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NA OKŁADCE: Działka nr 180 w miejscowości Janów
otoczona lasem i przynależna do otuliny Rezerwatu Przyrody
Łosiowe Błota oraz plakat z protestu mieszkańców.

Wrzesień to czas, kiedy w gminie odbywają
się zebrania w sprawie funduszy sołeckich
na rok 2021. W kolejnym numerze „Gazety
Babickiej” przedstawimy Państwu informacje,
jak poszczególne sołectwa rozdysponowały
swoje fundusze.
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Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin
wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi we współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok. Szansę
na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają
te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
FUNDUSZ SOŁECKI?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać
równocześnie trzy podstawowe warunki:
być zadaniami własnymi gminy,
służyć poprawie życia mieszkańców,
być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy
zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane
przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych
gminy. Katalog tych zadań zawarty w jest w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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Szanowni Mieszkańcy
wrzesień rozpoczął się w naszej gminie żywiołowo. Wszystkich nas zaskoczyła
informacja o zamierzeniu budowy kompleksu budynków na działce nr 180 we wsi
Janów. Inwestor powołuje się na przepisy COVID-19 – ustawę z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis, na który powołuje się inwestor tj. ustawa zwana
Tarczą Antykryzysową 2.0 zdejmowała obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także o działalności leczniczej.
Przepis ten nie uchylał, naszym zdaniem, aktów prawa dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska. Miejsce
prowadzenia prac zlokalizowane jest na terenie strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, z późn. zm.). Załącznik nr 29 do w/w Rozporządzenia dokładnie opisuje przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Stare
Babice i nie ma w nim zapisów o wyłączeniu z obszaru chronionego działki nr 180 w miejscowości Janów.
Jako Wójt Gminy Stare Babice od samego początku byłem i nadal jestem przeciwny zabudowie działki Nr 180.
Pragnę również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –
Uchwała Nr V/33/11 z 7 kwietnia 2011 r., teren ten przeznaczony jest pod zalesienia – oznaczenie symbolem ZL1a.
Wrzesień to również czas spotkań z mieszkańcami na zebraniach sołeckich, podczas których omawiany jest
podział środków finansowych zgodnie ze zgłaszanymi pomysłami mieszkańców (wnioskodawców). W miarę możliwości uczestniczę w zebraniach, odpowiadając na Państwa pytania dotyczące sołectw oraz gminy. Po nowym
roku przewiduję również kolejną serię spotkań z mieszkańcami celem omówienia planowanych i realizowanych
inwestycji oraz nadchodzących planów związanych z rozwojem gminy.
Rozpoczęliśmy modernizację skrzyżowań ulicy Warszawskiej z ulicami: Reymonta, Piłsudskiego i Południową.
Na bieżąco będziecie Państwo informowani o ewentualnych utrudnieniach drogowych, wynikających z realizowanych prac budowlanych, które w niedalekiej przyszłości pozwolą usprawnić ruch samochodowy w tym obszarze.
Uzyskaliśmy również pozwolenie na rozbudowę kompleksu szkolnego w Zielonkach-Parceli. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku przystąpimy do procedury przetargowej, co pozwoli wybrać wykonawcę na realizację
inwestycji szkolnej i przystąpienie do prac budowlanych. Trwają prace związane z doświetleniami na terenie
gminy, m.in. na ul. Mickiewicza, w okolicach stawu w Latchorzewie, w alei Dębów Katyńskich oraz na ul. Wilczyńskiej w Mariewie. W Topolinie zainstalowano sygnalizatory spowalniające ruch w obrębie skrzyżowania ul.
Jana III Sobieskiego z ul. Batorego. Ta ostatnia inwestycja została zrealizowana z funduszu sołeckiego na rok 2020.
Podobne sygnalizatory pojawiły się w okolicach szkoły w Zielonkach-Parceli. Obecnie finalizowany jest remont
szatni w babickiej szkole podstawowej oraz remont łazienek w Borzęcinie. Uczniowie z początkiem października
będą mogli korzystać z wygodnych szafek szkolnych.
Korzystając z okazji zachęcam Państwa do instalacji na swoich telefonach bezpłatnej aplikacji „e-interwencja”, z którą można się zapoznać na naszych portalach gminnych oraz w poprzednim numerze „Gazety
Babickiej” na s. 17. Aplikacja jest w pełni bezpłatna i posiada narzędzia pozwalające usprawnić pracę naszego Urzędu Gminy oraz załatwić wiele spraw bez osobistego stawiennictwa w naszych referatach.
Zachęcam do lektury najnowszego wydania Gazety Babickiej.
Łącząc wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Działka 180 w Janowie – kolejna próba zabudowy

4

Od bardzo dawna trwają
zakusy dewelopera o uzyskanie zgody na zabudowę
tego terenu. Był nawet pomysł budowy na tym terenie
szpitala i wiele zabiegów ze
strony gminy o zablokowanie tych inicjatyw. Sprawa
wraca jak bumerang. Ostatnie tygodnie przyniosły zaskakujący zwrot w sprawie,
którą już od jakiegoś czasu
uważaliśmy za zamkniętą.
Deweloper ponowne próbuje przystąpić do budowy
osiedla na działce 180, położonej na terenach leśnych,
należących do wsi Janów.
Po ubiegłorocznych planach postawienia osiedla mieszkaniowego
w trybie ustawy Lex Deweloper, tym
razem inwestor zaczął przygotowania do budowy „domów dla osób
przebywających na kwarantannie”
w trybie ustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom koronawirusa, pod absurdalną nazwą „Zdrowa
i Ekologiczna Zieleń – Mazowiecki
Niepubliczny Kompleks Zwalczania
COVID-19 oraz eliminowania skutków społeczno-gospodarczych, wywołanych COVID-19”.
Urząd Gminy Stare Babice oraz
mieszkańcy naszej gminy robią
wszystko co możliwe, aby powstrzymać budowę i dewastację terenu
w otulinie rezerwatu „Łosiowe Błota”.
3 września 2020 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęła informacja o zamierzeniu budowy kompleksu budynków
na omawianym terenie. Inwestor
powołuje się na przepisy COVID-19
– ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, która
w art. 12 znosi szereg dotychczas obowiązujących regulacji z zakresu prawa budowlanego. Inwestor motywuje

swoje działanie wpisaniem się w walkę z obecnie trwającą pandemią.
Obecny Wójt Gminy Stare Babice, podobnie jak jego poprzednik,
jest przeciwny zabudowie działki
nr 180. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała
Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r.,
teren ten przeznaczony jest pod zalesienia – oznaczenie symbolem ZL1a.
Rada Gminy Stare Babice również
sprzeciwia się zabudowie ww. działki pod inwestycję mieszkaniową,
co wynika wprost z Uchwały Rady
Gminy Stare Babice z dnia 9 stycznia 2020 r., numer XVI/167/2020,
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz
inwestycji towarzyszącej.
Przedmiotowy obszar znajduje się
pod szczególną ochroną na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie,
który 31 grudnia 2019 r. ustanowił plan
ochrony rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” obejmujący swoimi regulacjami również działkę nr 180. Mimo
to deweloper przystąpił do realizacji inwestycji sprzecznej z planem
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zagospodarowania przestrzennego.
9 września 2020 r. do Urzędu
Gminy Stare Babice wpłynęły oficjalne dokumenty ze Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, które
informują nas o wpłynięciu zawiadomienia o przystąpieniu do realizacji inwestycji: budowy 15 budynków
jednorodzinnych na działce nr ew.
180 w obrębie wsi Janów, w gminie
Stare Babice.
Wśród nadesłanych z Powiatu dokumentów znajdują się też: odmowa
Starosty Warszawskiego Zachodniego dotycząca rejestracji dziennika
budowy dla powyższej inwestycji,
a także kopia informacji wysłanej do
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o wątpliwej klasyfikacji
inwestycji.
Tego samego dnia Urząd Gminy
Stare Babice wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o włączenie terenów Lasu Bemowskiego,
a w szczególności Rezerwatów Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka wraz z ich
otulinami do sieci Natura 2000.
Wójt Gminy Stare Babice złożył
do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie zawiadomienie o podejrzeniu

gmina urząd teren
popełnienia przestępstwa.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie także wystosowała do Komendy Powiatowej
Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Starych Babicach zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia.
Tego samego dnia zostały wysłane
pisma do Starosty Warszawskiego
Zachodniego, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Kampinoskiego Parku Narodowego, Lasów
Miejskich oraz do okolicznych Stowarzyszeń, zajmujących się ochroną
przyrody z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu powstrzymania degradacji działki 180.
W sobotę, 12 września, o godzinie 12:00 odbył się pokojowy protest
o nazwie „Łosie tak! Deweloperzy
nie!” zorganizowany przez organizacje walczące z próbami zabudowy
m.in. rezerwatu Łosiowe Błota. Na
protest przybyło około 200 osób,
które z zachowaniem należnego
dystansu, pokojowo wyraziły dezaprobatę i sprzeciw wobec niwelacji terenu i niszczycielskich planów
dewelopera, tym samym zwracając
uwagę szerokiej opinii publicznej na
zaistniałą sytuację.
Sprawą budowy osiedla w otulinie
rezerwatu przyrody zainteresowały
się ogólnopolskie media. Pojawił się
szereg artykułów, wywiadów i audycji w wielu stacjach radiowych i telewizyjnych. Linki do nich znajdą
Państwo na stronie urzędu gminy

Stare Babice.
14 września 2020 r. odbyło się
spotkanie z Podsekretarzem Stanu
Ministerstwa Rozwoju Robertem
Nowickim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu i gminy,
w tym Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, przedstawiciele służb
mundurowych, poseł na sejm RP
Pani Anita Czerwińska oraz pracownicy ministerstwa. Przedmiotem
spotkania było omówienie spraw
związanych z działką nr 180 oraz
wspólne działania na rzecz ochrony
tego terenu. Odbyła się też konferencja prasowa w terenie, przed bramą
działki nr 180.
14 września Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystosował do Dewelopera i do Prokuratury
„Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego”.
16 września na stronie www. Pracodawca Godny Zaufania ukazało się
„Oświadczenie dewelopera”, w którym czytamy, że inwestycja „w żaden
sposób nie naruszyła prawa, (…) nie
wpłynie negatywnie na krajobraz
przyrodniczy; będzie w pełni ekologiczna, budowana z poszanowaniem
środowiska.”
17 września Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
napisał do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim, iż: „działania
podjęte przez p. Mariana Okręglickiego z Projekt Sawa Solec Residence Sp. z o. o. (…) istotnie zagrażają

ochronie przyrody. Ponadto oparte
są na argumentacji wątłej pod względem prawnym. Nawet gdyby chcieć
przyjąć tę argumentację, to jest ona
oparta na przesłankach niezgodnych
z przepisami prawa.”
17 września Starosta Warszawski
Zachodni Odpowiedział na pismo
dewelopera z 9 września i poinformował, m.in. że: „stanowisko Starosty co
do legalności prowadzonej inwestycji
pozostaje bez zmian, tzn. w ocenie
Starosty prowadzą Państwo prace budowlane bez wymaganego pozwolenia, na podstawie niezatwierdzonego
projektu, z naruszeniem ładu planistycznego oraz świadomie ignorując
szereg przepisów odnoszących się
do ochrony środowiska naturalnego.
(…) Ponadto Starosta nie odnotował,
aby na terenie woj. maz. powstał nagły, niespodziewany i groźny w skutkach brak miejsc w izolatoriach (…),
które są ustanawiane w obiektach
publicznych na podstawie polecenia
właściwego wojewody (…) w istniejących obiektach. (…) Niezależnie
od tego, jak długo potrwa jeszcze
pandemia, planowana przez Państwa
inwestycja po jej zakończeniu będzie miała charakter czysto komercyjny, a przy tym trwale ingerujący
w otoczenie”. Starosta zapewnił też
w swoim piśmie: „iż jako organ administracji publicznej dołoży wszelkiej staranności, aby sprawę zbadać
i wyjaśnić oraz jeżeli okaże się to
konieczne – wyciągnąć konsekwencje administracyjne, cywilne, karne
i finansowe wobec wszystkich osób
potencjalnie odpowiedzialnych”.
18 września Urząd Gminy Stare Babice opublikował komentarz
w sprawie „Oświadczenia dewelopera” z 16 września. Z odpowiedzią
UG można zapoznać się na stronie
Urzędu.
O kolejnych działaniach i efektach będziemy Państwa informować
na łamach przyszłych numerów
Gazety Babickiej. Przebieg sytuacji
na bieżąco można śledzić na stronie internetowej UG oraz na facebookowym profilu Urzędu Gminy
Stare Babice.
tekst: UGSB
foto: IB, Gazeta Wyborcza
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STOP deszczówce w kanalizacji sanitarnej!
6

Zmiany klimatyczne skutkują wieloma anomaliami pogodowymi. Tegoroczne lato przyniosło początkowo susze, a następnie serię ulewnych deszczów. Te doprowadziły do licznych podtopień, które pociągnęły za sobą zalania domostw. Do piwnic i garaży wlała się
deszczówka, ale w wielu domach doszło do przepełnienia kanalizacji sanitarnej, a co za
tym idzie – jej niedrożności i tzw. cof ki ścieków do budynków i posesji.
O zaistniałej sytuacji rozmawiam w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dyrektorem Działu Eksploatacji Sieci Janem Kalinowskim.
Gazeta Babicka: Panie Dyrektorze, czy nasza sieć kanalizacji sanitarnej została źle zaprojektowana?
Jan Kalinowski: Nie, nasza sieć spełnia wszystkie normy
i działa tak, jak powinna.
GB: Jeśli tak jest, to dlaczego w prawie 30 gospodarstwach domowych dochodzi kilka razy w roku do tzw.
cofki, która powoduje wybicie ścieków z domowej kanalizacji, a przy odrobinie „szczęścia” „tylko” wydobywanie
się z tej instalacji strasznego fetoru.
JK: Rzeczywiście, ostatnio otrzymujemy wiele pytań dotyczących funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Trzeba tu zdecydowanie podkreślić, że są
one prawidłowo zaprojektowane i funkcjonują bez zarzutu. Jednak prawdą jest również to, że nie są one przystosowane do anomalii pogodowych. Na takie sytuacje
potrzebny jest zbiornik retencyjny. Za odprowadzanie
z ulic wód opadowych odpowiada sieć kanalizacji deszczowej, która istnieje w większości naszych głównych
ulic. Projektanci kanalizacji deszczowej uwzględniają silne opady – kanalizacja sanitarna przewiduje rury
głównie o średnicy 200–300 mm, a deszczowa – 300–
500 mm. Jednak nawałnice – podobnie jak powodzie –
przekraczają wszelkie przewidziane normy opadowe, co
powoduje podobne problemy w całym kraju.
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

GB: Rozumiem, że taki zbiornik po części może pomóc
w uniknięciu podobnych dramatów, ale czy to wystarczy?
JK: Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że tzw.
„cofki” z kanalizacji spowodowane są nielegalnym odprowadzeniem wody opadowej z podtopień do kanalizacji sanitarnej.
GB: Jak to się dzieje?
JK: Wiemy, że są osoby, które odpompowują wodę z zalanych piwnic czy garaży do umywalek, do WC lub bezpośrednio do studzienek rewizyjnych na terenie swoich
posesji.
GB: Dlaczego to jest złe?
JK: Istnieje zakaz wprowadzania wód opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, gdyż jej
jedynym przeznaczeniem jest transport ścieków bytowych do oczyszczalni. Mówi o tym „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków” z 7 czerwca 2001. Deszczówka trafiając do
kanalizacji sanitarnej, powoduje zwiększenie ilości
ścieków, a w skrajnych sytuacjach zalewanie pomieszczeń użytkowych, począwszy od najniżej położonych,
o których już mówiłem wcześniej. Prowadzi też do zalania posesji, a to stwarza realne zagrożenie skażenia gleby, jak również źródeł wody pitnej w ujęciach własnych.
GB: Czyli aspekt ekologiczny?
JK: Tak, ale nie tylko. Również finansowy. Proszę
uświadomić sobie, że deszczówka płynąca kanalizacją
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sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków i oczyszczalni. Wody zamiast do rzeki, trafiają do
oczyszczalni, a to ma znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada
się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy.
GB: Czy osobom łamiącym te przepisy grożą konsekwencje finansowe?
JK: Oczywiście. Na podstawie art. 28 ust. 4a – ten, kto
nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo,
o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na
rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło
nielegalne wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
GB: O jakich ściekach mówimy?
JK: Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur
spustowych z rynien, wpustów, kratek ściekowych na zewnątrz budynków są traktowane jako nielegalne. Warto
w tym miejscu podpowiedzieć Państwu, że opłaca się
mieć na swoim terenie zbiorniki na deszczówkę, któ-

do sieci sanitarnej. Mogą funkcjonować przypadki,
gdzie rury spustowe, czyli cała woda, która jest sprowadzana z utwardzonych terenów i z dachów jest nielegalnie podłączona do sieci kanalizacyjnej.
GB: Jak wyglądają takie kontrole?
JK: Na początek informujemy mieszkańców różnymi
dostępnymi kanałami (w internecie, na tablicach sołeckich), że takie kontrole będą. Odbywa się to metodą zadymiania jak również teleinspekcji kamerą do tego celu
przeznaczoną. Jest to skuteczna metoda zweryfikowania, czy rury spustowe są podłączone do kanalizacji.
Nieszkodliwy dym – taki, który ma atest – wprowadza
się do sieci kanalizacyjnej, która zwykle jest wypełniona w 1/3; jeśli dym wydobywa się rurami spustowymi
na dachu, to wiemy, że w danym gospodarstwie doszło
do nielegalnego podłączenia. Wówczas wprowadzamy stosowne procedury, które powodują odcięcie rur
doprowadzających wody opadowe do sieci kanalizacji
sanitarnej.
GB: Czy i jak można się zabezpieczyć przed wybiciami
wody z kanalizacji ?
JK: Przede wszystkim trzeba przestrzegać przepisów,
czyli nie odprowadzać deszczówki do kanalizacji; a po
drugie można się zabezpieczyć zaworem zwrotnym (burzowym). Ustawodawstwo mówi o tym, że leży to po
stronie użytkownika.
GB: Jak wygląda taki zawór?
JK: To po prostu kawałek rury, w którym jest zwykła klapa, która w jedną stronę przepuszcza ścieki, a w drugą
– blokuje je przed cofnięciem. Montuje się to urządzenie
na przyłączu pomiędzy budynkiem, a ostatnią studnią
rewizyjną na terenie nieruchomości w kierunku sieci.
GB: Jaki jest szacunkowy koszt takiego urządzenia?
JK: Ceny zaworów zaczynają się od około 200 złotych,
lepszy – dwuklapowy to wydatek ok. 500 zł. Do kosztów
tych dochodzą koszty montażu, które są kwestią indywidualną.

rymi można by się posiłkować w sytuacji konieczności
odwodnienia piwnicy czy garażu. Należy pamiętać, że
wodę opadową można retencjonować i wykorzystywać
m.in. do podlewania ogrodu czy prac porządkowych.
Warto skorzystać z programu wspomagającego małą retencję pn. „Moja woda”.
GB: Jak wyglądają działania prewencyjne GPK „Eko-Babice” w tej sprawie?
JK: GPK „Eko-Babice” wznowiło kontrole dotyczące
nielegalnych przyłączy odprowadzania wód opadowych

GB: Panie Dyrektorze, co w takim razie chciałby Pan
przekazać naszym czytelnikom?
JK: Chcę tu zaapelować do Państwa: Pamiętajmy o tym,
że odprowadzając deszczówkę do urządzeń sanitarnych, zalewamy innych mieszkańców ściekami. Retencja sieci kanalizacyjnej i zbiorników na oczyszczalni
jest projektowo określona i nie uwzględnia przyjęcia
nagłych, równoczesnych, ogromnych ilości wody, które
mają miejsce podczas i zaraz po intensywnych ulewnych
deszczach.
GB: Jednym słowem „Wolnoć Tomku w swoim domku…” – nigdy nie wychodzi na zdrowie..
JK: Tak, to prawda… trzeba też myśleć o sąsiadach, nie
tylko o sobie…
rozmawiała: AK
foto: GPK „Eko-Babice”
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Nasze drogi
Roboty drogowe trwają w kilku miejscach gminy
równocześnie. Wiąże się to z dużymi niedogodnościami
w trakcie ich prowadzenia, ale patrząc w dalszej
perspektywie – trzeba je prowadzić, by iść ramię
w ramię z nowo powstającymi osiedlami
i centrami handlowymi.

8

Ulica Ogrodnicza
Otwarcie drugiej części Parku Handlowego w Babicach
Nowych spowodowało wzmożenie ruchu w tej okolicy, co
wymusiło kolejne prace drogowe, by poprawić płynność
ruchu. Do ich wykonania zobligowany był Inwestor Parku Handlowego, który przebudował fragment ul. Ogrodniczej – od ronda w stronę Ożarowa Mazowieckiego.

W wyniku tej inwestycji poszerzono jezdnię, powstały dwa nowe zjazdy oraz chodnik. Od strony Ożarowa
Mazowieckiego został wydzielony pas do lewoskrętu.
Położono nowy asfalt, powstały wyspy dzielące i nowe
oznakowanie poziome jezdni. Dzięki tej inwestycji komunikacja na tym odcinku została znacznie ułatwiona.

Remont ulicy Pohulanka
Działania na obszarze ul. Pohulanka toczą się kilkutorowo. Wykonawca branży sanitarnej prowadzi prace
związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, zaś wykonawca branży elektrycznej wykonuje prace związane
z przebudową sieci energetycznej.
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

Ponadto wykonane zostały pomiary geodezyjne terenu
i trwają prace związane z przeprojektowaniem niwelety
drogi, w celu dostosowania jej do aktualnych warunków
terenowych. Niweleta drogi określa późniejszy przebieg
ulicy i wiąże się ze zmianami wysokości nawierzchni
występującymi w przekroju podłużnym ulicy.
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Remont ulicy Lutosławskiego
W Klaudynie kontynuowane są prace związane z asfaltowaniem ul. Lutosławskiego. Na całej długości ulicy
zakończono układanie pierwszej warstwy nawierzchni
asfaltowej. Druga (ścieralna) będzie kładziona metodą
bezszfową na całej szerokości drogi. W zależności od
warunków pogodowych prace przeprowadzone zostaną w weekend na początku października. W chwili, gdy
przygotowujemy ten tekst do druku, dowiedzieliśmy się,

Remont ulicy Spacerowej
W niedalekim czasie czeka nas także rozbudowa drogi
powiatowej nr 4124W, czyli ulicy Spacerowej w miejscowości Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 580 w kierunku północnym, na długości ok. 1100 mb.
Na początek wykonane będą roboty przygotowawcze
takie jak np. wycinka drzew, karczowanie pni, krzaków,
rozbiórka murku klinkierowego, dalej prace rozbiórkowe: mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni,
rozbiórka obrzeży i krawężników. Roboty ziemne to:
odhumusowanie (usunięcie wierzchniej, czarnej ziemi wraz z korzeniami i roślinami, czyli przygotowanie

że chodnik po stronie południowej położony jest już
w ok. 60%. Planowane zakończenie wszystkich prac wyznaczone w umowie jest na 19 października, a prace idą
zgodnie z harmonogramem.
Przypomnijmy, że roboty sanitarne i elektryczne zostały zakończone, a oświetlenie przebudowane – latarnie
zostały zdjęte ze starych słupów elektrycznych, które nie
należą do gminy, a ustawione nowe, ledowe.
podłoża do zasadniczej budowy drogi) oraz korytowanie. W dalszej kolejności tworzona będzie podbudowa
i kładziona nawierzchnia bitumiczna. Powstanie nawierzchnia chodników z kostki betonowej, a nawierzchnia zjazdów – z kostki kamiennej granitowej. Planowane
jest stworzenie pobocza z kruszywa łamanego wraz ze
wzmocnieniem płytami prefabrykowanymi z betonu.
Powstaną betonowe krawężniki drogowe i kanalizacja
deszczowa; równolegle powstaną: sieć energetyczna,
oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na
zakończenie wykonawca wykona humusowanie terenu
z obsianiem.

Przebudowa ulicy Warszawskiej
21 września wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowych organizacji ruchu dla
przebudowy skrzyżowań ulicy Warszawskiej z ulicami: Reymonta, Piłsudskiego
i Południową. W kolejnym numerze „Gazety Babickiej” przedstawimy Państwu
szkice przyjętych rozwiązań komunikacyjnych wraz z opisami poszczególnych
etapów robót oraz związane z tym utrudnienia lub czasowe ograniczenia w ruchu.
Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia w ruchu związane z realizacją tych inwestycji. Pomimo czynionych przez nas zabiegów, pewnych
niedogodności nie dało się wyeliminować, stąd będziemy bardzo wdzięczni za
wykazanie przez Państwa cierpliwości i zrozumienia. W czasie najbliższych dni
pojawią się nowe oznakowania pionowe i poziome na przebudowywanych odcinkach dróg, związane z nową organizacją ruchu. Bardzo prosimy o zwracanie na
nie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności – przekazują pracownicy Referatu
Inwestycji naszego Urzędu Gminy.
Ruszyły przygotowania do budowy ronda na ulicy Warszawskiej przy Południowej. Na razie przeniesiono zabytkową kapliczkę, która usytuowana była w obrębie
zaplanowanej przebudowy ulic.
tekst: UGSB, foto: AK
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ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PRZY TRASIE S8

10
Dyskusja o planowaniu przestrzennym w Gminie Stare Babice ostatnimi czasy staje się
coraz żywsza i wskazane jest, by bardziej przybliżyć problematykę sprawy i dylematy z nią
związane. Ostatnio coraz większe emocje budzą zmiany planistyczne procedowane w części wsi Blizne Łaszczyńskiego. Mowa o terenie położonym po wschodniej stronie trasy S8,
otoczonym ze wszystkich stron granicami administracyjnymi oddzielającymi m. st. Warszawa od gminy Stare Babice. Teren ten bezpośrednio graniczy z ul. Warszawską, a w pobliżu znajduje się sklep Decathlon oraz coraz to nowsze zabudowania osiedla Chrzanów,
przez które wkrótce ma przebiegać II linia metra. Mimo, że osoby odwiedzające tę okolicę
mogą podziwiać tam dzisiaj pola uprawne i tylko nieliczną, rozproszoną zabudowę, to historia planistyczna tego obszaru jest związana z zupełnie innym typem zagospodarowania.
Pierwsze plany związane z przeznaczeniem tych gruntów
pod zabudowę sięgają jeszcze 1997 r., kiedy to uchwalone zostało „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice”
– Uchwała Nr XIX/165/97 z 29 kwietnia 1997 r. Zgodnie
z tym dokumentem ówczesna Rada Gminy zadecydowała, że kierunek rozwoju przyjęty względem wschodniej
strony wsi Blizne Łaszczyńskiego ma opierać się o rozwój strefy usługowo-technicznej. Pierwsze kompleksowe wdrożenia ustaleń studium w postaci uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miały miejsce w roku 2006 Uchwałą Rady Gminy Stare
Babice Nr XXXV/288/06 z 16 lutego 2006 r. – wówczas
po wschodniej stronie trasy S8 ustalono przeznaczenie
gruntów związane z usługami produkcji. Od tamtego momentu, właściciele gruntów mogli rozpocząć wykorzystywanie swoich nieruchomości do celów budowlanych,
w szczególności realizując inwestycje powiązane z szeroko rozumianymi usługami produkcji. Kierunek ten
był kontynuowany również w „Studium uwarunkowań
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy
Stare Babice – Uchwała Nr XXXVIII/325/06 z 1 czerwca
2006 r., kiedy to Rada Gminy podtrzymała politykę przestrzenną dla tej części gminy, ustalając w przeważającej
części strefę usług produkcji, a w nieznacznej części (na
pograniczu z m. st. Warszawa) pas zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kolejne plany miejscowe – Uchwała Nr VIII/55/11
z 30 czerwca 2011 r. oraz Uchwała Nr XXVIII/284/17
z 30 marca 2017 r. podtrzymały to przeznaczenie gruntów.
Zmiany w tej polityce przyniósł rok 2018, kiedy to uchwalono nowe kierunki polityki przestrzennej zmieniając dotychczas obowiązujące „Studium” Uchwałą Nr XLI/435/18
z 29 maja 2018 r. i przystępując do zmian planu miejscowego. Nowe studium było w pewnym sensie weryfikacją
dotychczasowej polityki przestrzennej. Kilkanaście lat
funkcjonowania terenów usług produkcji we wschodniej
części wsi Blizne Łaszczyńskiego nie przełożyło się na powstanie nowej zabudowy, a gmina nie czerpała żadnych
korzyści z terenów inwestycyjnych – co tylko potwierdzają
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obecne tam po dzień dzisiejszy pola uprawne. Wytyczając nowe kierunki rozwoju zrezygnowano więc z polityki,
która przez lata nie przyniosła efektów, zastępując dotychczasowe dążenie innym typem zabudowy – w miejscu niegdysiejszych terenów usług produkcji zagościły planowane
tereny zabudowy wielorodzinnej oraz teren centrum usługowego.
Obecnie w Urzędzie Gminy Stare Babice trwają prace
nad sporządzeniem planu miejscowego, który wdroży postanowienia zaktualizowanego „Studium”. Procedowany
plan przewiduje, że we wsi Blizne Łaszczyńskiego pojawi się osiedle mieszkaniowe – na ok. 5 hektarach będzie
mogła powstać jednostka mieszkaniowa, która pomieści
ok. 1500 mieszkań, co przełoży się na ok. 4500 nowych
mieszkańców. Tuż obok osiedla, na ok. 12 hektarach będzie mogło powstać centrum usługowe – na terenie tym
lokalizację będą mogły znaleźć liczne sklepy, hotele, kino,
biura, akademiki i inne obiekty mieszczące się w definicji szeroko rozumianych usług komercyjnych. Terenem
tym zainteresowany jest inwestor – firma Dekada, która
deklaruje chęć realizacji szeregu inwestycji na tym fragmencie gminy Stare Babice. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że zagospodarowanie wschodniej części wsi Blizne
Łaszczyńskiego było w planach już od ponad 20 lat i perspektywa zrealizowania tego celu daje Gminie szansę na
skorzystanie z dobrodziejstwa zabudowy, nowych funkcji

terenów, czy potencjału ekonomicznego tych terenów.
Prawdopodobnym jest, że zrealizowanie tak dużej inwestycji faktycznie przełoży się na znaczne zwiększenie
wpływów do budżetu gminnego, co być może pozwoli też
doprowadzić do wygenerowania dochodu, który mógłby
przyczynić się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych
Gminy Stare Babice.
Należy jednak zadać pytanie, czy sukces gospodarczy
jest pewny i czy wdrożenie nowych rozwiązań planistycznych faktycznie przełoży się na wygenerowanie wartości
dodanej dla Gminy Stare Babice. Analiza różnych scenariuszy nie pozwala bowiem przyjąć stanowiska, że nowy
plan oznacza w 100% pewne korzyści dla gminy.
Dzieje się tak z dwóch podstawowych powodów. Po
pierwsze: raz uchwalony plan miejscowy staje się prawem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że od
momentu uchwalenia wszelkie podmioty będące uczestnikami procesu inwestycyjnego będą podejmowały działania niezależnie od woli gminy, a interpretacja przepisów
planu i wydawanie wszelkich zgód budowlanych będą
miały miejsce bez udziału samorządu gminnego. Często
mówi się, że plan miejscowy po uchwaleniu zaczyna żyć
własnym życiem. Powiedzenie to potwierdza praktyka –
niezależnie od intencji, z jakimi formułowane były określone zapisy planu na etapie jego sporządzania, późniejsze
jego funkcjonowanie odbywa się z zastosowaniem ścieżki
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interpretacyjnej kształtowanej przez inne instytucje – starostwo, wojewodę, sądy, czy inne podmioty dokonujące
czynności prawnych na danym terenie. Nie oznacza to
jednak, że gmina zostaje całkowicie wyłączona z wszelkich
interakcji, bowiem przez cały okres funkcjonowania planu
miejscowego na Radzie Gminy spoczywa odpowiedzialność za uchwalenie tego planu. Jest to szczególnie ważne
z punktu widzenia ewentualnych skarg i roszczeń kierowanych na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bądź w trybie art. 101 ustawy
o samorządzie gminnym. Powoduje to, że gmina nie tylko
w większości przypadków wyłączona jest z procesu orzekania w sprawie dalszego zainwestowania terenu, ale również cały czas odpowiada za uchwalone prawo miejscowe,
a głównie jest to odpowiedzialność prawna związana z wypłatami ewentualnych odszkodowań.
Drugim powodem jest fakt, że uchwalenie planu nie tylko daje przestrzeń do inwestowania, ale także powoduje
powstanie obowiązków po stronie gminy. Z jednej strony
w dyskusji nad odważnymi realizacjami urbanistycznymi
mówi się o kwitnącym biznesie i o prognozowanych wpływach, ale często pomija się to, ile pieniędzy będzie trzeba
wydatkować z budżetu gminy, aby dane przedsięwzięcie
mogło faktycznie funkcjonować. Skrajnie niekorzystną
jest sytuacja, w której wpływy podatkowe nie pokrywają
wydatków, które musi ponosić sektor publiczny. Taka sytuacja oznacza, że mimo ogromnych wpływów, nie ma
z danego przedsięwzięcia ani złotówki zysku, a to z kolei doprowadziłoby każdy samorząd do zapaści finansowej. Aby wyważyć opłacalność danego przedsięwzięcia,
samorząd również powinien funkcjonować w sposób
przedsiębiorczy i ważyć rentowność planowanego działania. Mówiąc więc o biznesie i ekonomicznym wymiarze
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

przyjmowania określonej polityki przestrzennej, należy
rozumieć te zjawiska bardzo szeroko – jako biznes obejmujący zarówno sektor prywatny, jak i sektor publiczny.
Przekładając powyższe rozważanie na grunt procedury
planistycznej prowadzonej we wschodniej części wsi Blizne Łaszczyńskiego, należy stwierdzić, że przeznaczenie
terenu pod intensywne budownictwo przypominające
zabudowę śródmiejską może przynieść zarówno bardzo
dobre efekty, jak i może pogrążyć gminę w stagnacji. Nikt
nie wątpi, że w przypadku gdy inwestor zrealizuje zabudowę kompleksowo na wszystkich terenach znajdujących się w ramach opracowania, przełoży się to na liczne
korzyści. Przez kompleksową zabudowę rozumie się tu
m.in. wzniesienie centrum usługowego w pełnym jego
rozmiarze, a także wybudowanie osiedla mieszkaniowego, czy też tunelu zapewniającego dobre skomunikowanie
z ul. Warszawską pozostałych elementów układu komunikacyjnego. Równolegle na Chrzanowie pojawi się metro
zapewniające dobrą alternatywę dla ruchu samochodowego. Taki scenariusz jednak nie może być zagwarantowany przez nikogo – gmina nie jest władna, by zmusić
kogokolwiek do realizowania inwestycji (dlatego też tereny te przez minione lata były niezainwestowane), a sam
inwestor będzie kierował się przesłankami biznesowymi
i będzie podejmował decyzje w oparciu o własne przekonania. Niekorzystna sytuacja rynkowa albo bariery administracyjne na innych szczeblach administracji publicznej
mogą pokrzyżować plany inwestycyjne i spowodować, że
inwestor zrealizuje tylko część zamierzenia, lub całkiem się
z niego wycofa. Oznacza to, że zmieniając plan i uwalniając
teren pod wielofunkcyjną zabudowę, założony przez Radę
Gminy cel może nie zostać osiągnięty. Warto tutaj pochylić
się nad następującymi kwestiami – co może wydarzyć się,
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jeżeli po uchwaleniu nowego planu miejscowego całość
lub część inwestycji nie zostanie zrealizowana?
Odpowiedź na postawione pytanie nie jest łatwa, ponieważ trudno przewidzieć zachowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie planu. Przede
wszystkim zaznaczyć trzeba, że firma zainteresowana
inwestycją nie jest wyłącznym właścicielem wszystkich
terenów objętych procedurą, co oznacza, że zmiany planistyczne wpłyną na szereg osób posiadających nieruchomości we wsi Blizne Łaszczyńskiego. Należy więc zadać
pytanie – czy jeżeli firma nie przystąpi do inwestycji i koniecznego do tego celu wykupu gruntów od ich właścicieli,
to czy ci właściciele będą w dalszym ciągu zainteresowani
utrzymaniem przeznaczenia związanego z budową dużego
zamierzenia komercyjnego? Czy część właścicieli w takiej
sytuacji nie uzna, że nowy plan w jakiś sposób naruszył ich
interes prawny i nie zdecyduje się na proces sądowy? Efektem takiego sporu, zwłaszcza w przypadku rozstrzygnięcia
na niekorzyść gminy, może być konieczność poniesienia
kosztów z budżetu gminy, przy jednoczesnym braku korzyści z zainwestowania gruntów. Ostatecznie może dojść
do konieczności ponownej zmiany studium i planu miejscowego, co nie tylko będzie procesem wieloletnim, ale
również wygeneruje kolejne koszty.
Można również pochylić się nad wariantem, w którym
na terenie wsi Blizne Łaszczyńskiego powstanie jedynie
część zamierzenia, np. osiedle wielorodzinne. Przy takim
scenariuszu może okazać się, że obowiązki gminy względem nowych mieszkańców wygenerują niewspółmiernie wysokie wydatki z budżetu w stosunku do wpływów.
Z szacunków Urzędu Gminy Stare Babice wynika, że
wpływ z podatku od nieruchomości dla osiedla mieszkaniowego będzie opiewał na kwotę ok. 40 tys. zł rocznie. Przy obecnych stawkach dopłat do odbioru ścieków
i odpadów komunalnych, jakie gmina świadczy swoim
mieszkańcom, osiedle mieszkaniowe wygeneruje koszt
rzędu od 2,5 do nawet 3,2 mln zł – niewspółmiernie wysoki do dochodu z podatku od nieruchomości. Do zobowiązań gminy należy również doliczyć koszt utrzymania
infrastruktury (zimowe utrzymanie dróg publicznych,
wykaszanie pasów zieleni, serwis nawierzchni i oświetlenia ulicznego, serwis urządzeń sieciowych), być może
nastąpi konieczność zorganizowania nowej linii autobusowej dla nowych mieszkańców. Dodatkowo konieczne będzie zapewnienie miejsc w szkołach i przedszkolach wraz
z zapewnieniem dowozu dzieci. Przyjmując założenie, że
pośród nowych mieszkańców 10% będą stanowić dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, to oznacza potrzebę
zapewnienia miejsc na blisko 500 osób. Liczba ta tożsama
jest z pojemnością jednej placówki edukacyjnej i pewnym jest, że spowoduje konieczność budowy i utrzymania
nowych placówek. Należy więc przyjąć, że zobowiązania
gminy będą liczone w dziesiątkach milionów złotych,
które gmina będzie musiała ponieść w pierwszych latach
funkcjonowania nowego osiedla. Może jest to nadmierny
pesymizm, a koszty funkcjonowania inwestycji zwrócą się
wraz z wpływami podatkowymi? Odpowiedź na to pytanie
nie jest łatwa ze względu na specyfikę obszaru. Aby gmina miała realny wpływ z inwestycji mieszkaniowej, nowi

mieszkańcy muszą odprowadzać w gminie Stare Babice
podatek dochodowy PIT – wówczas jest szansa na wzrost
rentowności inwestycji z punktu widzenia budżetu samorządu gminnego. Samorządy z reguły starają się pozyskać
nowych podatników systemem zachęt – na ogół jest to
zapewnienie profitów związanych z dostępem do infrastruktury społecznej, np. dostęp do lokalnej oświaty, dodatkowych zajęć, infrastruktury sportowej, czy lokalnych
wydarzeń kulturowych. Należy tu jednak rozważyć, czy
osiedle mieszkaniowe wzniesione przy samej granicy administracyjnej z m. st. Warszawa, z dobrym dostępem do
warszawskiej bazy komunikacyjnej i rynku pracy, będzie
funkcjonalnie związane z gminą Stare Babice, czy jednak
ze stolicą. Istnieją poważne obawy, że oferta warszawska
będzie bardziej konkurencyjna od oferty naszego samorządu, co z kolei spowoduje, że osoby posiadające meldunki w stolicy pozostaną w dalszym ciągu podatnikami
Warszawy. Przyczyn jest wiele, a do głównych należy to, że
gminna infrastruktura społeczna mieści się w głębi gminy
Stare Babice, co dla nowych mieszkańców oznaczałoby konieczność migracji w kierunku przeciwnym niż Warszawa.
W tym samym czasie pobliska stolica będzie oferowała im
ogrom możliwości w miejscach, do których mieszkańcy
ci będą mogli dostać się autobusem, tramwajem, a nawet
metrem. Dodatkowo wiele kierunków będzie zbieżnych
z kierunkami, w jakich codziennie osoby te będą się udawały, np. zmierzając do pracy. System zachęt gminnych
może okazać się wobec tego za mało konkurencyjny, aby
faktycznie spowodować zdecydowane zwiększenie wpływów z PIT. W tej sytuacji nakłady gminy mogą okazać się
zdecydowanie wyższe od wpływów, co oznacza, że zamiast

zysku, w budżecie gminy pojawi się strata. W tym wariancie ryzyko deficytu nie jest powodowane zachowaniem
inwestora, ale zachowaniem samych przyszłych mieszkańców. Inwestor nie może w tej sytuacji obiecywać wpływów
z tytułu podatku dochodowego, ponieważ sam nie będzie
płatnikiem, a jego rola jako podmiotu działającego na tym
obszarze skończy się wraz z zakończeniem realizacji inwestycji i sprzedaniem mieszkań.
Licznych obaw i wątpliwości nie budzi natomiast inwestycja usługowa. Nie jest tajemnicą, że gmina czerpie
większe wpływy z takich właśnie terenów, nie tylko dzięki wyższej stawce podatku od nieruchomości (szacowane roczne wpływy to ok 1,75 mln zł), ale także dzięki
wpływom z CIT. Dodatkowo, zauważyć należy, że tereny
usługowe nie wymagają nakładów gminy związanych
z koniecznością zapewnienia infrastruktury społecznej,
czy dopłat przewidzianych dla mieszkańców. Należy
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA
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jednak pamiętać, że nie ma narzędzi prawnych, by po
zmianie planu zastosować jakikolwiek środek przymusu,
aby taka inwestycja faktycznie powstała. Przy okazji omawiania inwestycji usługowej warto jeszcze wspomnieć
o jednej rzeczy. Niniejsze rozważanie skupia się na stronie
finansowej związanej z wydatkami i wpływami, podczas
gdy wielu uczestników procedury planistycznej porusza
tematykę obsługi komunikacyjnej. Teren zmiany planu
położony jest w niezwykle trudnym obszarze komunikacyjnym, ponieważ od zachodu odcięty jest drogą krajową nr 8, od północy ul. Warszawską, będącą fragmentem
drogi wojewódzkiej nr 580, od południa ul. Batalionów
Chłopskich, a od wschodu rzędem budynków w zabudowie mieszkaniowej. Trudność obsługi komunikacyjnej
polega więc na dwóch sprawach: po pierwsze na randze
pobliskich ciągów komunikacyjnych, a po drugie – na
licznych zarządcach dróg z którymi należy dojść do porozumienia w sprawie planowanych inwestycji drogowych.
Wysoka ranga pobliskich dróg – w szczególności drogi
krajowej i drogi wojewódzkiej – powoduje, że trudno
włączyć do nich jakiekolwiek nowe połączenia z drogami
gminnymi lub wewnętrznymi. Podyktowane jest to restrykcyjnymi przepisami technicznymi, względami bezpieczeństwa i ograniczeniami inżynieryjnymi. Liczebność
zarządców dróg może natomiast sprawić, że utworzenie
inwestycji drogowych w wariancie akceptowalnym dla
wszystkich będzie bardzo trudne. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że projekt planu miejscowego
nie przewiduje jakiegokolwiek udziału gminy w realizacji
tunelu obiecywanego przez firmę Dekada. Plan początkowo procedowany był z uwzględnieniem tunelu jako
ciągu drogi publicznej łączącej teren inwestycji z ul.
Warszawską. Taka koncepcja jednak spotkała się z trzykrotną odmową Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Aby plan mógł być procedowany dalej, zaszła
konieczność, by tunel był wybudowany w formie zjazdu
publicznego na teren prywatny. Pomimo, że w nazwie
„zjazd publiczny” pojawia się słowo „publiczny”, to
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w praktyce nie ma to nic wspólnego z własnością samorządu czy Skarbu Państwa. Zjazd ten jest ogólnodostępnym ciągiem umożliwiającym przedostanie się z terenu
drogi publicznej na teren inwestycji prywatnej takiej jak
np. centrum handlowe. Oznacza to, że realizacja tego
połączenia nie może być skutecznie wyegzekwowana
przez gminę, ani na podstawie tak uchwalonego planu
miejscowego, ani na podstawie jakiejkolwiek umowy
zawartej między inwestorem, a gminą. Tunel ten będzie
całkowicie prywatną inwestycją, realizowaną na prywatnym terenie. Nie ma więc narzędzi prawnych, by jakikolwiek podmiot publiczny skutecznie ingerował w ten
stan rzeczy. Jest to ważne szczególnie dlatego, ponieważ
w przypadku niepowstania tunelu dojdzie do zdecydowanego utrudnienia wjazdu na teren inwestycji i osiedla
mieszkaniowego z ciągu ulicy Warszawskiej, a okolica
zostanie jeszcze bardziej zakorkowana. Pogorszenie jakości w funkcjonowaniu komunikacji na tym terenie
będzie miało miejsce przy jednoczesnej bezradności samorządu gminnego.
Reasumując: procedowany plan miejscowy może
przyczynić się do powstania inwestycji, która będzie
istotnym źródłem dochodu dla budżetu gminy, jednakże to sytuacja rynkowa i zachowania podmiotów inwestujących na tym terenie ostatecznie o tym zadecydują.
Zawsze należy pamiętać o możliwości niepowodzenia
i brać pod uwagę scenariusz, w którym teren ten nie tylko nie będzie przynosił zysków, ale nawet może przynosić coroczne straty bolesne dla finansów publicznych.
Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas sesji Rady Gminy Stare Babice w głosowaniu nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Blizne Łaszczyńskiego. Głosowanie to będzie dla
radnych momentem podjęcia niezwykle trudnej i odpowiedzialnej decyzji – mamy nadzieję, że dalsze losy tej
sprawy potoczą się w dobrym kierunku.
tekst: Damian Siembida/UGSB
foto: Follow the Sun, Adobe Stock, Google Maps
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Dyskusje publiczne na temat planów miejscowych
W sierpniu 2020 roku Referat Planowania Przestrzennego zorganizował cztery dyskusje publiczne dotyczące opracowywanych planów miejscowych. Z powodu pandemii Covid-19 spotkania
odbyły się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, umożliwiając tym samym zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami.
Pierwsze trzy spotkania odbyły się
10 sierpnia i dotyczyły planów miejscowych: części Latchorzewa, Janowa
oraz Starych Babic (obszar między
ulicami Koczarską, a Sienkiewicza).
Ostatnia dyskusja publiczna odbyła się 31 sierpnia i dotyczyła planu
miejscowego dla części wsi Borzęcin
Duży i Wierzbin.
Spotkania odbyły się planowo,
uczestniczyli w nich projektanci
planów: Konrad Janowski (autor
pierwszych trzech wymienionych
planów) oraz Anna Markert (autorka
planu dla wsi Borzęcin Duży i Wierzbin), a także przedstawiciele Urzędu
Gminy Stare Babice: Zastępca Wójta

Tomasz Szuba, Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego Damian
Siembida oraz Protokolanci Monika
Mika i Sylwia Kajdan.
Dyskusje przebiegły spokojnie, mieszkańcy zadawali pytania dotyczące zaproponowanych
w projektach planów rozwiązań planistycznych, podzielili się swoimi
wątpliwościami do których odnieśli
się projektanci oraz przedstawiciele
z ramienia Urzędu Gminy. Po każdej dyskusji mieszkańcy mieli czas
na składanie pisemnych uwag, które
następnie przekazano do projektantów, w celu rozpatrzenia i wprowadzenia ewentualnych zmian.

Zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnych krokach podejmowanych w ramach tychże procedur
dostępnych w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej
UG oraz bezpośrednio w Urzędzie.
tekst: MM/UGSB
foto: AK
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Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie mają komputera i dostępu do internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu,
bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą
przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.
Najważniejszą i obowiązkową metodą
spisową Powszechnego Spisu Rolnego
2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://
spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie
dysponują komputerem lub dostępem
do internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego
dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.
Wystarczy zadzwonić na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99.
Infolinia działa 7 dni w tygodniu
w godzinach 8:00–20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.
Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września
przypominać rachmistrze. Jeśli do

nas zadzwonią, warto skorzystać
z ich propozycji i wypełnić od razu
formularz spisowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień
rachmistrza, należy zadzwonić na

infolinię spisową pod numer 22 279
99 99 i zweryfikować te informacje.
Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl
informacja Głównego Urzędu Statystycznego
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III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
W środę 16 września w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21 odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

16
Przed rozpoczęciem obrad Radni
Młodzieżowej Rady Gminy otrzymali pamiątkowe foldery przygotowane
z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przekazane
też zostały na ręce młodych społeczników zaproszenia na uroczystość
patriotyczno-religijną organizowaną
rokrocznie dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Na podstawie listy obecności
stwierdzono kworum. Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Gminy Stare Babice – Jan Waligóra, który powitał Wójta Gminy

Stare Babice, Przewodniczącego Rady
Gminy, Przewodniczącego Gminnej
Rady Seniorów, Dyrektorów Jednostek, a także wszystkich obecnych gości i radnych.
Radni rozpoczęli obrady od omówienia spraw związanych z usprawnieniem komunikacji pomiędzy
nastoletnimi radnymi, a babicką
młodzieżą. Dyskutowano nad przyjęciem form promocji działalności
MRG poprzez media społecznościowe i wszelkie dostępne na terenie
gminy środki przekazu masowego,
tak, aby skutecznie dotrzeć do babickiej młodzieży. Sekretarz Gminy

Narodowe
Czytanie 2 0 2 0
Od kilku lat pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowana jest akcja „Narodowego
Czytania”, która ma na celu popularyzację i wzbudzenie zainteresowania
polską literaturą narodową.
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

Stare Babice Michał Więckiewicz
zaproponował radnym skorzystanie
ze znanych im środków komunikacji takich jak Zoom czy Microsoft
Teams, by przyśpieszyć przepływ
informacji. Wskazał także możliwość publikacji własnych teksów
w „Gazecie Babickiej”, na stronie internetowej gminy i profilu YouTube
Urzędu Gminy Stare Babice. Radni
przedstawili swoje pomysły i plany
współpracy w zakresie promocji
i komunikacji Młodzieżowej Rady
Gminy.
Ogromne zainteresowanie i poruszenie młodzieży zyskała sprawa
związana z ochroną działki nr 180
we wsi Janów. Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka przedstawił MRG wszystkie działania podjęte na rzecz ochrony tego terenu.
W dalszej kolejności wybrzmiały
głosy radnych i stanowcze stanowisko Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, w którym kategorycznie
sprzeciwiają się zabudowie działki
nr 180 przez inwestora. Rada postuluje o pozostawienie tego terenu dla
zwierząt i otaczającej go natury. Zebrani wspólnie ustalili, jak chcieliby
dbać o środowisko i aktywizować
w tym celu dzieci i młodzież.
Szczegółowa relacja: https://stare-babice.pl/iii-sesja-mlodziezowej-rady.../
tekst/foto: KS/UGSB
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice

17 września 2020 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 15 uchwał.
1. Uchwała Nr XXIII/241/2020 w sprawie nabycia nieruchomości
Mieszkaniowych
12. Uchwała Nr XXIII/252/2020 w sprawie zatwierdzenia przystąpołożonej we wsi Stare Babice
2. Uchwała Nr XXIII/242/2020 w sprawie nabycia nieruchomości
pienia Gminy Stare Babice do realizacji projektu pn. „Kreatywna
położonej we wsi Blizne Jasińskiego
szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
3. Uchwała Nr XXIII/243/2020 w sprawie nadania nazwy drodze
Stare Babice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
położonej we wsi Wierzbin /ul. Królewska/
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
4. Uchwała Nr XXIII/244/2020 w sprawie nadania nazwy drodze
13. Uchwała Nr XXIII/253/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska
położonej we wsi Stare Babice /ul. Szarego Lisa/
w sprawie zachowania integralności województwa mazowiec5. Uchwała Nr XXIII/245/2020 w sprawie scalenia i podziału nierukiego
14. Uchwała Nr XXIII/254/2020 w sprawie wyboru ławników do
chomości położonych w Borzecinie Dużym – kompleks 2
6. Uchwała Nr XXIII/246/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, WyPodstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
7. Uchwała Nr XXIII/247/2020 w sprawie udzielenia pomocy finan15. Uchwała Nr XXXII/255/2020 w sprawie odmowy stwierdzenia
sowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Stare Babice.
8. Uchwała Nr XXIII/248/2020 w sprawie zmian w Uchwale BudżePodana została również informacja Przewodniczącego Rady Gmitowej Gminy Stare Babice na 2020 rok
ny o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz
9. Uchwała Nr XXIII/249/2020 w sprawie zmian w Wieloletsprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Na
niej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata
koniec obrad nastąpił czas na wolne wnioski i informacje oraz pyta2020–2032
nia publiczności do Wójta.
10. Uchwała Nr XXIII/250/2020 w sprawie dopłat do taryfy dla zbioTransmisje z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie
rowego odprowadzenia ścieków
pod adresem: www.youtube.com/user/UGStareBabice, a pełną
11. Uchwała Nr XXIII/251/2020 w sprawie wyznaczenia przedstatreść uchwał znajdą Państwo na stronie BIP – https://starebabice.
wicieli Rady Gminy Stare Babice do Społecznej Komisji ds.
bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji stała się „Balladyna”
– tragedia napisana w 1834 r. przez
wielkiego poetę, jednego z trzech
wieszczów, Juliusza Słowackiego.
Koncepcja utworu powstała w czasie rozmyślań o historii Polski i losach ojczyzny. Słowacki dokonał
syntezy realizmu i fantastyki, dzięki
czemu powstało dzieło osadzone
„w czasach bajecznych, koło jeziora
Gopła”, a jednocześnie odwołujące
się do ponadczasowych słowiańskich legend.

Tradycją „Narodowego Czytania”
było odczytywanie arcydzieł literatury przy udziale dużej liczby osób. Ze
względu na obostrzenia będące następstwem panującej epidemii, w tym
roku akcja odbyła się jedynie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Radni Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice, którzy zajęli się
organizacją tego przedsięwzięcia postawili na I scenę I aktu i przeczytali
ją na scenie babickiej Sali Widowiskowej. Wystąpili: Kirkor – Samer
Afana, Pustelnik – Jan Waligóra oraz

Sebastian Bek jako Filon. Wszyscy
odegrali swoje postaci z wielkim zaangażowaniem.
Mam wielką nadzieję, iż przypomnieliśmy Państwu słynną „Balladynę” i zachęciliśmy do dalszego
śledzenia losów bohaterów. Naprawdę warto wracać do dzieł powstałych
w epoce romantyzmu, przedstawiających prawdziwe ludzkie emocje i namiętności – nawet dzisiaj nie tracą
one na aktualności.
Jan Waligóra
Przewodniczący MRG
foto: AK
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Środki Unii Europejskiej wspierają rozwój gminy
W Urzędzie Gminy Stare Babice istnieje niewielka komórka, która zabiega o dofinansowania
do przeróżnych działań na terenie naszej gminy. Jest to Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, którego pracownicy prezentują poniżej kilka ostatnich projektów.

18

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
„MAZOWSZE 2020”
Miło nam poinformować, iż wyłoniono wykonawców
pięciu zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, na wykonanie których Gmina Stare Babice otrzymała od Województwa Mazowieckiego pomoc finansową
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2020” (w skrócie MIAS). Dofinansowanie każdego z zadań wynosi 10 000 zł. Zadania zostaną
zrealizowane do 31 października 2020 r.

Oto lista zadań, które otrzymały wsparcie finansowe:
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej
przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Koczargach;
Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska

w miejscowości Mariew;
Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem
i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie;
Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetlnego.
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2020”

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020
Zgodnie z tegorocznymi wytycznymi tematycznymi, motyw przewodni
z jednej strony promuje ambitne cele
osiągnięcia neutralności klimatycznej
w Europie w perspektywie do 2050 r.,
z drugiej zaś, podkreśla znaczenie
dostępności do środków transportu
bezemisyjnego dla wszystkich.
Chociaż cel długoterminowej strategii jest odległy, kampania ETZT
2020 zachęca do podjęcia działań,
które mogą przynieść natychmia-

stowe skutki i przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia,
emisji dwutlenku węgla lub zatorów
komunikacyjnych.
W konkursie oceniane są działania na rzecz zrównoważonego
transportu, które przeprowadzono między zeszłoroczną akcją,

a terminem tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Poniżej prezentujemy działania, które
podjęła nasza Gmina.
W kategorii Działanie trwałe
– Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez
rozwój sieci dróg rowerowych na
terenie gmin Ożarów Mazowiecki,
Leszno i Stare Babice”.
Budowa ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą rowerową zostanie
zrealizowana z udziałem środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020. Wartość dotacji dla gminy to ponad 4,86 mln zł.
Wyłoniono już wykonawcę budowy pierwszego odcinka ścieżek
wzdłuż ul. Pohulanka. We wsi Wojcieszyn, przy ul. Sielskiej zamontowano
stojaki rowerowe dla 7 jednośladów.
Gmina Stare Babice kontynuuje
także dopłaty dla mieszkańców gminy do długookresowych biletów komunikacji miejskiej w ramach Biletu
Metropolitalnego. Wydano już 2 118
takich biletów, w tym 187 w 2020 r.
Przy zakupie biletu na 90 dni
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oszczędności dla mieszkańca wynoszą do 130 zł. Z terenu gminy trzy
linie autobusowe zapewniają dojazd
do II linii warszawskiego metra, do
stacji „Księcia Janusza”.
W kategorii Tydzień Działań
od 16 do 22 września w naszej gminie odbyła się akcja informacyjna
w placówkach edukacyjnych oraz
akcja promująca kampanię, skiero-

wana do pozostałych mieszkańców
gminy za pośrednictwem lokalnych
mediów. Gmina zobowiązała się do
upowszechnienia informacji o zasadach korzystania z komunikacji
publicznej na terenie metropolii
warszawskiej w Dniu Bez Samochodu 22 września.
tekst: Beata Tuzimek
Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
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Podsumowanie programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna
szkoła +”
Gmina Stare Babice uczestniczyła w obu edycjach programu doposażania jednostek oświatowych w sprzęt
komputerowy oraz internet niezbędny do realizowania
podstawy programowej poprzez prowadzenie lekcji
w trybie zdalnym, tj.: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej”.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 79 988,48 zł
przyznanemu jako grant w ramach projektu „Zdalna
Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” sfinansowano zakup
23 zestawów obejmujących laptopy przenośne, oprogramowanie i niezbędne akcesoria wraz z dostępem
do zdalnego Internetu. Grant w wysokości 54 999,90 zł
z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” pozwolił natomiast na zakup 18 takich zestawów komputerowych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) –
bezzwrotna pomoc finansowa dla gmin na wsparcie
zadań inwestycyjnych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to
„Tarcza dla samorządów”, których budżety zostały
uszczuplone w wyniku trudnej sytuacji ekonomicznej
spowodowanej epidemią COVID-19. Zasady rozdziału
i przekazywania środków określa Uchwała nr 102 Rady
Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Podstawę do przekazania samorządom środków na inwestycję stworzył art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 568 ze zm.), który stanowi, że: „w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19
Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady

Sprzęt ten został przekazany do 4 szkół podstawowych
z terenu gminy Stare Babice celem użyczenia rodzinom,
które nie mają możliwości zapewnienia dzieciom sprzętu
do nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodzietnym.
Oba projekty były odpowiedzią na trudną sytuację
szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego
zakażeniami COVID-19, który wymusił naukę w systemie
zdalnym i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Sprzęt będzie mógł być wykorzystywany przez szkoły do
realizacji zajęć stacjonarnych, jak również, w razie zaistnienia takiej okoliczności, ponownie do nauki zdalnej.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020; działanie 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu
wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub
ministra kierującego określonym działem administracji
rządowej zgodnie z ustawą z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220) do udzielenia
tego wsparcia”.
Uchwała nie zawiera katalogu zadań inwestycyjnych,
na jakie mogą być przeznaczone środki RFIL, ale rząd
przewiduje, że wydatki powinny być kierowane na realizację inwestycji bliskich mieszkańcom danej jednostki
samorządu terytorialnego, m.in. na inwestycje w sieć kanalizacji i wodociągów, budowę dróg, remonty szkół czy
przedszkoli, budowę żłobków, dostosowywanie budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem, a także inne
niezbędne lokalnie działania.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Stare Babice otrzymała bezzwrotne wsparcie
w wysokości 2 228 704 zł. Środki będzie można wydatkować do końca 2022 r. Wsparcie zostało udzielone w odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie dofinansowania.
Wysokość kwoty dotacji została ustalona przez Radę
Ministrów i wynika z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
tekst: Magdalena Wilczyńska
Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
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Pamiętamy o naszych

bohaterach

20 września w Starych Babicach odbyła się
coroczna uroczystość religijno-patriotyczna,
podczas której uczciliśmy pamięć: żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu
1939 r., partyzantów AK Grupy „Kampinos”
i osób cywilnych – ofiar wojny spoczywających na babickim Cmentarzu Wojennym.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, po której nastąpił przemarsz na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach przy dźwiękach Gminnej Orkiestry
Dętej pod batutą Zbigniewa Załęskiego.
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Po odśpiewaniu hymnu Polski przez żołnierzy Pułku
Reprezentacyjnego WP do zebranych przemówili: wójt
gminy Stare Babice Sławomir Sumka, posłanka Bożena Żelazowska, prezes SH „Cytadela” Dariusz Parzyszek
i prezes Koła ZOR RP Marcin Łada. Przypomniano poświęcenie żołnierzy WP w walce z Niemcami na Ziemi
Babickiej, a wójt przedstawił także plany samorządu dotyczące dalszych działań w dziedzinie ochrony kwater wojennych WP i upowszechniania historii babickiej gminy.
W kolejnej części uroczystości odsłonięto tablicę informacyjną dotyczącą historii Cmentarza Wojennego, która
usytuowana została przed wejściem na jego teren. Do tego
symbolicznego czynu zaproszeni zostali: Mariusz Decowski – wnuk mjr. Jacka Decowskiego (dowódcy pozycji
Babice z 1939 r.), posłanka Bożena Żelazowska, gen. dyw.
Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa, wójt Sławomir Sumka – inicjator powstania tablicy i Marcin Łada
– autor tablicy.
Następnie ks. dr Grzegorz Kozicki odmówił krótką modlitwę za poległych, a kolejnymi elementami uroczystości
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA
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Odchodzą Powstańcy

Warszawscy…

W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwoje Bohaterów Powstania Warszawskiego związanych z Ziemią Babicką.

były: apel poległych i salwa honorowa. Zebrani złożyli
przed pomnikiem wieńce i zapalili znicze pamięci. Na
zakończenie, dziękując za zorganizowanie uroczystości,
przemówił Wojciech Mizikowski, członek rodziny mjr.
Władysława Mizikowskiego poległego na przedpolu Babic w 1939 r. Głos zabrał także wójt Sławomir Sumka, który podziękował wszystkim za obecność.

MAJOR ANNA MIZIKOWSKA PS. „GRAŻKA”
Pani Anna Mizikowska, Honorowy Członek Babickiego
Koła ZOR RP była obecna na wszystkich naszych uroczystościach patriotycznych od wielu lat. Przemawiając do
babickiej społeczności, wspominała dzieje oficerów z Jej
rodziny – mjr. Władysława Mizikowskiego, który spoczywa na babickim Cmentarzu Wojennym i kpt. Henryka
Mizikowskiego, którego postać została uczczona w Alei
Dębów Katyńskich. Była skromną osobą, mało kto wiedział, że ta starsza Pani to harcerka Szarych Szeregów,
łączniczka scalonej z AK Bojowej Organizacji „Wschód”,
Powstaniec Warszawski w zgrupowaniu „Radosław” Batalionu „Parasol”, major Wojska Polskiego, odznaczona
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyżem Walecznych. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Woli m.in. w obronie „Pałacyku Michla”,
służyła także na terenie Śródmieścia w Kompanii Ochrony
Kwatery Głównej Okręgu Warszawskiego. Rok później,
w sierpniu 1945 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzona w mokotowskim więzieniu. Skazano
ją na osiem lat więzienia. W grudniu 1945 r. została zwolniona warunkowo na mocy amnestii.
W późniejszych latach Pani Anna uzyskała wykształcenie prawnicze. Pracowała m.in. jako nauczycielka
w szkole ekonomicznej dla dorosłych. Od 1980 roku

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych różnego szczebla, przedstawiciele OSP, rekonstruktorzy z SH „Cytadela”, harcerze,
rodziny poległych żołnierzy i mieszkańcy naszej gminy.
Spotkanie prowadził insp. ds. obronnych UG Stare Babice
Roman Balcerowiak.
Organizatorami uroczystości byli: wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, przewodniczący Rady Gminy Stare
Babice Henryk Kuncewicz i prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców
Radiostacji Babice Marcin Łada. Po raz kolejny zebraliśmy
się, tworząc babicką patriotyczną rodzinę, aby oddać hołd
naszym bohaterom.
Pamiętamy i będziemy pamiętać!
tekst: IB, MŁ
foto: IB, Kamil Malinowski
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współorganizowała struktury „Solidarności” Oświaty
i Wychowania. W kolejnych latach działała w ramach
Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu, a następnie Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców
Archidiecezji Warszawskiej, prowadziła Sekcję Pomocy Represjonowanym Nauczycielom. W 1990 r. została
powołana przez ministra Henryka Samsonowicza na
stanowisko przewodniczącej Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Funkcję tę pełniła do lutego 1995 roku.
Zmarła 18 sierpnia przeżywszy 94 lata.
26 sierpnia br. po mszy św. w warszawskim kościele
św. Wincentego á Paolo odprowadziliśmy Panią Annę
w ostatnią drogę na Cmentarz Bródnowski. „Była
wielka zarówno swoją przeszłością, jak i duchem oraz
skromnością. Zachowamy pamięć o Niej we wspomnieniach i zdjęciach. Zawsze będziemy wdzięczni
za Jej świadectwo” – napisali uczniowie, nauczyciele,
pracownicy i dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK Parasol, z którym
była związana. Również my podpisujemy się pod tymi
słowami.
Pogrzeb odbył się z asystą wojskową. Na grobie Anny
Mizikowskiej złożono wieńce od Prezydenta Polski,
Prezydenta Warszawy, Szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Wójta Gminy Stare Babice
i wielu organizacji patriotycznych oraz rodziny. Cześć
Jej Pamięci!
ZDZISŁAW AUGUSTYNIAK PS. „LIPA”, „ZDZICHO”
10 września po mszy św. pogrzebowej odprawionej w kościele w Starych Babicach odprowadziliśmy w ostatnią
drogę Pana Zdzisława Mariana Augustyniaka, dawnego
mieszkańca Bliznego, Powstańca Warszawskiego, który
walczył m.in. w Warszawie na Starym Mieście i w Śródmieściu w oddziale „Parasol”. Do Powstania wyruszył
z Bliznego wraz z czterema kolegami. Przez Izabelin
i Puszczę Kampinoską dostał się do Warszawy, gdzie
walczył do kapitulacji. Później, już jako jeniec wojenny,
przez obóz przejściowy w Ożarowie Mazowieckim trafił do stalagu w Lamsdorf (Łambinowice) i do obozów
w Rzeszy. Po zakończeniu wojny wyemigrował do USA.
Przez ponad 60 lat mieszkał w Nowym Jorku, był architektem krajobrazu, a także autorem kilku technicznych
patentów. Jeszcze na początku tego roku grał w tenisa,
pisał listy do Babic i obiecywał, że przyjedzie. Los zrządził inaczej.
Zdzisław Augustyniak w 2013 roku wydał książkę „Superstes Ergo Sum”, w której zawarł wspomnienia ze swojej młodości z komentarzem do aktualnego stanu Polski.
Kilka z rozdziałów tej książki dotyczy historii naszej
gminy, a także losów „Piątki AK z Bliznego”– młodych
osób, które poszły walczyć w Powstaniu Warszawskim.
W późniejszych latach, już jako obywatel amerykański, walczył w wojnie koreańskiej, a za przelaną krew
został odznaczony m.in. „Purple Heart” i czterema
„Brązowymi Gwiazdami”. Zdzisław Augustyniak przyjeżdżał nieraz do Polski i utrzymywał kontakt z rodziną
i przyjaciółmi, mieszkającymi w naszej gminie.
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Był bardzo barwną postacią i przedstawimy Go szerzej
naszym Czytelnikom w jednym z następnych wydań „Gazety Babickiej”. Zawsze kochał Polskę i Ziemię Babicką.
Zmarł przeżywszy 94 lata, 4 sierpnia 2020 roku.
W ostatnią drogę po mszy św. odprawionej w babickim
kościele odprowadzili go: rodzina, przyjaciele, Wójt Gminy
Stare Babice Sławomir Sumka i przedstawiciele Koła Związku Oficerów Rezerwy – dr. hab. Dariusz Śladowski, który
wygłosił w kościele mowę pogrzebową i Marcin Łada. Pogrzeb odbył się z asystą wojskową, obecny był także poczet
sztandarowy babickiej Straży Gminnej. Nad grobem zmarłego oddano salwę honorową. Cześć Jego Pamięci!
tekst: Marcin Łada; foto: Dariusz Śladowski

Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej organizowany jest
co dwa lata. Bydgoskie biennale to jedyne w skali kraju przedsięwzięcie. Przegląd jest skierowany do twórców ludowych
kultywujących tradycje tkactwa regionalnego oraz twórców-amatorów, działających w ramach różnych klubów lub tworzących indywidualnie. Celem konkursu jest wspieranie tej
unikalnej dziś dziedziny sztuki, umożliwienie twórcom konfrontacji i publicznej prezentacji prac. Bogaty materiał nadsyłany na każdą edycję Przeglądu obejmuje pejzaże, martwe
natury, sceny rodzajowe i kompozycje abstrakcyjne.
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, w tegorocznym konkursie w Bydgoszczy wzięły udział również tkaczki z Pracowni Tkactwa Artystycznego „Penelopa” przy Wolskim
Centrum Kultury, której filia działa również na terenie
gminy Stare Babice już od 1995 roku.
Do tegorocznej edycji Przeglądu zgłoszono 250 prac,
z czego jury wybrało 120 tkanin, uznanych za najbardziej
reprezentacyjne – o dużych walorach artystycznych i wysokim poziomie technicznym. Najliczniej reprezentowaną grupą były tkaniny artystyczne, operujące głównie
techniką gobelinową, o różnorodnej tematyce, inspirowane naturą, motywami architektonicznymi czy też malarstwem znanych artystów.

z życia gminy
Stowarzyszenie

Pierwszy rok działalności za nami

Stowarzyszenie “Nasz dom – godne życie” świętuje pierwsze urodziny. Rok temu grono opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami
zgromadziło się na spotkaniu założycielskim. Choć jesteśmy różni,
to połączyło nas wielkie pragnienie i potrzeba poprawy warunków
życia osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Celem Stowarzyszenia jest szerokie działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnościami, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia
oraz wspieranie ich rodzin. Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie powstania na terenie Starych Babic Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.
Doskonale rozumiemy, a często sami doświadczamy,
trudności codziennego zmagania się ze słabościami własnego ciała, trudnościami technicznymi, dyskryminacją.
Członkowie Stowarzyszenia, wielokrotnie sami bardzo
potrzebują wsparcia, a mimo wszystko znajdują czas i siłę
na pracę społeczną. Wielkie brawa dla Zarządu Stowarzyszenia oraz wszystkich członków, którzy angażowali się
w bieżącą działalność. Ogromne podziękowania kierujemy do Władz Gminy i Pracownika Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, naszych Radnych, GOPS-u,
Domu Kultury, Starostwa w Ożarowie oraz lokalnych
Biznesmenów zaangażowanych we współpracę z nami.
To był trudny rok – domknęliśmy kwestie formalne, poznawaliśmy się, integrowaliśmy oraz wymienialiśmy wiedzą i doświadczeniami. Ogromnym utrudnieniem, które
zniweczyło część naszych planów, jest panująca epidemia.
Związane z tym zagrożenia dla osób borykających się

z różnymi schorzeniami oraz ich – często niemłodych już
opiekunów – mocno wpłynęły na nasze życie codzienne
i prace Stowarzyszenia. Mimo to, nie tracimy entuzjazmu
i wierzymy, że kolejne lata działania Stowarzyszenia przyniosą wiele pożytku dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz ogółu mieszkańców naszej Gminy.
Przyłącz się do nas! Członkami Stowarzyszenia mogą
być osoby z niepełnosprawnościami, ich rodzice, członkowie rodzin, opiekunowie prawni i faktyczni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla
ich dobra.
Niestety z powodu epidemii nasze spotkania w Klubie
Mieszkańca zostały zawieszone. Zapraszamy do kontaktów telefonicznych lub mailowych.
Stowarzyszenie „Nasz Dom-Godne Życie”
Kontakt: niepelnosprawni.babice@interia.pl
Teresa tel.604 696 165,Jadwiga tel. 504 778 905

XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej
Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy
Miło nam poinformować, że pomimo wyjątkowo dużej konkurencji,
w gronie laureatów znalazły się również członkinie Pracowni Tkackiej
„Penelopa”. II nagrody otrzymały
Elżbieta Łabęda za pracę „Nostalgia” oraz Małgorzata Mosiej z Lipkowa za dwa gobeliny: „Barwy
jesieni” i „Zaloty”. III nagrodą zostały uhonorowane Bożenna Korlak
za „Impresję” oraz Grażyna Gąsowska, mieszkanka Starych Babic, za
nagradzany już w innych konkursach
gobelin „Na Mariensztacie”. Wyróżniona została również praca Małgorzaty Książek zatytułowana „Jestem”.
W bieżącym roku, z uwagi na
szczególną sytuację epidemiczną,
wernisaż zaplanowany na 25 lipca
odbył się bez udziału publiczności

i miał charakter wirtualny. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród miało
miejsce podczas finisażu Przeglądu,
5 września 2020 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy laureatkom oraz autorkom pozostałych prac
zgłoszonych do konkursu – udział
w ogólnopolskiej wystawie jest dużym
wyróżnieniem oraz nagradza pasję,
ogrom pracy i radość tworzenia.
tekst/foto: Małgorzata Mosiej
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z życia gminy

Wizyta studyjna seniorów z Niedźwiady

Seniorzy

11 września gościliśmy w Starych Babicach 30-sto osobową delegację z gminy Niedźwiada, położonej w województwie lubelskim. Wizyta studyjna, czyli szkolenie wyjazdowe, miała na celu
nawiązanie współpracy środowisk senioralnych i podzielenie się tzw. dobrymi praktykami.
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Seniorzy przybyli wraz z władzami samorządowymi gminy: wójtem Markiem Kubiakiem, zastępcą
wójta Małgorzatą Jaksim, prezesem
Stowarzyszenia Gminy Niedźwiada
„Nowa Myśl – Wspólne Działanie”
i opiekunem Klubu Seniora Zdzisławą Pietrzela.
Delegację w Domu Kultury Stare
Babice przywitali wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka i członkowie Gminnej Rady Seniorów
z przewodniczącym Tadeuszem Wiśniewskim.
Po powitalnej kawie wszyscy udali się do Sali Widowiskowej, gdzie
członkowie Rady Seniorów zaprezentowali zrealizowane już projekty oraz
dalsze plany, podkreślając wagę opracowanej Lokalnej Strategii Polityki
Senioralnej.
Zaangażowanie się Urzędu Gminy w Strategię zaowocowało wprowadzeniem: Karty Seniora, Koperty
Życia, wolontariatem „Seniorzy –
Seniorom” i wieloma aktywnościami sportowymi i kulturalnymi.
Prezes Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Agnieszka Matuszewska zapoznała słuchaczy z realizowanym
bogatym programem kształcenia
permanentnego, a dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i jednocześnie koordynatorka Klubu
Seniora „Nadzieja” Alicja Napurka
przedstawiła ciekawą historię aktywności senioralnych.
Filmy „O aktywności babickich
seniorów” i „Promujemy Kartę Seniora”, zrealizowane przez Referat

Komunikacji Społecznej, wzbogaciły program spotkania. Oprawa artystyczna przygotowana przez
zespół senioralny „Sami Swoi”
z Borzęcina i Zespół „Bez Nazwy”
wprowadziła ciepły, koleżeński nastrój. Z dumą pokazaliśmy gościom

gminną bibliotekę, sale zajęć domu
kultury, szkołę i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, które zostały
wysoko ocenione.
Był też czas na dyskusje, pytania,
wymianę doświadczeń i koleżeńskie
rozmowy, a przekazane miesięczniki
„Gazety Babickiej” wzbogacą wiedzę
gości o naszej lokalnej społeczności.
Organizatorami i gospodarzami
wydarzenia był Urząd Gminy Stare Babice i Gminna Rada Seniorów,
a spotkanie prowadzili Agnieszka
Matuszewska i Tadeusz Wiśniewski.
Jesteśmy pewni, że jest to początek
przyjacielskiej współpracy naszych
gmin.
Z Gminnej rady Seniorów Anna Czajkowska
Foto: Karolina Spiżewska

Seniorze, czy wypełniłeś już Kopertę Życia?
W trosce o zdrowie i życie starszych mieszkańców Urząd Gminy Stare Babice i Gminna Rada Seniorów zachęcają do korzystania z projektu Koperta Życia.
Koperta Życia pomaga ratownikom
medycznym w udzieleniu prawidłowej pierwszej pomocy w nagłych
sytuacjach. Składa się z plastikowej
okładki i karty informacyjnej, zawierającej dane osobowe: telefony
do rodziny, istniejące choroby, alergie, przyjmowane leki. Wypełnić
należy ją z pomocą lekarza rodzinnego. Plakietkę wskazującą, gdzie
jest przechowywana należy umieścić w widocznym miejscu domu
np. na lodówce.
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Pierwsze 50 Kopert Życia wręczał
wójt Sławomir Sumka na spotkaniu
z seniorami 14 kwietnia 2019 r. Koperty można pobierać bezpłatnie

z życia gminy

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
15 września studenci UTW spotkali się w kaplicy Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie, aby
przed pierwszym wykładem uczestniczyć we mszy św. odprawionej w intencji starszych mieszkańców naszej gminy.

Szczepionki to preparaty biologiczne, które zawierają antygeny,
wyzwalające produkcję przeciwciał
i pozostawiające w pamięci immunologicznej ślad, który pozwala na
szybką ich produkcję w zetknięciu
z drobnoustrojem wywołującym
chorobę.
Historia szczepień jest długa.
Pierwsza szczepionka wynaleziona
przez Edwarda Jennera, przeciwko ospie prawdziwej, powstała już
w 1796 roku, ostatnią na wirusa brodawczaka ludzkiego zarejestrowano
w 2004 roku. Nad bezpieczeństwem
szczepionek czuwają specjalne instytucje – w Polsce Narodowy Instytut Leków i Państwowy Zakład
Higieny, w Unii Europejskiej EMEA

– Europejska Agencja ds. Rejestracji
Produktów Leczniczych.
Dla Seniorów, którzy naturalną
obronę immunologiczną mają obniżoną, szczepienia wzmacniające
układ odpornościowy są szczególnie
zalecane. Wykład wzbudził bogatą
dyskusję i dużo pytań, dostarczył
odpowiedzi na wiele wątpliwości,
co pozwoli podjąć właściwą decyzję
na temat poddania się szczepieniom
ochronnym.
Pani Agnieszka Matuszewska
przedstawiła tematy następnych wykładów i życzyła studentom sukcesów w kolejnym roku zdobywania
wiedzy.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Karolina Spiżewska

„Być kobietą” oczyma mężczyzny
9 września odbyło się kolejne spotkanie seniorów z Klubu Nadzieja.
Głównym punktem wydarzenia było oraz o tym, co w życiu ważne i co
spotkanie z autorem książki „Być ko- sprawia, że czujemy się szczęśliwi.
bietą” Bogdanem Wawrzyńczykiem. Prelekcję poprzedził energetyczny
Autor opowiedział o swojej książce i pełny emocji występ Zespołu „Bez
Nazwy”.
tekst/foto: UGSB

w Urzędzie Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 32, w Referacie Komunikacji Społecznej, pokój 30, tel.
22 730 80 30.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Seniorzy

Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2020/2021 na Starobabickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
zainaugurował wykład pt. „Szczepienia ochronne dla seniorów oraz
zabezpieczenie przed koronawirusem” wygłoszony przez dr. Marka
Posobkiewicza.
Prezes Stowarzyszenia Agnieszka
Matuszewska przywitała wszystkich
przypominając, że rozpoczynamy
spotkania w warunkach, które wymagają przestrzegania reżimu sanitarnego. Wykładowca, były Główny
Inspektor Sanitarny dr. Marek Posobkiewicz, absolwent Wojskowej
Akademii Medycznej, specjalista
chorób wewnętrznych, medycyny
morskiej i tropikalnej, hiperbarycznej i usług telemedycznych, obecnie
ekspert ds. oceny ryzyka Covid-19
podkreślił, że szczepienia to najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy sposób nabycia odporności i ochrony
przed ciężkim przebiegiem choroby
i jej powikłaniami. Człowiek narażony jest na ogromną liczbę bakterii,
wirusów, z którymi walczy układ odpornościowy, niestety znacznie słabnący wraz z wiekiem.
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dom kultury

dosie

Zaprośnas bie!

Migawki

Dom Kultury Stare Babice jest jednym z 16-tu domów
kultury z całej Polski, który zakwalifikował się do prestiżowego programu szkoleniowego Narodowego Centrum Kultury
„Zaproś nas do siebie 2020”. Program zakłada uczenie się
poprzez wymianę doświadczeń, budowanie relacji między
uczestnikami, poznawanie dobrych praktyk. To wszystko
podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań z ekspertami i zadań zespołowych na żywo oraz online.
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Udział w programie oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji
oraz rozwojem oferty programowej
na 2021 rok.
Instytucje, które biorą udział
w „Zaproś nas do siebie!” otrzymują
od Narodowego Centrum Kultury
wsparcie w zakresie:

się do świata wirtualnego, a wizyty studyjne zostały przygotowane
z należytą uwagą na sprawy bezpieczeństwa zdrowia i ograniczeń
w kontaktach fizycznych między
uczestnikami.
Pracownicy Domu Kultury, oprócz
wielu cennych warsztatów i spotkań online uczestniczyli dotychczas

–
wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury
w obszarze komunikacji i pracy
w zespole,
– wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
– procesu zmiany w zespole i instytucji,
–
programowania i rozwoju oferty
programowej instytucji na 2021
rok, opartej na tożsamości lokalnej
i współpracy z mieszkańcami.
Program rozpoczął się w kwietniu
i potrwa do listopada br. Z uwagi
na sytuację epidemiczną, wiele programowych aktywności przeniosło

w wizycie studyjnej w Radomiu oraz
w warsztatach dla dyrektorów instytucji i koordynatorów projektu „Zaproś nas do siebie 2020”.
Naszą delegację w Radomiu gościł
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” pod dyrekcją Waldemara Doleckiego, który od 40-tu lat organizuje
życie kulturalne radomian. Celem
trzydniowej wizyty było poznanie,
prezentacja i omówienie dobrych
praktyk tworzenia oferty instytucji
w oparciu o dziedzictwo i tożsamość
miejsca oraz omówienie metod i narzędzi pracy tworzenia działań i wydarzeń bazujących na tożsamości
lokalnej. Uczestnicy wizyty zwiedzili
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filie i obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury, poznając od zaplecza
tworzenie oferty programowej dla
mieszkańców, wzięli udział w grze
miejskiej, zwiedzając zabytkową
przestrzeń miejską Radomia, odwiedzili Teatr Powszechny w Radomiu pod dyrekcją Małgorzaty
Potockiej, Muzeum Gombrowicza
we Wsoli, Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, wzięli udział
w licznych warsztatach, m.in. cyjanotypii, sitodruku, animacji
poklatkowej, VR (wirtualnej rzeczywistości), ceramiki ludowej oraz
poznali folklor, smaki lokalnych
wyrobów gastronomicznych i urok
regionalnej muzyki oberkowej.
Swoje wrażenia w postaci zdjęć,
filmów i notatek przekazali całemu
zespołowi Domu Kultury Stare Babice, aby wspólnie korzystać z zasobów i doświadczeń starszej stażem
instytucji kulturalnej Mazowsza.
W dniach 7-9 września br. w końcu całe grono 16 domów kultury
uczestniczących w projekcie spotkało się w Radziejowicach. Każdy
dom kultury reprezentowany był
przez dwie osoby: dyrektora oraz
koordynatora projektu. Dotychczas
widywaliśmy się w takim składzie
tylko online, tak więc spotkanie na
żywo było tym, czego oczekiwaliśmy od kilku miesięcy.
Pierwszy dzień upłynął na lepszym
poznawaniu siebie i przedstawianiu swoich instytucji, a także wrażeń z dotychczasowych aktywności
realizowanych w ramach projektu.
Warsztatowe spotkania dotyczyły
ponownie komunikacji, która jest
podstawą dobrego działania zespołu.

dom kultury

Migawki

W kolejnym dniu warsztatów pod
okiem trenerek Doroty Kostowskiej i Noemi Gryczko zajęliśmy się
tematem myślenia projektowego.
Uczyliśmy się, jak prototypować,
poprzedzając ten proces dokładnym
badaniem oczekiwań odbiorców,
którymi na potrzeby warsztatu byli
niezwykli superbohaterowie, a także
inni uczestnicy.
Bardzo ciekawym zagadnieniem
ostatniego dnia było rzecznictwo.
Uświadomienie sobie różnicy między marketingiem, a rzecznictwem,
zaszczepiło w nas nowe pomysły na
działania. Rozwój oraz wiedza na temat nowych narzędzi są dla naszej
instytucji bardzo cenne, a wymiana
doświadczeń między domami kultury – nieoceniona.
Pod koniec września weźmiemy
udział w forum „Pracuj w kulturze”, które odbędzie się w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych.
Wkrótce też kolejne dwudniowe
szkolenia z komunikacji dla całego
naszego zespołu.
Wsparcie merytoryczne zapewniane przez organizatora projektu, czyli
Narodowe Centrum Kultury jest bardzo duże i chociaż nie wystarczy tylko
słuchać, trzeba także wykonywać zadania domowe, bardzo się cieszymy,
że jesteśmy uczestnikami „Zaprosia”.
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tekst: DKSB; foto: IB, PN
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PROGRAMOWANIE PYTHON
12 lat+ 18.00–19.30
PERKUSJA indywidualnie
7 lat+ 14.00–21.00
AKADEMIA MATEMATYKI KL. VI
17.30–19.00

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli 15.00–16.00, 16.15–17.15,
17.30–18.30, 18.45–19.45

sala fitness w hali sportowej
FLAMENCO
13 lat+, dorośli 19.00–20.15
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OFERTA ZAJĘĆ
poniedziałek
pracownie Domu Kultury
ARTYSTYCZNE WARIACJE – PLASTYKA
6–10 lat 8.15–9.15, 9.30–10.30
AKADEMIA SZYCIA RĘCZNEGO
7–10 lat 9.00–10.00, 10.15–11.15
PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli 11.30–18.45
BEST BRAIN – KURS PAMIĘCI
kl. 0–I 14.45–15.45
kl. II–VIII (początkujący) 16.00–17.00
kl. II–VIII (kontynuacja) 17.15–18.15
PROJEKTOWANIE i DRUKOWANIE 3D
7–10 lat 16.15–17.30
11 lat+ 17.45–19.00
(kontynuacja) 19.15–20.30
KREATYWNE SZYCIE
8–11 lat (początkujący) 16.30–18.00
12–17 lat (kontynuacja) 18.15–19.45
TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.30–20.00 (2 grupy)
RYSUNEK I MALARSTWO
12–15 lat 17.00–18.30
16 lat+ 18.45–20.45
CHÓR APROBATA
dorośli 19.00–21.00

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli 15.00–16.00, 16.15–17.15,
17.30–18.30

sala sportów walki w hali sportowej
JOGA stacjonarnie/online
16 lat+, dorośli 19.30–20.30

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC DLA SENIORÓW
13.30–15.00 (od października)

wtorek
pracownie Domu Kultury
BEST BRAIN – KURS PAMIĘCI
kl. III–VIII (kontynuacja) 8.15–9.15
CERAMIKA
kl. 0 14.45–15.45
6–9 lat 16.00–17.00
10–15 lat 17.15–18.15
16 lat+ 18.30–20.30
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 16.00–21.00
PROGRAMOWANIE MINECRAFT
7-8 lat (początkujący) 8.15–9.15,
15.30–16.30, 16.45–17.45
9-10 lat (kontynuacja) 9.30–10.30
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TANIEC TOWARZYSKI dla par
SALSA, BACHATA
dorośli 20.30–21.30

sala sportów walki w hali sportowej
CAPOEIRA afro–brazylijska sztuka walki
7 lat+, dorośli 19.15–20.30

środa
pracownie Domu Kultury
CERAMIKA
6–9 lat 8.15–9.15, 9.30–10.30, 14.30–15.30,
15.45–16.45
10–15 lat 17.00–18.00
PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli 14.00–19.15
ROBOTYKA WE DO2
6–8 lat 15.00–16.30, 16.45–18.15
ROBOTYKA EV3
9–10 lat 18.30–20.00
ZAJĘCIA STOLARSKIE
dorośli 18.00–20.00 (raz w miesiącu)
ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW
3–5 lat 17.00–17.45
ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. IV 16.00–17.00
kl. V 17.15–18.15
kl. VI 18.30–19.30
WARSZTATY PISANIA IKON
dorośli (pocz. i kon.) 18.30–20.30
BABICKA ORKIESTRA DĘTA
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO
19.30–21.00

dom kultury
sala fitness w hali sportowej
TANIEC NOWOCZESNY
5–8 lat 17.30–18.15
ZESPÓŁ TANECZNY DANCE TO THE BEAT
9–14 lat (zaawansowani) 18.30–19.45
TANIEC TOWARZYSKI dla par
dorośli (kontynuacja) 20.00–21.30

sala sportów walki w hali sportowej
JOGA stacjonarnie/online
16 lat+, dorośli 19.30–20.30

czwartek
pracownie Domu Kultury
EKSPERYMENTY
6–12 lat 8.15–9.15
KREATYWNE SZYCIE
8–11 lat (początkujący) 15.00–16.30
12–17 lat (początkujący) 16.45–18.15
dorośli 18.30–20.30
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 14.00–21.00
ARTYSTYCZNE WARIACJE – PLASTYKA
6–10 lat 15.00–16.00, 16.30–17.30
ORIGAMI DLA SENIORÓW
12.30–13.30 (raz na miesiącu)

EKSPERYMENTY
6–12 lat 15.00–15.45, 16.00–16.45
przedszkolaki 17.00–17.45

TEATRZYK ZIELONKI GĘŚ
zajęcia teatralne dla dzieci
8–12 lat 10.00–11.30

GOTUJMANIA 7–12 LAT
7–12 lat 15.30–17.0, 17.30–19.00
(2 razy w miesiącu)

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
7–12 lat 9.30–11.00 (raz w miesiącu)
ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. VI 10.00–11.00
kl. VII 11.15–12.15
kl. VIII 12.30–13.30

ORIGAMI
kl. 0–I 16.00–16.45
RADIO WOKÓŁ NAS
(fizyka, inżynieria, łączność i dźwięk)
12 lat+ 17.00–19.00 (2 razy w miesiącu)
TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.30–20.00 (2 grupy)
ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW
3–5 lat 17.00–17.45

KLUB GIER PLANSZOWYCH
7 lat+, dorośli 19.00–21.00

TANIEC NOWOCZESNY
4–6 lat 10.15–11.00
7–10 lat 11.15–12.00

sala fitness w hali sportowej
TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR
dorośli (kontynuacja) 20.00–21.30

TANIEC W KRĘGU DLA SENIORÓW
(kontynuacja) 17.30–18.30 (od października)

pracownie Domu Kultury

BALET
3–5 lat 10.00–10.45
6–9 lat (początkujący) 11.00–11.45
6–9 lat (kontynuacja) 12.00–13.00

ARTYSTYCZNE WARIACJE – PLASTYKA
5–7 lat 10.00–11.00

TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR
dorośli (początkujący) 20.15–21.15

MATEMATYKA DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący do egzaminu
9.00–10.30, 10.45–12.15

AKADEMIA PROJEKTOWANIA
8–11 lat 10.00–11.30, 16.00–17.30
12–15 lat 17.45–19.15
ROBOTYKA WE DO2
6–8 lat 9.00–10.30

niedziela
sala fitness w hali sportowej

LADIES LATINO
dorośli 19.00–20.00

pracownie Domu Kultury

ZESPÓŁ TANECZNY DANCE TO THE BEAT
9–14 lat (zaawansowani) 12.15–13.30

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40

sala fitness w hali sportowej

piątek

sala fitness w hali sportowej
BABY DANCE
2–3 lata (z opiekunem) 9.30–10.00

sobota

CAPOEIRA afro–brazylijska sztuka walki
7 lat+, dorośli 19.15–20.30

TEATR MUZYCZNY POLOT
grupa starsza 9.00–13.00
(2 razy w miesiącu)

MATEMATYKA DLA MATURZYSTÓW
18.00–20.00

ZAJĘCIA STOLARSKIE DLA DZIECI
16.00–17.30 (1 i 3 czwartek miesiąca)

sala sportów walki w hali sportowej

WARSZTATY TWORZENIA
BRANSOLETEK
10 lat+, dorośli 10.00–11.30 (raz w miesiącu)

BREAKDANCE
7–10 lat 13.30–14.30
11 lat+ 14.45–15.45

ROBOPRZEDSZKOLE
5–6 lat 11.15–12.15 (raz w miesiącu)

zapisy online

www.domkultury–starebabice.pl
Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2a,
05–082 Zielonki–Parcela
tel. 22 487 18 70
kontakt@domkultury–starebabice.pl

Zeskanuj kod QR
i zapisz się online
na zajęcia!

dkstarebabice
GminaStareBabice
www.stare–babice.pl
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Dom Kultury przyjął pierwszych gości

w nowym sezonie 2020/2021

Migawki

W sobotę, 5 września, w godzinach 13:00–18:00 odbył się trzeci już Dzień Otwarty Domu Kultury Stare Babice. Stawiliśmy czoła obostrzeniom związanym z pandemią, zabezpieczyliśmy
się na wypadek deszczu i zaprezentowaliśmy nową ofertę zajęć na rok szkolny 2020/2021.
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Spotkanie z mieszkańcami rozpoczęliśmy w Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice przedstawieniem
teatralnym dla dzieci pt. „Czarny Garnek”, które zaprezentował Teatr Bliżej
Nieba. Spektakl był zorganizowany we
współpracy z Fundacją Nasze Szczęścia w ramach projektu dofinansowanego z Gminy Stare Babice.

Potem, równolegle w dwóch miejscach, można było zapoznać się z instruktorami poszczególnych zajęć
oraz własnoręcznie spróbować, na
czym dana aktywność polega.
I tak w pracowniach Domu Kultury na I piętrze zorganizowaliśmy
punkty z następującymi zajęciami:
ceramika, rysunek i malarstwo oraz
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artystyczne wariacje, czyli plastyka
dla dzieci. Odbyły się tu również: lekcje pokazowe z programowania Minecraft; zajęcia z kreatywnego szycia
oraz prelekcja na temat pisania ikon.
Najwięcej atrakcji odbyło się na
terenie zaprzyjaźnionego Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w hali sportowej, salach fitness
i sportów walki. Na scenie głównej
sali odbyły się pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu instruktorów,
animacje taneczne, pokazy tańca nowoczesnego i animacje: tańca dla seniorów, breakdance, baletu oraz jogi.
Wokół sceny stanowiska do animacji, warsztatów i spotkań mieli
instruktorzy prowadzący zajęcia
z następujących kategorii: gry planszowe, akademia projektowania
– projektowanie wnętrz i nie tylko; Radio Wokół Nas, drukowanie
i projektowanie 3D, angielski z native
speakerem dla klas IV-VIII, zajęcia
Teatru Muzycznego Polot łączące
śpiew, taniec i aktorstwo, matematyka (kurs ósmoklasisty i maturzysty,

dom kultury

Migawki

akademia matematyki), warsztaty
architektoniczne, eksperymenty, GotujMania, czyli warsztaty kulinarne,
robotyka, warsztaty stolarskie oraz
tworzenie makramowych bransoletek.

W salach na piętrze GOSiR-u odbyły się: lekcja pokazowa capoeiry
(afro-brazylijskiej sztuki walki), animacje dla dzieci i modelowanie balonów.
Dodatkową atrakcją tegorocznego Dnia Otwartego była fotościanka
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z bajkowymi postaciami ustawiona
na dziedzińcu Domu Kultury, przy
której nasi goście robili sobie pamiątkowe zdęcia.
Zapraszamy do częstego odwiedzania Domu Kultury Stare Babice.
Szczegółowe informacje dotyczące

regularnych zajęć i warsztatów, a także zbliżających się wydarzeń w Sali
Widowiskowej znajdują się na naszej
stronie internetowej www.domkultury-starebabice.pl oraz na naszym
profilu na Facebooku (FB/dkstarebabice).
tekst:AK
foto: IB, AK
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AudioFeels – talent, praca i niezwykła energia

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Sala Widowiskowa Domu Kultury na nowo wraca do
życia. To cudowne uczucie móc znowu gościć Państwa w naszych progach. 19 września odbył się podwójny koncert (o 17.00 i 19:00), który dla zespołu AudioFeels był pierwszym po półrocznej przerwie.
Ogromne emocje odczuwało się po obu stronach sceny!
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Ośmiu panów to grupa wykonująca muzykę w stylu
Vocal Play. Jest to nowatorskie podejście do śpiewania,
które polega na imitacji instrumentów, poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości ludzkiego głosu. Zespół
został stworzony w 2007 roku przez wychowanków Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
W tym mieście rozpoczęła się ich kariera, szybko zdobyli uznanie wśród kilkumilionowej publiczności, występując na scenie popularnego programu „Mam talent”,
gdzie dotarli do finału i zdobyli trzecie miejsce. Już w październiku 2009 roku ukazał się pierwszy studyjny album
AudioFeels – „Uncovered”. Płyta zawierająca covery takich
artystów jak między innymi: Simon & Garfunkel, Red Hot
Chili Peppers, Sting czy Metallica w dwa tygodnie pokryła
się złotem i stała się najchętniej kupowaną płytą CD w Polsce (drugie miejsce na liście OLIS).

Od tamtej pory koncertują w kraju i za granicą (we
Francji, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych) i zbierają liczne nagrody.
W 2016 roku zespół stworzył program, o którym marzył
od długiego czasu. Jako efekt wielomiesięcznych przygotowań, powstał koncert „On the rocks”, który przygotowali
wraz z orkiestrą symfoniczną Collegium F oraz Chórem
Akademickim UAM. Jest on hołdem dla największych
artystów muzyki rockowej. W programie znalazły się specjalnie zaaranżowane utwory Led Zeppelin, The Beatles,
The Rolling Stones, Guns&Roses, Red Hot Chili Peppers
i innych. Koncerty w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie
zostały przyjęte bardzo dobrze przez publiczność.
Owacje na stojąco w babickiej Sali Widowiskowej również nie pozostawiają wątpliwości, że był to koncert oszałamiający i niezapomniany.
tekst: AK; foto: IB

O kulturze z przymrużeniem oka
Produkcje filmowe Domu Kultury w dowcipny i lekki, ale niepozbawiony refleksji sposób opowiadają o trudach życia w epidemii. Najpierw stworzyliśmy krótki film pt. „Kleks i e-lekcje”, gdzie
w świecie nawiązującym do uniwersum kultowej Akademii Pana Kleksa opowiadaliśmy o trudach
wdrażania nauczania on-line. Premiera odbyła się w dzień dziecka.
W bajkowym świecie odbywa się
również akcja filmu „Skary mówią”, najnowszej miniprodukcji. Za

pomocą prostych pacynek, na przykładzie historii Domu Kultury Stare
Babice opowiadamy o wyzwaniach,

z jakimi zmaga się cała kultura.
O tęsknocie za widzami i uczestnikami warsztatów, przenoszeniu wydarzeń i zajęć w przestrzeń on-line
oraz ostrożnym i bezpiecznym powracaniu do działalności w realnym
życiu.
Misja Domu Kultury jest przede
wszystkim lokalna, ale zajmujemy
się również szerszymi zagadnieniami. Reagując na obecne problemy,
łączymy się z odbiorcami, tworząc
zarazem swoiste archiwum obecnych czasów.
tekst/foto: DKSB
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Dom Kultury zaprasza
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oświata w gminie

Nowy rok szkolny – zasady dla szkół
Do ostatnich dni wakacji powrót do szkoły stał pod znakiem zapytania. W sytuacji pandemii koronawirusa nic nie jest pewne. Udało
się! Nasi uczniowie 1 września weszli do swoich szkół, jednocześnie przestrzegając nowych zasad. Dyrekcje zrobiły wszystko, by dzieci
uczyły się w bezpiecznych warunkach.
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Wprowadzono rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwalają
odpowiednio zareagować i podjąć właściwe
decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją
pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia
u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
• częste mycie rąk;
• ochrona podczas kichania i kaszlu;
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
• obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez
osoby trzecie, przychodzące do szkoły lub
placówki;
• regularne czyszczenie pomieszczeń.
W placówkach szkolnych wprowadzony
został obowiązek zachowywania dystansu fizycznego. Uczniowie przebywając
w klasach nie muszą nosić maseczek, ale
w miarę możliwości wprowadzono taką
organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwia zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Aby ułatwić uczniom przestrzeganie tego
nakazu, dyrektorzy szkół wprowadzili np.
różne godziny przerw lub zajęć na boisku.
Sale gimnastyczne i stołówki są regularnie czyszczone. Dodatkowo na stołówkach

obowiązuje półtora metra odstępu między stołami. W miarę możliwości zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się na
otwartej przestrzeni, ograniczone zostały
ćwiczenia i gry kontaktowe.
Dyrektorzy szkół i placówek przygotowali wewnętrzne regulaminy lub procedury
funkcjonowania szkoły i placówki w czasie
epidemii. Będą one uzależnione od stopnia
zakażenia występującego na danym terenie
i adekwatne do występujących okoliczności.
KORONAWIRUS W SZKOLE
GIS, w porozumieniu z MEN, opracował
szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie
szkoły ogniska zakażenia. Minister Edukacji Narodowej wydał akty prawne, które
pozwalają na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Ministerstwo
Edukacji zaproponowało trzy warianty nauczania – tradycyjny, hybrydowy i zdalny.

Decyzję dotyczącą wprowadzenia wariantu hybrydowego bądź zdalnego
podejmuje dyrektor placówki za zgodą
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić
zajęcia ze względu na aktualną sytuację
epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu
uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane
uzyskaniem zgody organu prowadzącego
oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Są to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki
zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej
adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor może
zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego
lub całej szkoły lub placówki, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć.
opr.: IB

1 września
w babickiej szkole
Wtorek – 1 września. W końcu wystartowaliśmy! Po czterech
miesiącach zdalnego nauczania oraz czasie wakacji, mury babickiej szkoły znów zapełniły się uczniami i zatętniły życiem.
Najbardziej przejęci byli oczywiście
pierwszoklasiści, którzy z wypiekami na twarzy, po raz pierwszy w życiu, przekroczyli mury szkoły. To był
dla nich szczególny dzień – poznali
swoich wychowawców, nauczycieli
oraz nowych kolegów, którzy będą
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

im towarzyszyć na drodze zdobywania wiedzy.
Również i pozostali uczniowie,
tym razem z większą niż dotychczas radością, powrócili do szkoły.
Naprawdę fajnie było znów spotkać swych szkolnych przyjaciół,
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Awans zawodowy nauczycieli
8 września w Urzędzie Gminy Stare Babice Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z Moniką
Bachańską – kierownikiem Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek wręczyli akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla 14 nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice.
Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela
wiedzy i umiejętności zawodowych.
Stopień nauczyciela mianowanego
jest kolejnym etapem na drodze rozwoju zawodowego nauczyciela.
Miło nam poinformować Czytelników, iż w omawianej grupie znaleźli
się następujący nauczyciele: Paulina
Kober, Marzena Furmankiewicz,
Karolina Ziułkowska, Barbara
Szala, Anna Dębkowska-Gut, Michał Skorupiński, Piotr Paziński,
Małgorzata Cuprzyńska, Mirosław

Klepacki, Sylwia Popławska, Anna
Krakowiak, Marta Osuch, Artur
Majer, Łukasz Wawro.
Akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego podwyższa status zawodowy i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia – nauczyciela
dyplomowanego.
Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom Wójt Gminy Stare Babice życzył satysfakcji
z osiągnięć w pracy zawodowej oraz
dalszych sukcesów.
tekst/foto: UGSB

Gmina Stare Babice z najlepszym w powiecie
wynikiem egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
Z dumą informujemy, że najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego w powiecie warszawskim zachodnim uzyskały
szkoły z gminy Stare Babice, ze średnim wynikiem – 66,99%.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że
każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest
określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ze wszystkimi wynikami egzaminu ósmoklasisty można zapoznać się
na stronie: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/
opr. IB

kumpli, a nawet nauczycieli. Z perspektywy tych kilku minionych
miesięcy okazuje się, że za szkołą
można zatęsknić.
Zaczynamy – pomimo obostrzeń
sanitarnych, z którymi zapoznała
uczniów oraz rodziców pani dyrektor Dorota Smolińska, jesteśmy
pełni nadziei, że damy radę.
Wierzymy, że to będzie dobry
rok i wyjdziemy zwycięsko z wielu
zmagań, umocnieni i silniejsi, pełni
wiary w siebie i swoje możliwości,
bogatsi o nowe doświadczenia. Tego
życzymy sobie z głębi serca i z taką
nadzieją rozpoczynamy nowy rok
szkolny.
tekst: Anna Krzesak, foto: Agnieszka Metzgier
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Historia babickiej
rodziny Żychlińskich cz. 1
Babice oraz okoliczne miejscowości są przyjaznym miejscem do życia, o czym świadczą losy
mieszkańców zamieszkujących te ziemie od 100, a nawet i 200 lat. Takim przykładem jest rodzina Żychlińskich, której pierwszy przedstawiciel pojawił się w naszych okolicach przed 1824 r.
Zapraszamy na opowieść w odcinkach, dziś część pierwsza.

Babickie rody

Nazywał się Antoni Żychliński, był synem Rocha i Marianny,
urodził się ok. 1801 r. w Sobikowie koło Góry Kalwarii, w ziemi
czerskiej. Sobików to była nieduża
wieś, w której znajdował się drewniany kościół parafialny oraz dwór.
W 1827 r. było tam 17 domów i 158
mieszkańców, wg. „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”
Antoni był z zawodu kowalem. Nie
wiadomo, z jakich powodów przeniósł się ze swojego rodzinnego
Sobikowa w nasze strony, mogło

fot: www.metryki.genealodzy.pl
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to być związane z jego zawodem
i wykonywaną pracą. Tu również
znalazł swoją przyszłą żonę. Ożenił
się 8 czerwca w 1824 r. w kościele
w Babicach z Urszulą Wiśniewską,
córką Adama i Marianny.
W aktach zapisano, że kawaler Antoni Żychliński czeladnik
kunsztu kowalskiego, zamieszkały
w Chrzanowie, okazał metrykę urodzenia z kościoła sobikowskiego,
natomiast Urszula Wiśniewska, na
podstawie aktu znania, wydanego
przez Sąd Miasta Warszawy, mająca

Metryka ślubu Antoniego Żychlińskiego i Urszuli Wiśniewskiej

wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

lat 24 była, zatrudniona na tak zwanej służbie we wsi Chrzanów.
Dawna wieś Chrzanów położona była bliżej ulicy Połczyńskiej, po
zachodniej stronie obecnej ulicy Lazurowej. Powstała w drugiej połowie
XIX wieku jako szlachecka wieś Macierzysz-Chrzanowo, już należała do
rodziny Chrzanowskich, a od XVII
wieku znana jako Chrzanów. Wieś
należała do parafii Babice. W 1951 r.
Chrzanów, w tym folwark Mory, włączono w granice m.st. Warszawy.
Para po ślubie osiadła w Chrzanowie, gdzie się urodziło trzech synów:
Józef, Stanisław i Kazimierz, następnie przenieśli się do Zielonek i tam
się urodziły trzy córki: Marianna,
Teofila i Katarzyna. Antoni z żoną
wychowywali też urodzone wcześniej
dwoje dzieci Urszuli: Wincentego
Walentego i Ewę, pasierbowie Antoniego otrzymali również nazwisko
Żychliński.
Zielonki to wieś i folwark w powiecie warszawskim, w gminie Ożarów
i w parafii Babice. W 1827 r. było tam
25 domów i 205 mieszkańców. (wg.
„Słownika geograficznego Królestwa
Polskiego”).
Antonii zmarł w 1855 r. w Zielonkach. Żona Urszula zmarła w 1868 r.
Najstarszy syn Antoniego i Urszuli Józef Żychliński urodził się
w 1825 r. w Chrzanowie. W 1844 r.
poślubił w kościele w Babicach Katarzynę Dominiak, córkę Karola
i Łucji Kicińskiej. Pan młody miał
19 lat, a Katarzyna Dominiak była
starszą, o 10 lat wdową po Pawle Sądeju, gospodarzu z Zielonek. Wraz
z małżonką mieszkał i prowadził
gospodarstwo w Zielonkach, a następnie w Paschalinie (nazwa już
w zaniku). Była to osada położona

historia
Odrestaurowany
grób Józefa
Żychlińskiego –
wójta i sędziego

Rewers obrazu z informacją o fundatorach

z Paschalina Parafianie tutejsi
d 29. Października 1864.” Część rodziny wiedziała o tym, iż ich przodkowie byli darczyńcami parafii
babickiej (np. praprawnuk Andrzej,
który był ministrantem w kościele babickim i miał możliwość zaglądania w miejsca dla większości
niedostępne). Fakt ten został szerzej nagłośniony dopiero w 2016
roku podczas konserwacji ołtarza.
Andrzej Żychliński przypuszcza, iż
mógł być to dar dla kościoła w Babicach z okazji 20-tej rocznicy pożycia
małżeńskiego jego prapradziadków.
Józef jako wójt Ożarowa był również sędzią. Na fotografii z 1875 r.
(ze zbiorów p. Tomasza Achera)
jest przedstawiony Sąd w Babicach w składzie 6 uczestników

Babickie rody

w okolicach obecnej ulicy Ogrodniczej w Babicach Nowych. Z małżeństwa tego urodziło się 6 synów:
Antoni, Jakub Jan, Jan, Stanisław,
Dominik i Józef Maciej oraz 2 córki:
Małgorzata i Rozalia, które wyszły
za mąż za dwóch braci Duralskich.
Historię awansu społecznego Józefa Żychlińskiego ukazują zapisy w dokumentach metrykalnych,
gdzie występuje jako zgłaszający lub
świadek. W metryce chrztu córki
Małgorzaty z 1845 r. występuje jako
gospodarz rolny z Zielonek, w metryce syna Jana z 1852 r. nazwany jest
gospodarzem czynszowym z Zielonek. W metrykach z lat 1854–1858
świadczy jako kolonista z Zielonek.
Kolonistą z Paschalina nazywany jest
w akcie urodzenia syna Józefa Macieja z 1861 r. Natomiast w 1887 r. w metryce ślubu syna Dominika nazwany
został Wójtem Gminy Ożarów i kolonistą z Paschalina. Przypuszczalnie
około roku 1861 nabywa pięć włók
ziemi (prawie 84 ha) w Ołtarzewie,
Wieruchowie i Paschalinie. Przekazuje tę ziemie 5 synom po ich ożenkach.
Około 1878 roku najstarszemu Jakubowi Janowi podarował ziemię
w Ołtarzewie, a następnie sprezentował Janowi i Stanisławowi kolejną
działkę, również w Ołtarzewie. Dominik osiadł w Wieruchowie, a najmłodszy Józef Maciej objął po ojcu
Paschalin.
29 października 1864 r. w ołtarzu głównym parafialnego kościoła
w Babicach został umieszczony obraz przedstawiający Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny autorstwa Bolesława Łaszczyńskiego.
Fundatorami obrazu byli Józef i Katarzyna z Dominiaków, małżonkowie Żychlińscy, a na awersie został
umieszczony napis: „Fundatorowie
tego Obrazu Józef i Katarzyna małżonkowie Żychlińscy Gospodarze

w Babicach. Nagrobek postawiła
żona z dziećmi. Pomnik z piaskowca o wysokości przekraczającej
3 metry z marmurową tablicą, napisami wykonanymi z ołowiu, ozdobiony zdjęciem przetrwał do roku
2018. W tym też roku staraniem
potomków tej pary został poddany gruntownej fachowej odnowie
konserwatorskiej. Żona Katarzyna
zmarła w 1900 roku w Babicach,
niestety nie zachowała się tablica
z napisem, iż jest pochowana przy
mężu.
Ciąg dalszy nastąpi!
tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska

Józef Żychliński, wójt, sędzia,
prapradziadek

i prawdopodobnie trzeci z lewej to
jest właśnie Józef Żychliński. Zdjęcie można zobaczyć w pracy „Stare Babice na przestrzeni wieków”
w części opracowanej przez p. Marcina Ładę.
Józef zmarł w 1898 roku i został pochowany na cmentarzu

W opracowaniu korzystałam z:
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego”.
Wikipedia Wolna Encyklopedia
„Gazeta Babicka”
Podziękowania dla Panów za pomoc
i udostępnione materiały:
P. Janowi Dziekańskiemu
(syn Stanisławy Żychlińskiej),
P. Kazimierzowi Stachurskiemu
(syn Krystyny Żychlińskiej)
P. Andrzejowi Żychlińskiemu
P. Janowi Żychlińskiemu

Zaproszenie do współpracy
Zapraszamy osoby zainteresowane publikacją historii własnego rodu. Kontakt przez redakcję
GB z autorką tego tekstu, która
spisze Państwa opowieść.
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Cmentarz pełen tajemnic…

Są takie miejsca w Polsce, które świadczą o bohaterstwie żołnierzy września 1939 r.,
o umiłowaniu Ojczyzny i bezkompromisowej walce z wrogiem – aż do końca. Takim miejscem jest właśnie Cmentarz Wojenny w Starych Babicach. Cmentarz ten skrywa wiele
tajemnic. Czy nasi Czytelnicy pomogą nam je rozwiązać?
Zachęcam Państwa do chwili refleksji i zatrzymania się przy babickim
Cmentarzu Wojennym. Podczas
wrześniowych uroczystości religijno-patriotycznych (20 września 2020
r.) odsłoniliśmy tablicę informacyjną, na której opisano historię tego
miejsca. Historia cmentarza zasługuje jednak na dalsze badania i uzupełnienia. Liczę na pamięć naszych
Czytelników, zwłaszcza na starsze

jego utworzenie. Przez kilka lat był
stopniowo urządzany. Ekshumowano tu ciała co najmniej: 282 żołnierzy Wojska Polskiego, 5 policjantów
i 79 osób cywilnych, którzy zginęli
w tych okolicach we wrześniu 1939
r. Ekshumacji dokonywano m.in. na
terenach: Radiostacji Babice, Osiedla Łączności Babice–Boernerowo,
Grot, Górc, Jelonek, Chrzanowa
i Bliznego. Na cmentarzu pochowa-
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Cmentarz Wojenny w Starych Babicach w roku 1940 r. Dziękujemy serdecznie
Rodzinie Pani Bernardy Mainka za udostępnienie tego zdjęcia.

pokolenie mieszkańców gminy.
Może ktoś z Państwa pamięta jakieś
informacje związane z urządzaniem
cmentarza lub z pochowanymi tam
osobami. Może odsłonięta tablica
ożywi dawne wspomnienia?
ROK 1940
Dziś wiemy, że Cmentarz Wojenny w Starych Babicach (nazywany
w niektórych źródłach historycznych Cmentarzem w Kwirynowie)
został założony w 1940 r. przez Jana
Okwiecińskiego – sekretarza ówczesnej gminy Blizne, przedstawiciela
Rady Głównej Opiekuńczej i wójta
Eugeniusza Przedworskiego, którzy uzyskali od Niemców zgodę na

no co najmniej 174 żołnierzy znanych z imienia i nazwiska oraz 108
– nieznanych.
Ciała poległych z okolicznych
pól i pobojowisk zwozili wozami
konnymi sami gospodarze. Niektóre osoby mogą to jeszcze pamiętać.
Na pewno pamiętają ten fakt ich
dzieci (dziś w wieku emerytalnym).
W tamtym czasie próbowano ustalić
tożsamość poległych, jednak często
te próby kończyły się niepowodzeniem. W rezultacie spoczywa tu bardzo duża grupa bezimiennych osób
– żołnierzy i cywili.
W urządzaniu cmentarza pomagali mieszkańcy okolicznych terenów i babiccy harcerze.
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Ogrodzenie i bramę wykonał
w 1942 r. ze składek społecznych
mieszkaniec Babic – Idzi Mainka. Jak
podają źródła, budową cmentarza
zajmował się m.in. rtm. „Grabina”
Romuald Radziwiłłowicz, z Hufca
Centralna Praga, który prowadził
od czerwca 1942 r. dwie praskie klasy szkoły podchorążych „Agrykola”.
Z jego inicjatywy przyszli podchorążowie i harcerze kilkukrotnie wyjeżdżali latem na Cmentarz Wojenny
do Babic i uczestniczyli w pracach niwelacyjnych, ogrodniczych i porządkowych. Nie mamy dokładniejszych
informacji na temat udziału mieszkańców naszej gminy w urządzaniu
cmentarza. Może ktoś z Czytelników
wie coś więcej na ten temat?
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI –
STRAŻNIK HISTORII
Cmentarzem Wojennym przez wiele lat opiekował się harcmistrz Stanisław Fijałkowski, który do Babic
sprowadził się pod koniec lat 60. XX
wieku. Harcerze co roku składali na
cmentarzu przyrzeczenia, pełnili
warty, porządkowali groby. Kiedyś
ks. proboszcz Marian Kuzalski odnalazł listę poległych, harcerze przepisali ją i do dziś Pan Stanisław posiada
zapiski z tamtych lat. Stąd właśnie
dowiedzieliśmy się o pochowanych
tu policjantach (co najmniej 5 osób).
Ale w jakich okolicznościach zginęli? Czy bronili ludności cywilnej, czy
byli może ofiarami bombardowań?
Zachowały się numery ich odznak,
co może być tropem do dalszych poszukiwań.
KTO ZABRAŁ HEŁMY
I KRZYŻ?
Na zdjęciach z czasów niemieckiej okupacji widzimy na babickim
cmentarzu mogiły ziemne, leżą
na nich hełmy piechoty, kawalerii
i wojsk pancernych. Groby opatrzone
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są ponumerowanymi tabliczkami.
Co się stało z hełmami? Były jeszcze
na niektórych grobach pod koniec lat
sześćdziesiątych. Zostały podobno
zakopane razem, w jednym miejscu,
podczas modernizacji cmentarza.
Czy ktoś wie – gdzie?
Na środku cmentarza postawiono duży drewniany krzyż. Sądząc
po proporcjach, miał co najmniej
6–8 m. Kto go postawił? W księdze
parafialnej nie ma żadnej wzmianki
na ten temat. Trzeba jednak pamiętać, że z babickim krzyżem związana
jest okupacyjna historia. 15 sierpnia
1943 r., w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie
w Święto Wojska Polskiego (dawniej
Święto Żołnierza) na cmentarnym

Krzyż z biało-czerwonymi flagami był
niezwykłą demonstracją patriotyczną
w czasach okupacji, w 1943 r.

wielkim krzyżu pojawiły się biało-czerwone flagi. Tej patriotycznej
manifestacji, jak obecnie twierdzi
Stanisław Fijałkowski, dokonał harcerz Dobrowolski, który prawdopodobnie był jednym z założycieli
babickiego harcerstwa. Pewne jest,
że za powieszenie w tamtym czasie
biało-czerwonej flagi groziła śmierć
i czyn ten wymagał dużej odwagi,
tym bardziej że teren cmentarza był
wówczas zupełnie odsłonięty, a okazały krzyż i wielkie (ok. 2 m) flagi
były widoczne z daleka. Stanisław
Fijałkowski w swojej książce „Babice
i okolice, historia i dziedzictwo” wydanej w 2013 r. podaje także drugą
wersję tej historii. Tego patriotycznego czynu mógł dokonać żołnierz
AK Grupy „Kampinos” strz. Józef
Miros z Chrzanowa. Krzyż zniknął
po 25-ciu latach. Czy spróchniał
i nie pozwolono postawić nowego,
czy został celowo zabrany? Wszak
wówczas władze były przeciwne religii i takie sytuacje się zdarzały.
ILE OSÓB TU POCHOWANO?
Dziś nie sposób ustalić dokładnej
liczby pochowanych tu osób. Źródła
gminne podają liczbę 388, dawny
„Przewodnik po upamiętnionych
miejscach walk i męczeństwa, lata
wojny 1939-1945” wydany przez Radę
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa mówi o 400 osobach, a według
zapisów dokonanych w kronice babickiego koła ZBOWiD, które utworzono w 1969 r., na cmentarzu tym
może spoczywać łącznie około tysiąca żołnierzy i osób cywilnych.

KTO TU SPOCZYWA?
Wśród bohaterów, którzy oddali życie
za Polskę, spoczywają na Cmentarzu
Wojennym żołnierze z: III Batalionu
26. Pułku Piechoty 5. Dywizji Piechoty im. „Dzieci Lwowskich”, który
walczył na zachodnim przedpolu
stolicy w rejonie Boernerowa, z Batalionu Stołecznego (z kpt. Wacławem
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Jan Marynka – st. strzel. z III Batalionu 26 pp i harcmistrz Stanisław Fijałkowski
podczas uroczystości wrześniowych w 1978 r.

Skąd babiccy kombatanci wzięli tę
liczbę? Argument jest tylko jeden:
w tym czasie przybywali do Babic na
uroczystości patriotyczne uczestnicy walk, zarówno dowódcy, jak i żołnierze i przekazali kombatantom
wiedzę na ten temat. Stanisław Fijałkowski wspomina, że 27 września
1971 r. na uroczystość patriotyczną
przybył płk dypl. w stanie spoczynku Marian Porwit (dowódca odcinka Warszawa-Zachód w 1939 r.,
dowodzący oddziałami walczącymi
w rejonie Babic). Wówczas uroczystość rocznicową połączono z nadaniem szczepowi harcerskiemu
z Babic imienia „Obrońców Warszawy” i sztandaru. Gośćmi honorowymi byli wtedy także dowódcy
oddziałów walczących w okolicach
Babic, m.in.: ppor. rez. Feliks Pokrzywa (dowódca plutonu Baonu
Stołecznego), kpt. Zygmunt Neugebauer – adiutant (oficer taktyczny
40. pp), por. Edmund Grabowski
(dowódca 7. kompanii 40. pp) i inni.
W dalszych latach na uroczystości
przyjeżdżał Jan Marynka – żołnierz
III bat. 26. pp. Również jego relacje
są bardzo ciekawe, ale jednocześnie
wywołują kolejne pytania. Pan Marynka twierdził bowiem, że z całego batalionu (około 1 tys. osób) do
niewoli dostało się ok. 30 żołnierzy,
a dowódca mjr Jacek Decowski we
wspomnieniach szacował tę liczbę
na ok. 300 osób.
Te dane także mają wpływ na
określenie strat i liczby poległych
żołnierzy, którzy są pochowani na
babickim cmentarzu. Ciekawostką
tej części rozważań jest również to, że
imię i nazwisko jednego z żołnierzy
wymieniono na cmentarnych krzyżach i pomniku dwa razy. Czy jest to
pomyłka, czy było dwóch, którzy tak
się nazywali, a może jedna osoba, ze
względu na uszkodzenia ciała i wojenny bałagan, ma dwa groby?



zdrowie i ekologia

Nowy Program
Ochrony Powietrza
dla Mazowsza
8 września radni województwa mazowieckiego przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza.
Celem POP jest poprawa jakości powietrza, a tym samym warunków życia mieszkańców Mazowsza. Program zaplanowany na 6 lat ma doprowadzić do ograniczenia pyłu PM10 o 44%, PM2,5
o 57%, benzo(a)pirenu o 69% oraz ditlenku azotu o 27%.
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Program Ochrony Powietrza (POP) to akt prawa miejscowego opracowywany ze względu na przekroczenia norm
jakości powietrza. To zestaw przepisów mających poprawić jakość powietrza w regionie. Nakłada na samorządy
oraz mieszkańców nowe obowiązki, a także wprowadza
daleko idące regulacje dotyczące niedozwolonego zachowania w dni smogowe.
POP był poddawany konsultacjom społecznym dwukrotnie – w marcu oraz później – na przełomie czerwca i lipca tego roku. Dwa razy był również opiniowany
przez organy ochrony środowiska. Mieszkańcy Mazowsza
w trakcie dwukrotnych konsultacji zgłosili w sumie blisko
1700 uwag. Organy samorządowe, w tym gminy, przekazały blisko 600 uwag. Z kolei minister klimatu przedstawił
48 uwag. Wszystkie zasadne uwagi zostały uwzględnione
w projekcie programu.
W dokumencie tym znajdziemy m.in. informacje dotyczące: obszarów przekroczeń norm jakości powietrza,
poziomów emisji, źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do poprawy jakości
powietrza, a także listę podmiotów odpowiedzialnych
za wdrażanie działań. POP zawiera konkretne plany naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę
jakości powietrza w regionie. Warto podkreślić, że te działania są kontynuacją zapisów z poprzednich dokumentów,
Sikorskim) dowodzonego przez mjr.
Józefa Spychalskiego, który działał
w rejonie Bliznego. Pochowano tu
także żołnierzy z jednostek wspierających działania tych formacji, m.in.
z IV batalionu 360. Pułku Piechoty
mjr. Stanisława Piękosia, prawdopodobnie żołnierzy z I Batalionu 360.
Pułku Piechoty mjr. Feliksa Mazurkiewicza i nielicznych żołnierzy z Armii „Pomorze” przedzierających się
do Warszawy po bitwie nad Bzurą,
z III Batalionu 22. Pułku Piechoty 9.
Dywizji Piechoty, z ich dowódcą mjr.
Władysławem Mizikowskim. Mogą

a teraz doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki
monitorowania w skali roku.
W nowym programie dla mieszkańców Mazowsza
kluczowy jest przyjęty razem z nim Plan Działań Krótkoterminowych. To dzięki niemu mieszkańcy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń
w powietrzu oraz o tym, jak się należy zachować w takich
sytuacjach. Zasady, do których przyjdzie się w takich przypadkach stosować mieszkańcom są surowe. W dni, gdy
jakość powietrza spada poniżej normy, wprowadzono obostrzenia, skutkujące mniejszą emisją szkodliwych gazów.
Oto one.
1. Zakaz używania kominków (chyba że są jedynym źródłem ciepła).
2. Zakaz rozpalania grillów i ognisk.
3. Zakaz używania dmuchaw do liści.
4. Zakaz używania kosiarek oraz pił spalinowych.
5. Wymaganie od gmin, by monitorowały stan powietrza,
a w dni, w których będą występować przekroczenia,
obowiązek wprowadzania darmowej komunikacji miejskiej i realizacji innych wytycznych.
6. Zwiększona częstotliwość kontroli samochodów w kontekście sprawności układu wydechowego i obecności
filtrów DPF.
7. Kontrole kotłów do końca 2021 roku.

znajdować się tu polegli żołnierze ze
zgrupowania ppłk. Leopolda Okulickiego, któremu towarzyszyły polskie
czołgi pod dowództwem kpt. Stanisława Grąbczewskiego (2. Kompania
Czołgów Lekkich Dowództwa Obrony Warszawy) i ppor. Antoniego
Brażuka (Kompania Czołgów Rozpoznawczych Dowództwa Obrony
Warszawy). Wojenne losy sprawiły,
że w dalszych latach pochowano
w Babicach grupę Powstańców Warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej
Grupy „Kampinos”, a także cywilne
ofiary wojny.
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Jeśli mają Państwo jakieś informacje, które mogą uzupełnić luki w historii naszego cmentarza, serdecznie
prosimy o kontakt z redakcją „Gazety
Babickiej”. W przyszłości planujemy
wydać książkę poświęconą babickiej
wojennej nekropolii.
Dziękuję Panu Stanisławowi Fijałkowskiemu za udostępnienie materiałów historycznych.
Marcin Łada
Fot. Archiwum Stanisława Fijałkowskiego
i Rodziny Mainków

zdrowie i ekologia
Gminy zobowiązane zostały do bardziej intensywnej
kontroli domowych źródeł ciepła oraz jakości wykorzystywanego opału. Obowiązkiem mieszkańca jest
informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, przestrzeganie zakazu stosowania dmuchaw, czy ograniczeń i zakazów zawartych
w uchwale antysmogowej. Za naruszanie przepisów
uchwały antysmogowej przewidziane są kary w postaci
mandatów do 500 zł lub grzywny do 5000 zł. Podobne
kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest
przestępstwem zagrożonym karą aresztu.
Przydatne informacje:
Od 2018 roku działa gminny program wymiany

urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na
gazowe, olejowe lub elektryczne. Do chwili obecnej
na ten cel przeznaczono z budżetu gminy 635 tys. zł.
Od lipca 2019 gmina Stare Babice prowadzi punkt
konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. Udzielamy informacji i pomagamy w wypełnianiu wniosków
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
– wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł
ciepła spełniających wymagania Programu,
– docieplenia przegród budynku,
– wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
– instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
– montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W 2018 roku gmina zainstalowała dwa czujniki do
pomiaru jakości powietrza. Jakość powietrza można
sprawdzić na https://map.airly.eu/pl/
W „Gazecie Babickiej” oraz na stronie gminy publikujemy artykuły dotyczące ochrony powietrza.
Organizujemy spotkania dotyczące np. możliwości
uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o.
oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych. Zachęcamy do lektury
i uczestnictwa.
Gmina otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ”Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na aktualizację inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Stare Babice, która
odbędzie się w IV kwartale bieżącego roku.
Od 2017 roku Straż Gminna w okresie grzewczym
przeprowadza regularnie kontrole palenisk. Strażnicy mają ukończone kursy do przeprowadzania takich
kontroli oraz pobierania próbek popiołu.
Zgłoszenia dotyczące zadymiania okolicy należy

zgłaszać do Straży Gminnej pod numerem telefonu
986 lub do Referatu Ochrony Środowiska – telefon:
22 730 80 75 w godzinach pracy urzędu. W dni wolne
od pracy oraz w godzinach nocnych zgłoszenia należy kierować na policję.

Kontrole gminne
Od początku 2020 roku obowiązują nowe przepisy, które nakładają na gminy m.in. obowiązek kontroli poprawności segregacji odpadów. Ponieważ
ustawa zobowiązuje do systematycznego kontrolowania, czy odpady są rzeczywiście segregowane,
w najbliższych dniach ruszą kontrole pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych.

KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI
ODPADÓW
Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy
w pojemnikach na poszczególne frakcje znajdują się
te odpady, które powinny tam być. W pojemnikach
na śmieci zmieszane nie powinno więc być odpadów
zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych czy odpadów ulegających biodegradacji. Właściciele nieruchomości, u których stwierdzi
się brak selektywnego zbierania odpadów, otrzymają
„Protokół ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” sporządzony przez osoby kontrolujące. Skutkować to będzie
czterokrotnym podwyższeniem opłaty za miesiąc,
w którym stwierdzono nieprawidłowość.

KONTROLA KOMPOSTOWANIA
BIOODPADÓW
Równocześnie z ww. prowadzone będą kontrole
dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Przypominamy, że osoby
korzystające ze zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów nie mogą wystawiać worków
brązowych ani oddawać ich na GPSZOK. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może zostać zabrana zniżka na okres 6 miesięcy.

KONTROLA NIELEGALNYCH PRZYŁĄCZY
ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
GPK „Eko-Babice” przeprowadza kontrole dotyczące nielegalnych przyłączy odprowadzania wód opadowych do sieci sanitarnej. Odbywają się one metodą
zadymiania, o której bliżej piszemy na s. 6 w rozmowie z dyrektorem Działu Eksploatacji Sieci w „Eko-Babicach” Janem Kalinowskim.
tekst: USG

tekst: ROŚ; foto: Adobe Stock
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Jesień nieodłącznie kojarzy się z pracami w ogrodzie –
w tym – ze sprzątaniem liści opadłych z drzew, które przy
deszczowej pogodzie szybko gniją i stają się śliskie, a tym
samym niebezpieczne dla użytkowników ogrodu.

Liście
– odpad

czy surowiec?
42

To jednak nie jedyny powód gra
bienia liści. Zalegające na trawniku
z czasem tworzą nieprzepuszczalną
dla powietrza warstwę, która sprzyja
powstawaniu pleśni. Nie ulega więc
wątpliwości, że należy je sukcesywnie
usuwać.
Przywykliśmy do traktowania liści
jako uciążliwego odpadu, gromadzo
nego w brązowych workach i usuwa
nia go z naszych ogrodów. Czy nie
jest to jednak zwykłym marnotrawie
niem darmowego surowca? Liście tak

naturalne, a jako dodatek: torf, ziemię
próchniczną, glinę czy piasek.
Kompost nazywany często czar
nym złotem ogrodników jest kom
pletnym nawozem wieloskładni
kowym. Zawiera on niezbędne dla
roślin makro- i mikroelementy.
Zawartość podstawowych składni
ków pokarmowych w kompostach
zależy od rodzaju użytych do kom
postowania składników i waha się
w granicach od 0,75–1,5% N, 0,250,5% P₂O5 i 0,5-1,0% K2O. Liście

odpowiednio grubsze części lub
też stosować pryzmowanie war
stwowe. Należy jednak wiedzieć,
że liście nie zawierają aż tyle azotu,
co na przykład trawa; dlatego liście
w kompostowniku trzeba przesypy
wać dodatkiem azotowym, wtedy
zdecydowanie szybciej się rozłożą.
Za ten dodatek mogą nam posłu
żyć nawozy naturalne lub sztuczne,
zielone części innych roślin oraz
specjalne preparaty przyśpieszające
kompostowanie czy stary kompost.

samo jak pozostałe fragmenty roślin
można kompostować. Gleba w na
szych ogrodach nie zawiera zbyt wiele
próchnicy, dlatego warto ją wzboga
cać kompostem. Jest to ekologiczny
sposób nawożenia: bezpieczny i tani,
wymaga jedynie odrobinę czasu i za
angażowania.
Kompostować można wszystko, co
organiczne, przede wszystkim róż
nego rodzaju materię pochodzenia
roślinnego, taką jak: słomę, trawę,
resztki roślin uprawnych w tym
właśnie liście drzew, a także odpady
kuchenne (poza resztkami z posił
ków), wióry, trociny, korę, nawozy

zawierają nieco mniej składników
mineralnych, ale wzbogacają glebę
w drogocenną właśnie próchnicę.
Jak zatem kompostować?
Najkorzystniejszym terminem
dla zakładania pryzmy komposto
wej jest początek jesieni. Miejsce
pod kompostownik powinno być
lekko uszczelnione, nieco ocienio
ne i znajdować się najlepiej gdzieś
na uboczu, np. pod drzewami.
Na dnie pryzmy, dla lepszej cyrku
lacji powietrza i odpływu nadmia
ru wody, należy umieścić drenaż.
Składniki do kompostowania
można wymieszać, rozdrabniając

Dojrzewanie kompostu trwa śred
nio od 6 do 12 miesięcy.
Kompostowanie zmniejsza ilość
generowanych przez nas odpadów.
Kompostując, nie pozbywamy się
z naszych posesji cennych składników
mineralnych uwiezionych w materii
organicznej. Kompostem nawozimy
nasze rośliny w sposób bezpieczny
i ekologiczny. A czemu liście? Bo za
raz po trawie mamy ich w ogrodach
po prostu najwięcej.
Myślmy ekologicznie, nie wyrzucajmy tego cennego surowca!
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tekst: ROŚ
foto: Adobe Stock
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Polska wysycha
Czy za kilkadziesiąt lat woda będzie tak cenna jak ropa naftowa? Nie, będzie gorzej!
Woda jest jednym z najważniejszych zasobów występujących na ziemi, niezbędnym dla
wszelkich form życia. Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk
naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Pomimo, że
majowe i czerwcowe opady nieco polepszyły sytuację, to zjawisko suszy nie ustąpiło.
Wniosek jest jeden – Polska wysycha.
ZASOBY WODNE W POLSCE
I NA ŚWIECIE
Mimo, że woda zajmuje około
70% powierzchni naszej planety,
aż 97% jej zasobów to woda słona.
Słodka, stanowiąca pozostałe 3%,
nie jest w całości do naszej dyspo
zycji. Około 2/3 z niej uwięzione
jest w lodowcach i pokrywach lo
dowych, a 29% gromadzą wody

Określa ona wielkość zasobów
wodnych rzek oraz wód zmagazy
nowanych w źródłach podziem
nych przeliczonych na każdego
mieszkańca. Polska zaliczana jest
do krajów ubogich w zasoby wodne.
Podczas gdy średnia zasobów wod
nych na świecie wynosi 5900 m3 na
mieszkańca, w Polsce jest to zaled
wie 1400 m3.

Zasoby wodne w Polsce i na świecie (m3/1 mieszkańca)
Średnia globalna
5900

USA
8800

podziemne. Rzeki, słodkie jeziora
i płytkie wody podziemne stanowią
zaledwie 0,4% objętości wszystkich
wód słodkich.
Jakimi zasobami wodnymi dys
ponuje Polska? Niespecjalnie du
żymi. Jedną z miar, która pozwala
określić, ile wody pozostaje do dys
pozycji danego kraju jest wielkość
odnawialnych zasobów wody słod
kiej w przeliczeniu na mieszkańca.

Średnia europejska
3000

Polska
1400

W związku ze zmianami klima
tu problem będzie się pogłębiał.
W ostatnich latach obserwowana
jest zmiana rozkładu i charakteru
opadów. Roczna suma opadów nie
ulega dużym wahaniom, ale coraz
rzadziej obserwujemy deszcze lek
kie i umiarkowane, a coraz częściej
te gwałtowne i nawalne. Oznacza to
wydłużone okresy suszy, przeplatane
intensywnymi opadami. Rozgrzana

powierzchnia ziemi absorbuje
znacznie mniej wody, a jednoczesny
wzrost temperatury i liczby godzin
słonecznych ułatwia wodzie paro
wanie. Zjawiska te są ekstremalnie
widoczne w centralnej części Polski,
gdzie obserwuje się nawet pustyn
nienie.
Drugą kwestią są zmniejszające
się zasoby wód podziemnych, do
których infiltruje bardzo nieznacz
na ilość wód opadowych. Powodem
tego jest zeschnięta warstwa gleby,
która nie przepuszcza wód w głąb
ziemi i znacznie utrudnia jej wchła
nianie. Dlatego właśnie nawalne
deszcze tak często kończą się podto
pieniami. Dlaczego zbiorniki pod
ziemne są takie ważne? Ponieważ,
ze względu na lepszą jakość, aż 73%
gospodarstw domowych w Polsce za
opatrywana jest właśnie z nich.
GOSPODARKA WODNA
W POLSCE
W Polsce najwięcej wody wykorzy
stuje się na cele produkcyjne (69%).
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Potrzeby gospodarki komunalnej to
kolejne 20%. Rolnictwo, leśnictwo
oraz rybactwo to 10% wykorzystania.
Wśród gałęzi przemysłu największe
roczne zapotrzebowanie na wodę ce
chowało energetykę, wykorzystującą
około 60% pobranych wód. Winę za
to ponoszą elektrownie węglowe, wy
korzystujące ogromne ilości wody do
chłodzenia bloków.
Obecne gospodarowanie przestrze
nią również przyczynia się do proble
mów z gromadzeniem i utrzymaniem
wody w środowisku. Betonujemy
coraz więcej gruntów, używamy nie
przepuszczających materiałów, z któ
rych woda paruje zamiast wsiąkać
w glebę, wycinamy drzewa i wykasza
my roślinność. Ogromne znaczenie
mają także działania w ekosystemach
rzecznych. Wpływamy na naturalne
przepływy wód poprzez ich sztuczną
regulację, prace utrzymaniowe (po
głębianie koryt, odmulanie), które
przyspieszają odpływ wody, buduje
my tamy i bariery hydrotechniczne,
osuszamy bagna.
Powyższe zmiany niosą konse
kwencje zarówno dla mieszkańców,
jak i poszczególnych gałęzi gospo
darki. Woda jest niezbędnym czyn
nikiem produkcji przemysłowej.
Z problemem suszy borykają się
zwłaszcza rolnicy, gdyż nieregularne
deszcze nie sprzyjają uprawom, a na
sycenie wodą w głębszych warstwach
ziemi jest bardzo niskie. Wynika
to również z braku opadów śniegu
w zimie, który z punktu widzenia
bilansu wodnego jest bardzo ważny.

Kłopoty z wytworzeniem żywności
odbijają się na jej rosnących cenach.
Coraz częściej w polskich miejsco
wościach dokonuje się wstrzyma
nia dostaw wody do mieszkańców.
W zeszłym roku przykładem były
Skierniewice. Musimy się przyzwy
czaić, że takie sytuacje będą coraz
częstsze.
NIEWIDZIALNY PROBLEM
O suszy ciągle myślimy jako
o pewnej abstrakcji. Temat ten nie
wywołuje tyle strachu i emocji jak
inne katastrofy naturalne i może to
właśnie jest przyczyną opieszałości
rządzących w rozwiązywaniu tego
problemu. Jednak skutki suszy nie
ominą nikogo. Problem, który do
tyczy nas wszystkich wymaga po
dejścia systemowego.
Oszczędzanie wody w codzien
nych czynnościach również jest
bardzo ważne i powinniśmy je
kontynuować. Pamiętajmy, że nie
sprowadza się to wyłącznie do za
kręcania wody przy myciu zębów.
Warto zacząć myśleć o tym, jak za
trzymywać wodę w mniejszej skali
np. pozwalając na rozwój roślinno
ści takiej jak łąki kwietne, łapanie
deszczówki, czy pozostawienie
części ogrodu w formie niezabeto
nowanej. Na szczeblu gmin i po
wiatów powinny zaś powstać plany,
które uwzględnią zmieniający się
klimat i zrównoważony rozwój po
szczególnych regionów.
tekst: PACA
foto: PIXABAY/ Adobe Stock

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NA TERENIE GMINY STARE BABICE –
KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 15 września
do 20 października 2020 roku na terenie naszej gminy są
realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane
do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji
społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
niniejszego dokumentu.
Zachęcamy Mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety.
Kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/556316/
stare-babice-strefa-spoleczna-mieszkancy-2020.html
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W BADANIU.
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

Co to

Opieka nad zwierzętami
w gminie Stare Babice

Koty domowe, wolno żyjące
i bezdomne – jak je rozróżnić?
Ustawa o ochronie zwierząt wy
różnia trzy typy zwierząt: „domo
we”, „bezdomne” i „dzikie”.
• Koty domowe – to te wspólnie
z nami zamieszkujące, o które na
co dzień się troszczymy, które kar
mimy i wozimy do weterynarza.
•
Koty bezdomne – to osobniki,
które posiadały właściciela, zo
stały udomowione, a następnie
zaginęły właścicielowi lub, co
gorsze – zostały przez niego po
rzucone i obecnie nie można go
ustalić lub odnaleźć.
• Koty dzikie, czyli wolno żyjące –
nigdy nie miały właściciela, żyją
w warunkach niezależnych od
człowieka. Te zwierzęta nie były
udomowione i nigdy nie miały
właściciela. W świetle prawa nie
są one zwierzętami bezdomnymi –
a bardzo często mylimy te pojęcia.
Błędem jest więc określanie
kotów wolno żyjących – „bezdom
nymi”, chyba że bezspornie wiemy,
iż dany kot miał kiedyś dom i go
stracił. Okazjonalne lub stałe dokar
mianie takich zwierząt nie zmienia
niczego w ich statusie – są to nadal
koty wolno żyjące, a fakt korzysta
nia z dokarmiania pomaga im na
pewno przetrwać – ale nie powodu
je, iż stają się przez to zwierzętami
udomowionymi. Nie należy takich
kotów oswajać na siłę i zamykać
w celu ich udomowienia. Również
wyłapywanie ich i umieszczanie
w schroniskach jest łamaniem pra
wa i przykładem bezmyślności. Te
zwierzęta kochają swobodę – klat
ka w schronisku jest dla nich męką,
a stały kontakt z człowiekiem – po
wodem do stresów.
Koty wolno żyjące stanowią na
turalny element ekosystemu i mogą
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za kot?
bytować w miejscu, w którym by
tuje kocia populacja. Nie mogą być
przeganiane, wyłapywane, wywożo
ne ani przesiedlane. Właścicielem
wolno żyjących kotów jest Skarb
Państwa, a na gminie spoczywa
obowiązek zapewnienia im opieki.
Jak zapewniamy opiekę kotom
w naszej gminie?
Koty bezdomne, które trafiają do nas
są badane, leczone, szczepione i wy
dawane do adopcji po wcześniejszym
przeprowadzeniu zabiegów steryliza
cji i kastracji.
W stosunku do kotów wolno żyją
cych procedura jest inna. Po otrzy
maniu zgłoszenia od mieszkańców,
podstawiana jest specjalna klatka,
która umożliwia wyłapanie danego
osobnika. Następnie przeprowadza
ne są identyczne zabiegi, jak w przy
padku kotów bezdomnych z jednym
jednak wyjątkiem – koty zdrowe, po
wszystkich zabiegach wypuszczane
są w miejscu odłowienia.
W okresie wiosenno-letnim trafia
do nas mnóstwo kociąt, które zazwy
czaj są potomstwem kotów wolno
żyjących. Często osoby zgłaszające
potrzebę odłowienia nie sprawdza
rok
2018
2019
2020

Kampinos
88 000
90 000
91 000

Leszno
212 000
220 000
191 000

ją nawet, czy w pobliżu nie mieszka
kocia rodzina wolno bytująca. Kocię
ta oddzielone od matki mają bardzo
małe szanse na przeżycie, a adopcja
nie zawsze jest możliwa.
Pamiętajmy, by za każdym razem,
gdy będziemy mieć zamiar powiado
mić służby gminne celem odłowienia
zwierzęcia, upewnić się, że kot jest
porzuconym, bezdomnym czworo
nogiem. Każdego roku trafiają do nas
koty zadbane, zdrowe, często z ob
różką na szyi – nieraz okazało się, że
były to koty domowe, ale wychodzące! Pytajmy mieszkańców okolicy,
w której znajdujemy kota, czy bywa
tu często, czy ktoś go zna.
Opieka nad zwierzętami w gminie
Stare Babice w liczbach
Wydatki ponoszone przez gminę na
usługi w zakresie opieki weteryna
ryjnej nad zwierzętami przedstawia
my w tabelce. W jej zakres wchodzą:
kastracja, sterylizacja, elektroniczne
znakowanie, szczepienia przeciwko
wściekliźnie, szczepienia przeciwko
chorobom zakaźnym, odpchlenia,
odrobaczenia, morfologia, bioche
mia, badanie moczu, testy FIV/FeLV,
RTG, wyłapanie i transport zwie

Błonie
150 000
150 000
150 000

Gmina
Ożarów Maz.
260 000
260 000
260 000

rzęcia, wyjazd do wypadku wraz
z udzieleniem pomocy poszkodo
wanemu zwierzęciu, pobyt w klinice
oraz inne zabiegi w tym operacje.
rok

kwota w zł

2015

108 299,75

2016

202 837,49

2017

218 494,88

2018

205 636,33

2019

266 409,67

W 2017 roku udzielono pomo
cy weterynaryjnej 429 osobnikom
(łącznie psom i kotom); w 2018 –
448, a w roku 2019 roku aż 528.
Widać zatem, że wydatki na ten cel
z roku na rok rosną. Dlatego tak waż
ne jest racjonalne i właściwe gospo
darowanie środkami, aby zwierzęta,
które wymagają naszej pomocy za
wsze ją otrzymały.
Poniżej w zestawieniu tabelarycz
nym przedstawione są dane doty
czące finansowania realizacji całego
programu opieki nad zwierzętami w
powiecie warszawskim zachodnim.

Łomianki
277 825,63
282 871,96
308 727,17

tekst: ROŚ; foto: IB

Izabelin
135 000
235 000
132 000

Stare Babice
262 798
300 470
382 000

Źródło: dane z uchwalonych programów Rady Gmin na dany rok
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Smaki polskiej przyrody
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Kalina
– koralowa roślina
fragment
Kalina koralowa (Viburnum opulus), gdyż to o niej
mowa, u ludów słowiańskich symbolizowała młodość
i witalność. Uważano ją również za roślinę najpotężniejszej siły – Słońca. Z tego też powodu była rośliną
świętą i nietykalną. Z kolei przypominające krople
krwi owoce kojarzono z nieśmiertelnością, dlatego też
symbolizowały narodziny oraz życie.
Na świecie zidentyfikowano blisko 200 gatunków tej
rośliny, w Polsce naturalnie występują jedynie dwa: kalina koralowa i kalina hordowina.
Ten rodzimy dla naszych terenów krzew o rozłożystym pokroju i nieregularnym kształcie dorasta do 4-5
metrów wysokości i kwitnie na biało w drugiej połowie
maja charakterystycznymi dużymi (dochodzącymi do
10 cm średnicy) płaskimi, zebranymi w baldachy kwiatostanami. Jej charakterystycznym elementem są przebarwiające się jesienią na szkarłatno-purpurowy kolor
liście oraz krwistoczerwone owoce, które pojawiają się
na przełomie sierpnia i września.

Zbiór
W przypadku kaliny surowcem są zarówno kwiaty,
owoce, jak i kora. Zbiór kory należy przeprowadzać
wczesną wiosną, np. w kwietniu. W tym celu najlepiej wybierać młode gałązki, po czym je suszyć. Maj to

najlepszy moment na zbiór kwiatów, gdyż pozyskuje
się je na początku oraz w trakcie kwitnienia.
Z kolei owoce można zbierać od września do października. Charakteryzują się słodko-gorzko-cierpkim
smakiem i nie należy spożywać ich na surowo, gdyż
zawarte w nich saponiny są szkodliwe dla naszych
organizmów. Aby je wyeliminować, wystarczy owoce
ugotować. Z kolei gorzkawy smak skutecznie wyeliminuje ich wcześniejsze mrożenie przez około 24 godziny.
Chcąc pozyskać surowiec do naparów, owoce kaliny
wystarczy najpierw wysuszyć w piekarniku w temperaturze do 60°C.
Właściwości zdrowotne
Preparaty z kaliny wykazują następujące działanie:
• wodne i wodno-alkoholowe wyciągi działają rozkurczająco i uspokajająco na mięśnie macicy oraz mięśnie gładkie przewodu pokarmowego;
• 
przetwory działają: przeciwzapalnie, uspokajająco, a także uszczelniająco i wzmacniająco naczynia
krwionośne;
• sprzyjają również łagodzeniu stanów reumatoidalnych oraz działają moczopędnie.
Przetworzone w obróbce termicznej owoce są bogate
w rozpuszczalny w wodzie błonnik, przeciwutleniacze
i antocyjany. Wystarczy je gotować przez 10 minut, aby
utraciły substancje drażniące układ pokarmowy. Odwar z owoców, po osłodzeniu miodem, można podawać przy przeziębieniach oraz osłabieniu organizmu.

CIEKAWOSTKI
•	W tradycji ludowej wielu narodów słowiańskich kalina odgrywała istotną rolę. Zaobserwować
ją można m.in. jako częsty motyw pieśni oraz tradycji weselnych i pogrzebowych, a jej ludowe określenia to m.in.: kalinka

i śnieżynka. Według dawnych
wierzeń w kalinę nigdy nie uderzał piorun, dlatego też krzew ten
uznawany był za najbezpieczniejsze miejsce podczas burzy.
•	Medycyna ludowa głosi, że wywar z kory kaliny wpływa na
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porost włosów i skutecznie przywraca bujność czuprynie.
•	
Ewenementem w świecie przyrody są owoce kaliny, które nie
smakują ptakom, dzięki czemu
bardzo długo utrzymują się na
pędach roślin.
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Kalinowe powidła na miodzie

Propozycje wykorzystania kaliny

Macerat kalinowy w winie
Składniki:
• 2 szklanki owoców kaliny
 ilka łyżek miodu
•K
• 1 butelka wina półwytrawnego lub wytrawnego

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

Przygotowanie:
Owoce kaliny opłukać i zalać kilkoma łyżkami miodu
i odstawić na 1 dzień. Dodać wino i macerować przez
kolejne 10 dni, co jakiś czas potrząsając. Po tym czasie
odcedzić i przelać do ozdobnej karafki. Z uwagi na brak
konserwantów – przechowywać w lodówce.

Uspakajająco-wzmacniająca kalinowa herbatka

Regenerujący wywar do włosów

Składniki:
• ½ łyżeczki wysuszonych owoców kaliny
• 250 ml wrzącej wody
• 1 łyżeczka miodu (wedle uznania)

Składniki:
• 1 łyżka suszonej kory lub pociętych, suszonych
gałązek
• 1 litr wody

Przygotowanie:
Suszone owoce kaliny zalać wrzącą wodą i odstawić
pod przykryciem na 30 minut. Wywar pić w ilości pół
małej filiżanki 2 x dziennie. Do smaku można dosłodzić
miodem.

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.

Przygotowanie:
Suszoną korę lub gałązki gotować w 1 litrze wody
przez około 15 minut. Otrzymany wywar odstawić na
kilka minut do wystudzenia. Włosy płukać zaraz po
umyciu.

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: Joanna Szczepanik
foto: Joanna Szczepanik, Adobe Stock
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Smaki polskiej przyrody

Przygotowanie:
Owoce kaliny opłukać. Miód z odrobiną wody podgrzać do momentu wrzenia i wrzucić kalinę; ponownie
podgrzać przez 5 minut i odstawić. Procedurę powtórzyć jeszcze dwukrotnie przez kolejne dwa dni. Trzeciego dnia jeszcze gorące powidła nałożyć do wyparzonych
słoiczków i zakręcić.

Składniki:
• 1 kg owoców kaliny
• 1/2 kg miodu
•w
 oda
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Z kulturą
biblioteka

„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
W. Szymborska

za pan brat

Kiedy ostatni raz byłaś/byłeś w babickiej bibliotece? Myślisz, że to nie miejsce dla Ciebie?
Kojarzy Ci się ze starymi, zakurzonymi książkami? Myślisz, że w bibliotece wieje nudą?
ZDECYDOWANIE NIE!!! Biblioteka to całkiem fajne miejsce, w którym każdy znajdzie
coś dla siebie. Zajrzyj i przekonaj się, że babicka biblioteka to Twoje miejsce!

48

Oprócz książek do wypożyczenia, rozdajemy kody
dostępu do wypożyczalni e-booków Legimi. Posiadacz takiego kodu zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 60 000 tytułów przez cały miesiąc. Pamiętajcie, iż
ilość kodów dostępu do platformy Legimi jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Kody generowane i wydawane są pierwszego roboczego dnia
miesiąca. Mamy także spory wybór audiobooków.
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za otrzymywane od Sympatyków, Miłośników, Przyjaciół
i Czytelników babickiej biblioteki dary książkowe,
które wzbogacają i urozmaicają nasze zbiory. Pozyskane od Darczyńców książki świadczą o sympatii
i przychylności, jaką wzbudza w lokalnym otoczeniu
nasza biblioteka. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym
Przyjaciołom za te cenne dary, które przyczyniają się
do pomnożenia radości, jaką daje czytanie. Serdecznie
dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom za pomoc
i wsparcie. Biblioteka sukcesywnie dokonuje zakupów
nowości wydawniczych. A dzięki Ofiarodawcom – biblioteczny księgozbiór nieustannie poszerza się.
W 2019 roku biblioteka otrzymała w darze łącznie 1 102 woluminy, w tym 886 pozycji dla dorosłych
oraz 216 książek dla dzieci i młodzieży. Natomiast
od stycznia do sierpnia 2020 roku wzbogaciliśmy się
o 600 woluminów (413 pozycji dla dorosłych oraz 187
książek dla dzieci i młodzieży).
Każdy, kto posiada interesujące i niepotrzebne
książki oraz audiobooki (najlepiej wydane po 2005
roku) może je przynieść do naszej biblioteki, a my
wprowadzimy je na biblioteczny inwentarz tak, by
inni Czytelnicy mogli z nich korzystać!
Serdecznie zapraszamy także do wymiany książkowej na specjalnie przygotowanym bookcrossingowym1
regale z książkami, który znajduje się przy wejściu do
naszej biblioteki, w budynku Domu Kultury.
Każdy może wybrać interesującą lekturę dla siebie.
Tu również trafiają książki otrzymane w darze przez
babicką bibliotekę, które nie zostały włączone do
1

 ookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania
B
książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Bookcrossing polega na zostawianiu
przeczytanych książek w miejscach publicznych.
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księgozbioru. Wówczas można je wziąć ze sobą, przeczytać i przekazać dalej.
Z radością informujemy, iż Biblioteka Publiczna
Gminy Stare Babice kolejny rok z rzędu bierze udział
w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty
bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału
nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost

biblioteka
dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. W roku 2020 babicka biblioteka
otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację
w wysokości 4 300 zł.

Szanowni Państwo,
Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety konsultacyjnej w ramach funkcjonowania Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice i uwzględnienia potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. Dzięki udzielonym odpowiedziom
będziemy mogli poznać Państwa opinie. Każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo ważna. Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem https://
forms.gle/MnchVQWxS69Sg1Jx6 oraz formie papierowej w Bibliotece. Wypełnienie ankiety zajmie około 10
minut, zaś wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe. Zachęcamy do jej wypełnienia i wyrażenia swoich
opinii dotyczących funkcjonowania, rozbudowania,
ewentualnego poszerzenia oferty babickiej biblioteki
oraz zaproponowania zmian, które ulepszą naszą pracę,
a także pozwolą wypracować ofertę adekwatną do potrzeb mieszkańców.

Projekt dla Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice walczy o wygraną
w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie
dla osób w wieku 65–75
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację „Programu bezpłatnych szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku
życia” w 2020 roku wpłynęła i została wybrana
do realizacji programu tylko jedna oferta.
Jest to oferta NZOZ Medicor – Centrum
Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z siedzibą Feliksów, ul. Stołeczna 145, 05-083 Zaborów.
W związku z tym szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Stare Babice powyżej 65 roku życia, zgodnie
z Programem – będą wykonywane w punkcie szczepień zlokalizowanym w Przychodni NZOZ Medicor w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 818 i tu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szczepienia.
Oczywiście prosimy o zapisy telefonicznie
pod nr tel. 22 752 08 28
Jednocześnie informujemy, że dla osób powyżej 75 roku życia – szczepionka przeciwko
grypie jest bezpłatna. Dlatego prosimy, żeby
takie osoby nie korzystały z Programu.
Osoby powyżej 75. roku życia, które chcą
zastać zaszczepione przeciwko grypie prosimy
o kontakt (najlepiej telefoniczny) z placówką medyczną, do której złożyli deklarację i są
w niej zapisani. Szczepionka przeciwko grypie
jest dla tych osób bezpłatna, ale jest na receptę, którą otrzymają Państwo z przychodni, do
której są Państwo zapisani.
test: UGSB; foto: Adobe Stock

Miło nam poinformować, iż projekt „Zakup nowości
wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare
Babice” przeszedł pomyślnie ocenę co do zgodności
z prawem oraz wykonalności technicznej i został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Głosować będzie można od 26 października do 16 listopada, wyłącznie przez internet.
Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa
głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej
głos oddaje opiekun prawny.
O tym, czy projekt będzie realizowany, dowiemy się
najpóźniej 30 listopada. Zaś przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku. Każdy głos jest na wagę złota!
https://bom.mazovia.pl/projekt/111
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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sport

Stare Babice BMX Challenge 2020
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15 sierpnia odbyła się 7. już edycja naszych corocznych zawodów BMX w Borzęcinie Dużym.
Pomimo przypadającego tego dnia święta oraz trudnej sytuacji spowodowanej pandemią frekwencja zarówno wśród zawodników jak i kibiców nie rozczarowała. Mało tego, na skateparku
pojawiło się więcej riderów niż w poprzedniej edycji!
Jak to zwykle w przypadku naszych
imprez bywa, nie mogliśmy narzekać
na pogodę o czym najlepiej przekonał się prowadzący zawody Hubert
Cichecki, który po wręczeniu nagród kolorem skóry przypominał
rdzennego mieszkańca Ameryki Północnej! O ścieżkę dźwiękową po raz

kolejny zadbał niezawodny DJ Def,
który granymi numerami przywoływał wspomnienia rewelacyjnej serii
gier Tony Hawk Pro Skater. Przed
i po zawodach odbyły się z kolei
warsztaty BMX dla najmłodszych
mieszkańców gminy Stare Babice,
których mamy nadzieję zobaczyć już

za rok na starcie 8. edycji. Nazwiska
zwycięzców można znaleźć na stronie https://gosirstarebabice.pl
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich zawodników, kibiców
oraz dla partnerów i patronów medialnych. Widzimy się za rok!
tekst/foto: GOSiR Stare Babice

GOSiR Stare Babice
serdecznie zaprasza na zajęcia w nowym sezonie 2020/2021

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z instruktorami
i trenerami.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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akrobatyka – 501 284 628
gimnastyka artystyczna – 576 122 526
karate – 602 525 271
boks – 512 161 773
judo – 501 353 446
tenis stołowy – 604 472 564
crossminton – 606 661 804
koszykówka – 502 242 114
zajęcia biegowe – 510 186 108
nordic walking – 722 222 003
przedszkole piłkarskie – 504 174 274

sport

Turniej Beach Volleyball

Stare Babice 2020
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Po ponad dziesięciu godzinach rywalizacji zostały wyłonione najlepsze
pary. Turniej damski rozgrywany był w systemie do jednego wygranego seta
do 21 punktów. Dodatkowo mecze o medale rozgrywane były do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Turniej męski od fazy półfinałowej rozgrywany był do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
Najlepsze pary w turnieju damskim oraz męskim otrzymały pamiątkowe
medale oraz nagrody rzeczowe wręczone przez Przewodniczącego Rady
Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza oraz Prezesa UKS Siatkarz Stare Babice Karola Rusaka. Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali
GOSiR Stare Babice, UKS Siatkarz oraz główny sędzia turnieju Pani Martyna Jakubowska.
Klasyfikację końcową znajdą Państwo na stronie: https://gosirstarebabice.
pl/podsumowanie-turnieju-beach-volleyball-stare-babice-2020/.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za siatkarskie emocje na
najwyższym poziomie oraz gratulujemy zwycięzcom.
tekst: GOSiR Stare Babice, foto: Wojciech Jędrysiak

15 sierpnia odbył się turniej
siatkówki plażowej Beach Volleyball Stare Babice 2020 organizowany przez GOSiR Stare Babice i UKS Siatkarz Stare
Babice. Turniej rozgrywany
był w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej. Na starcie
stanęło 13 par damskich i 24
pary męskie.
wrzesień/październik 2020 gazetaBABICKA

reklamy
Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
Stare Babice, 21.09.2020 r.

RPP.6721.56.2020

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie
Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, z późniejszymi zmianami – Obszar Nr 1.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 12 października 2020 r. do 13 listopada
2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na
stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz
na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany
miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: 21 października 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.
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UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń
oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji
publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m
oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
– w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 30 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie
internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządz‑enia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
ZAWIADOMIENIE
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że podjęta została uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Gminy Stare Babice z 17 września 2020 r
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, obejmująca działki przed scaleniem
o nr ew.: 454/1, 460/2, 460/4, 461/3, 463/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/3, 471/2, 474/2 i 474/3 oraz część działek: 449/2, 450/3,
451, 455/3, 456/1, 457, 458/1, 459, 462, 464, 466/19, 468, 469/5, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1, 475/1, 476/6, 477/1, 478/1, 479/1,
480, 481/1, 482, 483/1, 484/1 i 485/1.
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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!

793 44 95 44

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawa świeżych warzyw i owoców
w ciągu 24 h
● przeprowadzki , usługi transportowe
● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● wynajem samochodów dostawczych
chłodnia, winda

tel. 795 – 596 – 016

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

607 037 385

602 219 854

Cer tyf ikaty jakości
Zielonki, ul. Warszawska 448, 05-082 Stare Babice

Drewno kominkowe
Pellet drzewny EN A1
Brykiet RUF
Ekogroszek do 28 MJ/kg
Węgiel kostka i orzech
Drewno kominkowe Pellet Brykiet
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX

e-mail: infor@firmalux.com.pl
www.pellet-ekogroszek.olx.pl

/AABEL

L

Ośrodek Szkolenia Kierowców

RELAX

L

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

