udawało się, bo
nie zapisałem się do partii, ani nie
miałem dodatkowych punktów za
pochodzenie. Przez te trzy lata studiowałem historię na Uniwersytecie
Warszawskim. Potem zrobiłem studia medyczne w Warszawie, bo tam
też mieszkałem. Dwa lata spędziłem
w wojsku. Za moich czasów był taki
przepis, że ci którzy kończyli darmowe studia, byli zobowiązani do podjęcia pracy w miejscach wyznaczonych
przez władzę. Najpierw byłem przydzielony do powiatu mławskiego;
następnie jeździłem w pogotowiu
pruszkowskim, ostatecznie przewodniczący Prezydium Gminnej
Rady Narodowej w Babicach – osoba
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niezwykle inteligentna, oficer od Andersa – zaproponował mi mieszkanie
w zamian za objęcie opieką medyczną mieszkańców pobliskich terenów.
Gabinet przy Okulickiego dzieliliśmy ze stomatologiem: on przyjmował rano, kiedy ja pracowałem jako

Indeks studencki

wolontariusz w szpitalu przy ulicy
Czerniakowskiej; w godzinach popołudniowych dyżur przejmowałem ja
– lekarz ogólny.
GB: Jakie były początki Pana działalności w Babicach?
JŚ: Było bardzo ciężko. Proszę pomyśleć – jeden lekarz w całej okolicy.

z życia gminy
w tej chwili dwie przychodnie i szpitalik dziecięcy przy ul. Warszawskiej. Dostęp do opieki medycznej
teoretycznie jest znacznie ułatwiony,
choć wiemy, że nie jest łatwo dostać
się do specjalisty w ramach ubezpieczenia.

Przyjmowałem porody, seniorów
i dzieci, jeździłem z wizytami domowymi. Nie było w okolicy apteki. Nie
było pielęgniarek. Po jakiś czasie miałem pomoc pielęgniarską.
GB: Czy dużo miał Pan pacjentów?
JŚ: Bardzo dużo. Nie było ograniczeń czasowych – pracowało się tyle,
ile było potrzeba. W czasie epidemii
grypowych pracowało się dzień i noc.
GB: Jak długo był Pan tu jedynym
lekarzem?
JŚ: Kilka lat. W pierwszej kolejności
udało mi się ściągnąć do pomocy pediatrę.
GB: Czy pozycja lekarza w latach
60-tych różniła się od tego, jak dziś
jest postrzegany ten zawód?
JŚ: Zdecydowanie. Wtedy człowiek
czuł się bardzo potrzebny. Dziś niejednokrotnie jest tak, że pacjent przychodzi do lekarza po wcześniejszym
samodzielnym zdiagnozowaniu swojej choroby przez internet i tylko prosi
o wystawienie konkretnej recepty.

mieszkaniami dla lekarzy. Było to
tam, gdzie dziś mieści się SORNO.
Powoli ściągaliśmy następnych lekarzy: mieliśmy dwóch stomatologów,
ginekologa oraz dwóch internistów
(ja i jeszcze jeden lekarz). Zaczęliśmy
też budować przychodnię w Izabelinie. Za moich czasów powstał parter.

GB: Jak wyglądał dalszy rozwój opieki zdrowotnej w gminie Babice?
JŚ: Po kilku latach kolejny naczelnik
gminy podjął decyzję o wybudowaniu ośrodka zdrowia z pięcioma

GB: Panie doktorze, czy według
Pana, ludzie w dzisiejszych czasach
dbają o swoje zdrowie?
JŚ: Ja od dwóch lat już nie leczę, ale
generalnie uważam, że dbają. Mają

Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi
– 8 lipca 2020

Indeks studencki

GB: Wiemy, że zajmował się Pan
także osobami uzależnionymi od alkoholu.
JŚ: Tak, to prawda. Stworzyliśmy
taką poradnię, namawialiśmy chorych do leczenia. To bardzo ciężka
choroba, a pacjent sam musi chcieć
się wyleczyć.
Chciałbym wspomnieć także, że
byłem współzałożycielem klubu seniora „Nadzieja” oraz zespołu „Babickie sąsiadki”.
GB: Działał Pan także w strukturach
samorządowych?
JŚ: Tak, przez dwie kadencje byłem
radnym w gminie i dwie kadencje
w powiecie. W większości kadencji
byłem przewodniczącym komisji
zdrowia.
Po 1989 roku byłem współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność Babice” i „Gazety Babickiej”. Jednak najważniejsze dla mnie
zawsze było zostać lekarzem. Czuję
się spełniony i szczęśliwy, bo mogłem
pracować w wymarzonym zawodzie
i byłem potrzebny. Dziś jest mi przykro, że już nie mogę być czynnym zawodowo.
GB: Panie doktorze, czy pamięta
Pan jakieś szczególnie niezwykłe
przypadki ze swojej pracy?
JŚ: Oczywiście. Zdarzyło mi się np.
cewnikować pacjenta na wozie na
rynku… , bo człowiek już nie mógł
wytrzymać.
GB: Co zechciałby Pan przekazać
młodemu pokoleniu?
JŚ: Kochać Polskę – to jest najważniejsze. Po drugie – uprawiać ruch
i sport. Po trzecie – czytać, czytać
i jeszcze raz czytać.
GB: Bardzo dziękujemy za rozmowę
i życzymy dużo zdrowia.
JŚ: I ja dziękuję.
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z życia gminy

Strażacy w walce z podtopieniami
Obfite deszcze, które wprost zalały okoliczne pola padały od 22 czerwca prawie przez tydzień. Strażacy, mieszkańcy, pracownicy Eko-Babic, wójt Sławomir Sumka oraz zastępca
wójta Tomasz Szuba działali wspólnie w terenie.

14

Odbyły się także wizje lokalne
z udziałem Wójta, jego Zastępcy
oraz Przewodniczącego Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Babice Remigiusza Fijołka.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice podjęło się
próby udrożnienia przepustów.
W wielu miejscach natężenie
wody, która spływała z pól było

które odwadniają drogi i pola od Zielonek, przez Wojcieszyn i Wierzbin.
Inwestor, który w ubiegłych latach
w Topolinie budował domy, zabudował część rowu instalacją podziemną,
przykrywając rów odprowadzający,
co jak się okazuje w obecnej sytuacji,
jest niewystarczające do odbioru takiej ilości deszczówki.
Woda zalała bardzo duże obszary upraw, a szukając ujścia zbliżyła
się do domów przy ulicach Batorego
i Sobieskiego. Strażacy z OSP Stare
Babice i OSP Borzęcin, jak również OSP Bieniewice działali w tym
rejonie bardzo intensywnie, odpompowując wodę z pól do stawu w Borzęcinie i dalej do rowów KPN-u.
Akcja ratownicza trwała również
w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski, gdzie nadmiar wody po opadach z ul. Warszawskiej i okolicznych
pól zalał kilka posesji.
Zalane były także pola pomiędzy
ulicami Ogrodniczą a Wieruchowską

zbyt duże, aby przekroje przepustów nadążały ją przepuszczać.
Najtrudniej wyglądała sytuacja
w zachodniej części gminy, szczególnie w Topolinie, który położony jest
najniżej. Schodzą się tam trzy rowy,

w Babicach Nowych. Wystąpił tam
problem z samoistnym odprowadzeniem wody. Na wniosek Gminy
Stare Babice strażacy użyczyli gospodarzom pompę oraz odcinki do odpompowywania wody. To jednak
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nie dało oczekiwanych efektów, więc
GPK Eko-Babice zainstalowała wokół przepustów bajpasy, aby odprowadzić nadmiar wody.
Na wniosek wójta wykonana została dokumentacja zdjęciowa i filmowa
w celu podjęcia działań, które w przyszłości uchronią nas przed takimi sytuacjami lub ograniczą straty.
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka spotkał się z Zastępcą
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Dariuszem Skarżyńskim oraz przedstawicielem Gminnej Spółki Wodnej
w Ożarowie Mazowieckim i z dyrektorem Wód Polskich z rejonu Łowicz.
Rozmowy dotyczyły drożności Kanału Ożarowskiego, który w większości odbiera od nas wodę. Wizja
lokalna obejmowała Pogroszew Kolonię, aż po Święcice w rejonie Kanału Ożarowskiego. Sprawdzano
przepustowość kanału. Widoczna jest
potrzeba prac konserwacyjnych tego
rowu, niemniej jednak nie ma tam
utrudnionego przepływu wody.
Wójt Gminy Sławomir Sumka wraz
ze Strażakami z Borzęcina i Starych
Babic dziękują za wsparcie druhom:
z OSP Bieniewice, OSP Laski, OSP
Izabelin, OSP Zaborów, JRG i SKKP
z Błonia oraz firmie DAWTONA
z Leszna za pomoc okazaną mieszkańcom.
Strażacy mówią, że była to jedna
z najdłuższych, o ile nie najdłuższa
akcja ratunkowa naszej OSP w tej dekadzie. O tyle trudna, że wielu z nich
było już wyczerpanych zdarzeniami
z poprzednich dni, w których również usuwali skutki gwałtownych
burz jakie przeszły nad powiatem
warszawskim zachodnim.
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich strażaków i ludzi działających z potrzeby serca na rzecz naszej
gminy!
informacje zebrała: AK
foto: UGSB

z życia gminy

Stowarzyszenie

Projekt COM realizowany jest przez
Urząd Gminy Stare Babice z dużym
zaangażowaniem Działu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz
ścisłą współpracą Stowarzyszenia
„Nasz Dom – Godne Życie”. Plan
jest na etapie końcowych korekt,
uwzględniających nasze życiowe doświadczenia, uwagi i potrzeby przyszłych uczestników.
7 lipca 2020 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli
w spotkaniu z Wiceministrem oraz
Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem, które odbyło się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lesznie. Pan Pełnomocnik niezwykle konkretnie, zwięźle i jasno

odpowiadał na trudne pytania zgromadzonych osób. Dotyczyły one
głównie: ubezwłasnowolnienia,
zmian w orzecznictwie o stopniach
niepełnosprawności, prac nad wypracowaniem nowego systemu wsparcia
osoby niepełnosprawnej.
W trakcie spotkania poruszono także szereg innych istotnych zagadnień.
Wiedzą wyniesioną ze spotkania oraz
własnymi przemyśleniami chętnie
podzielimy się podczas następnego
spotkania Stowarzyszenia. Motywem
przewodnim rozmów w Lesznie było
traktowanie osób niepełnosprawnych
tak jak „zwykłych” obywateli – z poszanowaniem takich samych praw.
Spotkanie było nadzwyczaj rzeczowe,
konkretne i budujące.

Następne spotkanie Stowarzyszenia odbędzie się 19 sierpnia 2020
o godz. 19.00 w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40, w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach.
Przyłącz się do nas. Serdecznie zapraszamy.
Życie powoli wraca na normalne
tory, co nie zwalnia nas jednak od zachowywania obowiązujących zasad
bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym
i dbajmy o siebie nawzajem. Życzymy
Państwu dużo zdrowia i optymizmu.
tekst/ foto: Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Dom – Godne Życie”

Kontakt:
niepelnosprawni.babice@interia.pl
Teresa tel. 604 696 165
Jadwiga tel. 504 778 905

Poszukiwani opiekunowie osób niepełnosprawnych w ramach programu

„Opieka wytchnieniowa” 2020!

Gmina Stare Babice w 2020 roku przystąpiła do realizacji
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – zostaną
zapewnione usługi opieki wytchnieniowej.
Celem programu jest czasowe odciążenie rodzinnych opiekunów od codziennych obowiązków w sprawowaniu opieki
nad osobą niepełnosprawną; zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Wkład własny Gminy na realizację Programu wynosi 12 672 zł.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Babicach, a w związku z tym poszukujemy kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla
opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice.
Miejscem wykonywania usług opieki wytchnieniowej będzie miejsce zamieszkania osoby, u której te usługi będą świadczone (na terenie Gminy Stare Babice).

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej wynosi 25 zł brutto. Na świadczenie ww. usług
zostanie zawarta umowa zlecenie.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dot. naboru kandydatów, które znajduje się na stronie: http://
www.bip.stare-babice.eu/p,57,ogloszenia-i-komunikaty.
Oferty, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy
przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługi opieki wytchnieniowej – edycja 2020” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 lub dostarczyć do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21, pierwsze
piętro, pok. 28) w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 17:00; wtorek – czwartek od 8:00 do
16:00; piątek w godzinach od 8:00 do 15:00. tel. (022) 722 90 11;
e-mail: gops@stare-babice.waw.pl.

lipiec/sierpień 2020 gazetaBABICKA

Niepełnosprawni i ich sprawy

Pomimo trudnej sytuacji, w której wszyscy obecnie żyjemy, nasze Stowarzyszenie pracuje na najwyższych obrotach. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się ostateczną wersją projektu Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego z lokalizacją w Starych Babicach.
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z życia gminy

Słuchacze Starobabickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wrócili na wykłady

Seniorzy

Po ponad 3 miesięcznej przerwie Uniwersytet wznowił zajęcia drugiego semestru roku akademickiego
2019/2020. Seniorzy spotykają się w amfiteatrze Parku Babickiego z zachowaniem zasad obowiązujących
w czasie pandemii.

16
23 czerwca wysłuchaliśmy prelekcji
„Jan Brzechwa – humor nie tylko
dla dzieci”, wygłoszonej przez Ewę
Andrzejewską. Jan Brzechwa (ur.
1898 r. lub 1900 r. różne źródła, zm.
1966 r.) to pseudonim literacki Jana
Lesmana, który przyjął jako nastolatek za namową starszego kuzyna,
poety Bolesława Leśmiana. Brzechwa kojarzony jest głównie z pełnymi humoru książkami dla dzieci,
ale w swoim dorobku ma też wiele
utworów dla starszych czytelników:
poezję liryczną, przekłady i satyry.
Współpracował, w okresie międzywojennym, z najlepszymi scenami
kabaretowymi, teksty satyryczne
pisał m.in. dla Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo, a te pisane
w okupowanej Warszawie obiegły
całą Polskę. Był wybitnym prawnikiem walczącym o prawa autorskie
twórców, ale był też karciarzem
i kobieciarzem. Wiersz „Tańcowała
igła z nitką” powstał ponoć nie dla
dzieci, ale dla pięknej przedszkolanki. Prelekcję wzbogaciły wiersze
autora wygłaszane przez członków
Zespołu „Bez Nazwy”.
30 czerwca na wykładzie pt. „Łąki
kwietne – sposób na niebanalny
ogród” przeprowadzonym przez
Joannę Szczepanik, poznaliśmy sposoby zakładania i pielęgnowania łąk,

zasady dobierania bylin i roślin jednorocznych oraz płynące z tego korzyści,
szczególnie dla środowiska przyrodniczego. Łąki kwietne to alternatywa
dla kosztownych trawników: są łatwe
w utrzymaniu, oszczędzające wodę
i energię – bo są koszone tylko dwa
razy w roku. To działanie na rzecz
środowiska wspierające dziką przyrodę, pozwalające zachować miejsce do
życia dla pożytecznych owadów i małych zwierząt. Łąki takie od kilku lat
są modne, a to dobrze, bo są nie tylko
piękne, ale przede wszystkim ekologiczne. Na zakończenie wspólny spacer po kolorowym Parku Babickim
był okazją do odpowiedzi na szczegółowe pytania uczestników i wspaniałym doznaniem estetycznym.
7 lipca dietetyk Ewa Twardowska
wzbogaciła naszą wiedzę wykładem
„Wzmacniamy naszą odporność –
budujemy tarczę antywirusową”.
Układ immunologiczny kształtujący się do 15. roku życia, po 50-tce
zaczyna spadać wraz ze stopniowym zanikiem grasicy. Trzeba go
więc wspierać odpowiednimi dietą
i trybem życia oraz aktywnością
fizyczną. Większość witamin i minerałów dostarczamy organizmowi
odpowiednio dobranymi posiłkami; suplementacja wskazana jest jedynie dla witaminy D3 (1000 I.U.
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dziennie). Prelegentka podkreśliła
znaczenie ziół: tych z naszych łąk
i pól, mających szczególne znaczenie dla zwiększania odporności; takich jak: pokrzywa, mniszek
lekarski, nagietek, jeżówka, aloes
oraz najbardziej wartościowych –
warzyw i owoców, a także grzybów.
Prawdziwki i wszystkie inne grzyby
suszone na słońcu dostarczają witaminę D. Aby wzbogacić pieczarki
rosnące bez słońca, można przed
spożyciem wystawić je na 15 minut
na działanie promieni słonecznych,
a to wystarczy, aby wytworzyły
również tę pożądaną właściwość.
Oczywiście ważna jest też rola zdrowego trybu życia; systematyczna
aktywność fizyczna, wysypianie się,
regularne posiłki, picie wody oraz
unikanie długotrwałego stresu. Tak
wzmocniony organizm przetrwa
najgorsze pandemie.
Duża frekwencja na wykładach
wskazuje, że starsze osoby zmęczone izolacją z chęcią wracają do zajęć
w realu. Dziękujemy prezes UTW
Agnieszce Matuszewskiej za kolejny rok kształcenia permanentnego
i działania na rzecz środowiska senioralnego naszej Gminy.
tekst: Z Gminnej Rady Seniorów Anna
Czajkowska
foto: Agnieszka Matuszewska

z życia gminy
Ostatnio o gimnastyce online z udziałem babickich seniorów było głośno poza granicami naszej
gminy. Duże ośrodki medialne w naszym kraju,
takie jak: Kurier Warszawski, TVP 3 Warszawa –
program Brawo Mazowsze i Polskie Radio zainteresowały się metodami i sposobem prowadzenia gimnastyki w czasie pandemii, którą naszym
seniorom zaproponowała Fundacja Aktywni Dłużej, realizująca szereg ciekawych projektów we
współpracy z Gminą Stare Babice.

Jak radzić sobie w czasie pandemii, kiedy nie można
ćwiczyć stacjonarnie? Czy zajęcia online są bezpieczne dla
seniorów i czym różnią się od treningów dla młodszych
uczestników? O to wszystko pytał prowadzący program
„Brawo Mazowsze” w TVP 3 Warszawa w czasie wywiadu
przeprowadzonego za pośrednictwem Skype z przedstawicielami Fundacji Aktywni Dłużej – Małgorzatą i Zbigniewem Baranowskimi.
Fundacja Aktywni Dłużej to organizacja pozarządowa
działająca na terenie naszej gminy i powiatu warszawskiego
zachodniego. Koncentruje ona swoje działania na poprawie
kondycji psychofizycznej seniorów, realizując regularne zajęcia gimnastyki terapeutycznej połączonej z automasażem
mięśniowo-powięziowym i technikami relaksacyjnymi.
– Okres pandemii jest bardzo trudnym czasem dla nas
wszystkich, szczególnie jednak dla seniorów, którzy są grupą
najbardziej narażoną na powikłania wynikające z ewentualnego zakażenia wirusem. Dlatego tak ważne są wszelkie
działania, które pomagają im w tym trudnym momencie.
Jestem przekonana, że gimnastyka online, którą uruchomiliśmy natychmiast po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego jest dla nich doskonałą alternatywą – podkreśliła

Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
W czasie rozmowy dodała, że babiccy seniorzy to osoby
bardzo aktywne, a kondycji fizycznej mógłby im pozazdrościć niejeden trzydziestolatek.
„Zajęcia gimnastyki i relaksacji” oraz „Ruch rozwijający
seniora” były prowadzone w czasie pandemii aż do końca
lipca. W sierpniu z uwagi na okres wakacyjny będzie krótka przerwa. Od września Fundacja rozpoczyna działania
z nowym harmonogramem, o którym już wkrótce poinformujemy.
Natomiast cały czas zapraszamy w soboty na godzinę
10:00 na bezpłatne zajęcia jogi na polanie w Lipkowie integrujące starszych i młodszych, które realizujemy wspólnie z Gminą Stare Babice pod patronatem Kampinoskiego
Parku Narodowego.
Spotkania będą trwały aż do końca września z wyjątkiem dwóch sobót sierpniowych: 8 i 15 sierpnia. Zajęcia
na polanie trwają 60 minut. Prosimy o przyniesienie własnych mat. Serdecznie zapraszamy.
tekst, foto: Małgosia i Zbyszek Baranowscy
Fundacja Aktywni Dłużej

Tężnia solankowa w Borzęcinie
9 lipca została uruchomiona tężnia solankowa w Borzęcinie Dużym, na skwerze Chopina, przy ulicy
Spacerowej. Powstała ona z funduszy sołeckich Borzęcina Dużego i Borzęcina Małego.
Inhalacje solankowe dostarczają
wielu niezbędnych mikroelementów, pomagają odzyskać równowagę
organizmowi i skutecznie walczyć z
wieloma chorobami. Mikroklimat,
który wytwarza się dzięki tężni, zbliżony jest do klimatu, którym możemy cieszyć się podczas wakacji nad
morzem. Oddychanie przez godzinę
powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka
jodu jaką pochłaniamy, jest równa
dawce przyjętej w ciągu trzech dni
plażowania. Solanka pochodzi z
leczniczej soli boheńskiej jodowo-bromowej zalecanej do zdrowotnych inhalacji, na którą zbiornik

znajduje się w konstrukcji tężni.
Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy,
powoduje także rozrzedzenie śluzu,
co szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami górnych dróg
oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała również brom, który
rozszerza oskrzela. Natomiast wapń
zawarty w aerozolu solanki wykazuje
właściwości antyalergiczne.
W najbliższym czasie wokół tężni
zostaną zamontowane ławki, tak by
mieszkańcy mogli wygodnie zażywać inhalacji solankowych.
tekst/foto: UGSB
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FUNDACJA Aktywni Dłużej

– Brawo seniorzy z Babic!
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z życia gminy

Pierwsze Komunie Święte
– inne niż dotychczas

foto: Tomasz Wojewoda
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Kościoły wypełnione po brzegi, podekscytowane dzieci i tłumy gości – tak do tej pory wyglądały uroczystości
komunijne. W tym roku, ze względu na zagrożenie COVID-19, pierwsze komunie święte w naszych parafiach
przebiegały inaczej. W niektórych odbyły się w małych grupkach, w innych zostały przeniesione na wrzesień
albo na przyszły rok.
Sakrament Pierwszej Komunii Świętej to bardzo ważnego sakramentu naszym pociechom 20 czerwca
ważny moment w życiu religijnym każdego młode- (pierwotnie miał być to 9 maja). Sposób, w jaki podgo katolika. Uroczystościom towarzyszą zwykle duże szedł do naszych dzieci jest wzorem do naśladowania
emocje, wzruszenie i podekscytowanie. W tym roku dla innych: ciepło, oddanie, nauka, rzetelnie przeze względu na pandemię koronawirusa doszedł także prowadzone próby uroczystości oraz zorganizowanie
ogromny stres, ponieważ jeszcze w marcu – wraz z na- w bardzo przyjazny sposób pierwszej spowiedzi świękładanymi kolejnymi obostrzeniami wywołanymi epi- tej – wzbudziło we mnie jak i w moim dziecku – bardemią – rodzice zastanawiali się, czy komunie w ogóle dzo pozytywne emocje. Jestem przekonana, że moja
pociecha bez obaw i z chęcią będzie przystępowała
się odbędą.
do udzielanych mu sakramentów. Nasi goście bardzo
chwalili księdza Tomasza za przeprowadzenie uroczystości, które odbyło się sprawnie, a kazanie było rzeczowe i ciepłe. Na twarzach rodziców jak i gości widać
było uśmiechy. Oczywiście należy wspomnieć, że sama
msza święta była przeprowadzona z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa (podzielenie dzieci na
dwie grupy, zachowanie odstępów i obecność w świątyni jedynie dzieci i rodziców).
Również proboszcz parafii Objawienia Pańskiego
w Bliznem, ksiądz Marian Rowicki, zaproponował rodzicom dwie opcje – zorganizowanie komunii w maju,
ale w małych grupkach, zgodnie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa lub przeniesienie uroczystości
na wrzesień. Na przyjęcie Pierwszej Komunii w maju
zdecydowało się pięcioro dzieci, mimo iż wiedziały, iż
na komunię nie przyjadą wszyscy goście i nie będzie
wystawnego przyjęcia. Jednak świadomie zdecydowały się przyjąć Pana Jezusa, tym samym pokazując, jak
ważny jest dla nich ten sakrament. Wrażeniami podzieliła się z nami jedna z mam z tej parafii – Iwona
Olszewska-Król.
Rodzice spotkali się raz tylko, aby ustalić kilka szczegółów dotyczących dekoracji, oprawy muzycznej, fotografa. Piękne białe frezje i goździki stanęły na ołtarzu
– kwiaty kupiliśmy od lokalnych przedsiębiorców, którzy mieli trudności ze sprzedażą, więc mogliśmy ich
wesprzeć. Zaprosiliśmy fotografa, który także nie miał
zleceń z powodu pandemii. W tym czasie dzieci miały
pogadankę z księdzem proboszczem o pierwszej spoBardzo pozytywnymi wrażeniami odnośnie do przy- wiedzi, która odbyła się w piątek 8 maja.
Uroczystość była piękna, rodzinna, skromna. Różgotowania i samej uroczystości przyjęcia przez dzieci
Pierwszej Komunii Świętej w kościele Świętego Ro- nica? Chyba tylko taka, że jako rodzice byliśmy blisko
cha w Lipkowie podzieliła się nami mama dziecka z ze dziecka, z którym siedzieliśmy razem w ławce, i z bliska widziałam szczęście mojej córki, emocje i jej modliszkoły podstawowej w Koczargach Starych.
– W tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji, obowią- twę. Dzieci siedziały z ławce z rodzicami – jedna ławka,
zywania obostrzeń i wciąż trwającej pandemii, pro- jedna rodzina. Gdyby to była tradycyjna komunia,
boszcz parafii Świętego Rocha w Lipkowie, ks. kan. dzieci siedziałyby wśród swoich rówieśników. A roTomasz Sobiecki, zdecydował się na udzielenie jakże dzice z oddali przeżywaliby całe wydarzenie. Czułam
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Ach, co to był za ślub!
1 lipca, przed Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką,
stanęła kolejna piękna Młoda Para, aby ślubować sobie miłość do
końca życia.

foto: Paweł Słomka

W uroczym wnętrzu patio Hotelu Splendor w Starych Babicach,
w obecności wójta i zgromadzonych gości, patrząc sobie głęboko
w oczy, TAK powiedzieli sobie urodzeni babiczanie – Weronika
i Michał. Ciekawostką jest, że połączył ich Dom Kultury Stare Babice, którego są pracownikami.

wspólnotę z moim dzieckiem, mężem i Bogiem wśród nas. Nawet
nie ukrywałam łez wzruszenia, bo
córka wie, że mama często wzrusza
się aż do łez.
Msza Święta niczym nie różniła się od innych mszy niedzielnych
z udziałem dzieci. Schola uświetniła
uroczystość swoim śpiewem. Na
zakończenie Mszy św. podarowałam
swojej córce pieśń „Maryjo śliczna
Pani”, którą zaśpiewałam razem ze
scholą. Dawno już nie śpiewałam
publicznie, więc miałam tremę, ale
bardzo chciałam zrobić dziecku
taki prezent. Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki w wizerunkami
św. Jana Pawła II w setną rocznicę
urodzin i Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji roku beatyfikacji
Kardynała.
W Białym Tygodniu codziennie
chodziliśmy na Mszę Świętą i Nabożeństwo Majowe. Każdy dzień
poświęcony był jakiemuś wydarzeniu m.in.: odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych, oddanie się Matce
Bożej. Był też dzień misyjny, gdy
dzieci odpowiedziały na apel papieża Franciszka i podzieliły się swoim darem komunijnym z dziećmi
z krajów misyjnych.
Choć komunie w tym roku wyglądają inaczej niż dotychczas,
najważniejsze jest to, by przez
zamieszanie wywołane koronawirusem nie zatracił się wymiar
duchowy tych uroczystości.
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Życzymy Młodym, aby zawsze byli szczęśliwi
i tacy zakochani jak w dniu ślubu!

na podstawie listów od Rodziców zebrała: IB
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Borzęcin

podjął

wyzwanie

muzeów
cz. 2
Dziś druga i ostatnia część relacji z „Zabawy z muzeami”
z borzęcińskiej szkoły. Czas
narodowej kwarantanny był
motorem do niezwykłych
działań dzieci i rodziców.
Wszystkich Państwa zachęcamy jednak do podejmowania dalszych prób tworzenia
żywych reprodukcji – najciekawsze opublikujemy na łamach „Gazety Babickiej”.

1
20

tekst: AK

1. P
 ortret chłopca
w gimnazjalnym mundurku
Olga Boznańska,
1890 r.
2. G
 odność i zuchwalstwo
Edwin Henry Landseer,
1839 r.
3. M
 artwa natura z butelkami
i fajką
Maurice de Vlaminck,
1862 r.

2

3
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Zakończenie roku szkolnego

2019/2020

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć
się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem.
Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie
z dnia na dzień, zmieniła całą naszą rzeczywistość, a co
za tym idzie i edukację. Nic nie było normalnie: uczniowie, rodzice, nauczyciele – wszyscy uczyli się nowych
form i metod pracy oraz współdziałania. Z zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonywaliśmy
przeciwności i teraz z dumą można mówić, że ten rok
szkolny kończył się pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Pomimo trudności, popełnianych błędów, bogatsi o nowe umiejętności i zdobyte doświadczenie, wszyscy dotarli do końca roku szkolnego.
W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju
stanem epidemii nie odbyły się tradycyjne uroczystości
związane z zakończeniem roku szkolnego. Nauczyciele
pożegnali się ze swoimi podopiecznymi na spotkaniach
online. Świadectwa były wydawane w określonych godzinach, każdemu uczniowi oddzielnie. Nie było podania ręki wychowawcy i uścisku ulubionego nauczyciela,
a z przyjaciółmi też nie można było pożegnać się przed
wakacyjną rozłąką po staremu, choćby przybijając piątkę… Miejmy nadzieję, że wrzesień nadejdzie „nudny”
– bo normalny z realnymi dzwonkami i hałasem na
szkolnych korytarzach.
Bardziej tradycyjne i uroczyste zakończenia roku
szkolnego, połączone z wręczaniem dyplomów i świadectw, mieli tylko uczniowie klas III oraz VIII. Jedni
z nich żegnali się z wychowawcami, którzy prowadzili
ich przez pierwszy etap edukacji, a ci drudzy, odchodząc
do szkół średnich, żegnali się ze swoją szkołą podstawową. Wszystkim uczniom gratulujemy ukończenia tego
trudnego roku szkolnego, ósmoklasistom zamknięcia
pierwszego ważnego etapu w życiu i wiele satysfakcji
w nowej rzeczywistości szkolnej.
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tekst/foto: GB, UGSB

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach
W związku z ogłoszonym przez wójta gminy Stare Babice konkursem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
29 czerwca komisja konkursowa wyłoniła na to stanowisko Panią Dorotę Smolińską.
Gratulujemy i życzymy wielu nowych sukcesów w kolejnej kadencji!
tekst/foto: UGSB
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Sezon 2019/2020 w Domu Kultury
Stare Babice za nami.......................

Migawki

Zajęcia i warsztaty w sezonie 2019/2020 organizowane przez Dom Kultury Stare Babice dobiegły końca, chociaż w całkiem innej formie niż w ubiegłym roku. Ponad 750 uczestników zajęć tygodniowo w blisko 90 grupach zajęciowych zmniejszyły się w trakcie pandemii, kiedy mogliśmy
organizować zajęcia wyłącznie w formie online, ale nadal 30 grup i ponad 230 osób tygodniowo
odwiedzało wirtualne sale zajęć Domu Kultury. Uczestnicy tradycyjnie otrzymali na zakończenie
sezonu dyplomy, choć w większości w wersji elektronicznej.
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Występy artystyczne na zakończenie sezonu ze względu na wyjątkową sytuację pandemii koronawirusa
nie mogły odbyć się w Sali Widowiskowej tak więc grupy, które w tym
czasie kontynuowały zajęcia w formie online, nagrały filmy ukazujące
dorobek uczestników. Właśnie tak,
zamiast przedstawienia teatralnego
na scenie, powstał krótkometrażowy film pt. „Czuwaj” przygotowany
przez uczestników i instruktorów
Teatru Muzycznego POLOT. Na
pamiątkę, poprzez komunikator internetowy, były wykonane grupowe
zdjęcia i nagrane zostały układy taneczne zespołu tańca nowoczesnego
„Dance to the Beat”.
W czerwcu kilka zajęć – szczególnie tych ruchowych tj. taniec
towarzyski, flamenco i capoeira
– wróciły na salę i odbywały się
z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa oraz wytycznych
GiS. W pracowniach Domu Kultury udało się dokończyć warsztaty

szycia dla dorosłych, podczas których powstały niezwykle modne,
własnoręcznie skrojone i szyte na
maszynach kardigany.
Na początku lipca br. grupa
uczestnicząca w zajęciach pisania
ikon spotkała się na intensywne dwa
spotkania, aby dokończyć zaczęte w ciągu roku prace. Zachowanie
kanonu w ikonie pomogło jej przetrwać do naszych czasów w formie
niezmienionej. Przymus powielania
i zachowania podobieństwa do pierwowzoru sprawił, że przedstawiane
postaci są rozpoznawalne od pierwszego spojrzenia i przekazują niezmienną wiedzę zawartą w symbolu,
a to najistotniejsze dla duchowości i wiary. Oto powód dla którego
ikony się nie ogląda, tylko kontempluje. Warsztaty w Domu Kultury,
chociaż mocno skrócone z powodu
pandemii, dały możliwość poznania techniki pisania ikon metodą
proplasmos. Polega ona na nakładaniu koloru od najciemniejszego
tzw. sankiru po warstwy coraz jaśniejsze i stopniowym rozjaśnianiu,
aż po nałożenie ostatnich świateł.
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Uczestnicy poznali sposoby przenoszenia prorysu, nakładania rozjaśnień metodą suchego pędzla
i wiele innych ciekawych informacji
na temat warsztatu ikonopisa. Przybliżona została też historia i symbolika pierwszej ikony, jaką jest
Mandylion, a wszystko w przyjaznej
i odprężającej atmosferze dającej
wyciszenie i relaks. Na zakończenie
każdy z uczestników otrzymał certyfikat i mógł oprawić swoją ikonę
w ramy. Zajęcia pisania ikon spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem
wśród entuzjastów ciekawych zajęć.
Kolejny sezon – 2020/2021 planujemy rozpocząć w połowie września
br. Trwa właśnie wybór instruktorów, którzy złożyli w konkursie
na prowadzenie zajęć i warsztatów
ponad 100 ofert. Mamy nadzieję, że
w nowym roku szkolnym będziemy mogli wszystkie zaplanowane
zajęcia i warsztaty przeprowadzić
w bezpośrednim kontakcie z Państwem, bo bardzo za tym tęsknimy.
Do zobaczenia!!!
tekst: DKSB; foto: AK

dom kultury

Dom Kultury
serwuje kolejne
aktywności, włączając
w nie mieszkańców
gminy

Migawki

Program „RysoBajki” tworzony wspólnie z widzami online dobiegł końca.
Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie wystawy podsumowującej owoce,
wspólnej z uczestnikami programu,
działalności. Wraz z finałem „RysoBajek” rozpoczęliśmy realizację nowego
programu – „SzkicoBabice”!
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Jak się narodziła koncepcja „RysoBajek”? Czy od początku rysowanie było połączone z czytaniem tekstów? Jak
technicznie zrealizowano pierwsze odcinki? Jak rozwijaliśmy i doskonaliliśmy formułę i treść spotkań? Tego dowiecie się z relacji na Facebooku i YouTubie Domu Kultury
Stare Babice.
Warto w tym miejscu uchylić rąbka tajemnicy o filmie:
fragmenty bajek odczytali aktorzy teatru Weranda oraz
nasi przyjaciele. Wcześniej nienakręcone teksty przedstawili pracownicy Domu Kultury Stare Babice. Prowadzący
program Mateusz Kalinowski na zakończenie podziękował
artystom, ekipie technicznej, ale nade wszystko widzom,
dzięki którym wystawa jest niezwykle zróżnicowana i zaskakująca.
Nasza nowa propozycja dla Państwa to „SzkicoBabice”
– program oparty na tym, co w naszej gminie najpiękniejsze: urzekającej przyrodzie, ciekawie zagospodarowanym

terenie, wyjątkowych zabytkach i uroczych zakątkach.
W ankiecie zamieszczanej na stronie internetowej DK
widzowie wybierają miejsce, które podczas najbliższego
pleneru narysuje nasz grafik. W programie prowadzący
prezentuje krótko wybrany obiekt, następnie przystępuje
do działania, przemycając praktyczne rady dotyczące rysunku.
Mając w pamięci wspaniały zeszłoroczny plener, który
zorganizowaliśmy w Żelazowej Woli, przygotowujemy
kolejny – tym razem o nazwie „SzkicoPlener”. Spotkamy się w parku gminnym w Starych Babicach, 8 sierpnia
o godz. 12.00. Plener będzie zwieńczeniem „SzkicoBabicowej” akcji. Zapraszamy młodzież 10 lat + oraz dorosłych
do zapisów online. Szczegółowe informacje znajdują się
na www.domkulturystarebabice.pl oraz na naszym profilu na facebooku (FB/dkstarebabice).
tekst: DKSB; foto: MK

Po prawie miesięcznej przerwie w próbach, w związku z pandemią, poChór Aprobata stanowiliśmy spróbować popracować w trybie zdalnym. Pierwsze spotkanie było bardzo kameralne i wszyscy dość sceptycznie do niego podeszliśmy. Okazało się jednak, że potrzeba pracy, wspólnego śpiewania i kontaktu ze sobą spowodowała,
iż już na drugiej próbie online była bardzo duża grupa.
Owocem naszej dwumiesięcznej pracy w tym trybie
są dwie zarejestrowane piosenki. „Piosenka jest dobra na
wszystko” z „Kabaretu Starszych Panów” oraz pieśń Stanisława Moniuszki „Kum i kuma” w nieco zmodyfikowanej warstwie tekstowej. Pieśń ta była pierwszym utworem
publicznie zaśpiewanym przez nowopowstały Chór Aprobata dokładnie rok temu podczas Dnia Babic. Tym razem
pokusiliśmy się o dopisanie nowych zwrotek, komentujących z przymrużeniem oka sytuację w czasie kwarantanny.

Nagrania są dostępne już na youtube,
na kanale APROBATA, na stronie Domu Kultury
oraz fb/dkstarebabice.

Mamy nadzieję, że już od września będziemy mogli
rozpocząć próby w normalnym trybie. To dwumiesięczne
doświadczenie pracy online dało nam jednak poczucie, że
jeśli ludzie mają pasję i ogromną potrzebę współdziałania,
to ograniczenia znikają.
tekst: Aleksandra Troczyńska-Rucińska
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Dom Kultury zaprasza
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Jedna z trzech największych polskich inwestycji
20-lecia międzywojennego – Radiostacja Babice
12 lipca Dom Kultury Stare Babice przygotował dla naszych mieszkańców bezpłatną możliwość
zwiedzania ruin Radiostacji Babice z przewodnikiem. Nie mogło tam zabraknąć naszej gazety. Był
to drugi tego typu spacer przygotowany przez Dom Kultury. Pierwszy miał miejsce przed pandemią.

jeszcze nienarodzonych do emerytów. Taka forma spędzania wspólnego czasu na pewno cementuje naszą
lokalną społeczność.
Kolejna okazja do zwiedzania
Radiostacji Babice nadarzy się już
9 sierpnia! Konieczne są zapisy na
naszej stronie internetowej w strefie
zajęć. Gdyby ktoś z Państwa miał
kłopot z dokonaniem rejestracji

Radiostacja Babice
– prawdziwa gminna rozgłośnia radiowa

Rozgłośnia będzie miała wymiar niekomercyjny. Na antenie planujemy poruszać tematy z zakresu historii, nauki
oraz kultury. Realizacja projektu jest przewidziana do końca czerwca 2021 roku. Pragniemy stworzyć zespół redakcyjny oraz nadawać przynajmniej godzinną audycję raz
w tygodniu. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze radio
internetowe przekształci się w prawdziwą babicką rozgłośnię radiową.
W chwili obecnej w ramach projektu realizujemy już
pierwsze wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin wiedzy. Nagrania odbywają się w Domu Kultury Stare Babice,

online – zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 487 18 48 – z przyjemnością pomożemy!
Dom Kultury Stare Babice będzie
w miarę cyklicznie organizował takie
wydarzenia, prosimy śledzić nasze
strony internetowe oraz Gazetę Babicką.
tekst/foto: DKSB

W ramach inicjatywy „Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka” już we wrześniu
tego roku zostanie utworzone
radio internetowe pod nazwą
„Radiostacja Babice”. Stowarzyszenie PK TRCN ze wsparciem Domu Kultury Stare Babice otrzymało fundusze od
Fundacji Orlen na prowadzenie projektu inkubacji zespołu
redakcyjnego oraz utworzenia
rozgłośni radia internetowego.

a filmy, do obejrzenia których serdecznie Państwa zapraszamy, tworzą serię rozmów pt. „W oku radia” i znajdują
się na stronie internetowej FB Domu Kultury. W przyszłości zostaną one retransmitowane w rozgłośni radiowej.
Wszystkich chętnych, a zwłaszcza młodzież, zapraszamy do udziału w projekcie. Jeżeli macie pomysł na swoją
audycję, piszcie na adres: j.chrapek@domkultury-starebabice.pl Zapraszamy również młode zespoły niezrzeszone w stowarzyszeniach autorów do nadsyłania nam swojej
twórczości.
tekst: JCh; foto: IB
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Migawki

W trakcie izolacji związanej z pandemią staraliśmy się umilić Państwu
czas spacerami online, udostępnianymi na naszych profilach społecznościowych. W końcu jednak
mogliśmy wyjść z domów i spotkać
się w realu, oczywiście przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności: od maseczki u przewodnika do
zachowania odpowiednich odstępów
między uczestnikami.
Frekwencja przekroczyła nasze
najśmielsze oczekiwania. Pogoda
tego dnia pozwoliła odpocząć od
deszczu, a potężnym wyzwaniem
okazały się komary, którym jednak
nie udało się zniechęcić entuzjastów
historii. Spacer trwał około dwóch
godzin i zakończył się gromkimi
brawami dla przewodnika. Należy
dodać, że w spacerze uczestniczyły
wszystkie grupy wiekowe: od dzieci
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bezpieczna gmina

Bezpieczne wakacje
Rozpoczęły się wakacje. Mamy nadzieję, że czas wolny od zajęć szkolnych będzie
spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo oraz bezpiecznie. Oto kilka porad:

Zasady bezpiecznej kąpieli
• Nie kąp się w miejscach
niedozwolonych – korzystaj tylko
ze strzeżonych kąpielisk
• Nigdy nie skacz do wody
o nieznanym dnie
• Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie
po długim przebywaniu na słońcu
• Nie rób hałasu – ratownik może nie
usłyszeć czyjegoś wołania o pomoc

Bezpieczne opalanie
• Nie przebywaj zbyt długo na słońcu
• Stosuj kremy z filtrami ochronnymi
• Noś nakrycie głowy
i okulary przeciwsłoneczne
• Pij dużo wody

Foto pixabay.com

• Przed wyjściem w góry sprawdź
prognozę pogody
• Zaopatrz się w apteczkę i telefon
komórkowy
• Weź ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie
i napoje
• Nigdy nie schodź ze szlaku i nie
oddalaj się od grupy
• Uważaj na kleszcze i owady, chroń
się przed nimi odpowiednim
ubraniem i preparatami
odstraszającymi
• Nie zbieraj grzybów, jeśli nie jesteś
pewien, że są jadalne

Babicka Straż Gminna

na medal!

12 lipca około godziny 18:45 funkcjonariusze Straży Gminnej Gminy
Stare Babice zauważyli wypadek
drogowy w miejscowości Zielonki
Wieś przy ul. Warszawskiej 470.

Doszło do zderzenia samochodu
osobowego Opel Vectra ze skuterem
Yamaha kierowanym przez mieszkańca gminy Leszno. Po rozmowie ze
świadkami zdarzenia strażnicy ustalili, że kierujący Oplem jest nietrzeźwy
i oddalił się z miejsca zdarzenia w kierunku miejscowości Koczargi Nowe.
W wyniku podjętych czynności na wysokości ul. Warszawskiej
490, w miejscowości Zielonki Wieś,

• Nie ryzykuj, przywieź
z wakacji tylko miłe
wspomnienia
• Zachowaj ostrożność
w kontaktach z obcymi
• Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych
• Uważaj na dzikie i abezpańskie zwierzęta
POMOC:
Numer alarmowy 112
Policja
997
Pogotowie
999

niegazowanej
• Pamiętaj, że słońce opala Cię
również, gdy jesteś w wodzie

Wycieczka w góry i do lasu
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UWAGA!

Aktywny wypoczynek
• Zakładaj kask zawsze, gdy jeździsz
na rowerze, deskorolce czy rolkach
• Przestrzegaj przepisów
ruchu drogowego
• Bądź widoczny
na drodze – miej odblaski
• Bądź aktywny fizycznie, ale
zachowaj rozsądek – nie uprawiaj
sportów w miejscach
niedozwolonych

strażnicy zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez świadków. Mężczyzna
został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom policji.
Badanie stanu trzeźwości kierującego samochodem Opel Vectra
wykazało wynik 1,3 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, co stanowi 2,73 promila alkoholu we krwi.
Kierujący skuterem z obrażeniami
ręki został przewieziony do szpitala.
Drodzy kierowcy! Po alkoholu nie
wolno prowadzić pojazdów! Według
Kodeksu Karnego grozi za to nie tylko odpowiedzialność karna, lecz także zakaz prowadzenia pojazdu (nie
niższy niż 3 lata). Sąd maksymalnie
natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oprócz tego
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Bawić się jest
fajnie, ale
nie kosztem
zdrowia
lub życia!
należy spodziewać się również konsekwencji finansowych. Może zostać
zasądzone świadczenie pieniężne na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to
5 000 zł, maksymalne – 60 000 zł.
Oprócz grzywny oraz świadczenia
na fundusz, sprawca może być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej.
tekst: GB; foto: SGSB

historia

Bohater sprzed 100 lat!
Pan Andrzej Dominiak mieszkał w Janowie przez wiele lat. Starsi mieszkańcy pamiętają
go jeszcze, gdy chodził z baldachimem w Babicach, ochraniając Najświętszy Sakrament
podczas uroczystości religijnych. Był skromnym rolnikiem, a tylko nieliczni wiedzieli, że
ma niezwykłą przeszłość – walczył, broniąc Ojczyzny w dwóch wojnach i przeżył uderzenie pioruna, a za wojnę z bolszewikami otrzymał Krzyż Walecznych. Jak twierdził – chroniła go zawsze Matka Boża.
NAJWIĘKSZE POLSKIE ZWYCIĘSTWO!
Wojna polsko-radziecka toczona w latach 1919–1920
i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. zapisały się
w historii Polski jako niezwykłe wydarzenia, budujące
w szczególny sposób naszą tożsamość narodową. To,
że potrafiliśmy wówczas obronić się przed tak silnym
wrogiem i zwyciężyć, świadczyło dobitnie o sile naszego narodu, potędze, jaka drzemie w jedności, a także
w mocy ducha i wiary, które potrafią pokonać każde
zło. Nie bez przyczyny Bitwę Warszawską nazywa się
„Cudem nad Wisłą”, a bohaterską postać księdza Ignacego Skorupki wspomina się dziś z najwyższą czcią.
OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!
Jak to się stało, że ogromy odwrót polskich wojsk ze
wschodu i podejście bolszewików pod Warszawę zamieniły się w największe zwycięstwo oręża Wojska
Polskiego w naszych dziejach? Wszak duch w narodzie wówczas upadł, brakowało wiary w zwycięstwo
u większości wyższych oficerów – pisał o tym we
wspomnieniach gen. Władysław Sikorski. Sam Józef
Piłsudski złożył 12 sierpnia dymisję ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza na ręce premiera Wincentego Witosa. Pisał w niej: „Sądzę, że jestem
odpowiedzialny zarówno za sławę i siłę Polski w dobie
poprzedniej oraz za bezsiłę i upokorzenie teraźniejsze. Przynajmniej do tej odpowiedzialności się poczuwam…” Dymisja, jak wiemy, nie została przyjęta, ale
dokument pozostał.
NA RATUNEK PAŃSTWU
„Rzeczpospolita” w czerwcu 1920 roku informowała: „Nieprzyjaciel w czasie odwrotu z pod Kijowa ma
przewagę. Wróg korzystając z rozprzestrzenienia się
naszych sił, zachwiał ścianę wojska naszego, a raz zachwiawszy uderza w różnych stronach i pcha nasz
odwrót! Od sąsiadów z innych stron nic dobrego nie
przyjdzie, a od zachodu, od dalekich sprzymierzonych
milczenie! Oto jest chwila, w której całe społeczeństwo,
cały naród stanąć musi do rachunku. Ojczyzna w niebezpieczeństwie!”.
Sejm 30 lipca 1920 r. uchwalił ustawę o Radzie Obrony Państwa. Na jej pierwszym posiedzeniu z udziałem
m.in.: Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego oraz
generałów: Józefa Hallera, Tadeusza Rozwadowskiego
i Stanisława Szeptyckiego uchwalono zaciąg do wojska
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Andrzej Dominiak z Janowa (w środku)
z Piotrem Jabłeckim z Wieruchowa i Władysławem Siwińskim z Babic (z lewej).
Przyjaciele z wojska i z naszych terenów,
zdjęcie z lat dwudziestych.

ochotniczego pod kierownictwem gen. J. Hallera. Początkowo jednak do armii tej garnęła się głównie inteligencja i patriotyczna młodzież polska. Dopiero po
płomiennej odezwie do narodu premiera Wincentego
Witosa i posła Ignacego Daszyńskiego ociągający się
rezerwiści i inni zdolni do noszenia broni masowo zasilili oddziały uzupełniające. Wówczas także kobiety
ruszyły pod broń, obejmowały służbę w kancelariach,
chroniły obiekty i magazyny wojskowe, zmieniały
w służbie mężczyzn. Naród obudził się do działania!
Zmiany nastąpiły również na czele wojska. Generał
Tadeusz Rozwadowski został Szefem Sztabu Generalnego. Już jego pierwszy rozkaz wzbudził uznanie kół
wojskowych – „Myślą przewodnią wszystkich akcyj
nie może być cofanie się, gdy nieprzyjaciel wepchnie
się w jakąś lukę, lecz zadawanie mu na każdym kroku
jak największych strat, gdyż tylko w ten sposób odbierzemy mu chęć napierania na nas…”.
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historia
ŚMIAŁY PLAN
Przed rozpoczęciem rozstrzygającej bitwy odbyło się
przegrupowanie polskich wojsk. Dzięki znakomitemu
radiowywiadowi Piłsudski poznał zamiary wroga i położenie jego sił. Można było dużą część sił przerzucić na
przedpola Warszawy. Plan strategiczny opracował gen.
Rozwadowski, a działania administracyjne gen. Sosnkowski. W nocy z 5 na 6 sierpnia obaj generałowie przybyli do Naczelnego Wodza, aby zatwierdzić nowy plan
operacyjny. Po burzliwej dyskusji Piłsudski wyraził zgodę. Postawiono wszystko na jedna kartę, istotą działań
był bowiem wielki manewr zaczepny. Główna siła miała
zaatakować pod dowództwem Naczelnego Wodza z nad
Wieprza w kierunku na Mińsk Mazowiecki. Dowództwo frontu północno-wschodniego objął gen. Haller,
poszczególnymi grupami dowodzili generałowie Władysław Sikorski i Władysław Jędrzejewski. Gen. Rozwadowski otrzymał od Naczelnego Wodza pełnię władzy
w kierowaniu całością działań wojennych.
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NIE SZCZĘDZONO TRUDU, ABY W WOJSKU
I NARODZIE OBUDZIĆ WIARĘ W ZWYCIĘSTWO
Marszałek Piłsudski wzywał kapelanów do armii „którzy
by szli w szeregach razem z żołnierzami, a w okopach
podnosili ich na duchu”. Gen. Rozwadowski spotykając się w warszawiakami, podsycał wiarę w zwycięstwo,
przeprowadzono także ogromną akcję propagandową
w prasie i akcję plakatową. Bolszewicy będą pokonani!
POR. POGONOWSKI I KS. SKORUPKA –
SYMBOLE BITWY WARSZAWSKIEJ
13 sierpnia huk dział zwiastował rozpoczęcie walnej
bitwy z bolszewikami. Wyłom w polskiej linii bojowej
w rejonie Radzymina spowodował, że wróg zbliżył się na
odległość 15 wiorst do Warszawy. Nierówną walkę podjął tam wówczas batalion por. Stefana Pogonowskiego,
który przeciwstawił się dwóm atakującym sowieckim
dywizjom. Porucznik powiadomił dowództwo o ataku
bolszewików. Wówczas gen. Józef Haller posłał z Jabłonnej do walki ostatnie odwody – 10 dywizję z gen.
Lucjanem Żeligowskim na czele. Wykorzystano w tym
celu wszystkie warszawskie autobusy. Radzymin został
odbity. Z bohaterskiego batalionu polegli prawie wszyscy razem ze swym niezwykłym dowódcą.
W tym czasie, w pobliżu Ossowa, walczyła 8. dywizja
gen. Stanisława Burharardta-Bukackiego, a w jej składzie
był batalion ochotników warszawskich razem z ks. Ignacym Skorupką, kapelanem 236. pułku piechoty. Gdy niedoświadczeni w boju ochotnicy zostali ostrzelani przez
wroga, zaczęli się cofać, ksiądz z krzyżem w ręku poderwał
ich do walki. Sam otrzymał śmiertelny postrzał, ale wróg
został odparty…
16 sierpnia rozpoczęło się kontrnatarcie grupy manewrowej dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego znad Wieprza, która pod Kockiem i Cycowem przełamała front
grupy Mozyrskiej i weszła na tyły bolszewików atakujących Warszawę. Polski kontratak zmusił siły radzieckie do
wycofania się na wschód i za Niemen. Sukces w całej dwuletniej wojnie był już na wyciągnięcie ręki.
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SZEREGOWY DOMINIAK TAM BYŁ!
Andrzej Dominiak urodził się 27 listopada 1898 r.
w Piorkówku Małym. Do wojska polskiego wstąpił
w 1919 r., służył w 21. pułku piechoty stacjonującym
m.in. na warszawskiej cytadeli. Ponieważ doskonale znał
się na koniach, służył w tzw. kawalerii piechoty, przy

Krzyż Walecznych i legitymacja szeregowego
Andrzeja Dominiaka

zaprzęgach, które ciągnęły pułkowe armaty. Jak wspomina jego córka Lucyna Dominiak z Janowa – miłość do
koni i wielka wiara w moc Bożą towarzyszyły mu przez
całe życie. Kiedyś wspominał swoje dzieje wojenne, dramat bitew, cierpienie rannych i śmierć kolegów. Nawet
po latach były to dla niego traumatyczne przeżycia. Jak
twierdzi Pani Lucyna – ojciec uczestniczył w Bitwie
Warszawskiej, widział nawet ks. Ignacego Skorupkę, jak
mówił – po tygodniach załamania przyszedł wówczas
czas wielkiej euforii. Jakaś niewidzialna siła pchała ich
do ataku, nie czuli bólu i zmęczenia. Matka Boża prowadziła. Bolszewicy zostali wówczas wypędzeni spod
Warszawy!
Andrzej Dominiak wspominał także, że koń nad Niemnem uratował mu życie. Gdy przeprawiali się z oddziałem przez nurt rzeki, jego kolega utonął, a on sam chwycił
się grzywy konia i razem z nim przepłynął na drugi brzeg.
Czy można zatem dziwić się, że w dawnej piosence słowa
oddawały niezwykłą miłość żołnierzy do koni: „Gdy serce
ułana położysz na dłoń, pierwsza jest tam panna, przed
panną tylko koń…”.

historia
Lucyna Dominiak pokazuje
czapkę ojca nadpaloną
po uderzeniu pioruna.
Udzielając wywiadu,
w realiach pandemii,
p. Lucyna zasłoniła nos
i usta wykonaną przez
siebie maseczką.

Pan Andrzej służył także w swoim pułku podczas wojny obronnej 1939 r. Nosił radiostację, budował połączenia telefoniczne. Jego oddział został rozbity gdzieś na
Lubelszczyźnie. Dowódca rozpuścił żołnierzy mówiąc:
„Chłopcy sytuacja jest beznadziejna, ratujcie się na własną
rękę”. Broń zakopano, a mundury zamieniono na cywilne ubrania u miejscowych gospodarzy. Do Janowa wrócił
13 października. W pobliżu masztów Radiostacji Babice
zatrzymał go patrol niemiecki. Tłumaczył się żandarmom,

że wraca z pracy, okazując im niemiecki paszport wydany w 1916 r., gdy Niemcy okupowali Warszawę podczas
I wojny światowej. Dali się przekonać. Gdy przyszedł do
domu i wziął na ręce swoje córki, radość była ogromna.
Aż tu nagle do kuchni wszedł Niemiec zainteresowany
niecodziennym hałasem, a był to jeden z dwóch oficerów,
którzy kwaterowali w ich domu od września 1939 r. Nastały realia kolejnej okupacji. Na szczęście dla tej rodziny
obyło się bez większych dramatów.
Andrzej Dominiak oprócz dwóch wojen przeżył jeszcze inne niezwykłe wydarzenie – gdy pracował w Laskach
w 1946 r. usuwając karpy, trafił go piorun. Potężne wyładowanie elektryczne przedziurawiło mu czapkę, spaliło
koszulę, spodnie i rozerwało but. Nieprzytomnego z ciężkimi poparzeniami pleców i nogi zabrano do szpitala
w Warszawie. Po paru tygodniach wrócił do zdrowia i dalej pracował w swoim małym 2 hektarowym gospodarstwie. Miał żonę i pięcioro dzieci, w zagrodzie były krowy
i koń – jego wielki przyjaciel, któremu poświęcał wiele
czasu i starania. Codziennym rytuałem była długa wieczorna modlitwa. Miał wielki kult do Matki Bożej, która
jak twierdził, ocaliła go ze wszystkich życiowych opresji.
Bardzo często wspominał też marszałka Józefa Piłsudskiego – nie rozstawał się z jego zdjęciem; twierdził, że każdy
wówczas oddałby życie za marszałka…
Przeżył 90 lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Starych Babicach. Tym artykułem składamy hołd Jego
Pamięci, jako Obrońcy Naszej Ojczyzny i dobremu człowiekowi.
Marcin Łada

Źródła: „Bitwa Warszawska 1920” pod redakcją Tadeusza Skoczka.
Muzeum Niepodległości, Warszawa 2020, „Encyklopedia Wojskowa”
Bellona, Warszawa 2007.

Andrzej Dominiak w czasach, które możemy pamiętać…
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Ekologia dla najmłodszych

Zostań ekobohaterem

Wakacje to świetny czas, by przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z troską o środowisko. Proponujemy
zrobić to podczas wspólnej zabawy. Dzięki nieskomplikowanym zasadom poniższe zadania będą odpowiednie już dla maluchów, na pewno wciągną także starsze rodzeństwo, a może nawet rodziców. Powodzenia!

Awantura w śmietniku

Pewnego dnia w śmietniku wybuchła straszna awantura. Karton po mleku, puszka po kukurydzy, zniszczony but oraz
inne odpadki trafiły do jednego kosza i strasznie się kłócą. Niewiele brakuje, by doszło do prawdziwej ekologicznej tragedii! Pokoloruj obrazki i połącz je linią w kolorze pojemnika, do którego powinien trafić każdy z odpadów.

PAPIER
I TEKTURA

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

dżem
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ODPADY
RESZTKOWE
ZMIESZANE

SZKŁO

BIOODPADY

Wakacyjne ekozadania
Wykonaj działania, wpisz wyniki. Każdemu z nich odpowiada litera. Uzupełnij puste okienka na sąsiedniej stronie odpowiednimi literami i odczytaj zdania. Zrealizujcie podane propozycje.
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Sun Center zaprasza
na zagraniczne wakacje!

Przede wszystkim stajemy przed
wyborem: jeśli wakacje – to w Polsce,
czy za granicą? W tym roku sytuacja
jest wyjątkowa.
SUN CENTER wróciło do działania: wycieczki można kupić zarówno
online jak i przychodząc do biura.
Naturalnym jest, iż oferta pozostaje
znacznie okrojona, głównie ze względu na obostrzenia i zamknięcie granic
niektórych krajów, niemniej warto
podkreślić, że w tym sezonie ceny są
szczególnie atrakcyjne. Zwłaszcza
oferty last minute mogą przyciągać
ceną o wiele niższą, niż wydalibyśmy
na wypoczynek w kraju. Jak już zdążyliśmy się przekonać, polskie wakacje w tym roku należą do wyjątkowo
drogich. Dodatkowo, zważywszy
na kapryśną pogodę, wypoczynek
w Polsce obarczony jest ryzykiem
deszczu i chłodu. Poza tym wielu
z nas nie wyobraża sobie letniego

odpoczynku bez dużej dawki słońca,
kąpieli w ciepłym morzu i ładowania
akumulatorów w gorącym klimacie. Z
dnia na dzień wzrasta zainteresowanie
klientów zagranicznymi wczasami.
Ale dokąd lecieć? Polacy mogą
obecnie podróżować i wybierać spośród następujących kierunków: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Albania,
Chorwacja, Cypr oraz wyspy włoskie. Sytuacja jest dynamiczna i z tygodnia na tydzień może otwierać się
coraz więcej możliwości.
Czy to bezpieczne? Przy zachowaniu higieny i standardowych procedur podróż za granicę nie różni się
od wypraw po naszym kraju. To my
sami powinniśmy pamiętać o tym,
do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie miesiące: dezynfekcji dłoni, używania maseczek
ochronnych, zachowania dystansu
społecznego i obostrzeń w miejscach
publicznych, takich jak lotnisko.
Przed wejściem do samolotu sprawdzana jest temperatura oraz przeprowadzana ankieta dotycząca zdrowia.
W hotelach musimy liczyć się
z drobnymi niedogodnościami, np.

brakiem możliwości samodzielnego korzystania z bufetów, posiłkami
podawanymi przez obsługę, zaleceniami korzystania ze schodów, a nie
wind. Dodatkowo pomieszczenia
hotelowe są dokładne dezynfekowane, niektóre przyhotelowe baseny są
częściowo wyłączone z użytku, a wejście na siłownię i saunę hotelową jest
limitowane i trzeba wcześniej zgłosić
chęć skorzystania. Zaletą są opustoszałe plaże. Nie ma tłumów turystów,
gdyż obłożenie hoteli jest o połowę
mniejsze, by unikać niebezpiecznych
skupisk ludzi.
Przed wjazdem do Grecji, obowiązuje wypełnienie dodatkowej ankiety
online na dobę przed wylotem. Wygenerowany z ankiety kod QR musimy
okazać służbom na lotnisku w Grecji,
które wyrywkowo typują turystów do
przeprowadzenia testów na obecność
koronawirusa. Pracownicy biura Sun
Center chętnie pomogą wypełnić tę
ankietę, jak i inne wymagane formalności oraz odpowiedzą na wszystkie
Państwa pytania.
Biuro podróży SUN CENTER
ul. Ogrodnicza 1, przy rondzie w Babicach
tel. 511 081 329
www.suncenter.pl
biuro@suncenter.pl
www.facebook.com/BiuroPodrozySunCenter
tekst: IB/foto: Adobe Stock

Przygotuj w domu słoik na zużyte
Poszukaj z rodzicami
Zakręcaj
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Artykuł sponsorowany

Lato w pełni, choć tym roku wypoczynek wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Wiele osób zastanawia się, czy
w dobie pandemii koronawirusa jechać za granicę, a tym bardziej – czy warto skorzystać z ofert pośredników.
Odwiedziliśmy babickie biuro podróży SUN CENTER, aby dowiedzieć się, na co mogą liczyć turyści.
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Lipa – drzewo silnie
związane z polską kulturą ludową
Smaki polskiej przyrody

fragment

32

„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!” <pis.
oryg. – red.> – tymi słowami Jan Kochanowski rozpoczął
swoją fraszkę „Na lipę”. Lipa to drzewo silnie zakorzenione w naszej rodzimej kulturze i wierzeniach. Prawdopodobnie właśnie od lipy pochodzi nazwa lipca, bowiem
na przełomie czerwca i lipca przypada kwitnienie tych
drzew. Od starożytności lipa uosabiała uzdrawiające siły
i symbolizowała pokój. Uznawana była również za symbol kobiecości, łagodności i delikatności, w przeciwieństwie do silnego uosobienia męskości – dębu. Określenie
odnoszące się do nietrwałych przedmiotów, jako ‘lipnych’
Propozycje wykorzystania lipy

wywodzi się z czasów, kiedy wiele narzędzi życia codziennego wykonywanych było z miękkiego i mało wytrzymałego drewna lipowego.
Lipa to nie tylko wierzenia i symbolika, to również
smaczna kuchnia i skuteczna kosmetyka, wyróżniająca
się zdrowotnymi właściwościami:
● rozluźniającymi i tonizującymi;
● lekko przeciwzapalnymi;
● wykrztuśnymi;
● uspokajającymi i łagodzącymi.
Czekoladki z lipy

Składniki:
• 1 szklanka lipowych orzeszków (zebrane, kiedy są
jeszcze miękkie)
• 2 szklanki roztartych na proszek, suszonych
kwiatów lipy
•½
 szklanki gęstego miodu
•¼
 szklanki oleju z pestek winogron lub kokosowego
Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen
tekst o lipie i więcej propozycji wykorzystania jej.

Przygotowanie:
Świeżo zebrane, miękkie orzeszki lipowe oczyścić z łodyżek, lekko podprażyć na suchej patelni, a następnie
utrzeć w moździerzu. Dodać suszone kwiaty lipy, wymieszane z miodem i olejem. Całość dokładnie wymieszać na
jednolitą masę, a po wyrobieniu utoczyć małe kulki – średnicy 2–3 cm. Gotowe trufle schłodzić przez 2–3 godziny
w lodówce. Z uwagi na brak konserwantów należy je przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2–3 dni.

Zielone chipsy
Składniki:
• g arść młodych liści lipy
• s łodka papryka w proszku
• pieprz
•o
 lej roślinny
Przygotowanie:
Świeżo zebrane, młode liście lipy dokładnie umyć
i wysuszyć, a następnie posmarować cienką warstwą
oleju roślinnego. Posypać słodką papryką i pieprzem,
po czym rozłożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec około
3–4 minut w temperaturze 150°C na górnym poziomie
do momentu, aż będą chrupiące, lecz nadal zielone.
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.

CIEKAWOSTKI
•	Liście lipy mają charakterystyczny sercowaty
kształt oraz ząbkowate krawędzie.
•	W Polsce drzewo lipy z największym obwodem, mierzącym 922 cm, zobaczyć można
w miejscowości Cielętniki, w województwie
śląskim.

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

biblioteka

Biblioteka informuje

Babicka biblioteka w telefonie? Czy to możliwe? Zdecydowanie TAK! Zapraszamy do wypróbowania i korzystania na stałe z aplikacji e-biblioteka MATEUSZ.

INSTRUKCJA W PROSTYCH KROKACH!
Na stronie katalogu biblioteki http://katalog.biblioteka-starebabice.pl/opac/ w zakładce → Twoje konto należy
zalogować się numerem karty oraz pinem znajdującymi się
na karcie bibliotecznej. Następnie w zakładce → Konto należy wygenerować QRCode. Przy przycisku generowania
kodu znajduje się 4 cyfrowy kod zabezpieczający. Prosimy
o zapisanie go. Przy pierwszym użyciu karty z kodem QR
bibliotekarz poprosi o 4 cyfrowy kod zabezpieczający.
Po wykonaniu tej czynności pojawi się na koncie grafika
karty bibliotecznej z kodem QR. Tuż pod grafiką odnajdą
Państwo token (unikalny kod do uwierzytelnienia konta w aplikacji) zapewniający dostęp do konta w aplikacji
e-biblioteka MATEUSZ. Token wprowadzony do aplikacji
umożliwi połączenie z kontem bibliotecznym. Do aplikacji
możemy wprowadzić tokeny całej rodziny i w prosty sposób przełączać widok kont (sprawdzać stan wypożyczeń
czy prolongować terminy zwrotów). Nie ma przy tym limitu ilości obsługiwanych kart (kont bibliotecznych). Czytelnicy, którzy już korzystają z karty bibliotecznej z kodem
QR, nie generują kodu ponownie – po zalogowaniu się
w zakładce → Twoje konto, jest dla nich widoczny token zapewniający dostęp do konta. Jeżeli wygenerowaliście Państwo QRCode, a nie zapisaliście 4 cyfrowego kodu zabezpieczającego, jest możliwość otrzymania go w bibliotece.
Wówczas prosimy o kontakt.
Tuż pod tokenem widnieje
grafika, która przeniesie nas
do sklepu Google Play, skąd
bezpłatnie pobieramy aplikację e-biblioteka MATEUSZ.
Po pobraniu aplikacji na
telefon należy wybrać Bibliotekę Publiczną Gminy Stare
Babice z listy bibliotek. Wówczas pojawi się dostęp w aplikacji do babickiej biblioteki.
Aby dodać kartę biblioteczną
wybieramy opcję w aplikacji
→ Karta biblioteczna.
Jeżeli dodajemy pierwszą kartę, wówczas widzimy
w aplikacji komunikat – Brak
kart. Kliknij „+”, aby dodać kartę biblioteczną. Po wybraniu ikony „+” w prawym dolnym rogu zostaniemy
poproszeni o uzupełnienie danych o token oraz nazwę na
urządzeniu. Tu dowolnie możemy oznaczyć kartę. Może to
być numer lub imię osoby, do której należy karta. Prosimy
o uważne wpisanie tokenu, gdyż w przypadku błędnego

wpisania kodu uwierzytelniającego, otrzymamy komunikat o nieodnalezieniu karty
w bazie. Jeżeli chcemy dodać
karty innych domowników,
czynność należy powtórzyć
dla każdej z kart oddzielnie.
Należy pamiętać, iż tokeny są
generowane indywidualnie
do każdego konta, po zalogowaniu się w katalogu internetowym. Mamy nadzieję,
że takie rozwiązanie ułatwi
Państwu życie i zapomniana w domu karta przestanie
być przeszkodą w skorzystaniu z usług naszej biblioteki. Przełączając się między
kartami w łatwy i szybki
sposób mogą Państwo sprawdzić, co zostało wypożyczone
w babickiej bibliotece i na kiedy przypada termin zwrotu.
Dodatkowo ważnym i nowym ułatwieniem, które funkcjonuje tylko w aplikacji e-biblioteka MATEUSZ, jest
możliwość samodzielnego przesunięcia terminu zwrotu, jeżeli dana pozycja nie została zarezerwowana. W przypadku książek wypożyczonych na 30 dni nie ma limitu ilości dokonywanych prolongat. Terminy ich zwrotu można
wielokrotnie przesuwać o kolejne 15 dni. Druga i kolejne
prolongaty będą możliwe dopiero 7 dni przed upływem
terminu zwrotu. Wcześniej klawisz prolonguj nie będzie
wyświetlany.
Zarówno na internetowym koncie bibliotecznym, jak
również w aplikacji na czerwono podświetlone są pozycje, które zostały przetrzymane (minął termin ich zwrotu). W takim przypadku należy owe pozycje niezwłocznie oddać.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z wszystkich
funkcji aplikacji. Aby uzyskać informacje o książce, wystarczy zeskanować (a dokładniej sfotografować) aparatem w telefonie kod kreskowy książki, aby uzyskać pełną
informację o tomach serii, czy też innych pozycjach napisanych przez autora. W przypadku serii (cyklu) dodatkowo dowiemy się, czy poszczególne tomy należy czytać
w kolejności, czy nie jest to konieczne. Aplikacja działa
zarówno na kod biblioteki jak również na kod ISBN nadrukowany na książce.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty. Z przyjemnością pomożemy!
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Krykiet w Zielonkach-Parceli

Zawodnicy Warsaw Cricket Club tak bardzo polubili nasz teren sportowo-rekreacyjny w Zielonkach-Parceli, zarządzany przez GOSiR Stare Babice, że w sobotę 18 lipca już po raz szósty zorganizowali tam
doroczne zawody krykieta MAZOVIA T20 CUP 2020.

34

Krykiet to jedna z mniej popularnych dyscyplin zespołowych, które uprawiane są w Polsce. Warsaw
Cricket Club (WCC) był pierwszym
na ziemiach polskich klubem krykietowym. Powstał w 1993 roku,

a za jego powołaniem stali ekspaci
z Anglii, Indii oraz Australii. Sport
ten wywodzi się z Anglii, a najwięcej
fanów ma wśród mieszkańców Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a także w krajach azjatyckich i niektórych

krajach europejskich. Podczas ceremonii zamknięcia turnieju medale,
wyróżnienia i puchary wręczał Henryk Kuncewicz – Przewodniczący
Rady Gminy Stare Babice.
Tekst/foto: IB

Psie radości w Zielonkach

W weekend, 18–19 lipca teren rekreacyjno-sportowy w Zielonkach-Parceli zapełnił się radosnymi czworonogami, które wraz ze swoimi opiekunami prezentowały sportowe sztuczki. Odbyły się tu ogólnopolskie
zawody Dog Games, na które ściągnęło kilkuset psich uczestników. Na polanie, niczym na polu biwakowym, powstało miasteczko namiotowe. Materią dwudniowych psich zmagań było dogfrisbee – frajda
z chwytania przez psy latających dysków.

Dog Games to rozgrywane od roku 2012 zawody psich
sportów, specjalizujące się w dogfrisbee, flyball, oraz
speedway – próbach szybkości przywołania psów.
Dog Games to konkurencje w randze mistrzostw Polski i konkursy dla początkujących.
Uczestnicy spotykają się cztery razy w roku, aby chwalić
się swoimi podopiecznymi, podziwiać, oklaskiwać pracę
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i osiągnięcia konkurentów, wymieniać doświadczenia,
przeżywać sportowe emocje i wspierać debiutantów.
Kto nie widział, a chciałby pooglądać kolejne zawody
i podziwiać fascynujące psy, informujemy, że następna
okazja będzie już 15 i 16 sierpnia w pobliskich Kaputach.
Tekst/foto: IB

informacje

Gmina Stare Babice została uczestnikiem
projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Nasza współpraca
będzie się skupiała na prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych podczas
procedury częściowej zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.

W sierpniu mieszkańcy gminy będą
mogli wziąć udział w internetowych
konsultacjach społecznych poświęconych częściowej zmianie „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Zastosowane
do tego narzędzie – geoankieta, czyli
inaczej ankieta z mapą umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat
przestrzeni gminy Stare Babice – jej
aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, ale przede wszystkim potrzeb

geoankiety będzie można wypowiedzieć
się na temat takich kwestii jak:
− zagospodarowanie przestrzeni rynku
w Starych Babicach i organizacji ruchu
w jego okolicach,
− drogi rowerowe,
− komunikacja publiczna,
− farmy fotowoltaiczne,
− lokalne podtopienia.
Uzyskane od mieszkańców informacje
pozwolą na poznanie społecznych preferencji i oczekiwań, co do polityki przestrzennej w gminie.
Ze względu na internetowy charakter konsultacji, mieszkańcy mogą wziąć
w nich udział w dowolnie wybranym przez
siebie miejscu i terminie – wystarczy jedynie dostęp do urządzenia podłączonego
do internetu. Planowany termin konsulta-

W studium nad którym pracujemy,
wyznaczone zostaną nowe kierunki zagospodarowania terenu na 25 obszarach
z zakresu m. in.: komunikacji, wyznaczania
obszarów scaleń i podziału nieruchomości
oraz obszarów celu publicznego, środowiska przyrodniczego, czy fotowoltaiki.

i kierunków przyszłych zmian. Narzędzie to, poza zestawem typowych dla
ankiety pytań, zawiera pytania, na które odpowiedzi uczestnicy będą mogli
zaznaczać na mapie – a zatem w sposób jednoznacznie wskazujący miejsca
istotne dla mieszkańców. W ramach

cji to 3 sierpnia – 4 września 2020 r. Geoankieta będzie dostępna na stronie: www.
geoankieta.stare-babice.pl
Szczegóły na temat projektu dostępne
są na stronie: https://www.stare-babice.
pl/zagospodarowanie-przestrzennekonsultacje-spoleczne/
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informacje
RPP.6721.46.2020

Stare Babice, 10.07.2020 r.

OGŁOSZENIE
dot. terminu zakończenia okresu ponownego wyłożenia
do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
• części wsi Janów, części wsi Latchorzew, części wsi
Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

36

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr
RPP.6721.18.2020 z dnia 16.04.2020 r. dot. wydłużenia okresu
ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Janów, części wsi Latchorzew oraz części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” zawiadamiam:
• Termin wyłożenia ww. planów trwa
do dnia 14 sierpnia 2020 r.
• Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach
planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu
10 sierpnia 2020 r. w Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy
ul. Południowej 2A:
− o godz. 15:00 – mpzp części wsi Janów,
− o godz. 16:00 – mpzp części wsi Latchorzew,
− o godz. 17:00 – mpzp części wsi Stare Babice
„Koczarska-Sienkiewicza”.
• Termin składania uwag do ww. planów upływa
31 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
− w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy
Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice
− ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
a w szczególności poczty elektronicznej na adres:
rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.
UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie
się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających
z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19.
Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej
każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos
(maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować
dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do
Sali Widowiskowej).
Zastępca Wójta /-/ Tomasz Szuba

RPP.6721.47.2020

Stare Babice, 10.07.2020 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały
Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej
uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach
od 10 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej
www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe
w przygotowaniu”.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar
znajdujący się pomiędzy ul. Warszawską, Spacerową, Trakt Królewski i Królewicza Jakuba.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu
31 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.
UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów
prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący
dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy
składać do Wójta Gminy Stare Babice:
− w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek
32, 05-082 Stare Babice
− ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej
na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 września 2020 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej
na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 21 września 2020 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39
ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce
„Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na
stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Zastępca Wójta /-/ Tomasz Szuba

UWAGAs

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu Kultury Stare Babice zobowiązane są do
uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu oraz obszar, którego dotyczy dyskusja.
Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie:
• do 5 sierpnia 2020 r. – dotyczące dyskusji w dniu 10 sierpnia br. • do 25 sierpnia 2020 r. – dotyczące dyskusji w dniu 31 sierpnia br.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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w Babicach Nowych

ul. Ogrodnicza 2c

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7:00–20:00,
soboty: 7:00–18:00, niedziele handlowe: 10:00–18:00

JUŻ OTWARTE!
BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

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

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

DORADZTWO
GOSPODARCZE

BHP
W FIRMIE

KADRY
I PŁACE

OPŁATY
ŚRODOWISKOWE

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

607 037 385

Tu jest miejsce miejsce
na Twoją reklamę!

numer licencji

19611

/AABEL

L

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

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

