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ZAPROSZENIE

na uroczystość religijno-patriotyczną
dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych
i pomordowanych w czasie II wojny światowej

20 września 2020 r.
Program uroczystości:
godz. 9:30–10:40 Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Starych Babicach za poległych w II wojnie światowej
godz. 10:45–11:00 Przemarsz uczestników uroczystości
ze starobabickiego kościoła na Cmentarz Wojenny
godz. 11:00–11:45 Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Starych
Babicach z udziałem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, apelem
poległych i salwą honorową upamiętniająca wydarzenia września 1939 r.
wraz ze złożeniem wieńców i wiązanek przy pomniku.

z życia gminy
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Odeszła Pani Anna Mizikowska
We wtorek 18 sierpnia 2020 w wieku 94 lat zmarła
mjr Anna Mizikowska ps. „Grażka” –
łączniczka, żołnierz batalionu „Parasol”.
W Powstaniu Warszawskim walczyła w obronie
Pałacyku Michla, dowodzonego przez legendarnego
Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”.
Po wojnie – w pierwszą rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego – 1 sierpnia 1945 roku została aresztowana
przez UB, torturowana i skazana na więzienie.
Pani major Anna Mizikowska była honorowym członkiem
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez wiele lat uświetniała uroczystości patriotyczne
w Starych Babicach pod Warszawą, uroczystości katyńskie
i wrześniowe. Wspominała swoich bohaterskich kuzynów:
kpt. Henryka Mizikowskiego zamordowanego w Charkowie
i mjr. Władysława Mizikowskiego, który poległ
we wrześniu 1939 r. na przedpolu Babic.
Była dla nas przykładem patriotyzmu
i poświęcenia dla Ojczyzny.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach
i wdzięcznej pamięci.
Rodzinie i Jej Przyjaciołom
składamy najszczersze kondolencje
Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice
wraz z pracownikami
Marcin Łada Prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej w Starych Babicach

Naszemu drogiemu wieloletniemu współpracownikowi
Stanisławowi Szura
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Żony Teresy
składają Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice
wraz z pracownikami

gmina urząd teren

Szanowni Mieszkańcy

wraz z kończącymi się wakacjami przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a razem z nim wracamy na tory regularnej pracy. Pandemia jak widać nas nie opuszcza,
jednocześnie szczęśliwie, w olbrzymim stopniu omijając naszą gminę. Jednakże nie wiedząc,
co przyniesie kolejny dzień, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wraz z dyrektorami placówek oświatowych przygotowujemy się na różne scenariusze. O szczegółach
będziecie Państwo, jako rodzice, informowani we właściwych placówkach oświatowych jak
i za pośrednictwem mediów gminnych. Na ten moment cieszę się, że w odpowiednio wczesnym czasie wyposażyliśmy szkoły i przedszkola w podstawowe urządzenia wspomagające
zachowanie bezpieczeństwa – automaty do dezynfekcji rąk. Pozostałe procedury są tworzone na bieżąco we współpracy
z inspekcją sanitarną oraz kuratorium oświaty. Jak zapewne Państwo wiecie, procedura i schematy muszą być wypracowane indywidualnie przez samorządy. Mając świadomość, że pracujemy na żywym organizmie, zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby tegoroczna edukacja niosła ze sobą więcej spokoju. Niestety kłamstwem byłoby obiecywanie,
że unikniemy większości trudności. Kwestia pandemii jest to sfera podlegająca ciągłej zmianie, poddawana analizie
i wywołująca szereg gorących emocji.
Wrzesień rozpoczyna się spisem rolnym, do którego przystąpienia gorąco zachęcam wszystkich rolników z terenu naszej gminy. Jest to ogólnopolski program, któremu w tym roku poddajemy się w okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
Celem tego spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych, analiza zmian w rolnictwie, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020, aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych oraz wykonanie zobowiązań
Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych.
Koniec prac polowych to znakomita okazja do podziękowań i wyrazów szacunku dla Gospodarzy, Rolników
i Wytwórców żywności. Dziękując za Państwa pracę i troskę o nasze wspólne dziedzictwo, składam wyrazy uznania za wszystkie produkty rolne, które codziennie dzięki Państwa pracy, goszczą na polskich i światowych stołach.
Jednocześnie życzę zdrowia, siły i wytrwałości, a także pomyślnej aury, bo tegoroczna, zmienna pogoda, wyrządziła wiele szkód w gospodarstwach gminnych.
Nadchodząca jesień to czas upamiętnienia wydarzeń września 1939 roku. Wzorem minionego roku nasza gmina
również przygotowała uroczystości patriotyczne, które zaplanowane są na 20 września. Obchody, na które mam zaszczyt Państwa zaprosić, mimo podniosłego charakteru, muszą odbyć się z zachowaniem rygoru dystansu społecznego
i ostrożności. O szczegółach wydarzenia będziemy Państwa informować na bieżąco, licząc na sprzyjające warunki, bo
do tego czasu pozostaje jeszcze miesiąc. Spokojnego, pogodnego czasu dla Wszystkich Państwa.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Szkoły i przedszkola w gminie Stare Babice od 1 września 2020 r.
Placówki oświatowe w gminie Stare Babice od 1 września 2020 r. przyjmują tradycyjną formę kształcenia
Edukacja przedszkolna i szkolna odbywać się będzie zgodnie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu
i ramowym planem zajęć (planem lekcji) w szkole.
W placówkach wprowadzono procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i osób zewnętrznych.
Zgodnie z wytycznymi :
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Rodzice dzieci z objawami typu kaszel, katar o podłożu alergicznym będą zobowiązani
przedłożyć stosowne zaświadczenie lekarskie o alergii występującej u ucznia.
Dyrektorzy szkól i przedszkoli na bieżąco opracowują i aktualizują regulaminy
i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki
placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych, o czym na bieżąco
będą informować rodziców.
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA
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Uroczystości upamiętniające zbrodnię

hitlerowską na ludności Borzęcina
W sobotę 8 sierpnia upamiętniliśmy rocznicę tragicznych wydarzeń,
które rozegrały się w 1944 roku w Borzęcinie Dużym.
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76 lat temu 8 sierpnia 1944 roku
Niemcy dokonali masowej egzekucji na ludności cywilnej Borzęcina.
W ten sposób mścili się za akcję
partyzancką, która miała miejsce
poprzedniego dnia na tym terenie.
Partyzanci próbowali zdobyć
skład amunicji, założony przez
Niemców w siedzibie Straży Ogniowej; zaatakowali także plebanię,
w której kwaterowali okupanci.
Atak Polakom nie powiódł się, zginęło ponad 20 partyzantów i kilku
Niemców. Podczas akcji ucierpieli
także cywile.
Niemcy zagnali całą ludność w pobliże młyna, rozstrzelali 49 młodych
mężczyzn, wielu wywieźli na roboty. Podpalili także okoliczne domy.
Dane dotyczące tej zbrodni mówią
o 49 ofiarach: m.in. 22 znanych
z imienia i nazwiska mieszkańcach

Borzęcina i 19 osobach nieznanych.
W uroczystej mszy świętej wzięli udział: Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka, Przewodniczący
Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski, Prezes ZOR Marcin Łada, radna

Realizujemy film dokumentalny

o historii

Babic

powiatu warszawskiego-zachodniego Marzena Pawłowicz, mieszkańcy
naszej gminy i rodziny ofiar.
W ostatnich tygodniach, dzięki
staraniom wójta, pomnik w Borzęcinie Dużym został doświetlony.
tekst/foto: AT/UGSB

Poszukujemy
świadków wydarzeń!

Trwają prace nad gromadzeniem materiałów do filmu
o historii Babic. Mamy już kilka pierwszych zgłoszeń od
mieszkańców, którzy chcą podzielić się wspomnieniami
i zdjęciami. W najbliższym czasie możecie się Państwo
spodziewać telefonu od reżysera, który będzie chciał
umówić się na spotkanie. Serdecznie zapraszamy do
współpracy wszystkich, którzy pamiętają dawne czasy.

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 bliskich;
sierpień/wrzesień 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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Cześć i chwała Bohaterom!
W sobotę 1 sierpnia o godz. 17:00 w OSP Stare Babice
oraz w OSP Borzęcin Duży upamiętniliśmy 76. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.

OSP Stare Babice
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Mija już 76. rocznica rozpoczęcia
heroicznej, 63 dniowej, powstańczej
walki w Warszawie przeciwko znienawidzonemu okupantowi. Dzisiaj
po upływie tylu lat, my współcześni
rozumiemy sens zbrojnego wystąpienia i nadludzkiego poświęcenia
dla sprawy wolności i honoru Rzeczypospolitej. Nie do przecenienia
jest wpływ siły moralnej Powstania
Warszawskiego w kształtowaniu

OSP Borzęcin Duży

współczesnej Polski i jej wartości.
Stare Babice, chociaż położone
w bliskości stolicy, nie były objęte bezpośrednimi walkami z okupantem, jednakże wydarzenia te
odcisnęły i tutaj swoje tragiczne
piętno...

W związku z 76. rocznicą Powstania Warszawskiego
przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców folder
nawiązujący do tamtych czasów.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu
mogą pobrać go w wersji elektronicznej na stronie
UGSB: https://stare-babice.pl/76-rocznica-wybuchupowstania-warszawskiego/ lub odebrać w Urzędzie
Gminy Stare Babice.
Zapraszamy także do obejrzenia filmu upamiętniającego uroczyste obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2020 r.
https://youtu.be/6f3VT_CHdo0

W wydarzeniach rocznicowych
wzięli udział: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Zastępca
Wójta Gminy Stare Babice Tomasz
Szuba. Strażacy, jak co roku, licznie
stawili się, aby oddać hołd wszystkim
uczestnikom tego niezwykłego zrywu. Mieszkańcy naszej gminy z roku
na rok coraz liczniej uczestniczą
w obchodach tej rocznicy. Przybyli
na uroczystość otrzymali pamiątkowy folder, biało-czerwone chorągiewki oraz opaski.
Serdecznie dziękujemy OSP
Borzęcin Duży oraz OSP Stare
Babice za współorganizację wydarzenia oraz Harcerzom Szczepu 110
WDHiGZ za służbę, a mieszkańcom za przybycie.
tekst/foto: AT/UGSB

sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA
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Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!
Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą
mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do
wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny,
który potrwa od 1 września do 30 listopada br.
Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto
spisać się samemu przez internet lub umówić
się na spis telefoniczny.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne
w kraju. To najważniejsze badanie
polskiego rolnictwa – jego ostatnia
edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym
kraju, również w naszej gminie.
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Organizacja spisu w naszej gminie
Spis rolny rozpocznie się we wrześniu,
ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu.
Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego
w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy
włączył się samorząd lokalny, w tym
również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które
odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu
spisowego oraz popularyzację spisu
w naszej gminie.
Jednym z najważniejszych zadań
Gminnego Biura Spisowego jest
przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do
pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby,
które zdadzą egzamin z najlepszymi
wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.
Dlaczego TRZEBA i WARTO się
spisać?
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego
obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać

odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie
mają zresztą powodów do unikania
spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej
produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich
strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie
obejmujące wszystkie gospodarstwa
rolne w kraju – jest jedynym źródłem
informacji pozwalającym na ocenę
stanu polskiego rolnictwa. Dzięki
niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować
zmiany, jakie zaszły na przestrzeni
ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych
dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe –
w tym również przez naszą gminę.
Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych
rolników na poziomie lokalnym. Tym
samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ
na zmiany zachodzące w najbliższym
otoczeniu.
Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde
państwo UE, Polska jest zobowiązana
do przeprowadzenia spisu rolnego
co 10 lat i w podobnym okresie, co
inne państwa członkowskie. Chodzi
o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne
przy kształtowaniu wspólnej polityki
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rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla
rolników.
Jakie będą pytania?
W spisie rolnym będą zbierane
dane dotyczące m.in.: położenia
i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia
nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków
gospodarskich, a także wkładu pracy
w gospodarstwo rolne użytkownika
i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę
elektroniczną i liczba pytań będzie
zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się
do produkcji na własne potrzeby i ma
niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na
mniej pytań niż użytkownik dużego
gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się
skontaktować z infolinią spisową:
22 279 99 99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Każdy użytkownik gospodarstwa
rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Oprócz informacji skierowanej do

gmina urząd teren
ujawniać jednostkowych danych
podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania
tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników
statystyki publicznej.

odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne
informacje potrzebne do logowania
się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować
– przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.
Najlepiej przez internet – w domu
lub w naszym Urzędzie
Samospis internetowy to kluczowa
metoda spisowa i o niej w pierwszej
kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie
w domu przez komputer lub telefon
z dostępem do internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej
sytuacji samospis internetowy ma tę
wielką przewagę nad bezpośrednią
rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają
komputera lub telefonu z dostępem
do internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego
Punktu Spisowego, w którym będzie
można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać
się przez internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się
przez telefon.
Rachmistrze w terenie
Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej
z obu wspomnianych opcji (internet
lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim
przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany
przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie wątpliwości można
zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową:
22 279 99 99.
Dane będą bezpieczne
Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod
żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można

Spis rolny ważny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o dużym
znaczeniu, również dla osób niemających z rolnictwem czy wsią wiele
wspólnego. Epidemia koronawirusa
przypomniała nam, jak ważne jest
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej
mierze rola rolnictwa. Warto więc
wspierać spis rolny, nawet jeśli nie
jesteśmy rolnikami i nie bierzemy
udziału w spisie. Można to zrobić
chociażby poprzez udostępnianie
informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu
w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane
w życie naszej społeczności lokalnej
i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej
gminie. Dzięki swojej aktywności
i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych
rolników i ich rodzin.
PODSTAWOWE INFORMACJE
O POWSZECHNYM SPISIE
ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg
stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
– jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub internetu, powinien
skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) 
wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze
rozpoczną pracę 1 października
2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym
Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/
tekst prasowy GUS; foto: Adobe Stock
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Zmiany w komunikacji autobusowej
Od 1 sierpnia, w związku z otwarciem metra na Woli oraz kolejnym etapem zmian w układzie komunikacyjnym na
terenie Dzielnicy Bemowo, linie autobusowe 714, 719, 729, otrzymały nowe trasy stałe i zostały skierowane do nowej
pętli zlokalizowanej przy stacji Metro Księcia Janusza.
Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał zachodniego
odcinka II linii metra. Metro oferuje podaż na poziomie
24 tys. miejsc na godzinę w porównaniu do ok. 5,4 tys.,
jakie oferowały autobusy na Górczewskiej.

Jest to doskonała wiadomość dla mieszkańców naszej
gminy, gdyż teraz podróż do Warszawy znacząco się
skróciła. Przykładowo, w tej chwili podróż z Rynku w
Starych Babicach autobusem linii 714 do centrum Warszawy trwa… 35 minut! A z przystanku Mariew autobusem 729 dojedziemy do śródmieścia w 65 minut!
Mamy nadzieję, że doczekamy się również zwiększenia częstotliwości kursowania naszych linii, gdyż obecnie w weekendy i święta częstotliwość niektórych z nich
wynosi 60, a nawet 120 minut.
tekst/foto: IB
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Babickie drogi
Ulica Pohulanka
Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zostały
już zakończone działania na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Kalinowej.
Po wykonaniu badań zagęszczenia
gruntu w wykopie, front robót zostanie przekazany wykonawcom branży
drogowej i elektrycznej.
W związku prowadzonymi robotami przejazd jest bardzo utrudniony.

Nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie
https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/ oraz na
przystankach autobusowych.

Lato to czas intensywnych prac remontowych. W wielu miejscach gminy prowadzone są mniejsze i większe prace budowlane. Jednymi z największych, wymagającymi ogromnych środków finansowych i wielkiej cierpliwości ze strony mieszkańców
są remonty dróg na ulicach Lutosławskiego i Pohulanka. Przedstawiamy krótki raport z postępu robót.

Prosimy użytkowników dróg, którzy
nie są mieszkańcami ul. Pohulanka
o korzystanie z innych ulic.
Ulica Lutosławskiego
Na tej budowie prace idą pełną
parą. Jest już położona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Brahmsa
na całej szerokości ulicy, a na odcinku od ul. Brahmsa do posesji nr 78.

ul. Pohulanka

sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA

po stronie północnej. Trwają także
prace związane z budową chodnika
po stronie południowej oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa.
W sierpniu nowa sieć elektryczna
została częściowo przełączona do
istniejącej.
Umowny termin wykonania robót
budowlanych (31 sierpnia 2020 r.)
musiał zostać przesunięty z kilku
przyczyn. Najważniejsza z nich to
przebudowa sieci gazowej. Przed
rozpoczęciem tych prac czas trwania
przebudowy określany był na 4–5 tygodni. W rzeczywistości wymiana
gazociągu trwała 4 miesiące. Wpływu na te roboty nie miał ani Urząd
Gminy, ani wykonawca robót drogowych. Kolejną przyczyną jest
pandemia koronowirusa, która spowodowała zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków, w związku z czym
część pracowników zmuszona była
zostać w domu z powodu konieczności opieki nad dziećmi.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie
nam sprzyjała i w październiku roboty zostaną zakończone.
tekst: UGSB; foto: AK
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Remont szatni w szkole podstawowej
Z powodu konieczności wykonania prac do- w Starych Babicach
datkowych, niemożliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i przygotowania inwestycji, 3 sierpnia został podpisany aneks
do umowy z wykonawcą remontu szatni
w szkole podstawowej w Starych Babicach.
Decyzja o zawarciu aneksu zmieniającego zakres i termin zakończenia inwestycji została podjęta po przeprowadzeniu badań i prób przyczepności tynków. Opinia
Inspektora Nadzoru potwierdziła konieczność zlecenia
prac dodatkowych zgodnie ze sporządzonym kosztorysem. Ze względu na technologię wykonania nowych
warstw tynków i czas ich schnięcia termin zakończenia
prac po konsultacji z dyrekcją szkoły został przesunięty
do 30.09.2020 r.
tekst/foto: UGSB

Place zabaw w gminie Stare Babice
Niebawem ruszą prace modernizacyjne na pięciu terenach rekreacyjnych naszej gminy.
W tym roku przewidziano do modernizacji plac zabaw w Latchorzewie u zbiegu ulic Hubala Dobrzańskiego i Na Skraju, plac zabaw w Bliznem Jasińskiego
przy ul. Kopernika, plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną przy szkole w Koczargach Starych oraz plac zabaw
w Mariewie przy ulicy Wólczyńskiej. Ponadto na terenie
rekreacyjnym przy ul. Kopernika w Bliznem Jasińskiego
planowany jest montaż zestawu do kalisteniki, która
jest rodzajem aktywności fizycznej, polegającej na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, takich jak np. pompki, mostki,
brzuszki. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ
krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację.
Ogłoszony został drugi przetarg na doposażenie
gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Pierwszy – dla Latchorzewa, Koczarg Starych, Mariewa
i zestawu do kalisteniki został unieważniony, ponieważ
ceny zaoferowane przez wykonawców były wyższe niż
środki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy.
Termin realizacji prac zaplanowano do 30 listopada
2020 r.
Zadanie pn: „Doposażenie istniejącego placu zabaw
oraz boiska w miejscowości Mariew” współfinansowane jest
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2020”
tekst: UGSB

Projekty oświetlenia ulicznego 2020
3 lipca 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Stare Babice wraz ze złożeniem skutecznego wniosku zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Ze względu na rozliczenie z różnych pozycji budżetowych, w tym środków wydzielonych jako fundusz sołecki poszczególnych sołectw, przedmiot umowy został
podzielony na zadania:

Zadanie 5 – Lipków, ul. Szetkiewicza i ul. Skrzetuskiego
Zadanie 6 – Stare Babice, ul. Mizikowskiego
Zadanie 7 – Janów, ul. Rudnickiego
Zadanie 8 – Lubiczów, ul. Willowa

 adanie 1 – Borzęcin Duży, ul. Trakt Królewski
Z
Zadanie 2 – Borzęcin Mały, ul. Trakt Królewski
Zadanie 3 – Stanisławów na działce nr ew. 49
Zadanie 4 – Zielonki Wieś, ul. Sportowa

Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji
i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia upływa 11 grudnia 2020 r.
tekst: UGSB
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Koncepcja modernizacji ulicy Sobieskiego

5 sierpnia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich odbyła się narada koordynacyjna (I Rada Techniczna) dotycząca koncepcji modernizacji ulicy Sobieskiego. W trakcie
spotkania, w którym wzięli udział m.in. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice oraz
kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Iwona Mika omówiono kwestię nowego
układu drogowego, chodników oraz oświetlenia drogi.
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Planowana modernizacja obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Warszawska)
w Borzęcinie do skrzyżowania z drogą krajową nr 92
(ul. Poznańska) w Ołtarzewie. Droga wojewódzka
nr 718 to na terenie naszej gminy ulica Króla Jana III
Sobieskiego.
Na terenie gminy Stare Babice modernizacja dotyczy
czterech skrzyżowań ulicy Króla Jana III Sobieskiego
oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego.
1 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Króla Jana III
Sobieskiego z ul. Warszawską.
W rondzie planowane są cztery wloty, z których
czwarty – po stronie północnej skrzyżowania – będzie zaślepiony za wyspą dzielącą. Ten wlot będzie
przeznaczony dla obsługi komunikacyjnej terenów
inwestycyjnych położonych na północ od drogi wojewódzkiej nr 580.
2 Modernizacja skrzyżowania ulic Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki.

3

4

Zostanie tu wytyczony lewoskręt z ul. Króla Jana III
Sobieskiego (DW 718) w ul. Królowej Marysieńki.
Modernizacja skrzyżowania ul. Króla Jana III Sobieskiego z ulicą Króla Stefana Batorego.
Projekt obejmuje wytyczenie lewoskrętu z ul. Sobieskiego w Batorego. W tym miejscu zalecono także
wykonawcy sprawdzenie przejezdności dla pojazdów
ciężarowych.
Przebudowa skrzyżowania ulic Króla Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
W przypadku tego miejsca Gmina Stare Babice również będzie się ubiegała o wytyczenie lewoskrętu
z ul. Sobieskiego dla jadących z Umiastowa.
Ciąg pieszo-rowerowy został zaprojektowany po
wschodniej stronie ulicy Sobieskiego. Ze względu
na większą intensywność zabudowy po stronie zachodniej Wójt Gminy Stare Babice zawnioskował
o jego przeprojektowanie i lokalizację po stronie
zachodniej.
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 oza wymienionymi powyżej, planowana jest także
P
przebudowa dojazdu do szkoły w Borzęcinie (za myjnią samochodową) – starodroże ul. Króla Jana III Sobieskiego). Na wniosek Gminy Stare Babice przejazd
został zaprojektowany tak, by możliwy był tam wjazd
i wyjazd autokarów szkolnych.

Podczas omawianej narady obecni na spotkaniu
przedstawiciele Gminy Stare Babice poruszyli także temat złego odprowadzenia wody deszczowej z terenów
położonych w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 718.
Problem był niezwykle wyraźny podczas obfitych
opadów deszczu tego lata, kiedy woda opadowa nie
miała możliwości skutecznego odpływu, co skutkowało zalewami okolicznych terenów, a co za tym idzie

– wytężonymi pracami odwadniającymi strażaków
i mieszkańców.
Ponieważ na obecnym etapie projektowania nie jest
jeszcze znany docelowy układ projektowanego odwodnienia omawianych terenów, Zastępca Dyrektora
MZDW ds. Inwestycyjnych Tomasz Dąbrowski zobowiązał wykonawcę do opracowania wstępnego układu
odwodnienia, który ma być szczegółowo omówiony na
spotkaniu, które jest zaplanowane na październik 2020 r.
Ponadto w trakcie spotkania uzyskano zapewnienie
dotyczące budowy chodników na ulicy Okulickiego po
wschodniej części jezdni oraz na ulicy Warszawskiej
(odcinek od Hotelu Splendor do ulicy Wieruchowskiej).
Prace te rozpoczną się jeszcze w tym roku.
tekst: AK; foto: IB, mapy ze strony google.pl/maps
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Fundusze sołeckie 2021

Rozpoczęły się prace nad funduszem sołeckim 2021. Szansę na wykorzystanie środków mają te sołectwa,
które do 30 września złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
– są zadaniami własnymi gminy,
– służą poprawie życia mieszkańców,
–
są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.

12

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/
Wysokość funduszu sołeckiego na
rok 2021 dla poszczególnych sołectw
przedstawia tabela.

Liczba
mieszkańców
sołectwa

Nazwa sołectwa
Babice Nowe
Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Janów
Klaudyn
Koczargi Nowe-Bugaj
(ul. Bugaj, Czarnego Bzu, Różana, Wiosenna)
Koczargi Nowe
Koczargi Stare
Kwirynów
Latchorzew
Lipków
Lubiczów
Mariew, Buda
Stanisławów
Stare Babice
Topolin
Wierzbin
Wojcieszyn
Zalesie
Zielonki-Parcela
Zielonki-Wieś
Razem

Środki
przypadające
na sołectwo

631
1082
894
1407
466
451
1641

62 343,20 zł
75 021,90 zł
75 021,90 zł
75 021,90 zł
49 964,59 zł
48 839,26 zł
75 021,90 zł

127

24 532,16 zł

412
1089
1139
1458
1185
91
362
150
2480
269
463
800
178
784
735
18 294

45 913,40 zł
75 021,90 zł
75 021,90 zł
75 021,90 zł
75 021,90 zł
21 831,37 zł
42 162,31 zł
26 257,67 zł
75 021,90 zł
35 185,27 zł
49 739,52 zł
75 021,90 zł
28 358,28 zł
73 821,55 zł
70 145,48 zł
1 329 313,00 zł

Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego
Data

Osoby
odpowiedzialne

Opis działań

Do 30 września

Sołtys, rada sołecka Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach
(albo 15 pełnoletnich funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku
mieszkańców
wójtowi.
sołectwa)

Do 31 grudnia

Rada Gminy, Wójt

Do końca
Wójt, sołtys i rada
następnego roku sołecka

Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu
sołeckiego.
Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Obsługi Rady Gminy
Marta Meserszmit tel. 22 730 80 67, m.meserszmit@stare-babice.pl
Anna Błażejewska tel. 22 730 80 28, a.blazejewska@stare-babice.pl
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA
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Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice
Niespełna rok temu uchwałą Rady Gminy powołana do życia została Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice.
Poczyniła ona wtedy pierwsze kroki ku prężnej działalności. Na pierwszym spotkaniu radni wyłonili przewodniczących oraz sekretarza. Na drugim – przedyskutowali poruszającą wielu kwestię ochrony środowiska.
Niestety nasze szczytne ambicje pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która spowolniła działania młodych
społeczników, ale już od września mamy nadzieję wrócić do wytężonej pracy.

Od tamtych wydarzeń minęło
pięć miesięcy, świat ocknąwszy się
po zawierusze powoli wraca do

normalności. Przyszedł czas na
wznowienie posiedzeń i realizację
pierwszych celów. Już szesnastego

września odbędą się trzecie obrady, wraz z nimi powstaną pierwsze
uchwały. Radni palą się do urzeczywistnienia swoich zamysłów.
Wiemy, jak ważne jest zaangażowanie społeczne mieszkańców,
dlatego planujemy wziąć udział
w wielu lokalnych wydarzeniach
począwszy od Narodowego Czytania 5 września, a skończywszy
na międzypokoleniowej współpracy z Radą Seniorów.
Młodzieżową Radę Gminy czeka jeszcze długa droga, nie brakuje
nam jednak zapału, aby ją przebyć.
Naszym zadaniem jest nie tylko reprezentowanie młodzieży, lecz także
chcemy wprowadzić tę grupę w życie naszej babickiej społeczności.
Samer Afana
Sekretarz MRG

EBOI – załatwiaj sprawy bez wychodzenia z domu!
W dobie pandemii, kiedy urzędy ograniczają przyjmowanie mieszkańców, Urząd Gminy Stare Babice, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomił EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta dostępne pod adresem https://starebabice.eboi.pl/
System EBOI umożliwia wygodne i szybkie składanie
wniosków przez internet. Zakres obsługiwanych spraw
będzie stale poszerzany, a oprócz wniosków dostępnych
w panelu można złożyć dowolne pismo do urzędu.
Po zalogowaniu do EBOI można sprawdzać aktualne
opłaty za śmieci i podatki, dokonać wpłat za pomocą szybkich płatności oraz sprawdzić historię swoich opłat. Ponadto system wysyła komunikaty e-mail i sms o terminie
zbliżającej się płatności, czy konieczności jej uregulowania.

W trakcie przygotowania jest wprowadzenie elektronicznych ankiet i konsultacji. Zarówno aplikacja jak i portal EBOI są cały czas ulepszane i rozbudowywane. Jeśli
zauważą Państwo błędy w działaniu – serdecznie prosimy
o zgłoszenie uwag adres mailowy: info@stare-babice.pl
tekst/foto: UGSB

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – nowoczesny
standard w Urzędzie Gminy Stare Babice
Dodatkowo zachęcamy do pobrania aplikacji na telefon
komórkowy: z systemem Android lub z systemem IOS.
Aplikacja mobilna oprócz powiązania z EBOI, pozwala
na szybkie zgłaszanie awarii zauważonych na terenie gminy Stare Babice. Oprócz wysyłania zgłoszeń, w aplikacji
Gmina Stare Babice możemy także podejrzeć nadchodzące wydarzenia oraz zerknąć na najciekawsze atrakcje
turystyczne w gminie Stare Babice.
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA
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AR iMR

Kolejny etap cyfryzacji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje prace nad aplikacją mobilną na smartfony, która będzie
platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników. Ta aplikacja to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez
ARiMR, służące załatwianiu w niej spraw bez konieczności udawania się do urzędu. Co ważne – korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne. Za pomocą nowej aplikacji rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw, potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe.
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Zbędne staną się papierowe pisma,
wezwania, jak i odpowiedzi na nie
lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu
korespondencji, ograniczone zostaną koszty papieru i przesyłek,
zmniejszy się także liczba kontroli
na miejscu przeprowadzanych
w gospodarstwach rolników przez
pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik.
Korzystanie z mobilnej aplikacji
przyspieszy ocenę jego wniosku
i wydanie decyzji, a tym samym
wypłatę pieniędzy. Już we wrześniu
br., planowane jest udostępnienie aplikacji wszystkim rolnikom.
Do skorzystania z niej potrzebny
będzie smartfon działający w systemie Android i iOS. Aplikacja
mobilna na smartfony dla rolników, obok aplikacji eWniosekPlus,
portalu IRZplus czy Modułu eLZP
to kolejny projekt będący efektem
realizowanej przez ARiMR strategii Agencja 4.0.
Szczegóły wkrótce na stronie:
www.arimr.gov.pl
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Trwa nabór wniosków
o wsparcie dla rolników
Od 13 sierpnia producenci rolni,
których gospodarstwa zagrożone są
utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci,
którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się
o wparcie finansowe.
Wnioski o wsparcie można składać w biurach
powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich
składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia
2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką
rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje
taka możliwość. Można je również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać
potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć
do wniosku dane kontaktowe – adres e-mail
bądź nr telefonu komórkowego – ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma
poinformować o przyjęciu wniosku poprzez
wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata
płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody
spowodowanew 2019 roku przez suszę i inne
niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest
złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku
złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy
na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy
publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować
do biur powiatowych Agencji lub na adres
mailowy info@arimr.gov.pl
tekst: materiały prasowe ARiMR

Informacja o kontroli zbiorników
bezodpływowych (szamb)
Informujemy, że na terenie gminy Stare Babice trwają
kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy i Straży
Gminnej. Podczas kontroli właściciele nieruchomości
zobowiązani są do okazania ostatniej umowy podpisanej z uprawnionym przedsiębiorcą oraz trzech ostatnich
rachunków za usługę opróżnienia szamba.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego
usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości
ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych. Każdy właściciel powinien posiadać
podpisaną umowę na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych. Przypominamy, że usługę wywozu ścieków mogą
wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane
przez Wójta Gminy Stare Babice. Za wykonaną usługę właściciel
nieruchomości musi otrzymać potwierdzenie uiszczenia opłaty.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informacja o kontroli legalności
podłączeń kanalizacyjnych
Z początkiem września bieżącego roku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. rozpocznie kontrole
legalności podłączeń (przyłączy) kanalizacyjnych. Celem działań kontrolnych jest sprawdzenie, czy właściciel posesji zgłosił
wybudowane przyłącze do odbioru technicznego, a następnie
zawarł umowę z GPK Eko-Babice Sp. z o.o. na świadczenie
usług kanalizacyjnych. Niedopełnienie tych czynności oznacza, że ścieki zrzucane są do kanalizacji sanitarnej nielegalnie,
a właściciel posesji dopuszcza się czynu karalnego opisanego
w art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi
zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
tekst: Referat Ochrony Środowiska UGSB; foto: Adobe Stock
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Bon turystyczny to nowa forma
wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez
pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko
do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł,
dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże też
osłabionej branży turystycznej.
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Nowe prawo już weszło w życie. Za
pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez
przedsiębiorcę turystycznego lub
organizację pożytku publicznego na
terenie kraju.
JAK DZIAŁA?
Polski bon turystyczny ma formę
elektroniczną; jest ważny do końca
marca 2022 r. Można go wykorzystać
do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu,
pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub
obozie harcerskim, a także obozie
sportowym lub rekreacyjnym. Bon

Polski bon
turystyczny

będzie można wykorzystać w Polsce.
Katalog bazy turystycznej koordynuje Polska Organizacja Turystyczna.
Zachęcamy do odwiedzenia strony:
https://www.pot.gov.pl/pl.
DLA KOGO?
Bon przeznaczony jest dla rodzin z co
najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500+.
JAK SKŁADAM WNIOSEK?
Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się
na Platformie Usług Elektronicznych

ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.
System pozwala na łatwą rejestrację
m.in. za pomocą Profilu Zaufanego,
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów
bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu
poprawności lub aktualizacji danych.
Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy
zakwaterowaniu.
ODPOCZYWAJ W POLSCE
Polska Organizacja Turystyczna
stworzyła stronę, na której prezentuje – za pomocą interaktywnej mapy

Programy Dobry start 300+
oraz Rodzina 500+
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków elektronicznych przez internet o świadczenia: „Dobry start”, zasiłek rodzinny oraz świadczenie
z funduszu alimentacyjnego, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy
Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku
będzie można składać wnioski papierowe.
Zachęcamy do składania wniosków on-line. Jest to
najprostsza i najszybsza forma ubiegania się o świadczenia. Pamiętajmy, że zagrożenie koronawirusem jest
nadal aktualne, a o świadczenia będzie wnioskowało
w naszej gminie ok. 3 tys. rodzin.
Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł na wyprawkę
szkolną przyznawane bez względu na osiągany dochód.
Przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające
rok szkolny dziecko do ukończenia przez nie 20.
roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA

o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do
24. roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci
w zerówce.
Aby otrzymać 300+ należy złożyć wniosek. Może to
zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun
faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

gmina urząd teren

Aplikacja e-interwencyjna

„Gmina Stare Babice”
Ład i porządek w naszym najbliższym otoczeniu, czy wspólnej przestrzeni publicznej to stan, którego większość z nas oczekuje. Niestety pojawiają się sytuacje, na które nie mamy wpływu: zdarzenia
losowe, efekty warunków pogodowych bądź chuligańskie wybryki.
Zwykle pierwszymi osobami, które zauważają problem są Państwo
– mieszkańcy gminy. Dzięki nowej aplikacji na urządzenia mobilne
będzie można w prosty sposób zgłosić problem urzędnikom gminy,
by ci mogli sprawnie interweniować.
– bogatą ofertę turystyczną Polski:
m.in. produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatami Polskiej Organizacji Turystycznej, zdobywców
tytułu „Polska Marka Turystyczna”
oraz laureatów konkursu „EDEN –
European Destination of Excellence”
i „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, a także polskie obiekty z listy UNESCO i parki
narodowe. W ten sposób POT chce
zainspirować turystów do odwiedzenia sprawdzonych miejsc i atrakcji.
Strona akcji: https://odpoczywajwpolsce.pl/.

Do tego celu powstało narzędzie – aplikacja na telefon „Gmina Stare Babice”, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać sytuacje, które spotykają na
co dzień, a które wymagają interwencji urzędu. Dzięki e-interwencji, każdy
mieszkaniec będzie mógł szybko załączyć zdjęcie oraz przesłać namiar GPS
danej lokalizacji.
JAK TO DZIAŁA?
Zdjęcie wraz z danymi lokalizacyjnymi GPS przesyłane jest do referatu
Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Gospodarczej, który przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom: GPK Eko Babice, Straży
Gminnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym w Babicach i Borzęcinie, Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich i innym.

Źródło: www.gov.pl
Foto: Adobe Stock

UWAGA!!! Ważna informacja
– ostateczny termin ubiegania się
o świadczenie „Dobry start” upływa
30 listopada. Wnioski złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie przypominamy, że
jeżeli otrzymali Państwo 500+ w 2019
lub 2020 roku to teraz nie składacie
Państwo nowego wniosku o przyznanie tego świadczenia! Osoby, które
otrzymały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) w 2019 oraz w 2020
roku mają przyznane to świadczenie
aż do 31 maja 2021 roku. Oznacza to,
że nie muszą w tym roku ubiegać się
o nie ponownie, chyba, że zmieniła
się ich sytuacja rodzinna.
Kolejne wnioski będzie można
składać od 1 lutego 2021 r., a świadczenie będzie przyznane na nowy
okres zasiłkowy od 1 czerwca do 31
maja następnego roku.
opr. IB; foto: Adobe Stock

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Babice do pobrania bezpłatnej aplikacji „Gmina Stare Babice”, która jest już dostępna na platformach: App Store oraz Google Play. Jednocześnie informujemy, iż aplikacja ta
jest w ciągłej fazie rozwoju, a o nowych jej możliwościach będziemy Państwa
na bieżąco informować.
tekst/foto: UGSB

Dyskusje publiczne nad planami projektów
zagospodarowania przestrzennego
Trwają dyskusje publiczne
nad projektami miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego: części wsi
Janów, Latchorzew, Stare
Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.
Pierwsza dyskusja publiczna odbyła się w 10 sierpnia w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ulicy Południowej
2A. Kolejne spotkanie – 31 sierpnia.
tekst/foto: AK
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Wakacje
w siodle

Fundacja „Ruszyć z kopyta”, która od ponad dwóch lat działa na
rzecz osób niepełnosprawnych,
zrealizowała w ramach projektów współfinansowanych przez
Gminę Stare Babice w 2020 roku
dwa zadania pn: „Hipoterapia
dla dzieci z gminy Stare Babice”
oraz „Edukacyjna jazda konna
dla najmłodszych z Gminy Stare
Babice”.

Pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu dla grupy dzieci intensywnego kursu metodą rehabilitacji
ruchowej prowadzonej przy udziale
konia. Jednym z ważniejszych rezultatów terapii jest zmniejszenie zaburzeń funkcjonalnych u dzieci.
Zadaniem drugiego projektu był
cykl terapeutycznej jazdy konnej dla
grupy dzieci. Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach pasji do jeździectwa i miłości do koni, które stanowią
fundament w wyrobieniu u nich chęci do aktywnego spędzania wolnego
czasu na łonie natury i oderwania ich
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Żeglarska przygoda
Historia żeglarstwa zaczęła się od prostej tratwy. Przez tysiące lat ludzie
udoskonalali swoje statki i opracowywali nowe systemy żagli. Dziś żeglarstwo to rodzaj sportu, rekreacji lub jak wielu mawia – sposób na życie. Żeglarstwo często uznawane jest za sport elitarny, podobnie jak polo,
zarezerwowany dla ludzi z wyższych sfer. Tymczasem dzisiaj już każdy
może spędzić urlop pod żaglami, czy wysłać pociechę na obóz żeglarski.
Dzięki projektowi Stowarzyszenia
Jachtklub Łomianki „Żeglarstwo jako
sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym” sfinansowanemu
przez Gminę Stare Babice, dwie załogi złożone z młodych mieszkańców
naszej gminy miały szansę poznać
żeglarstwo, poczuć wiatr pachnący
wodą i przeżyć przygodę.
W ramach projektu zajęcia oparte na żeglarstwie wykorzystano do
kształtowania wśród uczestników:

poczucia własnej wartości, otwartości i tolerancji, odpowiedzialności
i zdecydowania na nowe wyzwania,
konsekwencji w dążeniu do celu. Na
przykładzie żeglarstwa pokazano, jak
hobby może być przeciwwagą dla
uzależnień i patologii społecznej.
W ramach projektu uczestnicy
wzięli udział w zajęciach z psychologiem, zajęciach teoretycznych
i praktycznych na jachcie w formie rejsów z elementami nauki
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od wirtualnej rzeczywistości (telefonów, internetu, telewizji). Dodatkowo, każde zajęcia mają swój motyw
przewodni, na zdjęciach przedstawiamy tydzień cowboyski.
Fundacja prowadzi zajęcia w stajni „Sawanka” w miejscowości Truskaw w gminie Izabelin. Zajęcia były
bezpłatne, dzięki przyznaniu dotacji
przez Gminę Stare Babice.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych
działań fundacji.
Kontakt: fundacja.ruszyczkopyta@
gmail.com nr telefonu: 882 777 810.
tekst/foto: UGSB

z życia gminy

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21. organizuje konkurs
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc uchonorować
wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie
promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Konkurs doskonale pokazuje, jak wielu na Mazowszu jest obywateli, których
działalność twórcza, charytatywna czy społeczna rozsławia nasz region nie tylko
w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są
nietuzinkowe postaci, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej.
Zachęcamy więc do zgłaszania swoich kandydatów do Urzędu Gminy Stare Babice na adres: rks@stare-babice.pl lub tel. 22 730 80 30. Prosimy także
o rozpropagowanie idei konkursu w środowiskach lokalnych. Ważnym jest, aby
docenić i wyróżniać osoby niepospolite, które z potrzeby serca działają na rzecz
wspólnoty mazowieckiej.
Spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10 laureatów, którzy otrzymają
nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.
Zgłaszanie kandydatur do 18 września 2020 r.
tekst/foto: materiały prasowe www.mazowia.pl

wiązania podstawowych węzłów,
poznania zasad zachowania na
jachcie, nauki sterowania jachtem,
które odbyły się na jeziorze Dziekanowskim. Uwieńczeniem warsztatów była trzydniowa wyprawa

żeglarska po jeziorze Nidzkim,
gdzie uczestnicy mogli w praktyce
zastosować umiejętności zdobyte
na warsztatach.
Projekt spełnił swoje zadanie –
podbudował wiarę we własne siły

oraz pobudził chęć do działania.
Poprzez przebywanie wielu osób
na małej przestrzeni jachtu i w obliczu obcowania z siłami przyrody,
uczestnicy rejsu mieli okazję uczyć
się: współdziałania pomiędzy sobą,
umiejętności rozwiązywania konfliktów, tolerancji, akceptacji odmienności, odpowiedzialności za
swoje czyny.
Po zakończeniu projektu wszystkie osoby biorące udział w projekcie
i zainteresowane dalszą edukacją żeglarską mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach Stowarzyszenia
Jachtklub Łomianki. Projekt, który od
2012 roku realizowany jest z powodzeniem w Gminie Łomianki, mamy
nadzieję na stałe zagości w ofercie
Gminy Stare Babice, skierowanej do
naszych mieszkańców.
Tekst: IB; Foto: IB, PM
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z życia gminy

Spotkanie seniorów z podróżnikiem

Seniorzy

Tegoroczne wakacje upływają wielu osobom pod znakiem
obostrzeń związanych z pandemią. Dotyczy to zwłaszcza
seniorów, którzy są grupą szczególnie podatną na zarażenie. W tym kontekście podwójnie miło było wysłuchać
opowieści podróżnika o cudownych miejscach świata.
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14 lipca seniorzy z Klubu „Nadzieja” odbyli wirtualną podróż
z Bogusławem Kołodziejczykiem
– podróżnikiem, który przedstawił „Zachwycające Portugalię
i Hiszpanię z Sanktuarium w Santiago de Compostela i Fatimą”. Prelekcja odbyła się w budynku Urzędu
Gminy, gdzie wszyscy oczywiście
siedzieliśmy w maseczkach. Wakacyjny, wesoły nastrój spotkania
uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” wprowadziła również Pani
Irena Nowicka-Woźniak, czytając
wiersze Mariana Hemara „Głos
ma Maryla” oraz Juliana Tuwima
„Ostatnia warszawska dziewica”.
Pan Bogusław sam planuje trasy swoich podróży, a opowiadania
wzbogaca materiałem fotograficznym, na którym uwiecznia cuda
architektury, piękno przyrody i oryginalne relacje społeczne.
Na Półwyspie Iberyjskim oblanym wodami Oceanu Atlantyckiego
znajduje się 58 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Każdego
roku oglądają je miliony turystów.
Jednym z nich jest hiszpańska miejscowość Santiago de Compostela, założona w miejscu pochówku Jakuba

Starszego, jednego z dwunastu apostołów. Miejsce to jest celem pielgrzymek już od ponad tysiąca lat (od IX
wieku). Niewątpliwie najcenniejszym
zabytkiem jest tu Katedra św. Jakuba
z niekwestionowaną atrakcją – ponad 700-letnią kadzielnicą. Botafumeiro – latający trybularz – inaczej
kadzielnica, waży 60 kg. W każdy
piątek i podczas świąt kościelnych
rozpala się w niej 40 kilogramów
węgla drzewnego i kadzidła, a ona
przelatuje nad głowami pielgrzymów, przez całą długość katedry, budząc zachwyt i dreszcz emocji. W ten
ruch wprawia ją ośmiu mężczyzn
w purpurowych strojach, ciągnących
linę poruszającą mechanizm. Stary
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przekaz mówi, że kiedyś kadzielnica
służyła do niwelowania zapachów
pątników, odkażania wnętrza i zabijania bakterii w czasach częstych
epidemii.
Drugim miejscem kultu religijnego,
do którego „zawędrowaliśmy” z podróżnikiem, była portugalska Fatima,
gdzie, według religijnych przekazów,
w 1917 roku trojgu dzieciom objawiła
się Matka Boża.
Łucja, Franciszek i Hiacynta usłyszeli o trzech tajemnicach: wizji piekła, nadejściu wojny i zamachu na
papieża. Dzieci odebrały też wezwanie do pokuty i nawrócenia. Jest to
miejsce pielgrzymek rzeszy chrześcijan, szczególnie po roku 1930, kiedy
Kościół Katolicki oficjalnie uznał
ten cud. Najstarsza budowla Fatimy
to Kaplica Objawień (port. Capelinha das Aparições). Tam, w koronie
Matki Bożej, umieszczona jest kula,
która w 1981 roku zraniła Jana Pawła
II. Papież odwiedzał Fatimę trzy razy.
Od 2007 roku stoi przed Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej jego pomnik,
autorstwa Polaka prof. Czesława
Dźwigaja. Jan Paweł II przedstawiony
jest jako klęcząca postać, pokonująca
słynną ścieżkę pokutną.
Wspólna, wirtualna wędrówka w te
mistyczne miejsca, wzbogacona osobistymi wspomnieniami podróżnika-pasjonata, dostarczyła słuchaczom
wielu wrażeń. Pani Alicja Napurka
dziękując prelegentowi za spotkanie,
a klubowiczom za liczne przybycie,
życzyła wszystkim zdrowych i spokojnych wakacji.
tekst: Anna Czajkowska GRS; Foto: IB

z życia gminy

Starobabiccy seniorzy w Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku
7 i 21 sierpnia uczestniczyliśmy w projekcie „Więcej kultury jesienią”, dofinansowanym przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego, skierowanym do seniorów powiatu warszawskiego
zachodniego, a realizowanym przez Stowarzyszenie Rozrywki, Kultury i Komunikacji (RKiK).

Organizacji wyjazdu podjęła się
Gminna Rada Seniorów, a koszt wynajmu autokaru sfinansował Urząd
Gminy, za co pięknie dziękujemy.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: IB

Kadencja Starobabickiej Gminnej Rady Seniorów przedłużona o rok
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną i trudnościami związanymi z przeprowadzeniem wyborów, na wniosek wójta Sławomira Sumki, uchwałą Rady Gminy, która odbyła się
28.05.2020 roku kadencja Gminnej Rady Seniorów została przedłużona do 6.06.2021 roku.
Rada Seniorów Gminy Stare Babice od czterech lat reprezentuje
starszych mieszkańców. Jest jedynym takim organem w powiecie
warszawskim zachodnim. Nie tylko
inicjuje działania na rzecz seniorów
naszej gminy, lecz także chętnie
dzieli się swoim doświadczeniem,
wspierając grupy założycielskie rad
seniorów sąsiednich gmin.

16 lipca spotkaliśmy się, z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych, na pierwszym posiedzeniu
w nowej kadencji. W obecności
przedstawiciela gminy, sekretarza
Michała Więckiewicza, podsumowaliśmy działania prowadzone na rzecz
seniorów w czasie pandemii, omówiliśmy kontynuację realizowanych
projektów oraz plany na najbliższe

miesiące. Pan Michał Więckiewicz
podziękował członkom Rady za zaangażowanie i wspieranie seniorów
w tym trudnym czasie i zapewnił
o dalszej aktywnej współpracy władz
samorządowych ze starszymi mieszkańcami gminy.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska
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Seniorzy

W tym międzypokoleniowym
i edukacyjnym wydarzeniu spotkały się grupy seniorów z trzech gmin:
Starych Babic, Leszna i Leoncina.
Babciom i dziadkom towarzyszyły
wnuki. W programie były pokazy

utalentowanych młodych artystów,
którzy na dużej arenie zachwycili
wszystkich kunsztem i poziomem
wykonania pokazów.
Po niezwykłym widowisku udaliśmy się na warsztaty, gdzie swoją
zręczność sprawdzali nasi młodzi
towarzysze. Kolejnym, ciekawym
punktem była Wystawa Sztuki
Cyrkowej, na której zgromadzono
imponujący zbiór plakatów, zdjęć,
strojów i różnego typu publikacji
tematycznych. Przewodnik, były artysta cyrkowy, Janusz Sejbuk, swoją
barwną opowieścią poprowadził
nas przez ponad 40-letnią świetność
polskiego cyrku.
Od roku 1999 pracuje tu znowu
3-letnia Państwowa Szkoła Sztuki
Cyrkowej.
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z życia gminy

FUNDACJA Nasz Dom – Godne Życie

Program „Opieka wytchnieniowa” w naszej gminie
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Starych Babicach prowadzi
nabór osób chętnych do świadczenia pomocy wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. Gorąco zachęcamy osoby, które chciałyby odpłatnie poświęcić kilka godzin
tygodniowo na pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich
rodzinom do zgłaszania się do GOPS.
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Opieka wytchnieniowa nie obejmuje
usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych ani opiekuńczych. Wystarczy
kierować się empatią, mieć otwarte
podejście i pozytywne nastawienie
do osób niepełnosprawnych, dysponować czasem wolnym (maksymalnie 240 godzin do końca 2020 roku)
i chcieć zarobić lub dorobić do swojego budżetu.
Celem programu jest czasowe
odciążenie rodzinnych opiekunów
osób z niepełnosprawnościami od
codziennych obowiązków w sprawowaniu opieki. Pomoc świadczona
jest w miejscu ich zamieszkania.
Niepełnosprawność członka rodziny to wielokrotnie ogromne
wyzwanie i obciążenie zarówno psychiczne jak i fizyczne dla bliskich.
Proste czynności w życiu codziennym: wizyty w urzędzie, sklepie,
bibliotece, badania medyczne są
często poważnym wyzwaniem logistycznym. Bardzo często opiekun
nie mogąc zapewnić opieki swojemu
podopiecznemu, zaniedbuje własne
zdrowie, kondycję, kontakty zawodowe i towarzyskie. Świat opiekunów
stopniowo zaczyna ograniczać się

jedynie do sprawowania opieki, prowadzi do wykluczenia z życia zawodowego i społecznego, a to z kolei do
wypalenia i frustracji. Każda życzliwa
pomoc, nawet drobna, każda wolna chwila, która umożliwia opiekunom załatwienie koniecznych spraw
i „naładowanie akumulatorów” jest
bezcenna. Często osoby niepełnosprawne, zdane jedynie na wąskie
grono najbliższych, bardzo potrzebują kontaktu z nową, nieznaną dotąd
osobą.
Wiele rodzin mieszkających w naszej gminie pilnie potrzebuje takiej
pomocy.
Oczekiwania rodzin są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Przed podpisaniem umowy z GOPS
zachęcamy do poznania nas – rodzin
z którymi byłaby prowadzona współpraca. Program wymaga dobrego
współdziałania z wybraną rodziną,
pozwala na elastyczne kształtowanie
czasu pracy.
„Jeśli lubisz słuchać kolęd w lipcu,
oglądać filmiki o monster truckach,
potrafisz grać w memo i rysować
helikoptery to zapraszamy do nas”
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– mówi mama 15-sto letniego Kuby
z autyzmem. „My wreszcie spokojnie
wybierzemy tapetę w sklepie, a Ty poznasz bardzo wyjątkowego i towarzyskiego chłopca.” – dodaje.
Ktoś inny podkreśla, że wzajemne
poznanie się i odkrywanie w sobie
pokładów dobrej energii i empatii,
procentuje nie tylko pomocą, ale często wieloletnią przyjaźnią. Takie
postawy budują i świadczą o wzajemnym zrozumieniu i szacunku,
a wszelkie opory i bariery po prostu
znikają. Bądźmy otwarci na wzajemne relacje.
Dziękujemy Władzom naszej
gminy i Radnym za podejmowanie
nowych inicjatyw oraz wdrażanie
programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Uruchomienie rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” w Starych Babicach jest cenną inicjatywą,
mającą na celu niesienie pomocy rodzinom i opiekunom osób borykającym się z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o pomocy wytchnieniowej można znaleźć na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, w BIP babickiego GOPS oraz zachęcamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem.
tekst/foto: Stowarzyszenie
„Nasz Dom – Godne Życie”
kontakt: niepelnosprawni.babice@interia.pl
Teresa tel. 604 696 165
Jadwiga tel. 504 778 905

z życia gminy

Ruch i relaks dla seniorów czyli,

co czeka nas we wrześniu

Seniorzy są grupą społeczną najbardziej narażoną na epidemię. Dlatego oferta zajęć ruchowych musi
uwzględniać ten właśnie aspekt,
zwłaszcza że nie wiemy, jak rozwinie
się jesienią sytuacja epidemiczna.
Trening online pozostanie z nami,
bo to dla wielu osób bardzo wygodna forma
Fundacja Aktywni Dłużej, która od kilku lat pracuje z naszymi

seniorami od początku pandemii
realizuje zajęcia gimnastyki i relaksacji online. Ta formuła, która doskonale sprawdziła się w kontekście
sytuacji epidemicznej, po wakacjach
zostanie utrzymana. Wszyscy chętni
będą mogli uczestniczyć w zajęciach
realizowanych dwa razy w tygodniu
– we wtorki (godzina w trakcie ustalania) będzie odbywała się „Gimnastyka i relaksacja dla seniorów”;
a w czwartki o godz. 11:00 – „Ruch
rozwijający seniora – terapia ruchem ONLINE”. Zajęcia wtorkowe
będą realizowane w obiekcie GOSiR
w Zielonkach-Parceli. Dodatkowo,
w czwartki o godz. 15.30 w szkole
podstawowej w Borzęcinie Dużym,
podobnie jak przed wakacjami, wracamy do zajęć stacjonarnych w ramach projektu „Ruch rozwijający
seniora – terapia ruchem”.
Wracamy także do zajęć „Gimnastyka przy muzyce dla seniorów”,
które przed pandemią odbywały się
we środy przedpołudniem w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach.
— Nasza jesienna oferta uwzględnia zarówno potrzeby osób, które
wolą spotkać się i poruszać w świecie rzeczywistym, jak również tych,
którzy z różnych względów czują się

Do końca września spotykamy się
na Polanie Lipków
Przez całe wakacje trwał projekt
międzypokoleniowych zajęć ruchowych – „Joga na Polanie Lipków”.
Fundacja Aktywni Dłużej we współpracy z Gminą Stare Babice będzie
prowadziła te zajęcia jeszcze przez
cały wrzesień. Zapraszamy w każdą
sobotę na godz. 10:00 na 60-cio minutowy trening przeznaczony dla
wszystkich mieszkańców gminy. To
doskonała forma wypoczynku, relaksu na świeżym powietrzu w otoczeniu unikalnej kampinoskiej przyrody.
Od czerwca w spotkaniach na polanie wzięło już udział około 250 osób.
Rozkład zajęć ruchowych
i relaksacyjnych dla seniorów:
• wtorki (godziny przedpołudniowe) – „Gimnastyka i relaksacja” –
ćwiczymy symultanicznie na hali
GOSiR w Zielonkach-Parceli oraz
w domach ONLINE;
• środy (godziny przedpołudniowe)
– „Gimnastyka przy muzyce dla
seniorów” – Klub Mieszkańca Stare
Babice. Zajęcia STACJONARNE;
• czwartki godz. 11:00 – „Ruch rozwijający seniora ONLINE”;
• czwartki godz. 15:30 – „Ruch rozwijający seniora – terapia ruchem”
– Szkoła Podstawowa w Borzęcinie
Dużym (boisko lub hala sportowa)
– zajęcia STACJONARNE;
• soboty, godz. 10:00 do końca września – „Joga na Polanie Lipków” –
STACJONARNIE dla wszystkich
chętnych mieszkańców gminy Stare
Babice
Każdą osobę chętną do udziału w zajęciach prosimy o przesłanie maila
na adres aktywnidluzej@halasana.
edu.pl lub kontakt telefoniczny pod
numerem 504 770 809. Fundacja
przekaże wtedy link do wirtualnej sali
ćwiczeń, który obowiązuje na kolejne
zajęcia online, lub udzieli informacji
dotyczących zajęć stacjonarnych.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski
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FUNDACJA Aktywni Dłużej

Jak zachować zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną w czasach pandemii? Czy trzeba rezygnować z ulubionych aktywności? Oczywiście
nie! Fundacja Aktywni Dłużej po krótkiej wakacyjnej przerwie wraca
z propozycjami zajęć ruchowych i relaksacyjnych dla naszych Seniorów, które realizuje we współpracy z Gminą Stare Babice. Co nas czeka? Dużo dobrej zabawy – nie tylko w świecie realnym, ale także online.

lepiej, ćwicząc w domu – podkreśla
Małgorzata Baranowska, Prezes
Fundacji Aktywni Dłużej.
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oświata w gminie

Półkolonie w Koczargach
Wakacje to wymarzony czas dla dzieci. Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od nauki nie zmieniła się w nudę
i bezczynność. O tym właśnie pomyśleli włodarze Gminy Stare Babice, a organizacją letnich zajęć dla swoich uczniów zajęli
się nauczyciele.
W szkole podstawowej w Koczargach Starych organizacją półkolonii
dla uczniów tej szkoły zajęły się Panie: Marzena Furmankiewicz, Karolina Ziułkowska, Paulina Kober
i Kinga Niegowska.
Pod hasłem „Morskie podróże –
małe i duże” chętni uczniowie naszej
szkoły od 20 do 31 lipca 2020 roku

spędzili aktywnie czas, biorąc udział
w różnorodnych warsztatach i zajęciach, które zostały tak zaplanowane,
aby bez względu na wiek i zainteresowania każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. A atrakcji było
co niemiara – warsztaty mydlarskie,
podczas których powstały oryginalne mydełka glicerynowe i świece
Spektakl
Teatru Katarynka
o bezpieczeństwie
na drodze.
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żelowe, warsztaty przyrodnicze
z tworzenia ekosystemu zamkniętego w szkle, zajęcia GotujMania,
„Programowanie z Minecraft” oraz
„Robotyka” z Edu Fun, wirtualna
podróż do Indii z podróżniczką,
która opowiedziała, jak wygląda życie nad Gangesem, zajęcia plastyczno-techniczne, malowanie toreb,
tworzenie bransoletek oraz przedstawienia Teatru Katarynka i wycieczka do Multikina.
Była też zumba, zawody sportowe i liczne zajęcia fizyczne w hali
i na boisku szkolnym. Wszystkie
warsztaty prowadzone były zgodnie z procedurami bezpieczeństwa
związanymi z zagrożeniem chorobą
COVID – 19.
tekst: Marzena Furmankiewicz
foto: AK

Magia w szkole podstawowej w Zielonkach-Parceli
Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w czerwcowej Gazecie Babickiej, w każdej z gminnych placówek oświatowych odbyły się dwutygodniowe zajęcia dla dzieci z tejże
jednostki.
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Gazeta trafiła z aparatem fotograficznym na pokaz sztuczek pewnego maga. Było zabawy co niemiara: kolorowe
chusteczki, czarodziejskie sznury, niezwykły parasol i…
królik z kapelusza!
tekst/foto: AK

oświata w gminie

Rozwiązania prawne dotyczace
organizacji pracy szkoły w czasie epidemii
12 sierpnia Minister Edukacji Narodowej
podpisał projekty 5 rozporządzeń, które mają
pozwolić szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania.
Dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiczna zagrozi zdrowiu uczniów.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli
elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły
i placówki, czy nauczania zdalnego.

Zmienione akty prawne:
• Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić
zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiczną,
która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią
dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednio do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Będzie można zawiesić
wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy,
grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki. Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966.
•R
 ozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Wprowadzone
przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć
stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość
lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez
dyrektora. Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/
projekt/12336964.
•R
 ozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c
upo). W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć
przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich
standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych

ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor jednostki
systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo
lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki
oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób
realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora
szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane
z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób
uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965.
• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dyrektor
szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej może
zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualną sytuację epidemiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą
organu prowadzącego. Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336968.
• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania. Zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez
organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną
sytuację epidemiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć
należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/
projekt/12336967.
Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Dzień Otwarty Domu Kultury

Jak przystało na początek nowego sezonu Dzień Otwarty Domu Kultury Stare Babice się
odbędzie. Czasy są wyjątkowe, koronawirusowe; obostrzenia wymagają sporej gimnastyki,
aby zorganizować bezpieczne wydarzenie, ale podjęliśmy wyzwanie.

26
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Stare Babice
W większości zaplanowane atrakcje, tj. przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Czarny Garnek”
w wykonaniu Teatru Bliżej Nieba, spotkania z instruktorami, warsztaty i animacje, odbędą się w plenerze: na dziedzińcu przed Domem Kultury oraz na
Polanie Dwóch Stawów. Mamy nadzieję, że pogoda
będzie tego dnia przepiękna i pozwoli nam spotkać
się z mieszkańcami na powietrzu.
Niektóre zajęcia pokazowe odbędą się w naszych
pracowniach lub w hali sportowej GOSiR. Ilość
osób, która weźmie w nich udział będzie niestety limitowana.
W związku z tym, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetowe, każdy powinien mieć
ze sobą maseczkę zasłaniającą usta i nos. Jeśli dystans między osobami jest mniejszy niż 1,5 m należy
obowiązkowo maseczkę mieć na twarzy, a nie tyko
w torebce lub kieszeni. Zaplanowaliśmy także wyjątkowy konkurs nawiązujący do maseczkowej mody.
Wybierzemy najbardziej oryginalne, najciekawsze
maseczki dziecięce i dla dorosłych. Zwycięzcy otrzymają vouchery uprawniające do skorzystania bezpłatnie przez miesiąc z wybranych zajęć grupowych
organizowanych przez Dom Kultury w nowym sezonie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu
pt. „Moda na maskę” oraz Dnia Otwartego znajdują
się na naszej stronie internetowej www.domkultury-stareababice.pl oraz na naszym profilu społecznościowym FB/dkstarebabice.

dom kultury
8 sierpnia 2020. Malowniczy amfiteatr w skąpanym
w słońcu i kwiatach babickim parku. Przy nim grupa
osób – od dzieci po seniorów – rozmawiają o technikach rysunkowych. Za chwilę zacznie się SzkicoPlener, a uczestnicy rozejdą się po całym parku, by
szukać kadrów, które uwiecznią na szkicach.

SzkicoBabice
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SzkicoBabice, odcinek 4 – Czuwajka

tekst/foto: DKSB

SzkicoPlener

Plener ten był zwieńczeniem akcji edukacyjno-rozrywkowej promującej mniej lub bardziej znane, piękne i ciekawe
miejsca naszej gminy. Akcja ta nosiła nazwę SzkicoBabice
i polegała na realizacji serii programów, z których ostatni
odcinek zebrał ok. 6 tys. wyświetleń.
Sztuki plastyczne stają się babickim konikiem. Najpierw,
łącząc się na czacie z dziećmi, tworzyliśmy ilustracje w RysoBajkach, następnie powstała seria rysunków w ramach
SzkicoBabic, gdzie to Państwo decydowaliście o tym, który
obiekt będzie rysowany.
Na finał spotkaliśmy się na żywo w plenerze. W sytuacji
wyjątkowych obostrzeń to bardzo bezpieczna, ale zarazem
sympatyczna i owocna forma przebywania razem.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz połączy nas pasja rysowania, a dzieła tworzone i inspirowane przez Państwa będą
cieszyć oko i poszerzać zasób dokonań artystycznych naszej
okolicy.
tekst/foto: Mateusz Kalinowski/DKSB
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Migawki

Choć wydawać by się mogło, że kina samochodowe
mają już lata świetności za
sobą, to w dobie pandemii
wracają do łask. Wieczorem
8 sierpnia na Polanie Dwóch
Stawów w Zielonkach-Parceli odbyło się pierwsze kino
samochodowe w gminie,
podczas którego została wyświetlona polska komedia
„Poranek Kojota”.
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Była to doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu w nowy, ciekawy
sposób, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, bezpiecznie i w dobrym, mamy nadzieję,
pozytywnym klimacie. Na kolejne
kino samochodowe zapraszamy
już 12 września o godzinie 20:00.

Samochodowe i na leżakach,
czyli kino w plenerze…

Tym razem na romantyczną komedię
muzyczną „La La Land” w reżyserii
Damiena Chazelle. Bezpłatne bilety
dostępne są online oraz w kasie Domu
Kultury. Szczegółowe informacje

znajdują się na naszej stronie www.
domkultury-starebabice.pl.
Tego lata zaplanowane zostały również plenerowe pokazy kina na leżakach. Pierwszy z nich miał odbyć
się 22 sierpnia w Borzęcinie Dużym.
Po wielu upalnych dniach wyczekiwana sobota przyniosła alerty pogodowe… Od rana śledziliśmy informacje
meteorologiczne i trzymaliśmy kciuki
za spokojny wieczór. Niestety deszcz
nie przestawał padać, a pogoda na

pozostałą część wieczoru zgodnie
z alertem Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej zapowiadała
się deszczowa i burzowa. W trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zdecydowaliśmy się odwołać
projekcję, o czym poinformowaliśmy
w mediach społecznościowych.
tekst: AS/DKSB; foto: AT/UGSB
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Wakacyjne

warsztaty

w babickim
Domu Kultury

Ciągle mamy trudny czas w kontekście zapraszania gości w przestrzenie
zamknięte, ale jednak udało się w Domu Kultury Stare Babice zorganizować różnorodne warsztaty w trakcie wakacji. Dezynfekcja rąk i maseczki
pewnie na długo z nami zostaną, więc wystarczy się do tego wymogu
przyzwyczaić. Dla zdrowotnego bezpieczeństwa uczestników wszystkie
warsztaty odbyły się w małych grupach. Wspaniale jest ponownie regularnie i realnie spotykać się z młodszymi i starszymi mieszkańcami gminy.
W ostatnim tygodniu lipca odbyły się 4-ro dniowe warsztaty tańca
nowoczesnego dla dzieci i młodzieży. W sierpniu zorganizowaliśmy
3 dniowe warsztaty stolarskie,
w których uczestniczyli zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki. Każdy z nich z ogromnym zaangażowaniem i w skupieniu tworzył

drewniane gry zręcznościowe.
Warsztaty zakończyły się rozegranym na własnoręcznie wykonanych
planszach turniejem gry passe-trappe, w której wygrywa ten, kto
jak najszybciej przestrzeli wszystkie
drewniane krążki na stronę przeciwnika. Od mierzenia i cięcia, po
szlifowanie, lakierowanie, wkręcanie

Migawki

wkrętów i wbijanie gwoździ – takie
umiejętności nabyli młodzi uczestnicy. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, a co więcej – rodziny zyskały
niepowtarzalne wersje gier, w które
mogą grać w domu.
W kolejnym tygodniu odbyły
się warsztaty szycia na maszynie,
w których wzięły udział bardzo zdolne dziewczynki. Grupa młodsza zaprojektowała i uszyła torebki o kocich
kształtach, niepowtarzalne poduszki
oraz torby-niespodzianki dla swoich
mam. Starsza grupa stworzyła torby
z podszewką na ramię oraz wyjątkowe worko-plecaki. Było szycie na
maszynach, ale nie zabrakło także
doskonalenia szycia ręcznego. Takie
umiejętności każdemu przydadzą się
w przyszłości.
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W sierpniowej ofercie były także
5-cio dniowe Wakacyjne Warsztaty
Artystyczne z Polotem skierowane
do dzieci i młodzieży. Doświadczeni
instruktorzy śpiewu, tańca i aktorstwa wzięli pod swoje skrzydła kilkunastoosobową grupę. Uczestnicy
korzystali zarówno z sali tanecznej
z lustrami znajdującej się w hali sportowej GOSiR, jak i pracowni muzycznej. Aktorskie umiejętności szlifowali
na prawdziwej scenie w Sali Widowiskowej oraz w plenerze.
Na ostatni tydzień sierpnia zaplanowaliśmy warsztaty wokalne oraz
kurs pamięci dla dzieci i młodzieży,
a od września nadejdzie czas na regularne zajęcia. Zapraszamy!!!
tekst/foto: DKSB
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Sezon 2020/2021 w
W sezonie 2020/2021 zaplanowaliśmy szeroką ofertę różnorodnych zajęć skierowaną
do dzieci od 2 lat, młodzieży i dorosłych.
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Pojawią się, tak jak w zeszłym roku, bezpłatne zajęcia
przygotowane wyłącznie z myślą o seniorach: taneczne,
taniec w kręgu oraz zapewniające sprawność manualną – origami. Raz na miesiąc będą się odbywały także
warsztaty teatralne.
Oferta skierowana do dzieci, młodzieży a także dorosłych zawiera następujące zajęcia:
• sceniczne: zajęcia wokalne, teatralne, Teatr Muzyczny
Polot (3 w 1: śpiew, taniec i aktorstwo);
• ruchowe: taniec dla 2–3 latków z rodzicami, taniec nowoczesny, breakdance, taniec towarzyski, ladies latino,
flamenco, capoeira oraz joga;
• plastyczno-artystyczne: ceramika, artystyczne wariacje,
rysunek i malarstwo, akademia projektowania wnętrz
i nie tylko, warsztaty konstruktorsko-architektoniczne,
pisanie ikon;

Domu Kultury
• muzyczne: indywidualna nauka gry na pianinie, perkusji, gitarze i keyboardzie, chór Aprobata, Babicka
Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego;
• manualne: stolarka, origami, kreatywne szycie, makramowe bransoletki;
• edukacyjne: robotyka z klockami Lego WeDo2 oraz
EV3, RoboPrzedszkle, czyli robotyka dla przedszkolaków, programowanie w Minecraft oraz Python,
projektowanie i drukowanie w 3D, matematyka dla
ósmoklasistów i maturzystów, akademia matematyki
dla VI klasy, GotujMania, eksperymenty, Radio wokół
nas, czyli fizyka, inżynieria, łączność i dźwięk;
• językowe: angielski dla przedszkolaków oraz angielski
z native speakerem;
• rozwojowe: Best Brain, czyli trening pamięci, klub gier
planszowych.
Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie online. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i zapisów znajdują się
na www.domkltury-starebabice.pl. Zapraszamy!
tekst: DKSB

UWAGA KOMUNIKAT!
W trosce o bezpieczeństwo widzów oraz w związku z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi organizacji wydarzeń kulturalnych tj.
zajętość maksymalnie 50% miejsc na widowni w salach widowiskowych, zarówno koncert zespołu Audiofeels, jak i koncert Stanisławy Celińskiej
pt. „Malinowa” zostaną zagrane dwukrotnie. W Sali Widowiskowej Dom Kultury widzowie będą zajmować co drugie miejsce. W związku z tym,
miejsca na zakupionych biletach nie będą obowiązywać. Osoby, które posiadają bilety, otrzymają informację z potwierdzeniem godziny koncertu. Imprezy będą realizowane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w stanie zagrożenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dostępnym na naszej stronie internetowej. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
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bezpieczna gmina

Z policyjnych kronik
Na przełomie lipca i sierpnia doszło na terenie naszej gminy do niepokojących zdarzeń.
Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco odnotowywali wypadki, o których piszemy poniżej na gminnym Fb, a my postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła, u oficera prasowego
Policji, na jakim etapie są dochodzenia.
Komenda Powiatowa Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
prowadzi postępowanie w sprawie
kradzieży z włamaniem oleju napędowego po uprzednim uszkodzeniu
rurociągu przesyłowego poprzez
wpięcie nielegalnego przyłącza.
Zgłoszenie wpłynęło 22 lipca br.
po tym, gdy służby zostały powiadomione o rozczelnieniu nielegalnego
przyłącza, które nastąpiło kilkaset
metrów od rurociągu przesyłowego
w Koczargach Nowych i wycieku
oleju napędowego do gruntu.
Na miejscu zdarzenia przez wiele
godzin pracowali policyjni technicy, policjanci pionu kryminalnego
oraz prewencji, którzy zabezpieczyli
teren oraz przeprowadzili czynności
procesowe, aby zgromadzić jak najobszerniejszy materiał dowodowy.

Zostało ujawnione miejsce odwiertu
oraz miejsce, gdzie nielegalne przyłącze się kończy.
W tej sprawie nadal prowadzone
są zarówno czynności procesowe,

Poszukiwani świadkowie

jak i operacyjne zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstwa.
tekst: KPP dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
foto: UGSB
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aktów wandalizmu!!!

W nocy z 6 na 7 sierpnia wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 580 uszkodzono łącznie 22 wiaty przystankowe, na terenie
gmin: Stare Babice, Leszno i Kampinos,
z czego 10 zniszczonych zostało na terenie gminy Stare Babice.

Poszukujemy świadków, którzy mogą mieć wiedzę
na temat tych zdarzeń. Prosimy o zgłaszanie się osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, ul. Warszawska 276, albo o kontakt mailowy
na adres komendant.warszawa-zach@ksp.policja.
gov.pl, bądź telefoniczny do dyżurnego jednostki.
Numer telefonu czynny jest całą dobę (22) 752 80 00.
Zależy nam również na nagraniach z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment zdarzenia.
tekst: KPP dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
foto: UGSB
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historia

Czy wiecie, gdzie znajduje się Fort Babice?
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło w Królestwie Polskim Powstanie Listopadowe. 20 grudnia
sejm uznał powstanie za narodowe, a 25 stycznia zdetronizował cara. 29 stycznia został utworzony rząd narodowy, któremu przewodniczył książę Adam Czartoryski. Rosja wysłała do Królestwa 120-sto tysięczną armię na czele z Feldmarszałkiem Iwanem Dybiczem, po śmierci którego dowództwo objął Iwan Paskiewicz.
8 września 1831 roku wojska carskie zajęły Warszawę. Po zakończeniu powstania car w ramach represji odebrał Królestwu konstytucję, zlikwidował sejm oraz wprowadził stan wyjątkowy. To właśnie wydarzenia powstania listopadowego doprowadziły do decyzji cara dotyczącej wybudowania Cytadeli Warszawskiej, która
stała się miejscem zakwaterowania wojsk carskich, więzieniem dla Polaków występujących przeciwko Rosji
w walce o odzyskanie niepodległości. W późniejszym okresie Cytadela stała się jądrem Twierdzy Warszawa.
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Przez większość XIX wieku Rosja
pozostawała w cieniu państw dominujących na arenie międzynarodowej. W 1877 roku przystąpiła do
wojny z Turcją, by stać się mocarstwem. Sukcesy Rosji zaniepokoiły
Prusy oraz Anglię, które to państwa
zmusiły ją do podpisania pokoju
w Berlinie. To jednak uzmysłowiło
Rosji możliwość wybuchu konfliktu

z Cesarstwem Niemieckim. Chcąc się
uchronić przed wojną z Niemcami,
Rosja rozpoczęła budowę systemu
fortyfikacji, które były oparte o linię
Wisły i Narwi.
W 1878 roku rozpoczęto prace
modernizacyjne przy fortyfikacjach
warszawskich. Zwiększony zasięg
artylerii wymusił na Rosjanach
potrzebę powiększenia twierdz
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poprzez wysunięcie na odległość
6–10 kilometrów głównej linii obrony – poprzez budowę nowych fortów. Od tej pory miały stać się one
głównymi elementami w obronie
Twierdzy Warszawa. W 1881 roku
przystąpiono do budowy pierścienia fortów wokół Warszawy. Oddalone od siebie o 4–5 kilometrów,
tworzyły ponad 60-cio kilometrowy

historia

okrąg zewnętrznej linii obrony miasta. Ogółem po obu stronach Wisły
powstały trzy pierścienie umocnień,
w skład których wchodziło około
55 dzieł fortyfikacyjnych.
W latach 1884–1907 trwał proces
budowy jednego z czterech fortów
uzupełniających luki w zewnętrznym
pierścieniu obrony na zachodnim

przedpolu Warszawy. Powstał tylko
jeden z nich – Fort A. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę, chcąc
zerwać z tradycją państw zaborczych,
nazwę fortu zmieniono w 1921 roku
na „Fort IIa Babice”, czego potwierdzeniem może być nazwa fosy okalającej fort – jest to Fosa Babicka. Tam
też umieszczono składy i warsztaty

łączności, które były zapleczem
Transatlantyckiej Radiotelegraficznej
Centrali Nadawczej. W fosie babickiej istniał nawet tor kajakowy, dostępny dla mieszkańców Boernerowa.
Po zakończeniu II Wojny Światowej
Fort Babice zajęło wojsko, dlatego też
nie był dostępny dla pasjonatów historii. Po transformacji ustrojowej na
części fortu powstały ogródki działkowe oraz garaże. Pozostała część jest
nadal niedostępna.
Fort IIa „Babice” obecnie nosi dość
nieformalną nazwę fortu „Radiowo”
i znajduje się u zbiegu ulicy Radiowej
z ulicą pułkownika Kazimierza Leskiego. Nie do końca wiadomo, kiedy zaczęła funkcjonować nazwa Fort
Radiowo, prawdopodobnie po roku
1958, a może nawet już w III RP.
Niestety nie da się komercyjnie
zwiedzać terenu Fortu Radiowo.
Z zewnątrz widzimy jedynie jego fosę
od strony ul. Radiowej i ul. Leskiego.
Podobno jest to jeden z najlepiej zachowanych do naszych czasów fortów Twierdzy Warszawa.
tekst: Jarosław Chrapek/DKSB

Dom Kultury Stare Babice włącza się

w obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Niezwykle miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”. Nasz projekt pod nazwą „Niepodległa na Fali” wpisuje się w wieloletnią inaugurację odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na stronie niepodległa.gov.pl czytamy: „Koalicje dla Niepodległej to
system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji

kultury […]. Celem strategicznym
programu jest włączenie mieszkańców
w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń

powiązanych z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości i odbudową
państwowości, w których istotną rolę
odgrywa pamięć regionalna.”

Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją. Autor lub autorka zdjęcia pozostają nieznani, pochodzi ono ze zbiorów
Centralnego Archiwum Wojskowego i jest udostępniane na wolnej licencji Creative Commons.
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100 lat od wielkiego zwycięstwa Polski w bitwie z Rosją bolszewicką (fot. arch. PAP/Alamy Stock Photo)

Przyznane dofinansowanie umożliwi stworzenie gry terenowej na urządzenia mobilne. Fabuła będzie skupiona
wokół wątku odzyskiwania przez Polskę niepodległości
radiokomunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem
roli radiowywiadu wojskowego, który w istotny sposób
przyczynił się do wiktorii 1920 r.
Aby zrozumieć lokalny kontekst powiązania gminy
Stare Babice z Bitwą Warszawską trzeba spojrzeć trochę
szerzej na kontekst historyczny.
Jednym z elementów na drodze do wolności była niepodległość radiokomunikacyjna. W listopadzie 1918
roku Polacy przejęli jedną z trzech radiostacji pozostawionych przez zaborców. Była to radiostacja WAR
znajdująca się na Cytadeli Warszawskiej o mocy 4 kW.
Jeszcze w listopadzie 1918 roku komendantem Centralnej Stacji WAR został kpt. inż. Edward Teofil Liberadzki.
Radiostacja WAR odegrała kluczową rolę podczas Bitwy
Warszawskiej. Można powiedzieć, że bez jej udziału nie
byłoby zwycięstwa w 1920 roku.
15 sierpnia 1920 roku w Ciechanowie została przejęta jedna z dwóch bolszewickich radiostacji służących
4 Armii do kontaktu ze sztabem Tuchaczewskiego
w Mińsku. Od razu tego samego dania przechwycono
rozkaz nakazujący sowietom zwrot na Warszawę. Polscy
radiotelegrafiści z Cytadeli mieli świadomość, że druga
sowiecka radiostacja jest w transporcie, więc nie działa,
a to oznacza, że wrogowie nie odebrali jeszcze rozkazu
o zmianie kierunku marszu na Warszawę. Znając częstotliwość nadawania drugiej polowej radiostacji 4 Armii sowieckiej, przestroili swoje urządzenia tak, że przez
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA

dwa kolejne dni nadawali morsem wersety z Biblii, zagłuszając tym samym możliwość odbioru rozkazu przez
sowietów. Tak oto 4 Armia nie dołączyła do Bitwy Warszawskiej i zapędziła się aż pod Toruń. Podczas Bitwy
Warszawskiej rozszyfrowywano co najmniej 15 depesz
dziennie. Biuro szyfrów pracowało dwadzieścia cztery
godziny na dobę. Doskonale wiadomo, jak niewielką
przewagą Bitwa Warszawska została wygrana. Gdyby
nie radiostacja WAR nie byłoby wiktorii 1920 roku.
Te wydarzenia uświadomiły rządowi polskiemu konieczność wybudowania radiostacji dużej mocy. Już
w 1920 roku, jeszcze przed zakończeniem wojny Polsko-Bolszewickiej tj. pokoju w Rydze, rząd Polski podjął
decyzję o wybudowaniu Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Starych Babicach,
która w późniejszych latach przekształciła się w największy ośrodek radionadawczy przedwojennej Polski.
Dyrektorem radiostacji został nie kto inny, a inżynier
Edward Teofil Liberadzki. Można powiedzieć, że dzięki
Bitwie Warszawskiej w Babicach zaczęło bić radiokomunikacyjne serce Polski.
Grę będą Państwo mogli pobrać na swoje urządzenia
mobilne pod koniec września po zeskanowaniu kodu
QR. Prosimy śledzić stronę Domu Kultury Stare Babice.
Życzymy miłej zabawy.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.
tekst: Jarosław Chrapek/DKSB

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 konsultacji to
3 sierpnia–4 września 2020 r.
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

Geoankieta będzie dostępna na stronie:
www.geoankieta.stare-babice.pl
Szczegóły na temat projektu dostępne
są na stronie:
h t t p s : // w w w . s t a r e - b a b i c e . p l /
zagosp o darowanie-przestrzennekonsultacje-spoleczne/
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Zostań ekobohaterem

Wpływ Twojej diety na środowisko

36

Za zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne często winimy energetykę, przemysł i transport. Nie zdajemy sobie sprawy, że my sami bierzemy udział w dewastacji
naturalnego środowiska poprzez swoje codzienne wybory – rodzaj transportu z jakiego
korzystamy, użycie energii elektrycznej i wody, decyzje zakupowe, a nawet jedzenie jakie
spożywamy. A czy Ty wiesz, jak twoja dieta wpływa na środowisko?
Niemałym zaskoczeniem dla wielu z nas może być fakt,
że jednym wśród największych trucicieli środowiska jest
produkcja żywności. Udział rolnictwa w europejskiej emisji gazów cieplarnianych wynosi około 10%. Do gazów
tych należą przede wszystkim metan (związany z hodowlą
zwierząt) oraz podtlenek azotu (efekt stosowania nawozów azotowych).
Dieta oparta na produktach pochodzenia zwierzęcego
jest dla środowiska dużo bardziej obciążająca niż dieta roślinna. Zużywa ona dużo więcej energii i wody, powoduje
bardziej intensywną erozję gleby, wylesianie terenów czy
emisję szkodliwych substancji. Tymczasem średnie spożycie mięsa w Polsce wynosi niemal 80 kg na osobę. To
o wiele za dużo – dla naszego zdrowia i dla planety.
Poniżej przedstawiono dane dot. emisji gazów cieplarnianych generowanych w łańcuchu dostaw1 oraz ilości
wody koniecznej do produkcji 1 kg przykładowych rodzajów pożywienia.
Zdrowa dieta = zdrowa planeta
Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Oxfordzki wykazały, że to co jest dobre dla naszego zdrowia, jest

1

prawie zawsze równie dobre dla planety. Autorzy badania
wzięli pod uwagę 15 grup żywności, w tym m.in. czerwone
mięso, drób, ryby, nabiał, jaja, owoce, rośliny strączkowe,
orzechy, oliwę z oliwek, ziemniaki, zboża i słodkie napoje.
Każda z grup została przeanalizowana pod kątem pięciu
oddziaływań na środowisko i pięciu oddziaływań na zdrowie. W przypadku środowiska badacze skupili się na emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń,
degradacji gruntów i zużyciu wody, natomiast w przypadku chorób związanych z dietą przyjrzeli się w szczególności cukrzycy typu II, udarowi, chorobie wieńcowej serca,
rakowi jelita grubego i przedwczesnej śmiertelności.
Okazuje się, że produkty mało przetworzone, pochodzenia roślinnego są najskuteczniejszym sposobem minimalizacji szkód wyrządzanych środowisku, ale także szansą
na zdrowe i długie życie każdego z nas. Produkty roślinne
wypadły znacznie lepiej w zakresie poprawy zdrowia oraz
negatywnego wpływu na przyrodę wynikającego z wytworzenia produktów. Najwyższym negatywnym wpływem na
obydwa aspekty charakteryzuje się czerwone mięso. Jego
konsumpcja została powiązana m.in. z wyższym ryzykiem
rozwoju choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy typu II,

Emisja gazów cieplarnianych [kg
ekwiwalentu CO2/kg żywności]
(tzw. carbon footprint)

Ilość litrów wody konieczna
do produkcji żywności
(tzw. water footprint)

wołowina

60,0

15 415

sery

21,0

3 178

wieprzowina

7,0

5 988

jajka

4,5

3 300

drób

6,0

4 325

ryż

4,0

2 497

pszenica i żyto

1,4

1 827

pomidory

1,3

214

kukurydza

1,0

1 222

jabłka

0,4

822

banany

0,7

790

C
 arbon footprint oraz water footprint definiuje się jako całkowitą emisję gazów cieplarnianych lub ilość wody zużytej do wytworzenia towarów w całym łańcuchu dostaw. Łańcuch ten obejmuje użytkowanie gruntu (w tym wylesianie i nawożenie)
uprawę/hodowlę, przetwarzanie surowców w produkty, transport oraz pakowanie żywności.
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informacje
RPP.6721.49.2020

Stare Babice, dnia 14 lipca 2020r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu zmiany planu miejscowego południowych części
wsi: Borzęcin Duży i Borzęcin Mały.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. 2020 r. poz. 238 z późn. zm.), w związku z podjęciem przez Radę Gminy
Stare Babice Uchwały Nr XVIII/175/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

a także przedwczesną śmiertelnością. Pełny opis badania
znajdą Państwo pod linkiem: https://www.pnas.org/content/pnas/116/46/23357.full.pdf.
Cudze chwalicie, …
Obciążenia dla środowiska wynikają nie tylko z produkcji
żywności, ale również z transportu towarów pokonujących
niezliczone kilometry. To z kolei wydłuża listę konserwantów, które muszą zabezpieczyć jedzenie na czas podróży.
Może zatem warto rozważyć lokalne zakupy, które wesprą
krajowych producentów i przyczynią się do ochrony naszej planety?
W każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu przy
Urzędzie Gminy w Starych Babicach organizowany jest
targ gminny. Stanowi on doskonałą okazję, by wypróbować i kupić bezpośrednio u producentów zdrową, nisko
przetworzoną żywność produkowaną w zgodzie z naturą,
bez sztucznych dodatków i konserwantów. Sprzedawcy
oferują ekologiczne wędliny, sery, soki, miody i wiele innych produktów. Na platformie facebook znajdą Państwo
również grupę „Kupuj od sąsiada | gm. Stare Babice”.
Działalność tej strony polega na jednoczeniu przedsiębiorców i konsumentów na terenie gminy oraz budowaniu społeczności lokalnej. Dla bardziej zaangażowanych
ciekawym może być przystąpienie do kooperatywy spożywczej, której członkowie wspólnym wysiłkiem zaopatrują się w żywność bezpośrednio u producentów. Celem
nie jest zysk, lecz pozyskiwanie dobrej jakości produktów
w możliwie niskich cenach.
Uświadomienie sobie, że nasze codzienne decyzje
i wybory konsumenckie wpływają na słabnącą z każdym
rokiem kondycję planety, może być początkiem zmian,
a zmiany zawsze warto zaczynać od siebie.
Tekst: PACA

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu zmiany ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 48 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 238
z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ww. zmiany przedmiotowego planu miejscowego.
Pismem znak: WOOŚ-III.410.233.2020.JD z dnia 14.05.2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ww. zmiany planu miejscowego części wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały,
w uzasadnieniu stwierdzając między innymi „że przedmiotowa zmiana dotyczy niewielkiej modyfikacji już przyjętego dokumentu.”
Pismem znak: ZNS 711-89/3/2020 (wpłynęło do UG dnia 13.07.2020 r.)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego, w uzasadnieniu stwierdzając między innymi „Realizacja postanowień w ww. opracowaniu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.”
Pismem znak: RPP.6721.13.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy
Stare Babice ogłosił przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko oraz poinformował o możliwości składania
wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 30 maja 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęły żadne wnioski.
Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to, że zachodzi przesłanka
określona w art. 48 ust. 1, czyli że przedmiotowa zmiana studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Stare Babice odstąpił w dniu dzisiejszym od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.
Zastępca Wójta
/-/ Tomasz Szuba
ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE

W każdą środę w dniach 28.09.–31.10.2020 r. w godz. 14.00–16.00
Kancelaria Grupa Prawnicza Stemplewska, Rytel Adwokaci
i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Starych Babicach,
przy ul. Pocztowej 2 lok. 11 (I piętro),
udziela BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
w ramach działalności PRO BONO.
Warunkiem uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest wcześniejsze
umówienie wizyty. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
telefonicznego: 22 350 48 84 lub 797 964 260.
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Świetlik lekarski
Smaki polskiej przyrody

– roślina rozświetlająca
problemy życia codziennego

38

Świetlik lekarski Euphrasia officinalis L., zwany również świetlikiem łąkowym jest niewielką jednoroczną rośliną dorastającą do 30 cm. Kwitnie od lipca
do września charakterystycznymi, drobnymi biało-fioletowymi kwiatami. Zaobserwować go można na
podmokłych łąkach, w rowach, zaroślach i na pastwiskach. Preferuje zacienione stanowiska. Swoją nazwę
zawdzięcza bieli kwiatów, dzięki której roślina ta niemalże świeci w trawie. Ludowe określenia świetlika
to: ptasie oczko, świecznik i złodziej mleczny. Medycyna ludowa dowodzi, że świetlik skutecznie pomaga oczyścić umysł i spojrzeć jasno na świat. Zalecała
spożywanie naparu ze świetlika przy rozwiązywaniu
zagmatwanych problemów, celem znalezienia skutecznych rozwiązań.
Większość osób kojarzy świetlik z jego dobroczynnym
działaniem na oczy. Nie każdy jednak wie, że roślina ta
polecana jest również cierpiącym na schorzenia układu
pokarmowego, bóle głowy, bezsenność, trądzik i problemy skórne. Dla przykładu: Francuzi zalecają stosowanie
świetlika również przy chrypce, kaszlu, katarze, biegunkach i nadkwasocie żołądka. Obecnie świetlik okazuje się
być skutecznym remedium również przy podrażnieniach
oczu, wynikających z długotrwałej pracy przy komputerze
bądź nadmiernej ekspozycji na sztuczne oświetlenie i promienie słoneczne.
Surowcem zielarskim jest kwitnące ziele, a dokładniej –
łodyga z kwiatami. W ziołolecznictwie i kosmetyce dobrze
sprawdza się zarówno świetlik lekarski (Euphrasia officinalis L.), jak i świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana Hayne).
Podczas zbiorów należy pamiętać, aby w ziemi pozostawić 1/3 rośliny, by mogła dalej produkować nowe nasiona.

Nie należy zatem zbierać bezlistnych łodyg i pędów z korzeniami. Zbierając ziele należy pamiętać o delikatnym
układaniu kwiatów, by ich nie zgnieść, gdyż zgnieciony
świetlik ciemnieje i traci swoje zdrowotne właściwości. Jak
wszystkie zioła, świetlik również należy zbierać w słoneczny dzień i suszyć w warunkach naturalnych, w zacienionych, przewiewnych miejscach.
Warto podkreślić, że roślinę tę, przy stworzeniu odpowiednich warunków, z powodzeniem można uprawiać
w przydomowych ogrodach, a nasiona nabyć w sklepie
internetowym. Cena 1 opakowania oscyluje w granicy
kilku złotych. Wysiew najlepiej przeprowadzić jeszcze
jesienią. Z kolei przy wiosennym siewie należy pamiętać
o przeprowadzeniu okresu chłodu, aby nasiona efektywnie kiełkowały. W tym celu należy włożyć je na około 90
dni do lodówki.

CIEKAWOSTKI
•	Pozytywny wpływ świetlika doceniali już starożytni Grecy, wykorzystując go w leczeniu nie tylko
oczu, lecz również alergii, kaszlu
i dolegliwościach skórnych.
•	Jedna roślina może wytworzyć nawet 1000 nasion.
•	W 1949 r. Jan Biegański w „Podręczniku dla zbierających zioła
i użytku aptecznego” wskazał kilka przypadków wyleczenia z zupełnej ślepoty. Wszyscy chorzy
stosowali na noc okłady z naparów świetlika przez kilka tygodni.

Prace doświadczalne nad właściwościami leczniczymi świetlika
w tym zakresie prowadzone są
obecnie w wielu krajach, a szczególnie aktywnie w Szwajcarii
oraz we Włoszech.
•	Na świecie występuje około 450
gatunków świetlika, w tym około
15 w Polsce.
•	
Ludowe określenie „mleczny
złodziej”, nawiązuje do sposobu
pobierania substancji odżywczych z traw, będących pokarmem krów, a „ptasie oczko” wy-
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nika z obecności żółtej plamki
w środku kwiatostanu, wyglądającej niczym oko.
•	Łacińska nazwa świetlika wywodzi się z greckiego słowa euphrosyne, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „dobry nastrój”.
•	
Świetlik jest półpasożytem, to
oznacza, że oprócz procesów
fizjologicznych typowych dla
roślin, dodatkowo za pomocą
ssawek czerpie wodę i składniki
pokarmowe z korzeni innych gatunków.

zdrowie i ekologia
kosmetycznych, skierowanych na ładną skórę bez opuchlizny. Docenią go także osoby pracujące dużo przy
komputerze, gdyż doskonale wspomaga zmęczone intensywną pracą oczy.

Świetlik doskonale sprawdzi się podczas leczenia: alergicznego zapalenie spojówek i tęczówek,
zespołu suchego oka oraz nawracających stanów zapalnych powiek. Skuteczny jest również przy kuracjach
Propozycje wykorzystania świetlika
Składniki:
• 1 łyżka suszonego ziela świetlika
• 1 szklanka wrzącej wody

Oczyszczający napar ze świetlika
Przygotowanie:
1 łyżkę ziela zalać szklanką wrzątku i parzyć 10 minut. Pić 2–3 razy dziennie po 1/2 szklanki przez co najmniej miesiąc.
Odprężający okład na zmęczone oczy
Składniki:
• 1 /2 łyżeczki sproszkowanego ziela
• 1 /3 szklanka wrzącej wody
•o
 pcjonalnie można dodać suszone ziele: nagietka,
bławatka, rumianku lub melisy.
Przygotowanie:
1/2 łyżeczki sproszkowanego ziela świetlika parzyć
5 minut w 1/3 szklanki wrzącej wody. Stosować na noc
jako okład. Uwaga! Do kompresów i przemywań należy
używać wyłącznie świeżo przygotowany odwar oraz jałowe gaziki.

Chłodzący żel pod oczy
Składniki:
• 1 łyżeczka sproszkowanego ziela
• 1 łyżeczka sproszkowanego skrzypu
• 2 szklanki wody
• 2 łyżki żelatyny
Przygotowanie:
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.

Świetlik należy zmieszać z zielem skrzypu i zalać
2 szklankami wody. Całość podgrzewać 20 minut. Po
tym czasie przecedzić i dodać 2 łyżki namoczonej wcześniej żelatyny. Ostudzić i zblendować. Stosować kilka
razy dziennie jako kilkuminutowe okłady. Ze względu
na brak konserwantów żel należy przechowywać w lodówce.
Pamiętaj! Zbieraj wyłącznie zioła, które znasz
i rób to w miejscach oddalonych od ruchliwych
dróg oraz innych źródeł
zanieczyszczeń.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst/foto: Joanna Szczepanik
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Smaki polskiej przyrody

Świetlik wykazuje działanie:
• przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwalergiczne;
• oczyszcza i wzmacnia organizm;
• pobudza procesy trawienne oraz pracę jelit;
• działa leczniczo i wzmacniająco na oczy,
• poprawia wchłanianie witaminy A, odpowiedzialnej
m.in. za regenerację skóry oraz ogólną odporność organizmu.
Jednakże ze względu na brak odpowiednich badań
nie powinny stosować go kobiety w ciąży i karmiące.
Wówczas może być stosowany wyłącznie zewnętrznie.
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biblioteka

Z bibliotecznych półek
Na półkach babickiej biblioteki użytkownicy mogą odnaleźć różnorodną literaturę dziecięcą i młodzieżową, poczynając od dzieł dla czytelnika dorosłego, poprzez powieści popularne, kultowe i wybitne, aż po utwory klasyczne. Całość naszych zbiorów jest ujęta
w systemie komputerowym. Biblioteczny katalog składa się ze współpracujących ze sobą
modułów. Szczególnie ważnymi funkcjami naszej bibliotecznej strony jest możliwość rezerwacji oraz zamówień książek w systemie katalogu online.
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MODUŁ REZERWACJE
Rezerwacja dotyczy wyłącznie książek wypożyczonych przez czytelników. Użytkownik może, korzystając
z katalogu on-line, zarezerwować
książkę wypożyczoną przez inną
osobę. W tym celu należy zalogować się do konta czytelnika, wybrać
właściwą pozycję i nacisnąć przycisk
„Rezerwuj”. Funkcja ta jest aktywna
wyłącznie w przypadku książek wypożyczonych. Po powrocie książki
do biblioteki czytelnik posiadający
rezerwację zostaje poinformowany

o tym fakcie – otrzymuje wiadomość
sms, wysłaną przez system na podany w bibliotece numer telefonu komórkowego. Jeżeli w ostatnim czasie
zmienił nam się numer telefonu,
ważne jest, aby o tym fakcie poinformować bibliotekarza – wówczas zostanie dokonana zmiana w systemie.
Czytelnik sam nie ma takiej możliwości. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni. Po tym
terminie nieodebrana rezerwacja
przepada. Rezerwacje realizowane
są w kolejności ich zgłoszeń.
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MODUŁ ZAMAWIANIE
Istnieje możliwość zamawiania
książek dostępnych poprzez internetowy katalog biblioteki. System
zdalnych zamówień jest aktywny
wyłącznie w godzinach od 18:00
do 9:00 rano. W weekendy od piątku, od godz. 18.00 do poniedziałku
do 9:00. W tych godzinach przycisk
ukazuje się pod książką. Wówczas
można zamawiać wybrane tytuły.
Rano bibliotekarz sprawdza listę
zamówionych pozycji i przygotowuje je do odbioru dla czytelnika.

biblioteka
Zamówienie czeka do końca dnia roboczego biblioteki, tj. do godz. 17:00.
Po tym czasie zamówienia są automatycznie anulowane. Ze względu
na organizację udostępniania zbiorów bibliotecznych system zdalnych
zamówień jest aktywny wyłącznie
wtedy, kiedy biblioteka jest nieczynna dla czytelników.
CZYM RÓŻNI SIĘ REZERWACJA
OD ZAMÓWIENIA?
Rezerwujemy pozycje wypożyczone przez innych czytelników, zaś
zamawiamy pozycje dostępne w katalogu, czyli aktualnie stojące na bibliotecznej półce.
Odzwierciedleniem zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice jest katalog on-line. Pragniemy
zwrócić uwagę poszukiwaczom,
fanom i miłośnikom literatury dla
dzieci i młodzieży, iż w 2018 roku wydzieliliśmy katalog książki dziecięcej.
Babicka biblioteka to oczywiście
przede wszystkim miejsce, w którym można skorzystać z zasobów
literatury, jak również uczestniczyć
w nietuzinkowych wydarzeniach,
niekoniecznie literackich. Biblioteka
powraca z robótkami zręcznymi
dla dorosłych w formie warsztatów
stacjonarnych. W związku ze wznowieniem zajęć robótek zręcznych
dla dorosłych osoby chcące wziąć
udział muszą zapoznać się z podanymi do publicznej wiadomości
wytycznymi, zawartymi w Regulaminie zajęć/warsztatów dla dorosłych w Bibliotece Publicznej Gminy
Stare Babice w czasie trwania pandemii COVID-19 oraz z drukami
oświadczeń, stanowiącymi załączniki. Wszystkie informacje można
odnaleźć na naszej stronie internetowej oraz Fb. Zajęcia adresowane do dzieci w ramach projektu
„Podróż po krainie książek z bajką
na deser” będą odbywały się nadal
online.
Tych, którzy jeszcze nie byli na
naszym fanpage’u zachęcamy do
odwiedzin: @BibliotekaStareBabice.
Znajdziecie tam najnowsze informacje, które są dostępne również na
naszej stronie internetowej.

Lot w przestworzach z biblioteką
Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. edycji rodzinnego konkursu
„Czytanie to latanie”, którego organizatorem jest Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, we współpracy z bibliotekami publicznymi PWZ.

Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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sport

Stare Babice 3x3 Streetball Challenge 2020
18 lipca już po raz 10. gościliśmy w Borzęcinie Dużym koszykarzy specjalizujących się
w olimpijskiej odmianie koszykówki ulicznej 3x3. Pandemia, a co za tym idzie głód gry
i emocji sportowych sprawiły, że zainteresowanie naszym jubileuszowym turniejem –
zwłaszcza wśród mężczyzn – przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.
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Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu imprezy mieliśmy już komplet zgłoszeń
w kategorii MEN OPEN i byliśmy
niestety zmuszeni odmawiać kolejnym chętnym. Finalnie w turnieju
zagrały 24 ekipy męskie i 7 żeńskich.
Do Starych Babic dotarły doskonale
nam znane drużyny, które wygrywały poprzednie edycje turnieju, ale
najbardziej cieszył chyba fakt, że pojawiło się sporo nowych twarzy, które
dobrze wspominają wizytę w naszej
gminie i zapowiadają powrót za rok.
Poza stałymi bywalcami z okolic
Warszawy i lokalnymi debiutantami z Bliznego w akcji zobaczyliśmy

m.in. zespoły z Wrocławia, Rzeszowa, Poznania, Starachowic, Nidzicy,
Mławy, Siedlec, a nawet z litewskiego
Mariampola!
Większość tegorocznych meczów
była bardzo zacięta, wynik często
rozstrzygał się w ostatnich sekundach, a nawet po dogrywkach. W kategorii MEN OPEN na najwyższym
stopniu podium stanęły Dzikie
Węże, które w finale – właśnie po dogrywce – pokonały Hutnika Warsaw
14:13. Z kolei w kategorii WOMEN
OPEN triumfowały dziewczyny
z drużyny MłodziWierni, które okazały się lepsze od swoich finałowych

przeciwniczek z Los Tak Chciał. Jak
co roku rozegrane zostały także dodatkowe konkursy BIG SHOT (rzut
z połowy) i 3-POINT SHOOTOUT
(rzuty za 3 punkty).
Tegoroczną imprezę poprowadzili Wujek Samo Zło i Mike Kicks,
a odpowiednią oprawę muzyczną
zapewnił DJ Chederac.
Turniejowi partnerowali: Dom
Kultury Stare Babice, Kicks Store,
SklepKoszykarza.pl, Treen.pl, Probasket.pl, 3x3basket.pl oraz audycja
Pod Obręczą.
tekst/foto: GOSIR Stare Babice

Babicki tenis stołowy
Integracyjny Klub Sportowy Kuźnia Stare Babice powstał w czerwcu 2020 roku. Prezesem
klubu jest Piotr Sarnowski, główną dyscypliną sportową – tenis stołowy. Zajęcia odbywają się w hali sportowej GOSiR Stare Babice.
Narodziny IKS Kuźnia miały miejsce w końcu
czerwca 2020 r. W roku szkolnym 2019/2020
w GOSIR powstała sekcja tenisa stołowego dla
dorosłych i dzieci, poprowadzona przez Marka
Osińskiego. W tym sezonie na sali odbywały się
także mecze ligowe KS Limy Pruszków V i IV
ligi. Obie drużyny awansowały odpowiednio
do IV i III ligi.
W roku 2020 powstał pomysł utworzenia
własnej drużyny ligowej oraz rozszerzenia zajęć także dla
osób niepełnosprawnych i jeszcze większej integracji pasjonatów tenisa stołowego z okolic. Przekrój zawodników
sierpień/wrzesień 2020 gazetaBABICKA

grających na sali jest niezwykle szeroki: od zupełnie początkujących do poziomu V, IV i III
ligi, a wiekowo od 8 do 70 lat.
Warto wiedzieć, że tenis stołowy pomaga
rozwinąć inteligencję dziecka, jednocześnie
zwiększając jego sprawność fizyczną. O pozytywnym wpływie gry w tenisa stołowego
na rozwój człowieka wypowiedział się znany
światowy neurofizjolog kliniczny dr Daniel
G. Amen. Wybitny psychiatra twierdzi, że jest to jedyna dyscyplina, która ma tak znaczący wpływ na rozwój
mózgu. A dzieje się tak, ponieważ gra dobrze wpływa na

sport

Mamy nowych Mistrzów Mazowsza w Crossmintonie!
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Crossmintonie, zaplanowane na maj, miały się odbyć podczas gminnej imprezy „Dzień Babic 2020”. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa rozegrane zostały 31 lipca na Polanie Dwóch Stawów. Turniej zorganizowano zgodnie z nowymi zaleceniami
Międzynarodowej Organizacji Crossmintona (ICO) oraz obowiązującymi w Polsce przepisami, tak aby
zapewnić zawodnikom maksimum bezpieczeństwa w czasach zagrożenia COVID-19. Organizatorami zawodów byli: Polska Akademia Crossmintona i GOSiR Stare Babice.

Trawiasty teren Polany Dwóch
Stawów w Zielonkach-Parceli zamienił się w arenę crossmintonowych rozgrywek. Były boiska, strefa
dla zawodników, biuro zawodów,
słoneczna pogoda i wspaniała piknikowa atmosfera dzięki stanowisku
z grillem przygotowanym dla graczy
przez firmę „ZŁOTA CHOCHLA –
Catering”.
Zawodnicy rywalizowali o tytuły Mistrzów Mazowsza w kilku
kategoriach wiekowych, w grach pojedynczych oraz podwójnych. Oprócz
graczy z Mazowsza na starcie pojawili
się też entuzjaści speederów z Tarnowa Podgórnego koło Poznania, ze
Skawiny oraz z Białegostoku. Był to
turniej o randze 100p.-ICO National

Series, co oznacza, że każdy uczestnik
otrzymał także pewna pulę punktów
do międzynarodowego oraz ogólnopolskiego rankingu, zależną od miejsca zajętego w klasyfikacji końcowej.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
zawodnicy z naszej gminy (trenujący
w klubie PACross-Lipków): Magda
Miecznikowska (srebro w kategorii
kobiet, brąz w grze podwójnej kobiet,
brąz w grze mieszanej); Krzysztof
Adamczyk (brąz w grze mieszanej);
Adam Właszczuk (brąz w kategorii
juniorów do 14 lat) oraz Lidia Bomirska (złoto w grze mieszanej, srebro
w grze podwójnej kobiet).
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju i wspaniałą

koordynację między dłonią a wzrokiem. Podczas grania
zawodnik musi być skupiony na piłeczce i odpowiednio
szybko zareagować. Jest to znakomity sposób na oderwanie się od problemów życia codziennego i chwilowego zrelaksowania się.
Aktywna gra w tenisa stołowego wykształca u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy

sportową atmosferę. Życzymy Wam,
by doświadczenia zdobyte w rozegranych tutaj meczach pomogły w przygotowaniach do kolejnych rozgrywek.
Specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy pomagali
nam w organizacji zawodów. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie udzielone
nam przez GOSiR Stare Babice oraz
„ZŁOTA CHOCHLA-Catering”.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych
turniejach.
tekst/foto: Lidia Bomirska
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przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Przeprowadzone badania dowiodły, że dzieci, które
miały aktywny kontakt z tą dyscypliną lepiej sobie radzą
we wczesnych latach szkolnych. Dzieje się tak ponieważ od
najmłodszych lat ćwiczą koncentrację i szybkość reakcji.
Obecnie na sali mamy do dyspozycji 8 stołów. Treningi
odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
19:00–21:00. Na sali panuje życzliwa atmosfera i każdy kto
chce pograć lub poprawić swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej jest mile widziany i może liczyć na wsparcie trenerskie.
W ramach działalności klubu udało się już zorganizować dwa turnieje o puchar naszego sponsora ITA sp. z o.o.,
IKS Kuźnia Stare Babice oraz GOSIR Stare Babice.
Cały czas szukamy sponsorów w celu zwiększenia
bazy sprzętowej do 10 stołów, co umożliwi nam organizowanie zawodów rangi wojewódzkiej, a w przyszłości
ogólnopolskiej.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam na zajęcia.
tekst/foto: Marek Osiński
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Artykuł sponsorowany

sport
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Klub Naprzód Stare Babice działa już od 40 lat.
Naszą główną ideą szkolenia jest zapewnienie każdemu
zawodnikowi poczucia spełnienia i możliwości czerpania
jak największej radości z samej gry. Trening w naszym
Klubie to najlepsze połączenie szkolenia piłkarskich umiejętności na najwyższym poziomie i dobrej zabawy.
Naszym zadaniem na etapie piłkarskiego rozwoju
dzieci jest nie tylko doskonalenie techniki, lecz również
kształtowanie charakteru i pozytywnego podejścia do
życia i piłki nożnej. Prawdziwą radość z futbolu najlepiej
można odczuć wspólnie, dlatego też duży nacisk kładziemy także na integrację i zespołowość.
Nabory to idealny moment, aby rozpocząć przygodę
w klubie i poznać nowych przyjaciół z boiska. Duża grupa

nowych zawodników szybciej adaptuje się w gronie zgranych już kolegów i koleżanek. Tegoroczne nabory wyróżniają się nie tylko rekordową liczbą zainteresowania, ale
i możliwością spróbowania swoich sił na boisku.
Sztab szkoleniowy posiada doświadczenie oraz wiedzę w zakresie pracy z młodymi piłkarzami, która poparta
jest licznymi szkoleniami, kursami oraz stażami trenerskimi. Wszystkie grupy wiekowe mają przydzielonego
trenera oraz asystenta, którzy wspólnie prowadzą zajęcia
i dbają o rozwój każdego zawodnika. Dzięki wymianie
wiedzy pomiędzy szkoleniowcami, klub może rozwijać
swój własny model szkolenia, dostosowując zagraniczne
metody kształcenia do polskich warunków treningowych
i naszego klimatu.

Drogi Rodzicu!
Twoje dziecko marzy o piłkarskiej przygodzie? Gra w piłkę nożną sprawia mu radość i satysfakcję?
A może interesuje się największymi gwiazdami piłkarskimi na świecie, naśladując ich triki, nietuzinkowe zagrania i sztuczki techniczne? Możemy wspólnie zrealizować jego marzenia!
W „Naprzód Stare Babice” marzenia zmieniają się w rzeczywistość. Tutaj rozpoczyna się prawdziwa
piłkarska przygoda, która może doprowadzić do mistrzostwa sportowego. Naszym celem nadrzędnym
jest wychowanie przez sport oraz realizacja wieloletniego programu szkoleniowego. Kształcimy zawodników o wysokich umiejętnościach technicznych i niesamowitych walorach mentalnych.

Dołącz do naszego klubu i przekonaj się, czym jest magia futbolu.
Oferujemy:
profesjonalne warunki do treningu;
treningi wprowadzające przez zabawę dla najmłodszych;
trenerów, którzy nie dość, że zdobyli licencję UEFA, to
jeszcze sami grali wiele lat w piłkę i wiedzą, jakich błędów unikać i co robić, żeby osiągnąć sukces;
szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania;
specjalistyczne treningi np. koordynacja ruchowa;
dzięki nam dzieci będą wiedziały, jak radzić sobie z przegraną i wygraną;
zawodnicy po przekroczeniu wieku juniora automatycznie trafiają do pierwszego zespołu;
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uczymy zasad fair-play i gry zespołowej;
dzieci aktywnie spędzają czas, zamiast siedzieć przed
komputerem;
obozy piłkarskie w Polsce i za granicą;
uczestniczenie w turniejach organizowanych w całej Polsce i za granicą, co jest wielkim przeżyciem dla dzieci.
Składka członkowska wynosi 60 zł miesięcznie.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Tel: 507 712 060, 503 515 688
e-mail: naprzodstarebabice1979@gmail.com
Zielonki Parcela, ul. Południowa 2b

w Starych Babicach

pilnie zatrudni kelnerkę
do restauracji hotelowej.
Praca w systemie zmianowym,
doświadczenie nie jest
wymagane.

Zapewniamy stabilne
zatrudnienie, szkolenie, rozwój
zawodowy, zgrany zespół.
Wyślij swoje CV na adres:
hotelzielonki@gmail.com,
lub zadzwoń: 602 320 409

Noclegi dla grup pracowniczych
w Starych Babicach na długie terminy,
preferencyjne ceny, pokoje z łazienkami
Kontakt: hotelzielonki@gmail.com,
tel: 602 320 409.

w Babicach Nowych

ul. Ogrodnicza 2c

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

JUŻ OTWARTE!

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

607 037 385

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANO-ROLNĄ

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

Koczargi Nowe
przy ul. Warszawskiej
tel.

505 856 336 ; 601 183 029

numer licencji

19611
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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

