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informacje
Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (z  dnia 
9 października 2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii zawiadamiamy o ograniczeniu pracy Urzędu 
Gminy w Starych Babicach w sposób następujący:
•  wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów z wyjątkiem 

spraw związanych z wydawaniem aktów zgonów, których 
załatwienie wymaga wcześniejszego kontaktu z USC pod 
nr telefonu 22 722 90 36;

•  bezpośrednie złożenie dokumentów/korespondencji w for-
mie papierowej dopuszczalne będzie poprzez jej pozosta-
wienie w specjalnej skrzynce na korespondencję usytu-
owanej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu; 
w  przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia 
korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane kore-
spondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej; 

•  zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z  Urzę-
dem pod numerami telefonów: 22 722 95 81, 22 722 94 51, 
w  godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 8:00–17:00, 
wtorek – środa 8:00–16:00, piątek 8:00–15:00 oraz za pomo-
cą korespondencji elektronicznej na adres: gmina@stare-
-babice.pl lub za pośrednictwem konta e-Puap.
Płatności za wodę, śmieci oraz inne zobowiązania wzglę-

dem gminy można realizować bez dodatkowych opłat 
w Banku Spółdzielczym przy ul. Warszawskiej 189 w Babi-
cach Nowych. 

W  sprawach, które wymagają dotrzymania terminów 
postępowania administracyjnego, prosimy o  kontakt tele-
foniczny lub mailowy z urzędnikami. Wszelkie informacje 
dotyczące numerów telefonów do referatów oraz adresy ma-
ilowe są dostępne są pod adresem: https://stare-babice.pl/
urzad-gminy/referaty/

Wskazane w  Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu 
Gminy w  Starych Babicach obowiązują od 9 października 
2020 r. do odwołania.

Wszystkim Dyrektorom, Pedagogom, 
Wychowawcom i Pracownikom 

oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy podziękowania i słowa uznania 

za odpowiedzialną pracę 
na rzecz młodego pokolenia w naszej gminie

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, 
obchodzonego 13 października, 

wszystkim pracownikom  
Ratownictwa Medycznego 

składamy życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz podziękowania za codzienny  

wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej  
i odpowiedzialnej pracy na rzecz  

drugiego człowieka
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Szanowni Mieszkańcy
Pandemia mocno przyspieszyła. Jak wiecie, zaraziłem się koronawirusem, 

lecz po kliku dniach ostrej choroby i poważnego osłabienia wszystko skończy-
ło się dobrze. 

Chcąc minimalizować ryzyko zakażeń i  rozprzestrzeniania się epide-
mii w naszej gminie podjąłem decyzję o zmianie sposobu funkcjonowania 
Urzędu Gminy. Aby nie narażać Państwa i pracowników Urzędu, wszelkie 
sprawy będzie można załatwić zdalnie za pomocą zakładki e-boi na stronie 
internetowej gminy lub w aplikacji Stare-Babice. Urząd Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności zaprasza Państwa po wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym.

Mimo, że pandemia przyspieszyła, nie znaczy to, że powinniśmy zwolnić. Zgodnie z planem rozpoczęliśmy 
budowę ronda w Zielonkach-Parceli u zbiegu ulic Warszawskiej i Południowej.

Wiąże się to z utrudnieniami w komunikacji publicznej i  ruchu drogowym. Całość inwestycji potrwa 
najkrócej jak się da i za niecałe trzy miesiące wszelkie utrudnienia powinny zniknąć, a bezpieczeństwo tego 
węzła ulegnie istotnemu polepszeniu. Dlatego proszę Państwa o cierpliwość i zrozumienie.

W Szkole Podstawowej w Starych Babicach zakończyliśmy remont i przebudowę szatni. Dzieci mogą już 
korzystać z nowych, estetycznych oraz funkcjonalnych szafek i nie będą już zmuszone dźwigać codziennie 
wszystkich podręczników. Wyremontowaliśmy także dwie świetlice i salę do rytmiki.

Rolnikom z naszej gminy chciałbym przypomnieć o  możliwości otrzymania pomocy z ARiMR w ramach 
programu inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej. Wnioski można składać do końca roku. 
Otrzymać można nawet 300 tysięcy złotych. 

W te szare jesienne dni przyszła do nas również dobra wiadomość. „Dziennik Gazeta Prawna” opubliko-
wała coroczny ranking gmin w Polsce pod nazwą „Perły Samorządu”. Ocenie podlega jakość życia miesz-
kańców, infrastruktura, dbałość o środowisko, atrakcyjność inwestycyjna i społeczna.

W tym roku nasza gmina została sklasyfikowana na 7. miejscu spośród wszystkich gmin w Polsce.  
Bardzo się z tego cieszę i serdecznie Państwu gratuluję.

Jak zawsze zapraszam na strony Urzędu Gminy, jednocześnie życzę Państwu słońca i zdrowia. Proszę 
dbajcie o siebie.

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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To już ósma edycja tego konkursu. 
Organizatorem wydarzenia jest fir-
ma Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie; ranking, tworzony jest 
wspólnie przez redakcję „Dzienni-
ka Gazety Prawnej” oraz Partnera 
Merytorycznego, którym jest firma 
Deloitte Consulting S.A. z  siedzibą 
w Warszawie.

Celem Rankingu jest wyłonienie 
oraz nagrodzenie najlepszych pol-
skich samorządów gminnych oraz 

włodarzy tych samorządów (wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast). 

Gminy oceniane są w  katego-
riach: wiejskie, miejsko-wiejskie, 
i miejskie do 100 tys. mieszkań-
ców oraz miejskie powyżej 100 tys. 
mieszkańców. W ramach każdej ka-
tegorii ocenia się osobno: najlepszą 
gminę i najlepszego włodarza. 

Rozdanie nagród zwyczajowo 
odbywa się podczas Kongresu, któ-
ry jest jednym z  najważniejszych 

wydarzeń roku dla przedstawicieli 
samorządu terytorialnego. 

Prezydenci, burmistrzowie i wójto-
wie spotykają się – tym roku online 
– i  wymieniają doświadczeniami, 
próbując znaleźć rozwiązania dla no-
wych wyzwań stojących przed samo-
rządami w Polsce. 

Kongres jest też okazją do ogłosze-
nia wyników rankingu gmin. Ocenie 
podlega jakość życia mieszkańców, 
infrastruktura, dbałość o środowisko, 

R a n k i n g  
Perły Samorządu 2020
W tym roku Gmina Stare Babice zajęła 7. miejsce w kategorii gmina wiejska, a wójt Sławomir 
Sumka zajął 4. miejsce w rankingu najlepszych wójtów gmin wiejskich w Polsce. Gratulujemy!
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atrakcyjność inwestycyjna i  społeczna. Zwy-
cięzcą w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
została gmina Iława.

Osobną kategorią jest ocena pracy włoda-
rzy samorządów – prezydentów, burmistrzów 
i  wójtów. Tu o  pozycji w  rankingu decyduje 
sprawność zarządzania, komunikacja z  miesz-
kańcami, umiejętność identyfikacji i  rozwiązy-
wania problemów gminy. W tym roku pierwsze 
miejsce zajął wójt Iławy.

Tegoroczne wyróżnienia to nie pierwsze w na-
szej historii. Wcześniejsze przyznane były w  la-
tach 2017 i 2018. W ubiegłym roku w kategorii 
Skarbnik Samorządu wśród wyróżnionych zna-
lazła się Irena Sotomska – skarbnik gminy Stare 
Babice. Dwa lata temu było to wyróżnienie dla 
gminy Stare Babice w kategorii gmin wiejskich, 
która znalazła się w pierwszej dziesiątce najlep-
szych. W roku 2017 otrzymaliśmy dwie nagrody 
– wyróżnienie dla gminy Stare Babice w kategorii 
gmin wiejskich oraz III miejsce dla wójta gmi-
ny Krzysztofa Turka w kategorii włodarze gmin 
wiejskich.

Z  pełnym zestawieniem nagród, wyróżnień 
i certyfikatów, którymi została nagrodzona nasza 
gmina na przestrzeni lat można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy: https://sta-
re-babice.pl/o_gminie/nagrody-i-certyfikaty/

Gratulujemy Mieszkańcom, Urzędnikom 
i Wójtowi!

tekst: UG, AK

Redaktor naczelny 
DGP, Krzysztof Jedlak 

podczas kongresu Perły 
Samorządu
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BUDOWA RONDA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 

W  tej chwili trwają tu roboty: ziemne, budowlane 
i brukarskie; przeprowadzana jest likwidacja kolizji ener-
getycznych, tzn. przestawiane są słupy energetyczne. 
W dalszej kolejności prowadzona będzie budowa oświe-
tlenia ulicznego.

W chwili, gdy powstaje ten tekst, wykonano już nastę-
pujące prace: przeniesiono o kilkanaście metrów w stro-
nę Warszawy kapliczkę, która znajdowała się w  obrębie 
planowanej budowy; rozebrano część zatoki autobusowej 
i chodników, wdrożono nową czasową organizację ruchu; 
wybudowano tymczasowy peron autobusowy w miejsce 
czasowo zlikwidowanego przy komisie samochodowym, 
dokonano frezowania nawierzchni całej szerokości ulicy 
Południowej na przebudowywanym odcinku i południo-
wej części ulicy Warszawskiej, dokonano wymiany pod-
łoża na tzw. poszerzeniach pod nową konstrukcję ronda 
oraz rozpoczęto krawężnikowanie. Wśród robót przy-
gotowawczych miały miejsce także niezbędne rozbiórki 
w zakresie ogrodzeń nieruchomości – np. betonowy płot 
przy garażach na ul. Południowej. 

   12 października – 15 listopada
Utrudnienia:
–  zamknięcie pasa ruchu w stronę Warszawy;
–  ruch wahadłowy jednym pasem w obydwu kierun-

kach;
–  zamknięcie ul. Południowej.
Zakres prac: budowa ronda.

   16 października – 29 listopada
Utrudnienia:
–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej od strony północnej;
–  wprowadzenie ruchu w obydwu kierunkach z wpro-

wadzeniem ruchu okrężnego na skrzyżowaniu.
Zakres prac: budowa ronda.

   30 listopada – 6 grudnia
Utrudnienia:
–  utrzymanie ruchu na ul. Warszawskiej w obydwu kie-

runkach (przy zwężeniu jezdni);
–  utrzymanie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu;
–  utrzymanie ruchu w obydwu kierunkach na ul. Połu-

dniowej (przy zwężeniu jezdni).
Zakres prac: budowa wysp dzielących.

   7 grudnia – 13 grudnia
Utrudnienia:
–  całkowite zamknięcie jezdni ul. Warszawskiej na od-

cinku od ul. Piaskowej do ul. Osiedlowej (godziny 
nocne).

Zakres prac: frezowanie nawierzchni; ułożenie war-
stwy ścieralnej.

Modernizacja skrzyżowań  
na ulicy Warszawskiej

Przebudowa i modernizacja newralgicznych skrzyżowań na ulicy Warszawskiej planowana była od wielu lat. 
Prace ruszyły w tym roku z końcem września, zakończenie ich planowane jest na połowę grudnia. Wiele jed-
nak zależy od sprzyjających warunków pogodowych, które są konieczne przy znacznej części prac drogowych. 
Zgodnie z obietnicą sprzed miesiąca prezentujemy Państwu harmonogram prac wszystkich trzech skrzyżowań.
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BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ – 
SKRZYŻOWANIE ULICY WARSZAWSKIEJ 
Z PIŁSUDSKIEGO, BABICE NOWE

   19 października – 15 listopada
Utrudnienia:
–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej od strony pół-

nocnej;
–  utrzymanie ruchu na ul. Warszawskiej w  obydwu 

kierunkach;
–  zwężenie jezdni ul. Piłsudskiego na odcinku pomię-

dzy ul. Kresową a ul. Warszawską.
Zakres prac: roboty brukarskie.

   16 listopada – 6 grudnia
Utrudnienia:
–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej poprzez wyłączenie 

jej środkowej części z ruchu;
–  utrzymanie ruchu na ul. Warszawskiej w  obydwu 

kierunkach;
–  zwężenie jezdni ul. Piłsudskiego na odcinku pomię-

dzy ul. Kresową a ul. Warszawską.
Zakres prac: budowa wysp.

   7 grudnia – 13 grudnia
Utrudnienia:
–  wprowadzenie ruchu wahadłowego w  godzinach 

nocnych oraz w dni wolne od pracy w związku z fre-
zowaniem oraz układaniem warstwy ścieralnej.

Zakres prac: frezowanie jezdni; ułożenie warstwy 
ścieralnej.

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 
SKRZYŻOWANIE ULICY WARSZAWSKIEJ 
Z REYMONTA, LATCHORZEW

   26 października – 8 listopada
Utrudnienia:

–  zamknięcie ul. Reymonta na odcinku od ul. Asnyka 
do ul. Warszawskiej;

–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej po stronie północnej;

–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej do jednego pasa 
ruchu – ruch wahadłowy sterowany ręcznie.

Zakres prac: roboty brukarskie, kanalizacja deszczowa.

   9 listopada – 22 listopada
Utrudnienia:
–  zamknięcie ul. Reymonta na odcinku od ul. Asnyka 

do ul. Warszawskiej;
–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej po stronie północnej;
–  ruch na ul. Warszawskiej w obydwu kierunkach.
Zakres prac: roboty brukarskie

   23 listopada – 29 listopada
Utrudnienia:
–  przywrócenie ruchu w  obydwu kierunkach na 

ul. Reymonta;
–  zwężenie jezdni ul. Warszawskiej po stronie połu-

dniowej;
–  ruch na ul. Warszawskiej w obydwu kierunkach.
Zakres prac: roboty brukarskie.

   30 listopada – 6 grudnia
Utrudnienia:
–  ruch na ul. Warszawskiej w obydwu kierunkach przy 

jednoczesnym zwężeniu jezdni.
Zakres prac: roboty brukarskie.

   7 grudnia – 13 grudnia
Utrudnienia:
–  zamknięcie jezdni ul. Reymonta od ul. Asnyka do 

ul. Warszawskiej.
Zakres prac: frezowanie nawierzchni, układanie war-

stwy ścieralnej.

WYBUCHOWE NIESPODZIANKI

W trakcie robót ziemnych w okolicy sklepu Plantico pra-
cownicy budowy natknęli się na niezwykłe znaleziska. 
30  września pracownicy budowy zawiadomili policję, 
a ta – specjalistyczne służy. Działania policjantów będą-
cych na miejscu interwencji polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu Patrolu Saperskiego 
2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. 

Patrol Saperski nr 19 podjął 13 sztuk granatów moździe-
rzowych kaliber 81 mm. Kolejna niespodzianka została 
odkryta 8 października przy ulicy Południowej. Tym ra-
zem było to 17 sztuk granatów, identycznych jak tydzień 
wcześniej. 
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Warto w  tym miejscu przypomnieć, że zasady funk-
cjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane 
ustawą z 21 lutego 2014 r. Stanowi ona zbiór jednolitych 
dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału miesz-
kańców wsi we współdecydowaniu o  wydatkach czę-
ści budżetu na dany rok. Pieniądze te są wyodrębniane 
z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane so-
łectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawio-
nego w ustawie.

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia musiały speł-
niać równocześnie trzy podstawowe warunki: być 
zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie życia miesz-
kańców oraz być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

Spośród zgłoszonych do wójta gminy Stare Babice 
większość została już zaakceptowana. Dwa zostały od-
rzucone, a co do trzech ustanowiony został nowy termin 
na sporządzenie korekty. Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu zestawienie wszystkich wniosków wraz z kosztami.

tekst: AK, tabela: UGSB, foto: Adobe Stock

Wrzesień i  początek października obfitowały 
w spotkania, na których przedstawiano i dys-
kutowano pomysły mieszkańców, sołtysów 
i  radnych dotyczące przeznaczenia funduszy 
sołeckich przyznanych na najbliższy rok. 

Fundusz sołecki na 2021 r. 1 329 170,81

Stan na 15.10.2020 r.

Sołectwo Kwota przeznaczona z danego sołectwa w pln Koszt całkowity

Wspólne przedsięwzięcia 197 229,07

Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego

Organizacja wianków
 15 021,90
 15 021,90

30 043,80

Wierzbin
Zalesie

Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami w  2021 r. będą 
mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie
 10 000,00
 3 000,00

13 000,00

Wierzbin
Zalesie 

Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja
 5 000,00
 3 000,00

8 000,00

Wierzbin
Zalesie 

Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów
 5 000,00
 2 000,00

7 000,00

Wierzbin
Zalesie

Budowa „Zielonej Sali” w Ogólnodostepnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 
 20 000,00
 5 000,00

88 685,27

Fundusze 
sołeckie 2021

Redakcji „Gazety” udało się uzyskać kilka infor-
macji od oficera prasowego saperów 2. Mazowiec-
kiego Pułku Saperów ppor. Aleksandry Smoleń: 
były to niemieckie granaty moździerzowe WGR-34 
(Wurfgranate) z zapalnikiem Z-38. Długość grana-
tu bez zapalnika – 300  mm, zapalnik ebonitowy, 
ilość materiału wybuchowego w granacie: 0,553 kg, 
masa pocisku – 3,5 kg, strefa rozrzutu odłamków: 
700 m. Cechy charakterystyczne związane z  nie-
mieckim pochodzeniem niewybuchu to brzechwa 
ze statecznikami (12 sztuk) oraz średnica 81  mm. 
Identyfikacja granatów po zapalniku była znacznie 
utrudniona ze względu na silne oblepienie ziemią. 

Jednocześnie przypominamy za policją:
Należy pamiętać, że zabezpieczanie niewy-

buchów na własną rękę jest postępowaniem 
niebezpiecznym. Istnieje bardzo duże prawdo-
podobieństwo, iż w skorodowanym opakowaniu 
znajduje się odporny na warunki atmosferycz-
ne, niezależny od daty produkcji, niebezpieczny 
i  ciągle zdatny do użytku ładunek wybuchowy. 
Przemieszczanie znaleziska bywa bardzo ry-
zykowne, ponieważ niewłaściwe postępowanie 
może doprowadzić do zainicjowania eksplozji. 

W  przypadku ujawnienia niewybuchu, niewy-
pału czy innego, wzbudzającego nasze podejrzenia 
przedmiotu, należy niezwłocznie powiadomić poli-
cję. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy w widoczny 
sposób oznaczyć miejsce znaleziska i  odseparować 
je od osób postronnych do przyjazdu patrolu policji. 

tekst: UGSB, AK
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Sołectwo Zadanie Koszt w pln 

Przedsięwzięcia/zadania poszczególnych sołectw 1 089 441,74

Babice Nowe

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice 11 000,00 

Dzień z Kulturą 20 000,00 

Zajęcia pilates dla mieszkańców Babic Nowych 10 000,00 

Integracja mieszkańców Babic Nowych 20 000,00 

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach 1 343,20 

Blizne 
Jasińskiego

Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 60 000,00 

Blizne 
Łaszczyńskiego

Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, 
na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łączej ilości 4

24 000,00 

Instalacja dwóch czujników smogu monitorujacych jakość powietrza w Bliznem 
Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnetrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej 
o stanie jakości powietrza

18 000,00 

Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala 
Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej 
przy posesjach nr 49, 55

15 000,00 

Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego 3 000,00 

Borzęcin Duży Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski 25 021,90 

Borzęcin Mały
Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski 31 000,00 

Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice 464,59 

Janów

Projekt na oświetlenie ul. Sulika 25 000,00 

Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem 15 000,00 

Zakup dozowników dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w związku z pandemią 
COVID 19 

2 839,26 

Przeznaczenie środków na materiały, prelekcje, spotkania cykliczne dotyczące promowania 
przyrodniczo-historycznych walorów sołectwa Janów i gminy Stare Babice

6 000,00 

Klaudyn

Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż 
piłkochwytów (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem)

54 000,00 

Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt. 11 000,00 

Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności 
klaudyniaków

10 000,00 

Koczargi Nowe

Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci 8 000,00 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Koczarg Nowych 8 000,00 

Zakup pojemnika „Serce na korki”, które będą przekazywane dla potrzebujących 2 000,00 

Borzęcin Mały
Borzęcin Duży
Topolin

 8 500,00
 50 000,00
 5 185,27

Koczargi Stare
Koczargi Nowe

Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej 
nr 252/30 położonej w Koczargach Starych
 20 000,00
 20 000,00

40 000,00

Wierzbin
Wojcieszyn

Doposażenie kontenera w  Wojcieszynie na ulicy Sielskiej w  instalację elektryczną 
z przyłączem
 4 000,00
 6 500,00

10 500,00
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Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych 2 913,40 

Zakup stołu zewnetrznego do ping-ponga 5 000,00 

Koczargi  
Nowe-Bugaj

Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj 22 132,16 

Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bugaj 2 400,00 

Koczargi Stare

Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z opragramowaniem 
dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

10 600,00 

Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elemnetów wyposażenia do ratownictwa 
wysokościowego dla OSP Babice

10 000,00 

Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców 4 000,00 

Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

30 421,00 

Kwirynów

Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy 
ulicami Pohulanką a Świerkową 

15 000,00 

Montaż koszy na śmieci 4 000,00 

Montaż lustra drogowego przy ulicy Berberysowej 2 000,00 

Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (jeżyków) we wsi Kwirynów 3 500,00 

Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla Klubu 
Seniora „Nadzieja”

5 000,00 

Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim – zakup i montaż zabawki wspinaczkowej 18 500,00 

Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim 17 000,00 

Dofinansowanie działaności biblioteki gminnej na zakup książek 4 000,00 

Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice 6 021,90 

Latchorzew

Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Jankowsiego z kostki brukowej – 2 szt. 14 000,00 

Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców 
Styczniowych

11 000,00 

Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Oddziału „Dzieci 
Warszawy” do Lasu Bemowskiego

5 000,00 

Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy 
na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew

27 000,00 

Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców 
Styczniowych 25 (adres posesji) – wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego

10 000,00 

Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego 8 000,00 

Lipków
Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; kamery do czytania tablic 
rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łaczy NETFALA

45 021,90 

Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości 30 000,00 

Lubiczów Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów 10 831,37 

Mariew
III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie 
oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariew piłkochwytów

38 162,31 

Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci 4 000,00 

Stanisławów
Postawienie wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów” 20 000,00 

Doświetlenie ulic w okresie świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji 
świątecznej na słupach oświetleniowych

6 257,67 

Stare Babice

Zakup książek dla biblioteki gminnej 1 000,00 

Zakup pompy wysokiej wydajności (na przyczepie) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Babicach 

10 000,00 

Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców 5 000,00 
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Stare Babice

Zakup koszy na śmieci 5 000,00 

Zakup ławek parkowych 10 000,00 

Wykonanie miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. 
Kampinoskiej)

10 000,00 

Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-ponga 6 000,00 

Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy 6 000,00 

Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż 2 021,90 

Topolin Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej 30 000,00 

Wierzbin
Uzupełnienie księgozbioru w bibliotece gminnej 739,52 

Spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej 5 000,00 

Wojcieszyn

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie od strony wschodniej 
przy wiatach

15 000,00 

Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie 25 000,00 

Rozbudowa monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie 20 000,00 

Zakup artykułów sportowych dla UKS Borzęcin 3 000,00 

Doposażenie placu zabaw dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych 5 000,00 

Spotkanie integracyjne 521,90 

Zalesie

Dzień Seniora 3 000,00 

Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Borzęcin Duży 2 048,00 

Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia 8 810,28 

Zielonki-
-Parcela

Zakup kurtek ortalionowych dla grup młodzieżowych klubu sportowego Gminny Klub 
Sportowy „Naprzód” Stare Babice

8 000,00 

Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout 29 934,00 

Altana rekreacyjno-wypoczynkowa 26 790,00 

Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów 2 000,00 

Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przy ulicy Południowej 2 600,00 

Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej 1 000,00 

Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej 3 400,00 

Zielonki Wieś

Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój 
edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy 
Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku

5 000,00 

Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we 
wsi Zielonki Wieś

65 145,48 

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone 30 000,00

Borzęcin Mały
Projekt przebudowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Kosmowskiej na 
działkach należących do Gminy (wniosek podtrzymany przez sołtysa, zostanie skierowny do 
Rady Gminy)

10 000,00

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone/ termin zmiany wniosku upływa z dniem 31 października 2020 r.  
w trybie art. 27 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym 

skutkom COVID-19

32 500,00

Lubiczów Pomoc prawnicza dla mieszkańców wsi Lubiczów 11 000,00

Stare Babice Wykonanie projektu budowlanego ulicy Ożarowskiej 20 000,00

Zalesie
Zakup kosy spalinowej i karmy dla ryb dla Klubu Wędkarskiego Karaś, którego członkami są 
mieszkańcy Zalesia

1 500,00
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Program  w  Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, finan-
sowany z PROW na lata 2014–2020, 
kierowany jest do nowych grup 
producentów rolnych uznanych od 
14 grudnia 2019 r. Grupy te mu-
szą składać się z  osób fizycznych, 
prowadzących działalność jako 
mikro, małe lub średnie przedsię-
biorstwo.  O  dofinansowanie mogą 
starać się również organizacje pro-
ducentów uznane na podstawie 
ustawy z  11 marca 2004 r. o  orga-
nizacji niektórych rynków rolnych 
albo z 20 kwietnia 2004 r. o orga-
nizacji rynku mleka i  przetworów 
mlecznych. Wsparcia nie może 
otrzymać podmiot zrzeszający pro-
ducentów drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i  jego podrobów oraz 
owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie 
pierwszych 5 lat działania grupy lub 
organizacji producentów liczonych 
od dnia jej uznania. Wsparcie stano-
wi procentowy ryczałt od wartości 

przychodów netto grupy lub orga-
nizacji producentów i wynosi odpo-
wiednio: w  pierwszym roku – 10  % 
przychodów netto, w  drugim roku 
– 9 %, w trzecim – 8 %, w czwartym 
roku – 7 %, a w piątym – 6 %.

Maksymalny limit pomocy to  
100 000 euro w każdym roku pię-
cioletniego okresu przyznania 
wsparcia.

Wnioski należy składać w  regio-
nalnych oddziałach ARiMR. Ostat-
nim dniem na ich złożenie będzie   
30 listopada 2020 r.

Więcej informacji: 
www.arimr.gov.pl, tel. 800 38 00 84 
oraz w  punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych ARiMR.

tekst: materiały prasowe ARiMR

foto:  Adobe Stock

Pomoc na start dla grup producentów  
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
19 października ruszył nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się 
na wspólne działanie, wynosi nawet 100 000 euro rocznie.
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PO PIERWSZE – CZŁOWIEK
Ze względu na stan zagrożenia zdro-
wotnego Centralne Biuro Spisowe 
wstrzymało na początku paździer-
nika możliwość kontaktów bezpo-
średnich rachmistrzów spisowych 
w  gospodarstwach rolnych. Jednak 
ze względu na liczne sygnały zgła-
szane przez rolników czekających 
na wizytę rachmistrzów oraz go-
towość pracowników statystyki do 
służby w  warunkach zwiększonego 
zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe 
dopuściło możliwość realizacji od 
10  października wywiadów bezpo-
średnich. Troska o  bezpieczeństwo 
rachmistrzów i  rolników spowodo-
wała wprowadzenie   szczególnych 
zasad w  kontaktach z  responden-
tami. Maseczki, żele i  wywiady na 
otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rol-
nego, który ze względu na sytuację 
epidemiczną wyraża obawę przed 
bezpośrednim kontaktem, powinien 
przekazać rachmistrzowi nr telefonu 
w  celu odbycia obowiązkowego wy-
wiadu.

PO DRUGIE – OCHRONA DANYCH
Informacje o  jednostkowych go-

spodarstwach rolnych zebrane pod-
czas Powszechnego Spisu Rolnego 
NIE BĘDĄ NIGDZIE I  NIKOMU 
UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to 
zarówno rygorystyczne procedury 
prawne, jak i  nowoczesna infra-
struktura informatyczna statystyki 
publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce pu-
blicznej informacje statystyczne do-
tyczące pojedynczego gospodarstwa 
podlegają bezwzględnej ochronie. 
Dane te mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień 

i  analiz statystycznych w  formie 
zbiorczej. Udostępnianie lub wyko-
rzystywanie tych danych dla innych 
celów niż podane w ustawie jest za-
bronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DA-
NYCH ZEBRANYCH OD UŻYT-
KOWNIKA GOSPODARSTWA 
NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NI-
KOMU – nawet organom ścigania 
i prokuraturze.

Zapis o  tajemnicy statystycznej 
obowiązuje też wszystkich rachmi-
strzów. Przed podjęciem pracy przy 
spisie rolnym złożyli oni przysięgę, 
w  której zobowiązali się do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. 
Jej złamanie grozi poważnymi kon-
sekwencjami prawnymi – nawet karą 
pozbawienia wolności do lat 3.

BEZPIECZNE METODY ZBIERANIA 
I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane spisowe są zbierane w sposób 
gwarantujący ich bezpieczeństwo. 
Zarówno samospis internetowy, jak 
i  spis przez telefon, odbywają się za 
pośrednictwem nowoczesnych i  od-
powiednio zabezpieczonych syste-
mów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzo-
ne i przechowywane w bazach staty-
styki publicznej. Dostęp do nich mają 

jedynie upoważnieni pracownicy 
statystyki publicznej. Podmiotom ze-
wnętrznym te dane są przekazywane 
jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie 
można zidentyfikować pojedynczego 
gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie 
wątpliwości związane z  bezpieczeń-
stwem udziału w spisie rolnym i wy-
pełnić obowiązek spisania się jak 
najszybciej.

Więcej informacji:  https://spisrol-
ny.gov.pl/

WYSTARTOWAŁA LOTERIA SPISU 
ROLNEGO

Nagrodami są laptopy, tablety 
oraz dyski przenośne – w sumie aż 
508!

W akcji mogą wziąć wszystkie oso-
by, które spisały się poprzez interak-
tywną aplikację dostępną na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/. Po dokona-
niu samospisu uczestnik otrzymuje 
unikatowy kod – należy go zarejestro-
wać w formularzu na stronie loterii.

Losowania odbędą się 20 paździer-
nika, 3 listopada i 23 listopada, a ich 
transmisję będzie można obejrzeć na 
żywo na kanałach społecznościowych 
Głównego Urzędu Statystycznego.

tekst: materiały prasowe GUS

foto: Adobe Stock

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjąt-
kowy czas próby dla statystyki publicznej. 
Aktualnie najważniejszym zadaniem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom 
i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapomi-
namy również o gromadzonych danych.

Powszechny 
Spis Rolny
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Pracami remontowymi objęte były: 
korytarze i  boksy szatniowe oraz 
pomieszczenia przeznaczone na 
szatnie dla najmłodszych. Wyko-
nano tam nowe posadzki, wyre-
montowano dwie świetlice, salę 
do rytmiki, kąciki sanitarne oraz 
przedsionki.

W  boksach szatniowych zamon-
towane zostały zamykane szafki 
ubraniowe z miejscem na książki, na-
tomiast szatnie dla najmłodszych zo-
stały wyposażone w regał szatniowy. 
Wymieniona została instalacja oświe-
tleniowa, a także drzwi na korytarzu 
i klatkach schodowych. 

Mając na uwadze potrzeby uczniów, 
wójt gminy zdecydował przeznaczyć 
30  000 pln na dodatkowe szafki, by 
zapewnić komfort każdemu dziecku.

Uczniowie otrzymali klucze do sza-
fek z  odblaskowymi smyczkami od 
Urzędu Gminy.

tekst/foto: UGSB, GB

Szatnie po nowemu
W ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach” 
wykonano remont części klatek schodowych oraz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie –1. 
Remont został oficjalnie zakończony.

Poddasze przeznaczone będzie 
na zaplecze biurowo-socjalne re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Oprócz kuchni, pokoju biurowego 
i  sanitariatów znajdzie się tam nie-
duża salka konferencyjna. 

Obecnie wykonane zostały nowe 
schody żelbetowe, wylewki pod 

posadzki oraz rozprowadzona zo-
stała instalacja c.o. Montowane są 
też ścianki działowe oraz przygo-
towywana jest konstrukcja docie-
plenia połaci dachowych i  sufitu 
podwieszonego. Zakończenie prac 
zaplanowano na 18 listopada 2020 r. 

tekst, foto: MŚ/UGSB

Pod koniec sierpnia rozpoczę-
ły się prace dotyczące przebu-
dowy klatki schodowej oraz 
adaptacji poddasza w budyn-
ku OSP w Borzecinie Dużym. 

Modernizacja poddasza  
w budynku OSP w Borzęcinie Dużym
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Od 3 sierpnia do 13 września 2020 
roku za pośrednictwem internetowej 
geoankiety dostępnej dla mieszkań-
ców gminy Stare Babice prowadzo-
ne były konsultacje społeczne, które 
stanowiły element udziału Urzędu 
Gminy Stare Babice w  projekcie 
„Wspólna przestrzeń – partycypacyj-
ne planowanie przestrzenne w gmi-
nach” realizowanym przez Fundację 
Sendzimira. 

Geoankieta to interne-
towe badanie poświęco-
ne częściowej zmianie 
studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
gminy Stare Babice.

planem miejscowym oraz wskazy-
wać swoje preferencje w  ramach 
pytań ankietowych. W  projekcie 
udział wzięło 402 respondentów, 
którzy nanieśli na mapę 1958 obiek-
tów. Największe zainteresowanie 
przeprowadzonymi konsultacja-
mi społecznymi było wśród osób 
w  wieku 30–49 lat. Poszczególne 
grupy wieku w tym przedziale sta-
nowiły od 11,2% do 25,7%, tj. łącznie  

ponad 70,0% wszystkich uczestni-
ków. Najmniej licznie reprezentowa-
ne były osoby w wieku 55 lat i więcej 
– łącznie stanowili oni niewiele po-
nad 6,0%. Częściej w konsultacjach 
społecznych udział brały kobiety 
– stanowiły one 56,5% wszystkich 
uczestników.

Wyniki geoankiety skupione zo-
stały wokół następujących obsza-
rów tematycznych: rynek w Starych 
Babicach, drogi rowerowe, komu-
nikacja publiczna, lokalne podto-
pienia, farmy fotowoltaiczne. Poza 
mapami przedstawiającymi lokali-
zacje wskazywane przez uczestni-
ków konsultacji społecznych, dane 
w  wybranych kwestiach zostały 
uzupełnione o wykresy zawierające 
dodatkowe informacje.

Badania i  ich opracowanie prze-
prowadziła Edyta Bąkowska-Wald-
mann. Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z  raportem z  kon-
sultacji społecznych, który dostępny 
jest na stronie https://stare-babice.
pl/zagospodarowanie-przestrzenne-
konsultacje-spoleczne/

opr.: IB

Celem badania było poznanie pre-
ferencji i opinii mieszkańców gminy 
Stare Babice w kwestiach związanych 
z  opracowaniem częściowej zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy.

Podczas wypełniania geoankiety 
mieszkańcy mogli nanosić na mapę 
lokalizacje związane z  konkret-
nymi aspektami obszaru objętego 
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 „Wszystko co dobre, nie ma 
żadnego związku z przemocą”. 
Martin Luther King 

PRZEMOCY      mówimy – NIE;
PRZEMOCY      mówimy – STOP!

Anna Osowska-Rembecka to puł-
kownik służby więziennej, pedagog  
specjalny, doktorantka na Wydziale 
Zarządzania i  Dowodzenia w  Aka-
demii Sztuki Wojennej, kurator spo-
łeczny w  VI Wydziale Rodzinnym 
i  Nieletnich Sądu Rejonowego dla 
miasta st. Warszawy. Działa zawo-
dowo od 22 lat; jest wykładowcą na: 
Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. 
Marii Grzegorzewskiej, w  Pedago-
gium Wyższej Szkole Nauk Społecz-
nych, Akademii Sztuki Wojennej, 
jest członkinią Rady Programowej 
Kongresu Kobiet, zarządu główne-
go Stowarzyszenia „Ruch Wspólnot 
Obronnych” oraz działaczką społecz-
ną i interwentką pierwszego kontaktu 
w  CPK, terapeutą środowiskowym. 
Pani Anna jest mieszkanką gminy 
Stare Babice.

Przemoc to temat bez dna. Można 
na jej temat znaleźć różne informacje, 
definicje, książki, ulotki, ale kiedy 
mówimy o przemocy, to zawsze mó-
wimy o przewadze jednej ze stron. 

Czym jest przemoc?
W  odróżnieniu od agresji – prze-

moc cechuje się intencjonalnością, 
racjonalnością i jest działaniem prze-
myślanym, a często także grupowym. 
Przyczynia się do naruszenia praw 
i dóbr drugiego człowieka, powoduje 
szkody fizyczne i psychiczne; jest pro-
cesem – zawsze eskaluje. W związku 
z  jej intencjonalnością wymaga ro-
bienia tego, czego chce osoba domi-
nująca, przeważająca w danej relacji, 
najczęściej rodzinnej, ale nie tylko.

14 września Wójt Gminy Stare Babi-
ce wystosował do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego wniosek 
o  wstrzymanie robót budowlanych na 
działce nr 180 we wsi Janów.
24 września w odpowiedzi na wnio-
sek o  wstrzymanie robót budowlanych 
na działce numer 180 we wsi Janów, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego warszawski zachodni poinfor-
mował, że wstrzymał prowadzenie robót 
budowlanych dotyczących 15 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wol-
nostojących oraz nałożył na inwestora 
projekt Sawa Solec Residence obowiązek 
przedstawienia w  tutejszym inspektora-
cie stosownych dokumentów w terminie 
60 dni.
14 września Wójt Gminy Stare Babice 
skierował do Ministra Sprawiedliwo-
ści Prokuratora Generalnego wniosek 
o  monitorowanie postępów w  sprawie 
weryfikacji legalności robót budowla-
nych na działce nr 180 we wsi Janów. 
28 września wójt wystosował apel do 
posłów, senatorów, ministrów, wojewo-
dów, marszałków, wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów oraz 
przewodniczących stowarzyszeń o  jak 
najszybsze podjęcie prac legislacyjnych 
mających na celu ostateczne uregulo-
wanie i  rozstrzygnięcie rozpoczętych 
inwestycji budowlanych w  oparciu 
o nieistniejący art. 12 ustawy z 2 marca 
2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych. Sławo-
mir Sumka wskazuje w  swoim piśmie, 
jak – w  obliczu braku uwarunkowań 
prawnych – poważne konsekwencje dla 
środowiska może mieć realizacja inwe-
stycji na terenach, na których nie była 
przewidziana tego typu zabudowa. Jed-
nocześnie wójt gminy Stare Babice za-
apelował do adresatów listu o wyrażenie 
swoich stanowisk w omawianej sprawie. 
W dalszej części pisma zasugerował, by 

samorządy w  Polsce stworzyły stowa-
rzyszenie „Samorząd dla Środowiska”, 
by wspólnie wypracowywać jednolite 
stanowiska w podobnych sprawach. Na 
zakończenie wójt zwrócił się do strony 
rządowej o zorganizowanie pilnego spo-
tkania z przedstawicielami samorządów 
w ww. sprawie. 
Na apel wójta Sławomira Sumki kilku 
burmistrzów i  wójtów wyraziło chęć 
współpracy.
7 października w  odpowiedzi na 
wniosek wójta skierowany do Mi-
nistra Sprawiedliwości Prokuratora 
Generalnego nadeszło do UG pismo 
z Departamentu do Spraw Przestępczo-
ści Gospodarczej Prokuratury Krajowej 
informujące, że Prokurator Regionalny 
w  Warszawie wystąpił do Państwowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Ożarowie Mazowieckim z wnioskiem 
o  zbadanie zgodności tej inwestycji 
z  prawem. Postępowanie karne w  tej 
sprawie jest prowadzone w Prokuraturze 
Okręgowej w  Warszawie, i  w  jego toku 
wyjaśnione zostaną wszystkie okoliczno-
ści związane z powyższą inwestycją.

Natomiast wniosek o  podjęcie na 
nowo postępowania przeprowadzonego 
w  sprawie obrotu nieruchomością, na 
której podjęto próbę rozpoczęcia wska-
zanej inwestycji, został przekazany do 
Prokuratury Okręgowej w  Warszawie, 
celem rozpoznania.

Prowadzone postępowania pozostają 
w  zainteresowaniu Departamentu do 
Spraw Przestępczości Gospodarczej Pro-
kuratury Krajowej.
Z pismami można zapoznać się na stro-
nie internetowej urzędu gminy oraz tam 
na bieżąco śledzić przebieg sytuacji. 

 opr./foto: IB

Nie ustajemy w walce o zaprzestanie próby zabudowy i dewastacji terenu 
na działce 180 w Janowie. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego nume-
ru, przedstawiamy Państwu kolejne kroki podjęte przez Wójta i urzędników 
oraz efekty tych działań.

Działka 180 w Janowie – 
ciąg dalszy batalii PRZEMOCY

PRZEMOCY
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Jak może powstać zjawisko przemocy?
Ktoś sądzi, że wie, co jest dla drugiego człowieka dobre 

lub daje sobie prawo do decydowania o życiu w jego imie-
niu. Jest przy tym święcie przekonany, że ten drugi powi-
nien mu się bezwzględnie podporządkować i  zaspokoić 
jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, 
chce spowodować, by było tak, jak on chce. Nieważne jest 
tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby 
– ma być tak jak życzy sobie oprawca i „to już”, „natych-
miast”, „bez dyskusji i gadania”. 

Przemoc jest procesem, ma tendencję do powtarzania 
się, eskaluje, jest nagradzająca dla sprawcy, bo daje szybkie 
efekty, ale nie jest niezależna od człowieka, a odpowie-
dzialny za przemoc jest zawsze sprawca przemocy.

Według danych Rady Europy każdego dnia co piąta 
osoba w naszym społeczeństwie staje się ofiarą przemo-
cy. Przemocy w rodzinie najczęściej doświadczają kobiety 
(70%) oraz dzieci do lat 13 (20%), mężczyźni (10%). Nato-
miast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), 
będący często pod wpływem alkoholu.

W trakcie szkolenia pani Anna przeprowadziła z uczest-
nikami spotkania ciekawe doświadczenie – zaaranżowa-
ła scenkę udzielania pomocy jednocześnie przez różne 
służby: psychologa, policjanta, asystenta rodziny, a nawet 
członka rodziny. Przykład ewidentnie pokazał, że ofiaro-
wanie nadmiernej ilości pomocy niekoniecznie daje po-
zytywne efekty. Natłok porad i ilość wyznaczonych zadań 
przez ww. służby czy rodzinę może nawet pogłębić bez-
radność osoby doznającej przemocy, spowodować, że zgo-
dzi się ona na wszystkie ustalenia, tylko po to, by w danej 
chwili zaznać już spokoju, więcej nie rozmawiać o proble-
mie, ale potem sama nie podejmie żadnych działań. 

Przeciwdziałanie przemocy wymaga doświadczenia 
i współpracy odpowiednich służb. Przede wszystkim wy-

maga wspólnego z  poszkodowanym opracowania planu 
działania, a potem stopniowego realizowania punktu po 
punkcie. 

Osoba będąca ofiarą przemocy jest często bezradna 
w swoich działaniach, chciałoby się powiedzieć, że przy-
zwyczaiła się do przemocy, poddała się: już nawet nie 
ucieka, bo i tak za każdym razem wraca do prześladowcy. 
Wciąż jeszcze ma nadzieję, że wszystko wróci do normy, 
że sprawca przemocy się zmieni. Wielu trudności przyspa-
rza psychologiczne uzależnienie. Okazuje się, że np. osoba 
poszkodowana nie ma własnego mieszkania, nie ma osob-
nego konta w banku, pieniędzy lub ma zadłużenie. Przera-
żająca jest często dla osoby poszkodowanej wizja nauki od 
podstaw załatwiania wielu codziennych spraw, od których 
została odcięta przed wielu laty. Wreszcie np. przy rozsta-
niu pojawiłaby się konieczność zabrania dzieci i być może 
zmiany szkół, czego one często nie chcą. 

Jednak coraz częściej daje się zauważyć, że: 

PRZEMOCY mówimy – NIE! 
PRZEMOCY mówimy – STOP!

Osoba, która doświadcza przemocy w  rodzinie lub 
jest jej świadkiem zobowiązana jest do poinformowania 
odpowiednich służb.

Osoby dotknięte przemocą w  rodzinie coraz częściej 
same zgłaszają się do odpowiednich służb, czyli: przedsta-
wicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, 
czy ochrony zdrowia by wszcząć procedurę „Niebieskie 
Karty” (NK). Stop przemocy mówi też rodzina, sąsiedzi. 
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności 
podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnio-
nym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

7 października członkowie Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
grup roboczych, a także osoby, które 
z racji wykonywanego zawodu zawsze 
mogą zetknąć się z problemem przemocy 
mogły wziąć udział w szkoleniu: „Przemoc 
w rodzinie” prowadzonym przez Annę 
Osowską-Rembecką.

PRZEMOCY      mówimy – NIE;
PRZEMOCY      mówimy – STOP!
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Procedura ta nie wymaga 
zgody osoby dotkniętej przemocą!

Niebieska Karta – A. Zawiera pod-
stawowe informacje o  osobach, które 
zostały dotknięte przemocą oraz pozo-
stałe informacje, także dotyczące osoby, 
która tę przemoc stosuje.

Niebieska Karta – B. Otrzymuje ją 
osoba dotknięta przemocą w  rodzi-
nie lub w przypadku przemocy wobec 
dziecka – rodzic, opiekun prawny lub 
faktyczny, osoba, która zgłosiła podej-
rzenie stosowania przemocy w  rodzi-
nie. Formularz B jest dokumentem dla 
osób pokrzywdzonych, zawierającym 
definicję przemocy, praw człowieka, 
informację o  miejscach, gdzie moż-
na uzyskać pomoc. Formularza B nie 
przekazuje się osobie podejrzanej o sto-
sowanie przemocy w rodzinie.

Na posiedzenie grupy roboczej lub 
zespołu interdyscyplinarnego, zaprasza 
się osobę, wobec której istnieje podej-
rzenie, że doznaje przemocy w  rodzi-
nie. Na tym posiedzeniu dokonuje się 
analizy sytuacji rodzinnej oraz wypeł-
nia formularz Niebieska Karta – C.

Niebieska Karta – D. Członkowie 
zespołu interdyscyplinarnego lub gru-
py roboczej wypełniają ją w obecności 
osoby, wobec której istnieje podejrze-
nie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie to niezmiennie jedno z najwięk-
szych wyzwań, przed którym stoją 
pracownicy socjalni. Mimo wsparcia 
psychologicznego i interdyscyplinarnej 
współpracy służb pomocowych wypro-
wadzenie rodziny z kryzysu przemocy 
jest procesem trudnym i długotrwa-
łym. Szczególnie jeśli świadkiem lub 
ofiarą przemocy jest dziecko. Ma to 
wiele negatywnych konsekwencji dla 
dziecka – zaburza jego rozwój umysło-
wy, emocjonalny i  społeczny, a  skutki 
doświadczanej traumy trwają latami. 
Pomoc w takiej sytuacji wymaga szcze-
gólnie zdecydowanego i  jednocześnie 
wyważonego działania wszystkich 
osób, które dowiedziały się o  niej lub 
podejrzewają jej występowanie.

Wśród form przemocy wobec dzieci 
najczęściej wyróżniamy: przemoc fi-
zyczną, psychiczną, seksualną oraz za-
niedbanie.

tekst: Alicja Napurka; foto: Adobe Stock

Mieszkańcy Gminy Stare Babice mogą skorzystać z pomocy 
następujących specjalistów oraz instytucji:

Z uwagi na obecny stan pandemii 
zawsze prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.

Jacek Urbaniak
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Stare Babice, ul. Rynek 21
dyżur we wtorki od 16:45 do 19:45, (pierwsze piętro, pok. 41)
 tel. 22 722 04 93 – w godzinach pełnienia dyżuru

Jerzy Pietrzak
specjalista terapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 Stare Babice, ul. Rynek 21
dyżur w środy od 14:30 do 16:30
 w soboty od 12:00 do 14:00, (pierwsze piętro, pok. 41)
 tel. 22 722 04 93 – w godzinach pełnienia dyżuru

Agnieszka Kik-Głowacz
psycholog o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia
 Stare Babice, ul. Rynek 21
dyżur w poniedziałki od 11:30 do 17:30, (pierwsze piętro, pok. 41)
 zapisy pod nr tel. 601 938 288

Nieodpłatna pomoc prawna
dyżury w pon., wt., śr. od 14:00 do 18:00, czw., pt. od 10:00 do 14:00,
 zapisy pod nr. tel: 22 733 72 83

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Stare Babice, ul. Rynek 21
dyżury poniedziałek od 8.00 do 17.00
 wtorek–czwartek od 8:00 do 16:00, 
 piątek od 8:00 do 15:00 
 tel. 22 722 90 11 

Komenda Powiatowej Policji w Starych Babicach
 Stare Babice, ul. Warszawska 272
 tel. 22 752 80 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Ożarów, ul. Poznańska 129
 tel. 22 733 72 50

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, które powstało 
w strukturach Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Jest to Ośrodek 
środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 
dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny), który oferuje m.in.: 
bezpłatne konsultacje z psychoterapeutą, psychologiem oraz terapeutą 
środowiskowym dla osób uczących się do 21 r. ż. 
Udziela porad stacjonarnych, jak i prowadzonych za pośrednictwem 
środków teleinformatycznych. 
Posiada dwie lokalizacje:
 –  przy al. Wyzwolenia 6 (Śródmieście) nr tel. 501 408 407
 –  przy ul. Przykoszarowej 16 (Białołęka) nr tel. 501 408 409 
W obu lokalizacjach zapisy odbywają się w godzinach od 8:00 do 19:00
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Wyjazd został zorganizowany przez 
Urząd Gminy Stare Babice i  Gmi-
nę Bychawa. Celem spotkania było 
umożliwienie uczestnikom poznania 
nowych i  innowacyjnych rozwiązań 
wsparcia seniorów oraz wymiana 
doświadczeń. 

Seniorzy wycieczkę rozpoczęli od 
zwiedzania Archikatedry św. Jana 
Chrzciciela i  św. Jana Ewangelisty 
w  Lublinie, która zrobiła na uczest-
nikach ogromne wrażenie. Zwiedzi-
li również klasztor w  sercu miasta, 
gdzie poznali dzieje i  skarby lubel-
skich dominikanów. 

Następnie babiccy seniorzy zo-
stali przywitani w bychawskiej Izbie 
Regionalnej. Mieli tam możliwość 
zapoznania się z lokalnym rękodzie-
łem, a  także eksponatami muzeum 

regionalnego. Były tam: m.in. dawne, 
ręcznie wykonane sprzęty domowe-
go użytku i  wyposażenia wiejskich 
chat, wyroby ceramiczne, plecion-
karskie, tkackie, stolarskie, naczynia 
kuchenne, ozdoby oraz sprzęty zwią-
zane z  uprawą roli i  prowadzeniem 
gospodarstwa chłopskiego. 

Gmina Bychawa przygotowała 
dla naszych seniorów wiele niespo-
dzianek, a  jedną z  nich było spo-
tkanie z  pisarką Jadwigą Grzesiak, 
występy Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Henryczki” oraz Męskiego 
Zespołu Wokalnego z  Bychawy. 
Oklaskom i podziwom dla nich nie 
było końca. Na pewno wspomnie-
nia pozostaną na długo w pamięci 
naszych seniorów.

tekst/foto: KS

Rewizyta seniorów  
w gminie Bychawa

1 października grupa seniorów z gminy Stare Babice wraz z Wójtem 
Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką, Przewodniczącym Gminnej 
Rady Seniorów Tadeuszem Wiśniewskim, Dyrektorem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Agnieszką Matuszewską oraz z  Dyrektor GOPS-u 
Alicją Napurką wybrali się z  rewizytą do gminy Bychawa w  woje-
wództwie lubelskim.

„Sytuacja osób starszych w  Polsce 
z  uwzględnieniem aspektów me-
dycznych, społecznych i ekonomicz-
nych” była tematem przewodnim 
VI  sesji plenarnej Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów, która odbyła 
się 1 października pod honorowym 
patronatem Marszałka Senatu RP 
prof. Tomasza Grodzkiego w  sali 
Senatu RP przy ul. Wiejskiej. Gmin-
ną Radę Seniorów Stare Babice 
reprezentowała Anna Czajkowska 
– a była to jedyna przedstawicielka 
gminy wiejskiej.

Marszałek Tomasz Grodzki słowami 
„Drzwi Senatu są zawsze otwarte dla 
Seniorów, którzy są skarbnicą wiedzy 
i doświadczenia” przywitał delegatów 
z  całej Polski oraz przybyłych gości; 
Małgorzatę Kidawę-Błońską – wi-
cemarszałka Sejmu RP, Władysława 
Kosiniaka-Kamysza – prezesa PSL, 
Rafała Trzaskowskiego – prezydenta 
m.st. Warszawy, Michała Szczerbę – 
przewodniczącego Parlamentarnego 
Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Adama Bodnara – Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Bartłomieja Łu-
kasza Chmielowca – Rzecznika Praw 
Pacjenta. Złożył również wszystkim 
seniorom życzenia z  okazji Między-
narodowego Dnia Osób Starszych.

Goście w  swoich wystąpieniach 
wskazywali na prawa osób starszych 
do partycypacji w życiu społecznym, 
współtworzeniu polityki senioral-
nej, konieczności wprowadzenia 
emerytury bez podatku, podnie-
sienia poziomu opieki zdrowotnej 
z uwzględnieniem chorób wieku se-
nioralnego, promowania aktywności 
społecznej i obywatelskiej.

Se
ni

or
zy
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Seniorzy

Delegaci OPS zwrócili się do Se-
nackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej oraz Par-
lamentarnego Zespołu ds. UTW 
o  podjęcie inicjatywy legislacyj-
nej w  sprawie nowelizacji Ustawy 
o Osobach Starszych, która powin-
na regulować kompleksowo prawa 

seniorów, w  tym uwzględnić m.in. 
wyposażenie Rad Seniorów różnych 
szczebli w środki finansowe umoż-
liwiające im wykonywanie ustawo-
wych zadań.

Krystyna Lewkowicz – przewod-
nicząca Prezydium OPS przypo-
mniała, że inauguracja Polskiego 

Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów odbyła się 1 października 2015 
roku, a  pierwszy Europejski Parla-
ment Seniorów obradował w  roku 
1993 w  Luksemburgu. Organizacja 
reprezentuje środowiska senioral-
ne UTW, Rad Seniorów i  Związku 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, 
a  jej celem jest zwracanie uwagi 
społeczeństwa na problemy osób 
starszych. Dziękując delegatom i go-
ściom za gorącą debatę i  wspólne 
inicjatywy legislacyjne, przewod-
nicząca wyraziła wdzięczność za 
zorganizowanie sesji plenarnej OPS 
w  siedzibie Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej, symbolizującego prestiż, 
godność i  szacunek, które są tak 
ważne dla starszego pokolenia.

Z Gminnej Rady Seniorów 

Anna Czajkowska

foto: www.parlamentseniorow.pl

Kontakt: Marianna Kosińska, tel. 693 530 802; Anna Czajkowska, tel. 606 455 060

Wakacje minęły, nowy rok akademicki czas zacząć, plan 
zajęć dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 
gotowy. Czy – i w jakiej formie – zajęcia ruszą to dziś 
wielka niewiadoma. Pandemia zmieniła świat, a to po-
ciągnęło za sobą ogromne poczucie niepewności. 

Prezentujemy harmonogram stałych zajęć dla seniorów, 
ale prosimy Czytelników, by na bieżąco śledzili informa-
cję o tym, czy spotkania nie zostały zawieszone. 

PONIEDZIAŁEK
9.00-10.30 Nordic walking, Fundacja KIM (start pod 

cmentarzem wojennym)
11.30-13.00 Zespół „Bez  Nazwy”, Klub Mieszkańca 

(każdy 4-ty w miesiącu)
13.15-14.45 Zajęcia taneczne, Klub Mieszkańca
13.15-14.30 Dyskusyjny Klub Książki, Biblioteka  

Gminna (każdy 4-ty w miesiącu)

WTOREK
14.30-15.30 Joga-zdrowy kręgosłup, Fundacja KIM, 

Klub Mieszkańca
16.30-18.00 Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

i Spotkania Klubu Seniora „Nadzieja”  
zamiennie co 2-gi tydzień, Klub Mieszkańca

11.00-12.00 i 12.00–13.00 Ćwiczenia na siłowni GOSiR 
(zapisy)

10.00-12.00 Robótki zręczne, Biblioteka Gminna  
(każdy pierwszy w miesiącu)

ŚRODA
 9.00-10.30 Nordic walking, Fundacja KIM (start pod 

cmentarzem wojennym)
11.00-12.00 Gimnastyka przy muzyce, Fundacja Aktyw-

ni Dłużej, w siedzibie fundacji w Latchorze-
wie i on-line

13.00-14.00 Gimnastyka rekreacyjna, Fundacja KIM, 
Klub Mieszkańca

CZWARTEK
11.00-12.00 Ruch rozwijający seniora, Fundacja Aktywni 

Dłużej on-line
14.30-15.30 Tańce w kręgu, Straż Pożarna w Borzęcinie
15.30-16.30 Ruch rozwijający seniora, Fundacja Aktywni 

Dłużej Straż Pożarna w Borzęcinie
17.00-18.00 Gimnastyka rekreacyjna, Fundacja KIM, 

Klub Mieszkańca
13.00-14.00 Origami, Dom Kultury (2. czwartek miesiąca)

PIĄTEK
16.15-17.30 Joga-zdrowy kręgosłup, Fundacja KIM, 

Klub Mieszkańca
17.30-18.30 Taniec w kręgu, Klub Mieszkańca

W  związku z  pandemią są również propozycje zajęć  
on-line. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą 
zgodnie z obowiązującymi wskazówkami sanitarnymi. 
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy jesz-
cze nie dokonali wyboru. Aktywność to zdrowie, radość, 
nowe znajomości, to ciekawa przygoda.

PLAN ZAJĘĆ AKTYWNEGO SENIORA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
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Temat prelekcji brzmiał: „Kam-
pinoski Park Narodowy – znany 
i  nieznany sąsiad”. Spotkanie pro-
wadziła Katarzyna Mikrut – główny 
specjalista kierujący zespołem ds. 
udostępniania Parku i  współpracy 
międzynarodowej, która zaprezento-
wała słuchaczom film „KPN w sercu 
Polski” oraz prezentację ukazującą 
świat pięknej przyrody Kampinoskie-
go Parku Narodowego.

Pierwsze słowa pani Katarzyny 
brzmiały: „Wszystkie parki narodowe 
są wyjątkowe, ale  Kampinoski Park 
Narodowy jest najbardziej wyjątkowy 
wśród tych wyjątkowych.”

Został utworzony 16 stycznia 1959 
roku dzięki staraniom Jadwigi i  Ro-
mana Kobendzów. Położony jest na 
Nizinie Środkowomazowieckiej, mię-
dzy lewym brzegiem Wisły a Bzurą, 
tuż przy północno-zachodnich rogat-
kach Warszawy. Powierzchnia parku 
wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha 
przypada na Ośrodek Hodowli Żu-
brów w  Smardzewicach (woj. łódz-
kie). Wokół parku rozciąga się strefa 
ochronna o areale 37 756 ha. W gra-
nicach parku znajdują się rozległe ob-
szary Puszczy Kampinoskiej.

Kampinoski Park Narodowy jest 
jedną z  najważniejszych ostoi fau-
ny niżu polskiego. Szacuje się, że 
może tutaj występować połowa, czy-
li ok.  16,5 tys., rodzimych gatunków 
zwierząt. Największym z  50 gatun-
ków ssaków jest łoś, będący symbo-
lem KPN.

Kampinoski Park Narodowy jest 
jednym z  dwóch parków narodo-
wych w Europie i  trzech na świecie, 
leżących w  bezpośredniej bliskości 

stolicy kraju. W jego granicach znaj-
dują się rozległe obszary Puszczy 
Kampinoskiej. Do dyspozycji tury-
stów jest około 360 km znakowanych 
pieszych szlaków turystycznych. 

Oznaczone są one pięcioma kolo-
rami: czerwonym – głównym, który 
biegnie przez cały park, niebieskim, 
zielonym, czarnym i  żółtym. Na tu-
rystów czeka też 200-kilometrowy 
Kampinoski Szlak Rowerowy oraz 
61 km szlaków konnych.

Utrapieniem turystów w  KPN 
mogą być – komary, których w parku 
jest ich aż 31 gatunków! 

Pamiętajmy o tym, że Kampinoski 
Park Narodowy jest pomnikiem oj-
czystej przyrody i kultury. Właściwe 
zachowanie nas wszystkich jest nie-
odzownym warunkiem jego skutecz-
nej ochrony!

Ze względu na wartości przyrodni-
cze oraz znaczenie społeczne w 2000 
roku Kampinoski Park Narodowy 
wraz ze strefą ochronną został uzna-
ny przez UNESCO za Światowy Re-
zerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza 
Kampinoska”.

tekst: Alicja Napurka

foto: AK

Kampinos – nasz skarb
6 października członkowie Klubu Seniora „Nadzieja” ze Starych Babic mieli okazję posłuchać 
opowieści o  Kampinoskim Parku Narodowym, o  jego powstaniu, położeniu, a  także o  jego 
mieszkańcach i o bogatej faunie i florze Parku. 
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Wsparcie dla babickich szkół i przedszkoli 
Blisko 50 tysięcy żeli i  mydeł de-

zynfekujących firmy Vellie Japan tra-
fiło do babickich szkół i przedszkoli. 
Środki dezynfekujące zostały prze-
kazane Gminie przez firmę Saraya 
Poland w ramach akcji – Wspieramy 
w walce z COVID-19.

Część z nich trafiła także do ratow-
ników medycznych, OSP i potrzebu-
jących mieszkańców naszej gminy.

Bardzo dziękujemy firmie Saraya 
Poland za tak istotne wsparcie. 

tekst/foto: UGSB

25 września w malowniczym plenerze 
Pałacu Lasotów w Zielonkach-Parce-
li odbyła się niezwykła uroczystość 
ślubna. Wzruszające TAK powie-
dzieli sobie druhna podharcmistrz 
Dorota Bień – komendantka Szczepu 
110 WDH i  GZ i  drużynowa naszej 
babickiej drużyny harcerskiej – 110 
WTDH „Wilki” oraz druh przewod-
nik Adam Śliwiński – drużynowy 110 
WDS „Płomienie” – para harcerzy 
z hufca Warszawa Wola, do którego 
należą nasze drużyny. 

W otoczeniu rodziny, harcerzy i ka-
dry ze szczepu oraz zaproszonych go-
ści, powtarzając słowa przysięgi, stali 
się małżeństwem. Tego wyjątkowego 

ślubu udzielił Wójt Gminy Stare Ba-
bice Sławomir Sumka. 

Nasza druhna i  druh nie byliby 
sobą, gdyby podczas tego dnia nie 
zorganizowali harcerskich zabaw 
i  aktywności. Wszyscy obecni har-
cerze po poczęstunku zaproszeni 
zostali na tajemniczą grę terenową, 
która odbyła się w ciemnych lochach 
Pałacu Lasotów. Były zadania do wy-
konania, śpiewy i harcerskie rytuały.

Na nowej drodze życia Młodej Pa-
rze życzymy niekończącej się miło-
ści, szczęścia, radości życia i pogody 
ducha.

tekst: IB,  

foto: Photoland – Angelika Mikulska

Harcerski ślub
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Od pierwszego września 2020r., przez dwa lata wybra-
ne klasy szóste, siódme i  ósme będą poznawać kolejne 
umiejętności życiowe, takie jak np.: umiejętność autopre-
zentacji, zdrowego odżywiania, kreatywnego myślenia, ra-
dzenia sobie ze stresem, czy zarządzania pieniędzmi, które 
to zostały opisane przez psychologa Michała Pasterskiego. 

Wszystkie zadania zostaną dopasowane do wieku od-
biorców, a  ich rezultaty będą umieszczone na platfor-
mie e-twinning, szkolnej stronie internetowej i  stronie 
projektu. Obecnie uczniowie przygotowują prezentacje 
o sobie, swoich najbliższych i swoich zainteresowaniach, 
oglądają prace rówieśników z innych krajów i przygoto-
wują się do videokonferencji, która odbędzie się na po-
czątku listopada.

Babicka podstawówka dostała możliwość współpracy 
przy tym projekcie ze szkołami w  Portugalii, Słowacji, 
Chorwacji, Turcji i Rumunii. Szkoła z Portugalii znajdu-
je się na Maderze, słowacka w małej miejscowości w za-
chodniej Słowacji, a chorwacka placówka na wyspie Brać. 
Turecka szkoła mieści się w Alanyi, a rumuńska w Iasi.

Celem projektu jest praca nad umiejętnościami ży-
ciowymi, które nie są w  dużej mierze umieszczane 
w programach nauczania poszczególnych przedmiotów 
szkolnych. Autorzy projektu mają nadzieję, że biorą-
cy w nim udział uczniowie będą mogli je wykorzystać 
w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Nie do przecenienia zaletą tego projektu będzie na 
pewno bezpośredni kontakt z językiem angielskim, moż-
liwość wyjazdu do którejś z podanych szkół – partnerów, 
uczestnictwo w spotkaniach ZOOM w języku angielskim, 
poznanie nowych osób i  realizacja atrakcyjnych zadań, 
często z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Babicka podstawówka będzie gościć szkoły z Portuga-
lii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Chorwacji w maju 2022r. 
Na pewno doświadczenia minionych lat pozwolą na to, 
że goście wyjadą z Polski pełni wrażeń i dobrej energii. 
Twórcy projektu są pewni swego, bo przecież Stare Ba-
bice mają się czym pochwalić, a polska gościnność jest 
znana w całej Europie.

tekst/foto: Justyna Suszko

Szkoła Podstawowa w  Starych Babicach 
po raz kolejny otrzymała dofinansowanie 
ze środków Komisji Europejskiej dla pro-
jektu Erasmus+, zatytułowanego „Umie-
jętności życiowe w klasie” (ang. „Bringing 
life skills into the classroom”). Jest to już 
drugi z rzędu projekt w ramach tego pro-
gramu w naszej szkole.

Kolejny Erasmus+ w babickiej podstawówce

Dzieci ze szkół podstawowych w  Zielonkach 
i  w  Starych Babicach przystąpiły do sakramentu 
I  Komunii Świętej w  3 grupach: 29 sierpnia, w  so-
botę na mszy św. o  godz. 11.00 (27 osób); 2. grupa 
– 26 września w sobotę na mszy św. o godz. 11.00 (48 
osób) i grupa 3. – 27 września, w niedzielę, na mszy 
św. o godz. 9.30 (37 osób). Do sakramentu I Komu-
nii Świętej w roku 2020 przystąpiło łącznie 112 dzieci.

Głównym celebransem mszy świętej był ks.  pro-
boszcz parafii WNMP w Starych Babicach dr. Grzegorz 
Kozicki. Dzieci do I Komunii Świętej przygotowywał 
ks. Tomasz Paśko i katechetka p. Marina Sakowska.

Dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w „Bia-
łym Tygodniu” od poniedziałku do czwartku włącz-
nie na mszy świętej o godz. 18.00.

tekst: Marina Sakowska, foto: Krzysztof Staszewski

Czas pierwszych Komunii to zwyczajowo maj, ale 
ten rok rządzi się swoimi prawami. W maju nie 
mogły się odbyć długo wyczekiwane uroczystości 
kościelne, a możliwość pojawiła się po wakacjach.

Komunie 
Święte

Jes ienne
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Wielką potrzebą młodego człowie-
ka, konieczną do jego prawidłowego 
funkcjonowania w świecie jest relacja 
z  innymi, ich bezpośrednia fizyczna 
obecność. Tym bardziej cieszymy się, 
że udało się zrealizować coroczne 
spotkanie gminnej młodzieży z  ró-
wieśnikami z  Niemiec. Nie byłoby 
to możliwe bez wsparcia Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, 
Gminy Stare Babice oraz pana wójta 
Sławomira Sumki, który do końca 
wierzył w siłę młodzieńczych relacji, 
w sens spotkań ponad granicami, we 
wzajemną interakcję i wspólne mie-
rzenie się z wyzwaniami. I właśnie to 
mierzenie się z wyzwaniami stało się 
mottem wrześniowego, międzyna-
rodowego spotkania młodzieży pn. 
“Między miejscami. Młodzi w  dro-
dze – przystanek II”.

Od 20 do 25 września 20-osobowa 
polsko-niemiecka grupa młodzieży 
przebywała wśród pięknej przy-
rody w  Podlesicach na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Plan był 
prosty: wspólna eksploracja Jury, 
czytanie map i orientacja w terenie, 
nauka asekuracji i wspinaczki skał-
kowej, wykorzystywanie nowocze-
snego sprzętu do fotografii i  filmu. 
Tyle w teorii. W praktyce oprócz za-
planowanych aktywności wydarzyło 
się znacznie więcej… Po raz kolejny 

my dorośli zdaliśmy sobie sprawę, 
jak wielkie pokłady pozytywnej 
energii, ciekawości świata i otwarto-
ści na drugiego człowieka mają mło-
dzi ludzie. Jak im niewiele potrzeba, 
żeby rozumieć siebie mimo bariery 
językowej, kulturowej i każdej innej. 
Jak można pięknie i  tak po prostu 
dzielić się wiedzą, wspierać w  po-
konywaniu słabości i  podejmowa-
nych wyzwaniach, współpracować. 
I budować autentyczne więzi. Może 
takie na teraz, ale może i  takie na 
zawsze.

Podobno „Nawet cień przyjacie-
la starczy, aby uczynić człowieka 
szczęśliwym” . I to jest tak niewiele. 
A może bardzo wiele?

tekst: mwi; foto: Fundacja na Przekór 

„Między 
Miejscami”

FU
N

D
A

C
JA

 na Przekór

Świat stawia przed nami wie-
le wyzwań, z którymi wszyscy 
próbujemy się mierzyć. Zna-

my obecne realia, jesteśmy 
świadomi zachodzących 

zmian. Mimo ograniczeń 
zawsze wierzymy, że tema-
ty, które podejmujemy jako 

Fundacja Na Przekór, mające 
na celu rozwój i wsparcie 
młodych ludzi, pozostają 

tematami wielkiej wagi. Tym 
bardziej, że są one efektem 

oddolnych inicjatyw młodzie-
ży, ich głosem we współcze-
snym świecie, pomysłem na 
spędzanie czasu i drogą do 

rozwoju kompetencji.

Przyjaźń



październik/listopad 2020  gazetaBABICKA 

26

oświata w gminie 

Tego dnia uczniowie klas starszych, 
zgodnie ze szkolną tradycją, uczest-
niczyli w zajęciach przygotowanych 
i  przeprowadzonych przez ósmo-
klasistów. To oczekiwana co roku 
przez uczniów atrakcja i  okazja do 
spojrzenia z empatią na wysiłek na-
uczycieli oraz wypróbowania swoich 
sił za katedrą.

Obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej uświetnił koncert uczniów 
babickiej  szkoły, profesjonalnie przygotowanych przez 
panie Edytę Dąbrowską oraz Mirosławę Kwiatkowską. 

Wójt gminy – pan Sławomir Sumka, nieobecny na 
uroczystości z  powodów zdrowotnych, wystosował 
do pracowników szkoły list, w  którym podziękował 

nauczycielom za zaangażowanie, 
profesjonalizm, pracę pełną zapa-
łu, trud wkładany w  wychowanie 
młodzieży, a  także dbanie o  bez-
pieczeństwo. Wójt życzył nauczy-
cielom  dalszej pasji w  nauczaniu 
oraz wytrwałości w przekazywaniu 
wiedzy.

Również pani dyrektor Dorota 
Smolińska w  serdecznych słowach 
podziękowała nauczycielom oraz 

pracownikom obsługi za ich codzienną pracę i zachęca-
ła wszystkich, by optymistycznie patrzyli w przyszłość.

Wyróżniający się w  pracy nauczyciele i  pracownicy 
obsługi otrzymali nagrody wójta oraz dyrektora szkoły.

tekst: Anna Krzesak; foto: Agnieszka Metzgier

Tradycyjnie już 14 października uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Dzieci z przejęciem zobo-
wiązały się do starannej i rzetelnej pracy oraz uroczyście ślubowały poszanowanie wartości i tradycji. 
Świadkami ślubowania byli rodzice oraz grupa uczniów klas ósmych wraz z pocztem sztandarowym. Wy-
darzeniu towarzyszyły występy młodych adeptów edukacji. Dzieci w galowych strojach śpiewały o szkole 
i nowych kolegach, nie zabrakło także nut patriotycznych i humorystycznych. 

Dzień Edukacji Narodowej w Babicach
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Spotkanie rozpoczęło się wystąpie-
niem dyrektor szkoły pani Han-
ny Domańskiej, która powitała 
wszystkich zebranych i  skierowała 
gorące słowa do pierwszoklasistów. 

Uczniowie klasy pierwszej przed-
stawili program artystyczny przy-
gotowany pod kierunkiem pań 
wychowawczyń oraz pana Marcina 
Cmiela – nauczyciela muzyki, w któ-
rym zaprezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uro-
czystości było złożenie przez dzieci 
uroczystego ślubowania oraz paso-
wanie na uczniów, którego dokonała 
pani dyrektor. W ten sposób pierw-
szoklasiści zostali oficjalnie włączeni 
do grona uczniów Szkoły Podstawo-
wej w  Zielonkach-Parceli. Wszyst-
kie klasy   wykazały się ogromnym 
zaangażowaniem i  umiejętnością 
pracy w grupie. 

Naszym pierwszoklasistom życzy-
my sukcesów w nauce oraz wielolet-
nich przyjaźni.

Ten uroczysty dzień na długo za-
padnie w pamięci pierwszaków, ro-
dziców oraz nauczycieli.

W uroczystości wzięli udział pani 
dyrektor Hanna Domańska, pani 
wicedyrektor Urszula Główczak, 
Kamila Gronowska (wychowawca 
kl. 1A) , Monika Chrzanowska (wy-
chowawca kl. 1B), Karolina Zdyb 
(wychowawca kl. 1C), Magdalena 
Gorczyca (wychowawca kl. 1D) 
oraz Marcin Cmiel (nauczyciel mu-
zyki). 

tekst/foto: Monika Chrzanowska

Kamila Gronowska

Ślubowanie i pasowanie  
pierwszoklasistów

14 października odbyła się uroczystość 
Pasowania uczniów klas pierwszych w 

Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli. 
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji 

zarówno wśród uczniów, nauczycieli jak 
i rodziców. 
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Tanecznym krokiem w drogę

W swoim życiu każdy z nas dokądś zmie-
rza. Czasami wybieramy wyjątkowo kręte 
ścieżki, czasami jest to punkt na mapie, cza-
sami zaś coś ukrytego głęboko w nas samych. 
Dla niektórych liczy się jedynie ostateczny 
cel, inni rozkoszują się samą wędrówką, któ-
ra kształtuje ich charaktery i  światopogląd. 
Ziemia, powietrze, woda i  ogień, to cztery 
żywioły, które towarzyszą drodze w spekta-
klu tanecznym Bartosza Anczykowskiego.

Grupa Teatru Tańca Passio powstała 
w 2019 roku przy Szkole Tańca i Baletu „Piru-
ecik”, a w jej skład wchodzą dzieci, młodzież 
oraz dorośli uczestnicy zajęć tanecznych 
szkoły. „Droga” jest trzecią premierą zespo-
łu, ale pierwszą w  której jednocześnie na 
scenie tańczy ponad 20-stu młodych i doro-
słych tancerzy. Spektakl skierowany jest do 
miłośników tańca w każdym wieku.

tekst: materiały prasowe, foto: IB

W sobotę 17 października 
w Sali Widowiskowej Domu 

Kultury Stare Babice odbył się 
spektakl taneczny pt. „Droga” 

w wykonaniu Teatru Tańca 
Passio i choreografii Bartosza 

Anczykowskiego – solisty 
Polskiego Baletu Narodowego, 

nagradzanego w Polsce 
i za granicą.
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26 września, po wielu miesiącach oczekiwania, 
nareszcie wystąpiła na scenie Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice niepowtarzalna 
artystka – Stanisława Celińska, wraz 
z zespołem pod kierownictwem  
Macieja Muraszko. 

Charyzmatycznej Pani Stanisławy chyba nikomu przed-
stawiać nie trzeba, za to napisać należy, że publiczność 
bawiła się wyśmienicie i wyszła z koncertu zachwycona re-
pertuarem z nowej płyty „Malinowa”. Stanisława Celińska 
kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę dosko-
nałej pieśniarki, która wie, jak przyciągnąć słuchacza i na 
czas koncertu wprowadzić w kameralny nastrój.

„Malinowa…” to nowa studyjna płyta, składająca się 
z 14 premierowych utworów, zainspirowana spotkaniami 
i  rozmowami z  fanami. W  warstwie tekstowej materiał 
stanowią w większości autorskie teksty Stanisławy Celiń-
skiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę Czupkiewicz. 
Za muzykę, aranżacje i produkcję – podobnie jak przy po-
przednich płytach odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, 
który tym razem wzbogacił ją o nowe brzmienia. Uroku 
dodaje niedzisiejszy klimat, w  którym Pani Stanisława 
czuje się doskonale. Bez silenia się na formatowanie tych 
utworów w jakiejś konwencji, powstał zbiór opowieści peł-
nych prostych, ludzkich emocji.

tekst, foto: IB

Malinowa herbatka ze Stanisławą Celińską
M

igaw
ki
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Zieleń publiczna to nie tylko parki, choć niewątpliwie 
to one przychodzą nam na myśl jako pierwsze. Oprócz 
parków możemy wymienić jeszcze inne tereny, takie jak: 
zieleńce, promenady, ogrody botaniczne, zoologiczne 
i działkowe, cmentarze, kwietniki czy zieleń uliczną. 

Każdy z wymienionych terenów wpływa w większym 
lub mniejszym stopniu na klimat danego miejsca. Na jego 
terenie są warunki sprzyjające przetrwaniu licznych ga-
tunków roślin i ptaków. Zieleń pełni w naszym życiu wiele 
ważnych funkcji: od rekreacyjnej począwszy (czynnej lub 
biernej), estetycznej po społeczno-wychowawczą (głów-
nie ogrody przyszkolne, botaniczne i dendrologiczne) i te 
funkcje się przenikają. Tak samo jak ogród zoologiczny 
czy botaniczny może pełnić funkcję czynnej rekreacji, tak 
samo cmentarz może pełnić funkcję rekreacyjną czy spo-
łeczno-wychowawczą. 

Odpowiednio rozlokowana zieleń wysoka stanowi na-
turalną ochronę przed wiatrem i potrafi zmniejszyć jego 
siłę od 20 do 80% w zależności od szerokości i wysokości 
pasa zieleni. Dodatkowo tereny zieleni nawilżają powie-
trze i  obniżają temperaturę panującą w  terenach zabu-
dowanych, co odczuwalne jest zwłaszcza w  miesiącach 
letnich. Jakby tego było mało, odpowiednio zlokalizowa-
na zieleń pomaga walczyć z nadmiernym hałasem a tak-
że wspomaga cyrkulację i przepływ świeżego powietrza 
z  terenów leśnych. Wszelka zieleń obecna na  terenach 
zurbanizowanych pełni ważniejszą rolę, niż nam się wy-
daje, dlatego tak ważne jest, aby znajdować dla niej jak 

najwięcej miejsca. I właśnie z uwagi na stale pogarszającą 
się ilość i jakość terenów zieleni publicznej ranga cmenta-
rza jako publicznego ogrodu mogłaby w przyszłości zna-
cząco wzrosnąć. Musimy tylko zadbać o nią.

Roślinność od wieków stanowiła nieodzowny element 
miejsc spoczynku. Tradycja łączenia pomników nagrob-
nych z przyrodą sięga już XVIII wieku. To zieleń sprawia, 
że nad cmentarzami roztacza się aura mistycyzmu i tajem-
niczości oraz buduje nastrój refleksji i zadumy. Cmentarz 
to park będący kompozycją krajobrazową przepełnioną 
smutkiem, melancholią i refleksją nad przemijaniem. 

Niestety wygląd polskich cmentarzy w  sposób dyna-
miczny niekorzystnie się zmienia. Niepokojem napawa 
fakt, że te piękne ogrody – miejsca pamięci o umarłych, 
odchodzą wraz z nimi w niebyt. Dlaczego tak się dzieje? 
Otóż, zieleń cmentarna wypierana jest przez kamienie 
i sztuczne kwiaty. Przyczyną tego stanu jest z pewnością 
deficyt powierzchni grzebalnych – zwłaszcza w  dużych 
miastach – brak czasu na pielęgnację zieleni oraz intere-
sy kamieniarzy coraz częściej nastawionych na zysk, nie 
zaś na tworzenie ogrodów, w których splatałyby się: cisza, 
refleksja, sztuka i przyroda. Tymczasowość grobów odbi-
ja się w obecnej zieleni cmentarnej, na którą składają się 
niepozorne, małe krzewy iglaste. 

Dawne aleje drzew, mające zapewniać zmarłym cień, 
a  według etnograficznych zapisów pozwalające duszom 
zmarłych komunikować się przez szmer liści z żywymi, 
są usuwane. Zanika nie tylko dawna wiara, ale i dawny 

Cmentarze 
– ogrody pamięci 
o bliskich

Ostatnie dni października to czas wzmożonych wizyt i krzątaniny na cmentarzach. Mało 
kto z nas traktuje to miejsce w szerszym kontekście niż tylko miejsce pochówku swoich 
najbliższych. Proponuję, aby w tym roku odwiedzając groby bliskich, bliżej przyjrzeć się 
temu miejscu, bo cmentarze to bez wątpienia również ogrody. 
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klimat ocienionych cmentarzy – zamienionych na odhu-
manizowane, pozbawione żywej zieleni przestrzenie.

Zieleń, która porastała dawne cmentarze, nie znalazła 
się na nich przypadkowo. Zarówno miejsce jak i dobór 
roślin miał wymiar symboliczny. Zachęcam Państwa, 
aby podczas tegorocznych wizyt na cmentarzach spoj-
rzeć na nie w  trochę innym kontekście. Rozejrzeć się 
wokół i zadać sobie pytania: czy to miejsce buduje na-
strój zadumy, czy jest przyjemne, ciche i refleksyjne oraz 
co o tym stanowi? 

Ponieważ wiedza o symbolice roślin powoli wygasa, po-
niżej zostały przedstawione rośliny historycznie sadzone 
w nekropoliach na przestrzeni wieków. 

SYMBOLIKA ZIELENI NA CMENTARZACH:
Według najstarszej tradycji rośliny wyrastające na mo-
giłach symbolizują ciągłość życia i urzeczywistniają  
wizję powrotu zmarłych do natury. 

DRZEWO ogólnie utożsamiane jest z człowiekiem, gdyż 
wzrastanie, kwitnienie, wydawanie owoców, zrzucanie 
liści – to w istocie fazy życia ludzkiego. Korzenie znaj-
dujące się w ziemi i korona pnąca się ku górze czyniły 
z drzewa symbol człowieka – istoty należącej do dwóch 
światów: materialnego i  duchowego. Z  kolei złamany 
konar oznaczał śmierć. Często występującym moty-
wem z tej kategorii jest dąb. Drzewo to z uwagi na swoje 
gabaryty i rozłożystą koronę symbolizuje nieśmiertel-
ność i długowieczność.  Formy zwisające drzew, tzw. 
płaczące – wierzby, jesiony, brzozy przyrównywano do 
włosów pochylonej, płaczącej dziewczyny.

TRAWNIKI symbolizowały boże łąki.
KWIATY stanowiły symbol młodego życia, radości, 

końca zimy, a więc zwycięstwa nad śmiercią. A zatem 
– zwiędły kwiat to przerwane istnienie, kruchość życia 
i przemijanie. Motyw ten często pojawia się na grobach 
osób zmarłych młodo lub w sile wieku. 

ASTRY z uwagi na białą lub fioletową barwę kwiatów 
symbolizowały troski i pogrzeb. 

AKSAMITKI w  krajach Ameryki Łacińskiej kwitną 
w  okresie dnia Wszystkich Świętych i  z  tego wzglę-
du określane są mianem „Flor de muero” – kwiatów 
śmierci. 

BARWINEK oznaczał raj, wieczność, nieśmiertelność. 
BLUSZCZ z uwagi na wiecznie zielone liście utożsamiał 
nieśmiertelną  duszę  ludzką  oraz  zmartwychwstanie. 
Bluszcz, oplatający inne rośliny lub rzeźby, symbolizo-
wał także trwałą, wierną pamięć o zmarłych.   

BRATKI I  NIEZAPOMINAJKI  oznaczały  pamięć 
o  zmarłych. Ponadto,  te drugie  z uwagi na błękitny 
kolor – sen wiekuisty.

BUKSZPAN  symbolizował  nieśmiertelność,  zmar-
twychwstanie,  śmierć,  siłę  chroniącą  przed  złym 
duchem. 

CHRYZANTEMA (kwiat żałobny od XIX w.) to sym-
bol śmierci i żałoby. 

CIS (drzewo  śmierci)  to  siła  chroniąca  przed  złym  
duchem. 

CYPRYS (drzewo życia) to symbol raju, nieśmiertelno-
ści i sprawiedliwości. 

DĄB oznaczał nieśmiertelność.
FIOŁKI porastające groby naszych bliskich symbolizo-
wały śmierć i pokutę. 

GOŹDZIK to symbol mocy chroniącej przed zarazą. 
IRYS oznaczał odpuszczenie grzechów.
JABŁOŃ to symbol grzechu pierworodnego. 
JAŁOWIEC  (drzewo  cmentarne)  symbolizował  siły 
chroniące przed złymi mocami. 

KONWALIE oznaczały zbawienie. 
LIPA  (drzewo święte)  to symbol śmierci męczeńskiej 
i sądu. 

LILIE symbolizowały światłość wiekuistą i odpuszcze-
nie wszystkich win.

MAK to symbol snu i śmierci.
NARCYZ oznaczał zwycięstwo nad śmiercią. 
OSET to ból, cierpienie, pokonanie grzechów. 
OSIKA przypominała smutek i żałobę. 
PINIA oznaczała życie i płodność. 
PIOŁUN (kwiat śmierci) miał kojarzyć się z bólem. 
RÓŻA w   kulturze chrześcijańskiej ma wiele religij-

nych znaczeń. Białe róże symbolizują miłość Matki 
Bożej do  Syna oraz Zmartwychwstanie, czerwone 
zaś – Mękę Pańską. Kolce róż symbolizują cierpienie, 
grzech oraz koronę cierniową. Ogólnie utożsamiają 
odrodzenie oraz miłość, która zwycięża śmierć. 

SZAŁWIA symbolizuje uzdrawiającą, świętą siłę Mat-
ki Bożej. 

TRAWA oznacza przemijanie. 
WIERZBA to symbol smutku, żałoby, śmierci i czystości. 
ZAWILEC oznaczał przelaną krew, chorobę i śmierć.

Naturalnym elementem starych cmentarzy były 
drzewa, krzewy i  kwiaty. Zjawisko marginalizacji zie-
leni cmentarnej to niestety dominujący już od wielu 
lat trend. Pamiętajmy, że cmentarze to ogrody pamięci 
o bliskich, które powinny sprzyjać kontemplacji i zadu-
mie nad ludzkim losem. Naszym obowiązkiem jest pa-
mięć o zmarłych również poprzez dbałość o to, aby nie 
ubożała szata roślinna cmentarzy i związana z nią sym-
bolika. Nie zmieniajmy ich tak bezmyślnie w kamienne 
pustynie, wycinając kolejne drzewa lub krzewy. 

tekst:ROŚ; foto: AdobeStock
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Dereń jadalny
– niezwykły Kresoviak

CIEKAWOSTKI

•  Drewno derenia jest bardzo twar-
de, dlatego dawniej wykorzystywa-
no je do wyrobu kół zębatych.

•  Dawniej pestki derenia opalano, 
mielono i spożywano tak jak kawę.

•  W  XVII-wiecznej Anglii, dereń 
wykorzystywany był do celów ku-

linarnych, m.in. jako składnik tart 
lub marynat.

•  Dereń należy do gatunków długo-
wiecznych i  w  sprzyjających wa-
runkach może dożyć nawet 150 lat.

•  Produkty z owoców derenia znala-
zły się na Liście Produktów Regio-

nalnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Nalewkę dereniową 
z  województwa kujawsko-pomor-
skiego wpisano na tę listę w maju 
2006 r., a przetworzone owoce tego 
krzewu – pod nazwą „dereń kiszo-
ny podkarpacki” – w lutym 2008 r.

fragment

Dereń jadalny (Cornus mas) ma postać dużego krzewu 
lub niewielkiego drzewa. Osiąga wysokość do 10 m, ma 
drobne żółte kwiaty, zebrane w baldachy i ostro zakoń-
czone liście. Owoce derenia jadalnego charakteryzują się 
intensywnie czerwonym kolorem i  typowym dla pest-
kowców podłużnym kształtem. Zaraz po powszechnie 
znanej forsycji jest to jeden z najwcześniej kwitnących 
wiosną krzewów w  Polsce. Dzieje się to na przełomie 
marca i kwietnia, niekiedy na jeszcze bezlistnych gałąz-
kach, owocuje zaś od sierpnia do października. 

Występuje w  całej Europie oraz zachodniej Azji. 
W Polsce najwięcej dereni jadalnych naturalnie rosną-
cych zaobserwować można w Przemyślu i Sanoku. Z ko-
lei największą kolekcję tych krzewów podziwiać można 
w Arboretum w Bolestraszycach, gdzie od blisko 40 lat 
hoduje się tę niezwykłą roślinę. 

Dereń najczęściej występujący na naszych terenach to 
dereń świdwa (Cornus sanguinea) – krzew o czarnych, 
cierpkich i niezbyt trujących owocach. Możemy też spo-
tkać również inne jego odmiany: np. dereń biały, dereń 
Kousa i dereń kanadyjski. Jednakże pamiętać należy, że 
spożywać można wyłącznie owoce derenia jadalnego.

Dereń jadalny zawiera duże ilości: 
witaminy A, P i C – tej ostatniej nawet 3 razy więcej niż 
cytryna; związki mineralne, takie jak: potas, żelazo, wapń, 
magnez, fosfor, mangan, miedź, cynk, beta-karoten, garb-
niki i pektyny, wspomagające procesy trawienne.

Do kluczowych właściwości leczniczych derenia zali-
czyć należy działanie: 
przeciwzapalne; łagodzące kolki żołądkowe; wspiera-
jące pracę układu immunologicznego – czemu sprzyja 
duża zawartość witaminy C, opóźniające procesy starze-
nia komórek; wspomagające leczenie niedokrwistości, 
a także moczopędne – pomocne w leczeniu nerek. Przy 
wszystkich zaletach derenia jadalnego należy pamiętać 
o przeciwskazaniach do jego stosowania. Należy do nich 
chociażby choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zbiór
Z uwagi na jego różne odmiany zbiór owoców można 
przeprowadzać w różnych terminach. Jedne dojrzewają 
już w połowie sierpnia, inne dopiero pod koniec wrze-
śnia. Warto jednak podkreślić, że najlepszego derenia na 
nalewkę zbiera się z ziemi, gdyż dopiero po opadnięciu, 
owoce stają się słodkie. Skutecznym rozwiązaniem na 
zbiór jest rozłożenie pod krzewem agrowłókniny, z któ-
rej co parę dni swobodnie można zbierać owoce. 

W  przypadku suszenia owoców derenia wyjściową 
temperaturą powinno być 40–45˚C, aby pod koniec su-
szenia podnieść ją do ok. 60˚C. Owoce dobrze wysuszo-
ne powinny być elastyczne, lecz niezbyt kruche.
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Propozycje wykorzystania derenia Marynowany dereń wg przepisu dr Narcyza Pióreckiego

Składniki:
•  1 kg zielonych owoców derenia
•  sól
•  woda
•  liście wiśni, porzeczki lub dębu
•  pieprz i ziele angielskie
•  ząbki czosnku

Przygotowanie: 
Jeszcze zielone owoce derenia zalać solanką (100 g soli 

na 1 litr wody). Następnie do zalewy dodać liście: wiśni, 
porzeczki lub dębu (kilkanaście sztuk na litr wody), parę 
ziaren pieprzu i  ziela angielskiego oraz kilka ząbków 
czosnku.

Owoce derenia zalać solanką do całkowitego zakrycia, 
a na wierzchu położyć talerzyk obciążony np. kamieniem 
lub dociążonym słoikiem. Uwaga! Kamień nie może być 
porowaty, gdyż w jego szczelinach mogą kryć się bakterie, 
mogące zepsuć smak przetworów. Do tego celu najlepiej 
nadaje się granit, bazalt lub inna twarda skała.

Większe ilości derenia można kisić również w beczce. 
Należy jednak pamiętać, że proces ten w  zależności od 
temperatury oraz ilości owoców, może trwać nawet kilka 
miesięcy. Kiedy owoce nabiorą odpowiedniego smaku 
i  trochę zmiękną, należy je utrwalić. W tym celu porcję 
owoców należy wyjąć z zalewy, zblanszować, a następnie 
przełożyć do słoików i zalać oliwą.

Składniki:
•  1 kg owoców derenia
•  woda
•  cukier (wedle uznania)

Przygotowanie: 
1 kg umytych owoców derenia zalać ½ szklanki wody 

i zagotować. Po przestudzeniu wyjąć pestki i ponownie 
zalać ½ szklanki wody, a następnie gotować do czasu, 
aż cały miąższ odpadnie od pestek. Wodę z miąższem 
przelać do wcześniej oddzielonych owoców i gotować, 
aż zgęstnieje. Dodać cukier wg uznania i chwilę podgo-
tować. Dereń ma dużo pektyn, więc nie należy go długo 
poddawać obróbce cieplnej, gdyż za bardzo zgęstnieje.

Składniki:
•  1/2 kg zielonych owoców derenia
•  300 ml octu
•  300 ml wody
•  4 łyżki cukru
•  2 łyżki soli
•  10 ziarenek pieprzu
•  5–10 goździków
•  3 liście laurowe

Przygotowanie: 
Umyte owoce zalać wodą z octem, dodać pieprz, goź-

dziki i liście laurowe oraz cukier. Całość zagotować. Od 
momentu wrzenia gotować maksymalnie 1 minutę, w 
przeciwnym razie owoce się rozpadną. Po ugotowaniu 
przelać do wyparzonych słoików i pasteryzować około 
10 minut. Marynowane owoce derenia w smaku przy-
pominają oliwki, stąd też nazywam je oliwkami północy.

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

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

tekst: Joanna Kalbarczyk
foto: Joanna Kalbarczyk, Adobe Stock

Pamiętaj! Zbieraj wy-
łącznie zioła, które znasz 
i rób to w miejscach od-
dalonych od ruchliwych 
dróg oraz innych źródeł 
zanieczyszczeń.

Konfitura z dereniaMarynowany dereń à la oliwki

Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA 
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen 
tekst o dereniu i więcej propozycji jego wykorzystania.
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Szacuje się, że produkcja two-
rzyw na świecie wynosi 335 mi-
lionów ton rocznie. Krajowe 
zapotrzebowanie na tworzywa 
sztuczne kształtuje się na poziomie 
3,5 mln ton, a produkcja tworzyw 
na 1 mieszkańca w Polsce wynosi 
około 90 kg. Największym odbior-
cą tworzyw sztucznych w  Polsce 
jest sektor opakowań. Wykorzy-
stuje on 33% wyprodukowanego 
plastiku, a  produkcja takich opa-
kowań stale wzrasta. 

Tworzywa sztuczne przez lata zy-
skiwały na popularności. Z uwagi 
na właściwości materiałowe i rela-
tywnie niską cenę były i są maso-
wo stosowane w celu zaspokojenia 
potrzeb społeczeństwa w  wielu 
dziedzinach życia. Produkujemy 
coraz więcej wyrobów z plastiku, 
nie za bardzo myśląc o  tym, co 
zrobimy z nimi potem, kiedy już 
skończymy z nich korzystać. Nie-
które artykuły produkowane są po 
to, by po chwili je wyrzucić (np. 
słomki, kubki jednorazowe czy tanie zabawki). Według 
statystyk masa corocznie generowanych w  Europie od-
padów z tworzyw sztucznych wynosi blisko 26 mln ton. 
Z tego recyklingowi poddawane jest jedynie 30%. Niemal 
70% spala się, deponuje na składowiskach lub – co gorsza 
– pozostawia w środowisku bez jakiegokolwiek zabezpie-
czenia. Szacuje się, że każdego roku nawet 4% światowej 
produkcji tworzyw trafia do mórz i oceanów, stanowiąc 
około 80% wszystkich odpadów w tych zbiornikach wod-
nych. Zwierzęta morskie zjadają mikroplastik, który może 
odkładać się w ich tkankach. W takiej formie trafiają na 
nasz talerz. Degradacja plastiku może trwać około 400 
lat, ale nie ma na to dowodów, ponieważ jak dotąd żaden 
wyprodukowany plastik nie zdążył ulec degradacji. Robi-
my więc dla przyszłych pokoleń wątpliwej jakości prezent. 
Niestety przywykliśmy do tego, że wraz z wyrzuceniem 
śmieci do kosza kwestia odpadów znika z naszego pola 
widzenia. A przecież coś z tymi odpadami musi się dziać. 

Problem jest więc ogromy – je-
śli nie zaczniemy działać szybko 
i  to na szeroką skalę, doprowa-
dzimy do ekologicznej katastrofy. 
Komisja Europejska już przygoto-
wała zmiany w  ustawodawstwie. 
Mają one zapobiegać i ograniczać 
wpływ wybranych produktów 
z  plastiku na środowisko natu-
ralne. Od 2021 roku zakazem 
sprzedaży objęte będą m.in. pla-
stikowe sztućce, styropianowe 
pojemniki na żywność i patyczki 
higieniczne. Będą musiały zostać 
zastąpione przez bardziej zrów-
noważone alternatywy (np. wie-
lorazowe lub biodegradowalne). 
Inne artykuły, takie jak: jednora-
zowe opakowania na żywność, 
paczki i owijki produktów, kubki 
na napoje, filtry wyrobów tyto-
niowych, chusteczki nawilżane, 
balony i  lekkie torby plastikowe 
nadal będą mogły być sprzeda-
wane, jednak w stosunku do nich 
zostaną wprowadzone obostrze-

nia. Od stycznia 2021 r. planowane jest również wprowa-
dzenie podatku od plastiku – kraje członkowskie zapłacą 
za każdy kilogram odpadów z tworzyw sztucznych, który 
nie zostanie poddany recyklingowi. Szacuje się, że Polska 
z tego tytułu poniesie koszty wynoszące nawet 400 mln 
euro rocznie. 

Działań na wysokim szczeblu jest wiele, ale nieocenio-
ną wartość mają także nasze codzienne wybory. Proste 
rzeczy – takie jak np. zrezygnowanie z foliówki w super-
markecie, czy picie „kranówki” zamiast zakupu wody 
w butelkach – w skali jednostki – mogą wydawać się dro-
biazgami, ale przemnożone przez liczbę konsumentów na 
rynku – mogą mieć ogromne znaczenie. To konsument 
decyduje o wyborze i dalszym losie produktu i opakowa-
nia, a więc w dużym stopniu o jego faktycznym wpływie 
na środowisko.

tekst: Paca

foto: Adobe Stock

Odpady plastikowe stanowią 
około 80% wszystkich odpadów 

znajdujących się w morzach 
i oceanach. Szacuje się, że do 2050 

roku w oceanach będzie więcej 
odpadów z plastiku niż ryb. 

Plastikowy problem
Od lat 50. XX wieku tworzywa sztuczne stały się w naszym życiu wszechobecne, znajdując 
zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki − od rolnictwa i motoryzacji, po-
przez medycynę i przemysł odzieżowy, aż po produkcję opakowań i budownictwo. Tworzywa 
sztuczne są lekkie, wytrzymałe, szczelne, łatwe do przetwarzania i formowania, a jednocześnie 
tanie. Setki milionów ton materiałów z tworzyw sztucznych, które trafiają corocznie na rynek, 
poprawiają bezpieczeństwo produktów i komfort naszego życia. Zachłysnęliśmy się tym mate-
riałem – cenne właściwości i atrakcyjna cena plastiku sprawiają, że współczesna gospodarka 
bez tych tworzyw wręcz nie mogłaby funkcjonować.
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Powiększający się dział „Duże Litery” 
został przeniesiony w rejon literatury 
pięknej dla dorosłych i rozpoczyna 
się tuż za działem „929 Biografie”. 
Książki w dziale „Duże Litery” to wy-
dania książek ze specjalną czcionką, 
składem i kontrastem, które chronią 
wzrok i  ułatwiają czytanie. Dzięki 
dużej czcionce lektura jest wygod-
niejsza, a przejrzysty format nie nad-
wyręża wzroku.

Biblioteczne  
przemeblowanie
Ostatnio babicka biblioteka przeszła niewielką metamorfozę. Drobne przemeblowanie 
zostało podyktowane powiększającym się księgozbiorem naszej biblioteki. 

W  jaki sposób odnaleźć książki 
z  działu „Duże Litery” w  katalogu 
online biblioteki? W  katalogu księ-
gozbioru należy wybrać przeszu-
kiwanie po indeksie Serie. W  polu 
wyszukiwania wpisać „Duże Litery”. 
Wówczas wyświetlą się rekordy ksią-
żek w tej serii.

Literatura dziecięca, poziom I, zy-
skała więcej przestrzeni. Interesująco 
na półkach prezentują się serie dla 
najmłodszych. Z księgozbioru głów-
nego zostały wyodrębnione, cieszące 
się największym zainteresowaniem, 
cykle dla dzieci. Literatura dla naj-
młodszych w  przedziale wiekowym 
0–5 lat, czyli te z grubej tektury, czy 
z elementami rozkładanymi oraz ko-
miksy zyskały więcej powierzchni.

Oprócz oznakowania regałów, 
zostały oklejone również grzbiety 
książek w serii. W katalogu online 
sygnatura książki przełamana jest 
nazwą serii.

Dla miłośników książki mówio-
nej, czyli audiobooków mamy rów-
nież dobre wieści. Dział podlega 
ciągłej rozbudowie i  potrzebował 
więcej miejsca. Z  tego względu 

Uwaga! Od 12 października br. 
obowiązują nowe godziny pracy bi-
blioteki dla Czytelników.

Wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom rozszerzamy godziny 
otwarcia biblioteki. Obsługa nadal 
będzie odbywała się przez okno bi-
blioteczne. Prosimy zapoznać się ze 
zmodyfikowanymi zasadami funk-
cjonowania biblioteki. Znajdziecie je 
tutaj  https://biblioteka-starebabi-
ce.pl/zasady-funkcjonowania-bi…/

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

audiobooki dla dorosłych zostały 
przeniesione na regały tuż obok sta-
nowisk komputerowych. 
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„Zdzicho” z  Bliznego był bezpo-
średnim uczestnikiem walk w  Po-
wstaniu Warszawskim, brał udział 
w ataku na Dworzec Gdański i bro-
nił pałacu Radziwiłłów. Niektóre 
fragmenty jego opowieści wydają 
się wręcz niewiarygodne. Nabierają 
jednak innego kolorytu, gdy porów-
namy je z informacjami źródłowymi. 
Wtedy czytelnika poraża i przytłacza 
myśl – tak naprawdę było! Jakże inne 
to spojrzenie od piewców roman-
tycznej legendy Powstania Warszaw-
skiego.

IDZIEMY DO POWSTANIA!
– Rano 18 sierpnia 1944 r. my – piąt-

ka AK z Bliznego: Olek Badurzyński, 
Ziutek Szymczak, Józiek Wróblewski, 
Sylwek Wawrzonkiewicz i  ja – spo-
tkaliśmy się u Sylwka, który mieszkał 
przy drodze, i postanowiliśmy iść do 
Powstania Warszawskiego – wspo-
mina Zdzisław Augustyniak. – Tą 
samą drogą dawniej chodziliśmy do 

szkoły w Babicach. Była to mało uży-
wana polna droga, za to równolegle 
do niej przebiegała droga brukowa-
na. Tam ruch był duży, stale kręciły 
się niemieckie patrole i przejeżdżały 
samochody wojskowe. Następnego 
dnia nasi koledzy szli tą samą drogą, 
aby do nas dołączyć. Byli to: Figacz, 
Kopacz, Jung, Redzik i  Lewandow-
ski…

Minęliśmy po prawej stronie po-
nad stumetrowe wieże Radiostacji 
Babice, teraz już bez miedzianych ka-
bli rozciągniętych dawniej pomiędzy 
nimi. Gdy przeszliśmy obok cmen-
tarza, znaleźliśmy się przy szkole. 
W Babicach czekała na nas w sklepie 
rodziców Basia Wawrzonkiewicz. 
Poprowadziła nas do oddziałów 
w  Puszczy Kampinoskiej, bo znała 
okrężne drogi, gdzie nie było Niem-
ców. Minęliśmy kościół i skręciliśmy 
w  prawo obok domu organisty Ja-
błońskiego, gdzie grałem w  szachy 
z jego synem Józinkiem.

Gdy doszliśmy do Lasek, zatrzy-
maliśmy się w Ośrodku Opieki nad 
Niewidomymi. W  dużym pomiesz-
czeniu przy kaplicy było kilka zakon-
nic i księży. Poczęstowano nas czymś 
do jedzenia. Jeden z  młodych księ-
ży przysiadł się do nas i  zaczęliśmy 
rozmawiać. Powiedział kilka słów 
o  ośrodku, zapytał, skąd jesteśmy 
i dlaczego idziemy do lasu. Po pew-
nym czasie ks. Stefan pożegnał się, 
mówiąc „Pobłogosław im, Boże”. Był 
to ks. Stefan Wyszyński, późniejszy 
kardynał i  Prymas Polski, a  w  tam-
tym czasie kapelan wojsk AK w Kam-
pinosie. Rozmawiając z nim, miałem 
silne wrażenie, że to nie była tylko 
przypadkowa, towarzyska rozmowa. 
Ksiądz chciał wiedzieć i  sprawdzić, 
kim jesteśmy. To było dla mnie zu-
pełnie nieoczekiwane – my wszy-
scy mówiliśmy obcemu otwarcie 
i  szczerze, że jesteśmy w  AK, czego 
nie powiedziałem nawet mojemu 
ojcu, choć i  tak dobrze wiedział, że 

Piątka  
AK  
z Bliznego
Zdzisław Augustyniak z  Bli-
znego nie miał wątpliwości, 
czy iść do Powstania. Razem 
z nim poszli jego koledzy. To 
było jasne – trzeba walczyć 
o  Polskę i  pomóc kolegom 
z AK w Warszawie. Po latach 
opisał swoje wspomnienia 
w książce pt. „Superstes ergo 
sum”. Jego relacja jest tak 
żywa, że postanowiłem przed-
stawić ją Państwu jako rozmo-
wę z naszym bohaterem.

Portret Zdzisława Augustyniaka 
wykonany podczas walk 
w Warszawie przez kolegę 
o pseudonimie „Chopin”
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idziemy do Powstania w Warszawie.
Pożegnaliśmy się z  Basią, dosta-

liśmy innego przewodnika i  ruszy-
liśmy w stronę Truskawia. Nagle na 
zakręcie zobaczyliśmy, że droga jest 
całkowicie zajęta. Na szerokim polu 
stały setki uzbrojonych żołnierzy, 
w  oddali ich konie szczypały kłosy 
pogniecionego żyta. Przewodnik do-
piero teraz powiedział nam, że to są 
Węgrzy, batalion artylerii obozujący 
na tym terenie. Zobaczyli nas, ale nie 
reagowali. Idąc krawędzią ich obozu, 
doszliśmy do jego końca. Bez prze-
szkód dotarliśmy do Truskawia i, po 
odpoczynku, dalej do celu w  Wier-
szach. Przybyło tam wielu mieszkań-
ców okolicznych terenów, mających 
pierwszą okazję do walki z wrogiem. 
Głównym i przodującym oddziałem 
była jednak w  Wierszach kawaleria 
por. „Doliny” (Grupa Stołpecko-Na-
libocka por. Adolfa Pilcha).

NIE WYKORZYSTALIŚMY 
WIELKIEJ OKAZJI 
DOZBROJENIA SIĘ!

Idąc do akcji na Dworzec Gdań-
ski, „Zdzicho” ponownie spotkał 
Węgrów. Nie mógł zrozumieć, że nic 
z tego nie wynikło.

– Spodziewaliśmy się, że ktoś wy-
gada od nich haubicę czy dwie. Pew-
nie nikomu innemu nie przyszło to 
do głowy! To była widoczna konse-
kwencja życia pod okupacją, przy-
gnębienie i brak wiary we własne siły 
i możliwości. 

Zwykle dla bezpieczeństwa jed-
nostki artylerii były bronione przez 
frontowe oddziały, jednak Węgrzy 
nie mieli takich. Stracono ogrom-
ną szansę! Przedwojenne umowy 
międzynarodowe między Polską 

a  Węgrami nie przewidywały obec-
ności na terenie naszych państw ob-
cych uzbrojonych wojsk. W  1939  r. 
Węgrzy ustanowili precedens, roz-
brajając i  internując część Wojska 
Polskiego, które znalazło się na ich te-
rytorium. Oddział węgierski w oko-
licach Truskawia powinien być tak 
samo potraktowany. Obowiązkiem 
polskich czynników rządowych było 
interweniować, a  zatem zatrzymać, 
rozbroić, a  następnie odesłać obce 
wojsko na Węgry. AK „Kampinos” 
miała dostatecznie dużo sił, by oto-
czyć Węgrów i wydać im ultimatum 
złożenia broni. Nieprawdopodobne 
jest, by Węgrzy stawili nam opór. 
Można natomiast przypuszczać, 
że w  myśl wielowiekowej przyjaź-
ni niektórzy z  chęcią służyliby jako 
instruktorzy, uzupełniając polskich 
artylerzystów. Nikt by się nie zastana-
wiał, co zrobić z szesnastoma 105 mm 
haubicami wraz z pociskami. Bardzo 
przydałyby się w Powstaniu…

DO ATAKU!
– Przydzielono mi brena. To był 

angielski lekki karabin maszynowy 
ze zrzutów. Pod okiem instruktora 
szybko połapałem się, jak go używać, 
jednak zaraz tę broń wymieniono 
mi na piata. Ktoś dokonał przeglą-
du naszej grupy – 700 ochotników 
przybyłych do lasu ze wszystkich 
stron i  zebranych razem. Byliśmy 
bez struktury, mundurów i uposaże-
nia. Bardzo nieliczni umieli obcho-
dzić się z  bronią, którą dostaliśmy 
w  ręce przed wymarszem, a  raczej 
przed odejściem z  Wierszy, bo wy-
marsz dotyczy zorganizowanego 
wojska, a  my byliśmy jedną masą 
ludzi gotowych stać się żołnierzami 

i  walczyć o  Warszawę. Czekaliśmy 
na stosowny przydział, wyznaczenie 
przełożonych, dowódców, a  tu nic. 
Zakładaliśmy, że z  pewnością ktoś 
wiedział, co robi… 

Przed wieczorem znów nas ze-
brano – mamy atakować Dworzec 
Gdański! Ustawiono nas w linii ulicy 
Zajączka przed szerokim na pół ki-
lometra otwartym polem. Pierwszy 
i  ostatni rozkaz, jaki usłyszeliśmy 
wtedy, brzmiał „naprzód”, i  poszli-
śmy do ataku.

Biegłem z  15 metrów, padałem 
i znów czekałem na okazję do wsta-
nia. Cały obszar, na którym byli-
śmy, stał się celem dla broni, której 
zgrzyty słyszeliśmy wcześniej w Bli-
znem. Różnica była taka, że teraz 
po zgrzycie był jakiś szalony chi-
chot i wybuch, który wyrzucał ciała 
naszych kolegów wysoko w powie-
trze. Przed nami były gniazda ka-
rabinów maszynowych. Niemcy 
mieli pewne cele, jednak dużo kul 
szło ponad naszymi głowami. Sta-
nąć już nie było można. Potrzebo-
waliśmy głosu dowódcy „Za mną, 
naprzód wiara!”. Dużo by nas pa-
dło, ale linia wroga byłaby nasza. 
W  wojsku słucha się rozkazów, 
jednak rozkazów tych nie było. Nie 
było także rozkazów współdziała-
nia z  nami po przeciwnej stronie 
nieprzyjaciela – na Starówce.

Wróg rzucił całe siły na nas. Powo-
li wracaliśmy, załamani. Nie wiem, 
ilu nas zostało. Pewnie dostatecznie 
dużo, bo następnej nocy zdecydo-
wano, że powtórzymy atak. Tyle że 
wróg, już spodziewając się tego, był 
jeszcze lepiej przygotowany. 

Istnieje powiedzenie, że nie ma 
złych żołnierzy, są tylko źli dowódcy. 

Piat – brytyjski granatnik przeciwpancerny piechoty (Projector 
Infantry Anti Tank). Taką broń pochodzącą ze zrzutów posiadali 
niektórzy Powstańcy Warszawscy. Dziś jest w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.
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Nie znam jednak powiedzenia o żoł-
nierzach bez dowódców…

Dopiero po latach „Zdzicho” do-
wiedział się, że w ataku na Dworzec 
Gdański (20/21 i  21/22 VIII 1944 r.) 
zginęło co najmniej 500/600 żołnie-
rzy AK, wielu zostało ciężko ran-
nych. Była to jedna z najkrwawszych 
akcji bojowych i  jedna z  najgorzej 
przygotowanych…

IDZIEMY NA STARÓWKĘ
Po nieudanym ataku na Dworzec 

Gdański „chłopcy z  lasu”, wykrwa-
wieni i zniechęceni, wrócili na teren 
Puszczy Kampinoskiej.

– My postanowiliśmy walczyć da-
lej – wspomina Zdzisław Augusty-
niak. –Dołączyliśmy do grupy idącej 
na Starówkę. Nie pamiętam, gdzie 
był właz do kanału, ale przejście nie 
było trudne, z wyjątkiem krótkiego, 
za to bardzo wąskiego i niskiego od-
cinka. Trzeba było iść chyłkiem, a to 
niełatwe z piatem na plecach i poci-
skami na piersi. 

Naszemu wyjściu z włazu na Sta-
rówce przy pl. Krasińskich (tam, 
gdzie dziś jest pomnik Powsta-
nia Warszawskiego), bezustannie 
grały „szafy”. Pierwszy dźwięk, 

który usłyszeliśmy, to był dobrze 
znany nam chichot i wybuch spada-
jących rakiet. Miejscowi przywykli 
do niego. Pomocna ręka przy wyj-
ściu z kanału skierowała nas w stronę 
Pałacu, a głos mówił, by się schylić, 
ponieważ jest ostrzał. Przy ogrom-
nych detonacjach spotkaliśmy się 
z  naszymi nowymi kolegami. Mło-
dzi chłopcy i  dziewczęta – a  kto 
wtedy nie był młody, bez względu 
na wiek! Podaliśmy sobie ręce. Gdy 
składaliśmy przysięgę, dziewczyna 
trzymająca nad nami rozpięty czar-
ny parasol była zażenowana, bo miał 
złamane żeberko, co odzwierciedlało 
przejścia jego właścicieli. Złożyliśmy 
przysięgę. Ja otrzymałem legitymację 
grupy „Radosław”, oddział „Parasol”, 
nr  400. Choć zawsze byłem „Zdzi-
cho”, dałem jako pseudonim nazwę 
mego ulubionego drzewa – „Lipa”. 
Przyjaciele otrzymali kolejne nume-
ry legitymacji.

W PAŁACU RADZIWIŁŁÓW
– Nasz kontakt z nowymi kolega-

mi nie trwał długo. Było wielkie za-
potrzebowanie na „chłopców z lasu”. 
Zamiast iść z „Parasolem” na pozycje 
w  getcie, zostaliśmy skierowani do 

pałacu Przebendowskich-Radziwił-
łów (dziś Muzeum Niepodległości), 
który był atakowany. Zastaliśmy tam 
około 10 podnieconych, bezradnych 
żołnierzy. Dwóch czy trzech stało 
przy oknach, ale nie celowali, strze-
lając jedynie na ślepo. Czasem ktoś 
podchodził, strzelił i  się odsuwał. 
Mieli broń, z której prawdopodobnie 
nigdy wcześniej nie strzelali. Po do-
świadczeniach ataków na Dworzec 
Gdański, gdy nikt nas nie prowadził, 
teraz wiedzieliśmy, co robić. Olek 
pierwszy dobiegł do okna, biorąc ze 
sobą tych z karabinami, Ziutek i Syl-
wek zrobili to także. Józiek pobiegł 
do skrzydła, którego nikt nie bronił. 
Ja zdjąłem piata z pleców. Nasz ogień 
był słaby, więc krzyknąłem: salwami 
mierz – pal. Po drugim czy trzecim 
strzale wszyscy stali się już „doświad-
czonymi żołnierzami”.

Przez strzelnicę w  oknie widzia-
łem, że dwóch niemieckich żoł-
nierzy osłoniętych murkiem leży 
za karabinem maszynowym i  dają 
serie po oknach. Szybko wziąłem 
piata. To była dziwna maszyna, z jed-
nej strony prymityw konstrukcji, 
a z drugiej stożkowy ładunek, ostat-
ni krzyk mody. Wyrzutnia działała 

Ruiny Pałacu Radziwiłłów bronionego m.in. przez „Piątkę AK Blizne” po Powstaniu Warszawskim. Fot. Dąbrowiecki, ok. 1946 r. 
MHW. Dziś znajduje się tu Muzeum Niepodległości
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na sprężynę, trzeba było ją napiąć, 
oprzeć się nogami o łapkę i przez pół 
metra ciągnąć z siłą 100 kilogramów. 
Załadowanego piata z  celownikiem 
nastawionym na 50 metrów opar-
łem na stole przy oknie. Nacisnąłem 
spust. Wybuch, dym i karabin wroga 
już nie strzelał. Patrzyłem zaciekawio-
ny przez okno. Niemcy się wycofali…

Z REDUTY MATKI BOSKIEJ
– Byliśmy bardzo zmęczeni. Zaj-

mowaliśmy wtedy fabrykę „Kolo-
ryt” na ul. Długiej, której nazwę 
zamieniono na „Reduta Matki Bo-
skiej”. Znajomy porucznik zako-
munikował nam, że my – „chłopcy 
z lasu” – mamy stworzyć dywersyjny 
atak, odciągający uwagę Niemców 
od głównego natarcia, które będzie 
prowadzone w innym rejonie.

Przez duży otwór wybity w  mu-
rze wyskoczyliśmy na dziedziniec. 
Przydzielony nam nieznany czło-
wiek, który miał być przewodni-
kiem – zniknął. Znaleźliśmy się 
w  otoczonym murami prostokącie. 
Pierwszy wybuch pocisku z granat-
nika dał nam znać, że Niemcy wie-
dzą o  nas. Byliśmy wystawieni na 
ostrzał, zasypywani granatami bez 
możliwości odpowiadania na ogień 
i schronienia. Stałem pierwszy, odła-
mek przeciął mi twarz i krew toczą-
ca się z górnej części nosa zalewała 

mi usta. Pobiegłem do sanitariuszy 
za murem. Oczyścili i  zaopatrzyli 
ranę. Za minutę byłem z powrotem 
wśród kolegów. Józiek Wróblewski 
już nie żył. Nie wiem, kto wyniósł 
jego ciało. Sylwek był poharatany. 
Twarz we krwi, z nogi lała się krew. 
Ziutek i ja zanieśliśmy go do punk-
tu opatrunkowego. Gdy mu zdjąłem 
but, krew popłynęła strumieniem. 
Ziutek też był poważnie ranny i nie 
dał rady wrócić. Trafili również 
Olka, któremu udało się wyczołgać 
z  gruzowiska przez dziurę, a  inni 
zanieśli go dalej. Ja biegłem znów 
do ataku, ale teraz już bez kolegów. 
Pokazali mi później mogiłę Józka 
w  gruzach. Możliwe, że spoczywa 
w górze usypanej z gruzów, popio-
łów i  kości ludzi Warszawy, blisko 
swojego domu, na  Wawrzyszewie. 
To był koniec „piątki AK Blizne”, 
chłopców z  lasu, koniec dziecinnej 
przyjaźni i  braterstwa od dzieciń-
stwa. A główne natarcie nie wyszło, 
nie zostało podjęte…

DALSZE LOSY ZDZICHA
Zdzisław Augustyniak wydał 

swoje wspomnienia w 2013 r. Przy-
toczyłem ich fragmenty, dokonując 
licznych skrótów i  korekty języko-
wej. Nasz bohater walczył do końca 
Powstania Warszawskiego, był kil-
kukrotnie ranny i  cudem uniknął 

śmierci. Sprzyjało mu żołnierskie 
szczęście. Po Powstaniu, przez obóz 
przejściowy w Ożarowie Mazowiec-
kim, trafił do Stalagu w  Lamsdorf 
(Łambinowice k/Opola), a  później 
do Nürnberg-Langwasser i  innych 
obozów w  Niemczech. Po wojnie 
wyemigrował do USA. Walczył tak-
że w  wojnie koreańskiej, za przela-
ną krew został odznaczony m.in. 
Purple Heart i czterema Brązowymi 
Gwiazdami. Przyjeżdżał nieraz do 
Polski i  utrzymywał kontakt z  ro-
dziną i przyjaciółmi mieszkającymi 
w  naszej gminie. Zmarł w  wieku 
94 lat, 4 sierpnia br. Spoczywa na 
babickim cmentarzu parafialnym. 
Był świadkiem i  uczestnikiem nie-
zwykłych wydarzeń i jednym z tych 
chłopaków z Ziemi Babickiej, którzy 
poszli walczyć o wolną Polskę.

Osobom zainteresowanym hi-
storią polecamy książkę Zdzisła-
wa Augustyniaka „Superstes ergo 
sum”. Jest dostępna w  Bibliotece 
Publicznej w  Zielonkach-Parceli. 
Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą 
się do naszej redakcji, po wypowie-
dzeniu hasła „Zdzicho” otrzymają 
książkę w prezencie.

Za inspirację do napisania tego artykułu 

dziękuję Panu Profesorowi  

Dariuszowi Śladowskiemu.

Marcin Łada

Ostatnie miejsce walki „Piątki AK z Bliznego” i innych 
powstańczych oddziałów na terenie Reduty Matki 
Boskiej upamiętnia dziś pomnik przy al. Solidarności 62a 
w Warszawie z płaskorzeźbą MB autorstwa Andrzeja 
Pityńskiego. Fot. M. Łada 
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Historia babickiej 
rodziny Żychlińskich cz. 2
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Rodzina Żychlińskich, której pierwszy przedstawiciel pojawił się na terenie obecnej gminy Stare Ba-
bice przed 1824 r. jest związana z tym miejscem do dzisiaj. W części pierwszej opowieści o tym rodzie 
przedstawiliśmy postaci Antoniego i Urszuli. Przed Państwem historia o ich dzieciach i wnukach. 

Pierworodny syn Antoniego i Ur-
szuli z  domu Wiśniewskiej to Ja-
kub Jan, który urodził się w 1850 r. 
w Zielonkach. W 1870 r. w Babicach 
pojął za żonę Mariannę Łuczak 
córkę Józefa Walentego i Agnieszki 
Dobrzyńskiej. Pierwsze dzieci z tego 
małżeństwa rodziły się w  Koczar-
gach w parafii Borzęcin.

Koczargi to wieś w Polsce położo-
na w  województwie mazowieckim, 
kiedyś w  gminie Ożarów, obecnie 
w  gminie Stare Babice. Koczargi 
wspomniane zostały w  księgach 
w  roku 1275. Wieś leżała na szlaku 
z  Czerwińska nad Wisłą do War-
szawy. Nazwa wsi pochodzi od sta-
ropolskiego słowa „koczerga”, co 
oznaczało ostrze sierpa lub kosy. 
W  1827 r. było tu 20 domów i  120 
mieszkańców. Obecnie istnieją Ko-
czargi Stare i Nowe. 

Borzęcin to duża i stara wieś w wo-
jewództwie mazowieckim, pierwsze 
wzmianki o  wsi pochodzą z  roku 
1254. Kościół był erygowany przez 

Konrada Mazowieckiego. Wśród wła-
ścicieli wsi byli duchowni i  świeccy, 
m.in. Władysław Kronenberg w XIX 
wieku. Obecny kościół pw. św. Win-
centego Ferreriusza, wybudowany 
został w 1855 r. 

„Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego” podaje, iż w  1827 roku 
wieś i  folwark Borzęcin składały się 
z 36 domów, które zamieszkiwało 273 
mieszkańców, a parafia Borzęcin mia-
ła 2850 wiernych.

Około roku 1878 Jakub Jan z  ro-
dziną osiadł w Ołtarzewie na włóce 
ziemi przekazanej przez ojca.

Ołtarzew to z kolei wieś szlachec-
ka Ołtarzewo. W  drugiej połowie 
XVI wieku położona była w powie-
cie błońskim, ziemi warszawskiej, 
w gminie Ożarów, w parafii Żbików. 
Pomiędzy Warszawą a Błoniem ist-
niała tu stacya pocztowa. W 1827 r. 
było 17 domów i  164 mieszkańców 
oraz dwór.

W  1961 r. Ołtarzew zostaje przy-
łączony do Ożarowa-Franciszkowa 
i  1  stycznia 1967 nazwany Ożaro-
wem Mazowieckim.

Rodzina Żychlińskich mieszkała 
i uprawiała ziemię w Ołtarzewie. Jan 
Jakub i Marianna dochowali się sze-
ściorga dzieci – dwóch synów: Jana 
i Józefa oraz czterech córek: Kata-
rzyny, Józefy, Małgorzaty i  Zofii. 
Byli w gronie parafian, fundatorów 
nowego kościoła parafii Żbików, 
na początku XX w. Jeszcze w  koń-
cu XX w. zachowały się w  kościele 
parafialnym w Żbikowie ławki z ta-
bliczkami oznaczonymi nazwiskami 
małżonków Żychlińskich: Jakuba 
– po lewej, a  Marianny po prawej 
stronie nawy.

Żbików – wieś duchowna poło-
żona była w  drugiej połowie XVI 
wieku w  powiecie błońskim ziemi 

warszawskiej. Do końca XVIII wie-
ku Żbików był własnością kościelną 
i wchodził w skład dóbr biskupstwa 
poznańskiego. Żbikowska parafia 
istniała już w XIII wieku. Do 1916 r. 
była to samodzielna wieś, obecnie to 
dzielnica Pruszkowa.

Jakub Jan swoją ziemię podzielił 
między synów: starszy i  bezdziet-
ny Jan dostał 10 mórg, a  obdarzo-
ny dziesięciorgiem potomków 
Józef – 20 mórg. Na starość Jakub 
Jan mieszkał z  synem Józefem we 
wspólnym domu jeszcze przez 11 lat 
po śmierci żony Marianny w 1922 r.

Wnuczka Stanisława Żychlińska, 
urodzona w 1924 r. wspominała wy-
sokiego dziadka, który co niedzielę 
chodził pieszo do Żbikowa na mszę 
świętą. Zmarł w 1933 r., a pochowa-
ny został na cmentarzu w Żbikowie. 

Józef Żychliński, w wieku 18 lat

Agata i Józef Żychlińscy  
16.02.1916
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Syn Jan sprzedał swoją część pań-
stwu Jabłońskim i  wyjechał z  Oł-
tarzewa. Pozostałe resztki ziemi są 
do dziś własnością wnuków. Część 
(0,5  ha) została sprzedana między 
wojnami z  powodu długów fiskal-
nych bratu stryjecznemu Janowi 
Stefanowi Żychlińskiemu, trud-
niącemu się masarstwem. Narożną 
działkę za torami kolejowymi poło-
żoną przy drodze do Pruszkowa ku-
piła cegielnia pana Grabskiego.

Córki Jakuba Jana i  Marianny 
mieszkały w  Pruszkowie i  okolicach 
Ołtarzewa.

Józef Żychliński urodzony w 1888 
roku w  Ołtarzewie gospodarzył na 
10-cio hektarowej części ojcowizny. 
Był najmłodszym synem, wychowy-
wanym w dość bogatym domu. Miał 
28 lat, gdy 16 lutego 1916 r. w Borzę-
cinie poślubił Agatę Zasłonę, córkę 
Józefa i  Marianny Przybysz. Żona, 
córka gospodarska z  Kaput była 
o  10  lat młodsza od narzeczonego. 
Ślub wzięli w połowie I wojny świato-
wej i Józef musiał zmierzyć się z od-
powiedzialnością za rodzinę w  tym 
trudnym okresie. 

Po ślubie małżonkowie zamiesz-
kali u  jego rodziców, czyli Jakuba 

Jana i Marianny. Józef z żoną Aga-
tą, spłodzili czternaścioro dzieci, 
z  czego wychowali dziesięcioro. 
Mieli siedmiu synów: Jana, Hie-
ronima, Jakuba, Tadeusza, Pawła, 
Józefa i Antoniego oraz trzy córki: 
Stanisławę, Krystynę i Bożennę. 

Stosunkowo niewielka posiadłość 
w  trudnym ekonomicznie okresie 
między wojnami, mimo pracowi-
tości Józefa i  małżonki Agaty, nie 
zapewniała licznej rodzinie wy-
starczających dochodów. W  czasie 
kryzysu lat dwudziestych XX w. 
zmuszeni byli do sprzedaży 1 ha na 
pokrycie długów podatkowych. 

Okres powojenny nie sprzyjał 
tradycyjnemu gospodarzeniu. Sad 
składający się ze 101 różnych drzew 
owocowych z  powodu utrudnień 
handlu w  Warszawie był wydzier-
żawiany żydowskim handlarzom. 
Mimo to w 1939 r. udało się rodzi-
nie wybudować nowy, duży dom, 
postawiony szczytem do ulicy Ce-
gielnianej. Niestety drewniany bu-
dynek spłonął we wrześniu 1939 r. 
Rodzina w  tym czasie, po ucieczce 
przed bombardowaniami przeby-
wała w  Kaputach i  Koczargach. Po 
powrocie, do czasu przystosowania 
pomieszczeń gospodarczych, za-
mieszkali w  piwnicy. W  spalonym 
domu stracili prawie cały dobytek, 
ocalała tylko pościel i  maszyna do 
szycia. Zniszczeniu uległy wszystkie 
pamiątki rodzinne, a przede wszyst-
kim olejny portret przedstawiający 
dziadka Józefa Żychlińskiego jako 
ławnika sądowego. Obraz powstał 

prawdopodobnie na podstawie fo-
tografii zachowanej na nagrobku 
w Babicach. Po II wojnie światowej 
też nie było lepiej – stalinizm nie 
promował własności prywatnej. 
Dopiero na przełomie lat 60 i 70 XX 
wieku zarówno w  Ołtarzewie jak 
i  w  okolicach rozwinęło się ogrod-
nictwo, niestety często jeszcze okre-
ślane mianem badylarstwa przez 
niechętne samodzielności ekono-
micznej władze i  część miejskiego 
proletariatu. 

Po śmierci ojca, który zmarł tra-
gicznie w  1961 r., synowie Tadeusz 
i Antoni, przejmując gospodarstwo, 
wprowadzili uprawę warzyw i prze-
twórstwo, co poprawiło ekonomię 
gospodarstwa. W 1974 r. umarł Ta-
deusz, a  Antoni samodzielnie go-
spodarzył na okrojonej posiadłości. 
Ciężko pracował i  odkupił część 
cegielni założonej przez przedwo-
jennego ministra finansów Grab-
skiego. Pamiątką była klinkierowa 
nawierzchnia ulicy, zaasfaltowana 
w latach 70. 

Po śmierci syna Jana, wnuk Jan 
otrzymuje 1 ha gruntów. Jeszcze 
dwoje dzieci dostaje działki pod bu-
dowę domów; najpierw Krystyna, 
a  potem Jakub. Reszta rodzeństwa: 
Stanisława i  Paweł przeniosła się 
do miasta Ursusa i tam założyła ro-
dziny. Józef w Żbikowie, a Bożenna 
w  Ożarowie Mazowieckim prowa-
dzą wspólnie z małżonkami gospo-
darstwa rolne. Po tragicznej śmierci 
w 1993 r. najmłodszego syna Anto-
niego siedlisko zostaje sprzedane. 

Agata i Józef Żychlińscy, przed 
domem w Ołtarzewie, 1921 rok 

(5 lat po ślubie)

Agata i Józef Żychlińscy, 
ok. 1960 dziadkowie
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Zapraszamy osoby zaintereso-
wane publikacją historii własne-
go rodu. Kontakt przez redakcję 
GB z autorką tego tekstu, która 
spisze Państwa opowieść. 

Zaproszenie do współpracy

Części ziemi do dziś jest w posiada-
niu wnuków.

Dzieci Józefa i Agaty Żychlińskich 
nie zdobyły wykształcenia powy-
żej szkoły zawodowej, mimo to 
w  domu rodzinnym były pielęgno-
wane potrzeby rozwoju intelektual-
nego młodego pokolenia. Rozrywką 
było wspólne czytanie, szczególnie 
przez ojca i córki: Stanisławę, a póź-
niej Bożennę. 

Biblioteczka, a  nawet salon do 
przyjmowania gości wywarły pozy-
tywny wpływ na całe potomstwo. 
Również udział w  organizacjach 
wspólnot rolniczych, zarówno za-
wodowych, młodzieżowych czy ko-
ścielnych wpłynął na rozwój ambicji 
osobistych. Bożenna jeszcze w 2020 r. 
potrafiła recytować teksty wygło-
szonych w  1948 r. powitań księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Ołtarzewie. Zachwycała również 
deklamacją wiersza Marii Konopnic-
kiej ,,Przed sądem”. Niestety mimo 
sugestii nauczycielki i  ona zakoń-
czyła edukację po szkole podsta-
wowej. Zamiłowanie do literatury 
i samorozwoju zaowocowało dopiero 
w pokoleniu wnuków, które uzyska-
ły wykształcenie na poziomie śred-
nim oraz wyższym. Pozwoliło to na 
prowadzenie własnych firm, dobrze 
prosperujących gospodarstw, czy 
też pracę na kierowniczych stanowi-
skach w przemyśle lub w administra-
cji państwowej. 

Tradycję pracy w gospodarstwach 
rolnych kontynuują: Jan i Paweł Ży-
chlińscy, Maciej Prusak i  Włodzi-
mierz Kwiatkowski. Własne firmy 

prowadzą: Roman Kwiatkowski, 
Andrzej Stachurski, Krzysztof Ży-
chliński, Agnieszka Kacperek, Sylwia 
Wilkowska i  Józef Stachurski. Pra-
cę na kierowniczych stanowiskach 
w  przemyśle znaleźli: Jan Dziekań-
ski, Jolanta Dziekańska i  Sylwester 
Żychliński. Robert Żychliński został 
dźwiękowcem biorącym m.in. udział 
w dużych produkcjach filmowych.

Przykładem kontynuacji zaangażo-
wania społecznego członków tej gałę-
zi rodu Żychlińskich jest Kazimierz 
Stachurski, wnuk Józefa i  Agaty, 
kierujący miejscową społecznością, 
podobnie jak pradziad – wójt Józef 
Żychliński, ale już na stanowisku 
burmistrza miasta Ożarowa Ma-
zowieckiego (2002–2010) oraz Jan 
Żychliński, najstarszy w  pokoleniu 
wnuków Józefa i Agaty – przez kilka 
kadencji pełniący funkcję sołtysa wsi 
Domaniewek I.

Kazimierz Konstanty Sta-
churski, syn Krystyny z  Żychliń-
skich i  Tadeusza Stachurskiego, ur. 
3.11.1951 w  Ołtarzewie, absolwent 
Szkoły Poligraficznej w  Warszawie 
(1970). W latach 1970–75 studiował 
historię sztuki w  Akademii Teolo-
gii Katolickiej (dzisiaj Uniwersytet 
im. Stefana Wyszyńskiego). W  la-
tach 1980 – 1986 kustosz w  Galerii 
Sztuki Polskiej Muzeum Narodo-
wego w  Warszawie. Od roku 1989, 
z  ramienia Zamku Królewskiego, 
współpracownik Muzeum Polskie-
go w  Rapperswilu, koordynator 
programu współpracy pomiędzy 
Ministerstwem Kultury i  Sztuki, 

Zamkiem Królewskim i  Muzeum 
Narodowym w  Warszawie a  Mu-
zeum Raperswilskim. Muzeum 
Polskie w  Raperswilu jest najstar-
szym muzeum polskim na obczyź-
nie, założonym w  1870 roku przez 
Władysława hrabiego Broel-Platera 
działającym do dzisiaj, prowadzone 
jest obecnie przez przedstawicieli 
Polonii w Szwajcarii. 

Od 18 listopada 2002 roku do 
10 grudnia 2010 roku Kazimierz był 
Burmistrzem Ożarowa Mazowiec-
kiego. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, wyróżniony 
odznaką Zasłużony Działacz Kultury. 
Wraz żoną Marią z  Komendarków, 
również Ołtarzewianką, mieszka 
w dzielnicy Ołtarzew, jest członkiem 
Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa.

W 1994 roku uczestniczył w akcji 
sprowadzenia do Polski daru prof. 
Karoliny Lanckorońskiej składa-
jącego się z  ponad stu dzieł sztuki, 
głównie obrazów i  mebli w  tym 
dwóch portretów Rembrandta, któ-
re dzisiaj są ozdobą kolekcji Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

Obecnie na emeryturze, zajmuje 
się przydomowym ogrodem, współ-
pracuje z Wirtualnym Muzeum Oża-
rowa Mazowieckiego, trochę maluje 
i  fotografuje własnoręcznie kompo-
nowane martwe natury. Z żoną Ma-
rią wychowali syna Marcina i cieszą 
się już trojgiem wnucząt. Ich wnuki 
są ósmym pokoleniem mieszkają-
cym w naszych stronach.

tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
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
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Ważną rolę w propagowaniu idei #BeActive odgrywa-
ją ambasadorzy Europejskiego Tygodnia Sportu. Ich za-
daniem jest zwiększenie widoczności Tygodnia poprzez 
promowanie aktywności fizycznej i  uprawiania sportu 
w różnych grupach społecznych po to, aby zainspirować 
jak najwięcej odbiorców.

Jednym z ambasadorów Europejskiego Tygodnia Sportu 
została nasza mieszkanka Natasza Jaworska. 

Natasza otrzymała od Minister Sportu nominację na 
ambasadora Europejskiego Tygodnia Sportu i choć jest na 
początku swojej sportowej drogi – już ma na koncie sukce-
sy i medale Mistrzostw Polski.

Natasza to lekkoatletka specjalizująca się w  biegach 
sprinterskich. Srebrna i  brązowa medalistka Mistrzostw 

Polski w Lekkiej Atletyce w sztafecie 4 x 100 m; srebrna 
medalistka Mistrzostw Polski w  Paratriathlonie; wielo-
krotna medalistka lekkoatletycznych mistrzostw Mazow-
sza. Trenuje w klubie ParaSportowi.

Jak sama mówi: „Lubię biegać i  trenować na wolnym 
powietrzu. Sport daje mi dużo radości, lubię zdobywać 
medale i walczyć o życiówki. Sport daje mi samodzielność. 
Od momentu wystrzału na starcie wiem, że wszystko za-
leży tylko ode mnie. Nie zawsze jest łatwo, ale ja się nie 
poddaję, wierzę w siebie!”

Nataszy życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, 
że dzięki swojej postawie i ciężkiej pracy zarazi sportem 
wielu ludzi.

tekst/foto: GOSiR

Mieszkanka Gminy Stare Babice  Ambasadorem Europejskiego  

Tygodnia Sportu
Europejski Tydzień Sportu, w  tym roku przypa-
dający między 23, a 30 września, jest inicjatywą 
Komisji Europejskiej, mającą promować sport 
i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólno-
europejska kampania realizowana pod hasłem 
#BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli 
do aktywnego trybu życia nie tylko w ciągu ob-
chodów Tygodnia, ale też przez cały rok.
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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, 12.10.2020 r.
RPP.6721.57.2020

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie 
uchwały Nr XVII/160/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Latchorzew

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się od 9 listopada do 4 grudnia 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: 25 listopada 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.

UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 

oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji 
publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m 
oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

–  w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 
–  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwa-

ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 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 śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 
z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski 
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekra-
czalnym terminie: do 21 grudnia 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 osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu 

Kultury Stare Babice zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. 

Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 20 listopada 2020 r. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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informacje

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, 12.10.2020 r.
RPP.6721.58.2020

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: 
−  zmiana ustaleń dla części działki ew. 630/2,
−  zmiana ustaleń dla terenów MW dotyczących wysokości budynków, podpiwniczenia oraz powierzchni terenu, liczby miejsc do parkowania, 
−  doprecyzowania ustaleń dla parkowania przy [przedszkolach lub szkołach, 
−  doprecyzowania ustaleń do funkcji zabudowy w terenach MNU
−  korekty zapisu o powierzchni obszaru planu w Prognozie oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 16 listopada 2020 r. do 11 grudnia 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 za-
kładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu 1 grudnia 2020 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w Borzęcinie Dużym, 
ul. Warszawska 828. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sy-
tuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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).

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 28 grudnia 2020 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej 
ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 28 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakład-
ce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej  

zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.
Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 27 listopada 2020 r. 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279



KIEROWCA KAT. C – OPERATOR (ŚMIECIARKI)
Miejsce pracy: Stare Babice (pow. warszawski zachodni)

OBOWIĄZKI:
  Prowadzenie pojazdów ciężarowych typu śmieciarka 
przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów.
  Odbiór i wywóz odpadów według zaplanowanej trasy.
  Udział w załadunku i rozładunku.

WYMAGANIA:
Prawo jazdy kategorii C (dodatkowym atutem będą uprawnienia HDS) 
 Doświadczenie w kierowaniu samochodami ciężarowymi o  ładow-

ności powyżej 3,5 Mg minimum 2 lata  Aktualne świadectwo kwali-
fikacji zawodowych (mile widziane)  Karta kierowcy (mile widziana), 
(mile widziana elektroniczna)  Wysoka kultura osobista w kontaktach 
z mieszkańcami  Dbałość o sprzęt i jakość wykonywanej pracy, punk-
tualność, odpowiedzialność  Mile widziane doświadczenie na podob-
nym stanowisku.

ŁADOWACZ ODPADÓW
Miejsce pracy: Stare Babice (powiat warszawski zachodni)

OBOWIĄZKI:
  Wykonywanie prac związanych z odbiorem i załadunkiem 
odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Stare Babice.

WYMAGANIA:
 Wysoka kultura osobista w kontaktach z mieszkańcami.
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 Atrakcyjne, wypłacane regularnie wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS.
 Miejsce pracy na terenie gminy Stare Babice.
 Odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
 Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie oraz Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby spełniające wymagania prosimy o nadsyłanie CV pocztą na adres: GPK Eko-Babice Sp. z o.o.  
ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, e-mail: kadry@eko-babice.pl lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  
w godzinach 08:00–15:00 pod numerem: 22 722 90 08 (wew. 190, 201, 106).

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. 

poszukuje pracownika na stanowisko:





Stare Babice, ul. Rynek 2

 mięso wyłącznie od polskich hodowców
 codziennie świeże dostawy
 mięsa pieczone na miejscu
 pieczywo z Żelichlinka k/Łodzi
 nabiał i pierogi
 przyjmujemy zamówienia na mięsa i wędliny
 zamówienia świąteczne

SKLEP RZEŹNIK PASZKOWSKI

Godziny otwarcia: 
poniedziałek–piątek: 8:00–18:00, soboty: 8:00–14:00

tel. 506 464 458



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

 Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
 Rehabilitacja neurologiczna
 Masaż leczniczy
 Masaż świecą
 Kinesiotaping – plastrowanie
 Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

tel. 512 270 312  www.gabinetkoczargi.pl  Koczargi Stare, ul. Dębowa 8



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

/AABEL

SERWIS KOMPUTEROWY
ODZYSKIWANIE DANYCH

SKŁADANIE KOMPUTERÓW
STARE BABICE ul. RYNEK 15 LOK. 2

607 037 385

602 219 854

Certyf 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 e-mail: info@firmalux.com.pl
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX www.pellet-ekogroszek.olx.pl



RELAX
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

RELAX
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

L L Ogłoszenie drobne  Ogłoszenie drobne  Ogłoszenie drobne

Zatrudnię operatora wtryskarki

Mile widziana osoba z grupą inwalidzką
Klaudyn, Lutosławskiego 57a

Tel: 501 288 934




