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gmina urząd teren

Drodzy Mieszkańcy,
Zima zbliża się dużymi krokami, dni robią się coraz krótsze, a pandemia nie odpuszcza. To wszystko nie napawa optymizmem, ale nie możemy wpadać w nastroje
depresyjne i marazm, bo każdy nowy dzień przybliża nas do wiosny.
W naszej gminie niezmiennie wiele się dzieje. Na ostatnich dwóch sesjach Rady
Gminy trwały gorące dyskusje na temat nowej wysokości podatków od nieruchomości. Radni przywrócili ich wysokość do poziomu z 2016 roku i choć niektórzy mówią
o ich wzroście, to nadal mamy jedne z najniższych podatków wśród gmin naszego
powiatu. Polecam Państwu artykuł na ten temat w niniejszym wydaniu. Właśnie
dzięki Państwa podatkom i efektywnemu zmniejszaniu kosztów funkcjonowania gminy nadal możemy rozwijać inwestycje.
Właśnie zakończyliśmy gruntowną przebudowę ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. Trwają intensywne prace
przy przebudowie skrzyżowań na ulicy Warszawskiej – najbardziej ruchliwej arterii komunikacyjnej w naszej
gminie. Do końca zmierzają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Południową. W niedługim czasie oddane zostaną zmodernizowane skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Reymonta. W ostatnich tygodniach
doświetliliśmy 11 przejść dla pieszych na ulicy Warszawskiej – m.in. w Starych Babicach, Koczargach Nowych,
Borzęcinie Dużym i Wojcieszynie. Kolejne doświetlenia przejść są w trakcie realizacji.
Trwają prace na ulicy Pohulanka. Przebudowa w tym miejscu jest, jak zapewne Państwo wiecie, wieloetapowa, dlatego na długo oczekiwane zakończenie jeszcze trzeba trochę poczekać.
Dla mieszkańców ulicy Orzechowej w Koczargach Starych mamy dobre informacje – podpisałem umowę na
budowę drogi na tej ulicy. Remont obejmie budowę odwodnienia, chodnika, oświetlenia oraz samej jezdni. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, o które zabiegamy w związku
z planowaną modernizacją ulicy Klonowej w Koczargach Starych.
W Borzęcinie Dużym trwają prace przy remoncie ulicy Spacerowej. W tej inwestycji, na odcinku, gdzie ulica
Spacerowa jest drogą powiatową, gmina partycypuje w 50 % ponoszonych kosztów.
Inwestujemy nie tylko w drogi. W szkole Podstawowej w Koczargach Starych zainstalowaliśmy nowy system
wentylacji sali gimnastycznej z zaawansowanymi filtrami i wymiennikami ciepła. Podobny, równie ekologiczny
i nowoczesny system zostanie zainstalowany w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym.
Listopad to kolejny miesiąc, gdy dobre wieści o ocenie naszej gminy napłynęły z ogólnopolskich mediów.
W Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” gmina Stare Babice znalazła się na 5. miejscu wśród
wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Z tego miejsca wszystkim Mieszkańcom, a także pracownikom gminnych
instytucji – dziękuję i gratuluję.
Chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich Mieszkańców naszej gminy do robienia zakupów u lokalnych przedsiębiorców: w sklepach, pizzeriach, restauracjach. Pomóżmy im przetrwać ten trudny czas obostrzeń i niepewności.
Na koniec serdecznie Państwa zapraszam do udziału w Koncercie Świątecznym online, który będzie transmitowany z Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w sobotę 12 grudnia o godzinie 19.00. Szczegóły
oczywiście w niniejszym numerze.
Przesyłając serdeczne pozdrowienia, życzę Państwu dużo ciepła, zdrowia i spokoju na nadchodzące dni.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

REHABILITACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH W RAMACH NFZ
WOLNE TERMINY NA GRUDZIEŃ 2020
Zapraszamy na realizowane w ramach NFZ zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Zajęcia będą prowadzone od 14 do 31 grudnia 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00.
Program skierowany jest do osób powyżej 16. roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
lekkim albo umiarkowanym (albo orzeczeniem równoważnym do któregoś z tych dwóch stopni), niezależnie od miejsca zamieszkania.

 walifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji
K
posiadania przez pacjenta ww. orzeczenia.
Kwalifikacja medyczna realizowana jest przez wyznaczonego fizjoterapeutę.
Udzielanie świadczeń nie wymaga skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla

każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel fizjoterapii, a także zakres i optymalną intensywność
świadczeń.
Zapisy na zajęcia: https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/
lub telefonicznie 22 100 32 35.
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
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3 listopada 2020 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 13 uchwał.
1. Uchwała Nr XXIV/256/2020 w sprawie nadania nazwy gminnej
8. Uchwała Nr XXIV/263/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prodrodze publicznej położonej we wsi Babice Nowe
gnozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032
2. Uchwała Nr XXIV/257/2020 w sprawie nadania nazwy gminnej
9. Uchwała Nr XXIV/264/2020 w sprawie rozpatrzenia podtrzymadrodze publicznej położonej we wsi Stare Babice
nego przez sołtysa wniosku Sołectwa Borzęcin Mały dotyczące3. Uchwała Nr XXIV/258/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego
go przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021
programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 10. Uchwała Nr XXIV/265/2020 w sprawie przekazania skargi do
rozpatrzenia według właściwości
2021–2024
4. Uchwała Nr XXIV/259/2020 w sprawie programu współpracy
11. Uchwała Nr XXIV/266/2020 w sprawie podtrzymania stanowiska
Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 12. Uchwała Nr XXIV/267/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez
rozpatrzenia
rok 2021
5. Uchwała Nr XXIV/260/2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty
13. Uchwała Nr XXIV/268/2020 w sprawie wyróżnienia osoby szczenależności, stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Babice
gólnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare
instrumentem płatniczym
Babice
6. Uchwała Nr XXIV/261/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod
z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice
adresem: www.youtube.com/user/UGStareBabice, a pełną treść
7. Uchwała Nr XXIV/262/2020 w sprawie zmian w uchwale budżeuchwał znajdą Państwo na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.
towej Gminy Stare Babice na 2020 rok
pl w zakładce „Prawo lokalne”.

Nowe stawki podatku od nieruchomości
3 listopada 2020 r. podczas XXIV sesji Rady Gminy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości.
W przeważającej większości nastąpiła podwyżka podatków o kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy. Dla standardowego gospodarstwa domowego daje to rzeczywistą podwyżkę o 44 zł w skali roku, czyli 3,67 zł miesięcznie, natomiast dla gminy – nowe kwoty podatków to dodatkowy wpływ do budżetu w wysokości 1 313 410 zł.

800 m
Stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2021
roku, płatne są w 4 ratach,
a termin zapłaty pierwszej to 15 marca 2021 r.
Aktualnie obowiązujące stawki podatków od budynków mieszkalnych zostały uchwalone 8 listopada 2018 r. – 3 dni po ogłoszeniu, że to Sławomir Sumka, a nie Marcin Zając zostanie nowym
wójtem gminy Stare Babice. Rada Gminy obniżyła wówczas stawkę podatku o 0,30 zł tj. o ponad 50%.
Obecnie obowiązująca stawka podatku od budynków mieszkalnych (0,30 zł) jest niższa o 0,03 zł od stawki tego podatku w 1998 r.
Płaca minimalna wynosiła wówczas 500 zł, a obecnie 2600 zł.
2

tekst/grafika: UGSB
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Wójt o podatkach w Gminie Stare Babice
Drodzy Mieszkańcy,
w ostatnich dniach nie gaśnie dyskusja odnośnie zmiany wysokości
stawek podatków od nieruchomości.
Przedłożony przeze mnie wniosek
o urealnienie stawek podatku Rada
Gminy przegłosowała na ostatniej sesji. Część mieszkańców naszej gminy
negatywnie postrzega wprowadzone
zmiany, jednak intencje osób, które
wywołały burzę w mediach społecznościowych są dla wielu obserwujących mocno wątpliwe.
Poniżej przedstawiam Państwu
kilka faktów, które pozostawiam do
dalszej analizy.
1. Podatki w takiej wysokości jak
obecnie ustalona, obowiązywały
w przeszłości. W poprzedniej kadencji naszego Samorządu w latach
2014–2018 podatek od budynków
mieszkalnych wynosił 0,61 zł za m2
rocznie, czyli o 1 grosz więcej niż
obecnie po podwyżce. Na ostatniej
sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji, już po wyborach, gdy stało
się jasne, że będę nowym wójtem
i dotychczas zabetonowany układ
sił zacznie się walić, podatki obniżono. Dziś mój kontrkandydat
wyborczy, któremu przez cztery
lata poprzedniej kadencji wyższe
podatki nie przeszkadzały, pisze
w mediach społecznościowych, że
przestaje wierzyć w człowieczeństwo, gdy podatki wracają do wysokości niższej niż za czasów, gdy był
zastępcą wójta.
2. Stawki podatku, które przegłosowała Rada Gminy są jednymi
z najniższych w naszym powiecie,
a w wielu gminach uchwalanie podatków i budżetów jeszcze się nie
zakończyło.
3. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia. To dopiero dwa lata pracy

5

w porównaniu do dwudziestu lat
minionych. Doskonale zdaję sobie
sprawę z zadań, które przede mną
stoją, a moim celem jest osiągnięcie możliwie najwyższych standardów funkcjonowania gminy jako
całości. Budżet gminny oparty
jest o sztywne przepisy i wytyczne, które wynikają z konieczności
realizowania celów nałożonych
przez państwo. Niemniej spora
jego część to obszar, na którego wydatkowanie mamy realny
wpływ. Do tego zaliczają się wszelkie dotacje, takie jak dopłaty do:

oświaty, biletów ZTM, wymiany
pieców oraz do wody i ścieków.
Dalej mamy dopłaty dla stowarzyszeń, a także wszelkie remonty,
systematyczne utrzymanie dróg
i ich oświetlenie. Wszystko wyżej
wymienione wiąże się z bieżącymi kosztami utrzymania gminy.
Obszar budżetu gminy dotyczący inwestycji od lat finansowany
jest z kredytowania lub, jak obecnie, z pozyskiwania środków zewnętrznych od takich jednostek
jak Marszałek Województwa czy
Wojewoda Mazowiecki. Dlatego

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Stare Babice na przestrzeni ostatnich lat
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Grunty pozostałe
0,35 zł
0,35 zł
0,35 zł
0,35 zł
0,35 zł
0,35 zł
Grunty działalność gospodarcza
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
Budynki mieszkalne
0,61 zł
0,61 zł
0,61 zł
0,61 zł
0,61 zł
0,61 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
Budynki działalność gospodarcza do 500 m2
Budynki działalność gospodarcza od 501 m2
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
17,34 zł
Budynki pozostałe
6,34 zł
6,34 zł
6,34 zł
6,34 zł
4,93 zł
4,93 zł

2019
0,35 zł
0,70 zł
0,30 zł
17,34 zł
17,34 zł
4,93 zł

2020
0,35 zł
0,80 zł
0,30 zł
17,34 zł
21,00 zł
4,93 zł

2021
0,36 zł
0,83 zł
0,60 zł
18,02 zł
24,84 zł
5,12 zł
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tak ważne jest odprowadzanie
podatków w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, bo tylko tak
wpływy do budżetu gmin mogą
się zwiększyć.
4. Mimo wrogiej narracji Gmina
funkcjonuje, wydatkowanie stało
się transparentne, uszczelnione,
w wielu obszarach uporządkowane – szczególnie polecam zapoznanie się z „Audytem o stanie spółki
Eko-Babice”. Mimo pandemii,
a co za tym idzie – ograniczonych
wpływów do naszego budżetu
i ogólnego procesu hamowania
gospodarki – Gmina Stare Babice
równomiernie się rozwija i jest wysoko oceniana w krajowych rankingach. Inwestycje są realizowane
płynnie i terminowo. Skutecznie
pozyskuję środki zewnętrzne na
kolejne przedsięwzięcia takie jak
rozbudowa szkoły w Zielonkach
oraz kolejne inwestycje drogowe.
5. Podburzacze opinii publicznej
winni są refleksji, że wiele inwestycji gminnych w poprzednich latach
było nie do końca przemyślanych,
przeinwestowanych, a pieniądze
w dużej mierze zostały po prostu
zmarnowane. Jednocześnie rozumiem zdenerwowanie, bo podwyżka podatku od nieruchomości
najbardziej dotknie przedsiębiorców. Jednakże zasada solidarności
społecznej działa w ten sposób,
że najbogatsi wspierają biednych.
Wiem, że nie wszyscy to akceptują, ale wartość społeczeństwa jest
taka, jak jej współodpowiedzialność i solidarność.

Podatek od nieruchomości
Grunty pozostałe
Grunty działalność gospodarcza
Budynki mieszkalne
Budynki działalność gospodarcza
do 500 m2
Budynki działalność gospodarcza
od 501 m2 do 1000 m2
Budynki działalność gospodarcza
od 1001 m2 do 2000 m2
Budynki działalność gospodarcza
od 2001 m2
Budynki pozostałe
Podatek rolny

Nikomu podwyżka podatków
się nie podoba. W żadnym kraju
i w żadnej gminie. Proszę jednak
o potraktowanie tej inicjatywy nie
jak podwyżki, ale urealnienia stawek podatków.
Szanowni Państwo,
żyjemy w świecie, gdzie złodziej
przyłapany na kradzieży krzyczy,
że to nie jego ręka, ludzie którzy

krzywdzą, udają, że są krzywdzeni.
Coraz mniej znaczy honor i przyzwoitość. W świecie fake newsów,
fałszywych kont na Facebook’u,
pomówień bez odpowiedzialności
i oskarżeń bez pokrycia, nie chcę
wchodzić w konfrontację i mówić,
że ten zły – to ktoś inny. I będę się
tego trzymał.
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Stawki podatku od nieruchomości w powiecie warszawskim zachodnim
Izabelin
Ożarów Maz.
Leszno
Kampinos
Błonie
0,35 zł
0,40 zł
0,39 zł
0,23 zł
0,35 zł
0,85 zł
0,94 zł
0,87 zł
0,76 zł
0,90 zł
0,70 zł
0,80 zł
0,67 zł
0,62 zł
0,75 zł

Łomianki
0,45 zł
0,88 zł
0,73 zł

Stare Babice
0,35 zł
0,80 zł
0,30 zł

21,00 zł

21,50 zł

21,68 zł

19,48 zł

23,70 zł

22,04 zł

17,34 zł

21,00 zł

21,50 zł

21,68 zł

19,48 zł

23,70 zł

22,04 zł

21,00 zł

21,00 zł

21,50 zł

21,68 zł

19,48 zł

23,70 zł

22,66 zł

21,00 zł

21,00 zł

23,90 zł

21,68 zł

19,48 zł

23,70 zł

22,66 zł

21,00 zł

4,50 zł
146,15 zł
/ 292,30 zł

6,00 zł
70 zł
/ 140 zł

5,43 zł
107,50 zł
/ 215 zł

3,83 zł
110 zł
/ 220 zł

7,90 zł
110 zł
/ 220 zł

4,83 zł
146,15 zł
/ 292,30 zł

4,93 zł
105 zł
/ 210 zł
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Stare Babice
5. gminą wiejską w Polsce

Z dumą informujemy, że wśród 1537 gmin ocenianych
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 Stare
Babice znalazły się w tym roku na 5. miejscu wśród gmin
wiejskich.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych
w Polsce. Od 16 lat oceniane są dokonania lokalnych
władz, które najlepiej dbają o swój zrównoważony
rozwój. Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce. Jego zasady ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy
były premier RP prof. Jerzy Buzek – Europoseł, były
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W jej
skład wchodzą także: Bogusław Chrabota – redaktor
naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, Anna Cieślak-Wróblewska – redaktor dziennika „Rzeczpospolita”,
Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związek Miast
Polskich, Jerzy Stępień – sędzia, prawnik, przewodniczył komisji samorządu terytorialnego senatu, były
prezes Trybunału Konstytucyjnego, Paweł Tomczak –
Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Cezary
Trutkowski – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Hanna Wawrowska – autorka i szef
projektu „Rzeczpospolita. Życie Regionów”.
Zwycięzcami roku 2020 w poszczególnych kategoriach
zostali: wśród miast – Gliwice, spomiędzy gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęła gmina Morawica,

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
26 listopada 2020 roku odbyła się XXV sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 13 uchwał.
1. Uchwała Nr XXV/269/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”
2. Uchwała Nr XXV/270/2020 w sprawie nadania nazwy gminnej
drodze publicznej położonej we wsi Borzęcin Duży
3. Uchwała Nr XXV/271/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem
działki nr 626/15 wraz budynkiem ośrodka zdrowia przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym
4. Uchwała Nr XXV/272/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem
lokalu użytkowego w budynku ośrodka zdrowia usytuowanym na
działce nr 626/15 przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym
5. Uchwała Nr XXV/273/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
6. Uchwała Nr XXV/274/2020 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego na rok 2021
7. Uchwała Nr XXV/275/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

a wśród gmin wiejskich najlepsza okazała się gmina
Kleszczów.
Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w 4 kategoriach:
• Trwałość ekonomiczna – zdolność samorządu do
zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz efektywność
zarządzania finansami.
• Trwałość środowiskowa – kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych
(gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu).
• Trwałość społeczna – obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców.
• Jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
Szczegółowe informacje o rankingu można znaleźć na
stronie https://rankingsamorzadow.rp.pl/, a tegoroczne
wyniki w tym miejscu https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020.
tekst: UGSB; grafika: materiały prasowe

8. Uchwała Nr XXV/276/2020 w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii
uzupełniającej
9. Uchwała Nr XXV/277/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVI/145/16
z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
10. Uchwała Nr XXV/278/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok
11. Uchwała Nr XXV/279/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032
12. Uchwała Nr XXV/280/2020 w sprawie stanowienia o kierunkach
działania wójta, złożony przez Klub Radnych „Łączy Nas Gmina”
13. Uchwała Nr XXV/281/2020 zmieniająca Uchwałę Nr
XVIII/173/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego
„Warszawa Zachód” (SUMP).
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod
adresem: www.youtube.com/user/UGStareBabice, a pełną treść
uchwał znajdą Państwo na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.
pl w zakładce „Prawo lokalne”.
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA
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Działka 180 – kolejne działania
Walka o działkę 180 ciągle trwa. Zarówno władze Gminy Stare Babice jak i lokalne stowarzyszenia nie ustają w działaniach, aby nieuczciwy deweloper zaprzestał dewastacji
tego niezwykle wartościowego przyrodniczo terenu.

8

21 października Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach
wbrew przepisom ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody na terenie stanowiącym otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Łosiowe Błota”. Stało
się to w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem prac
budowlanych pod inwestycję na działce nr 180. Jest to
odpowiedź na zawiadomienie złożone przez wójta gminy Stare Babice do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Mamy też odpowiedź na pismo z 8 października,
w sprawie wniosku wójta gminy Stare Babice do Prokuratury Krajowej, w przedmiocie podjęcia na nowo
postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie
o sygn. VI Ds 140/06, w sprawie dotyczącej nadużycia
uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy sprzedaży
działki nr 180 w Janowie.
6 listopada Prokuratura Okręgowa w Warszawie stwierdziła brak podstaw do podjęcia na nowo

MAMY TO!!!
Właśnie poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Znalazł się
wśród nich projekt nr 79 „Aktywne przejścia dla
pieszych w Borzęcinie Dużym”.
Łącznie w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oddano 37 880 głosów. Ze 103 projektów poddanych pod głosowanie, 63 zostały wybrane do
realizacji. Wśród nich – NASZ!
Gratulujemy Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
Stare Babice Remigiuszowi Fijołkowi udanej inicjatywy! Dziękujemy mieszkańcom za każdy z 658 oddanych głosów!
Zachęcamy, idąc za Remigiuszem Fijołkiem, by już teraz zacząć zastanawiać się, o co warto wystąpić w przyszłym roku.
tekst/grafika: UGSB

zakończonego postępowania wobec faktu nieprzedstawienia nowych okoliczności i argumentów podważających zasadność prawomocnej decyzji merytorycznej.
Z całością pisma mogą Państwo zapoznać się na stronie Urzędu Gminy w zakładce Aktualności: https://stare-babice.pl/odmowa-wszczecia-postepowania.
opr. GB; foto: Follow the Sun

Nowa wentylacja
Hala sportowa w szkole podstawowej w Koczargach
Starych jest naprawdę duża i funkcjonalna, lecz do
tej pory nie można było o niej powiedzieć, że odznacza się wysokim komfortem cieplnym. Teraz sytuacja powinna znacznie zmienić się na lepsze, gdyż
zainstalowano w niej specjalistyczną wentylację.
W urządzeniach zastosowano dwie sekcje wentylatorów, każda składa się z trzech jednostek. Pozwala to
na równomierne rozłożenie strumienia nawiewanego
powietrza na całej powierzchni wymiennika, efektywną wymianę ciepła, cichą pracę i energooszczędność.
Zainstalowane urządzenia cechują się wysoką
sprawnością odzysku ciepła, dzięki zastosowaniu
dwóch krzyżowych wymienników ciepła.
Analogiczne urządzenia zostaną zamontowane także w sali gimnastycznej szkoły w Borzęcinie Dużym.
tekst/foto: UGSB
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Nowoczesna edukacja
w naszej Gminie

......

Przygotowanie uczniów do współczesnych wyzwań to zadanie nowoczesnej edukacji i jeden z priorytetów, który realizuje samorząd. Gmina Stare Babice wykorzystuje
środki unijne na wdrażanie projektów, których celem jest podniesienie jakości edukacji oraz doposażenie gminnych szkół.
Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” od września 2019 r. realizują dwie szkoły podstawowe – w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 384 490 zł. W ramach projektu doposażone zostały
szkolne pracownie: biologiczne, chemiczne, fizyczne,
geograficzne i matematyczne. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne to m.in. monitory interaktywne i laptopy, mikroskopy, teleskop, dygestorium, mapy, globusy
oraz różnego rodzaju pomoce, które są niezbędne, aby
prowadzić w szkołach nauczanie metodą eksperymentu
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów i podniesienie ich umiejętności poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Uczniowie
biorą udział w wielu zajęciach dodatkowych – m.in.
z matematyki, języków obcych, robotyki, kodowania, przedsiębiorczości oraz w laboratoriach przyrodniczych. Zorganizowane zostały także pokazy

i półkolonie naukowe, a także wycieczki edukacyjne
m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Ogrodu Botanicznego
– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
w Powsinie.
Różnorodność zajęć ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów, doświadczeń oraz samodzielnego
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wykonywania zadań przez uczniów przynosi efekt nie
tylko w postaci podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych
oraz języków obcych. Rozwija także samodzielność
w rozwiązywaniu problemów, umiejętność kreatywnego
myślenia, wyciągania wniosków i współpracy w zespole.
W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla
nauczycieli, gdyż stałe podnoszenie kompetencji kadry
pedagogicznej w zakresie np. nowoczesnych metod nauczania wpływa na podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Większość działań zaplanowanych w projekcie „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” została już
zrealizowana pomimo utrudnień związanych z ograniczeniami sanitarnymi i przerwami w realizacji zajęć
z powodu epidemii COVID-19. Relację z wydarzeń,
które odbyły się w ramach projektu, zamieszczamy na
stronach 22–23 naszej Gazety.
Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
test: M. Waszkiewicz
foto: M. Nowak, A. Matuszewska
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Przebudowa trzech skrzyżowań na ulicy
Warszawskiej – s t a n n a 2 6 l i s t o p a d a 2 0 2 0 r.
Od końca września trwa przebudowa głównej arterii gminy Stare Babice. Niesie ona ze sobą duże
utrudnienia w komunikacji, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności
i przestrzeganie ograniczeń prędkości na ulicach objazdowych. Szczególnie dotyczy to ulicy Okrężnej, która nie była projektowana na tak duże natężenie ruchu. Poniżej przedstawiamy Państwu
relację z postępów prac na ulicy Warszawskiej.
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
NA SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ REYMONTA
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Przebudowano przewód tłoczny gazu ziemnego.
Dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej z likwidacją występujących kolizji.
Wykonano poszerzenia południowej strony jezdni ulicy Warszawskiej z rozłożeniem warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej i odpowiednim dogęszczeniem
oraz stabilizacją podłoża.
Wyregulowano wysokość nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach oraz wjazdach w posesje z częściowym odtworzeniem z nowych materiałów.
Przeprowadzono frezowanie nawierzchni i korytowanie
na ulicy Reymonta. Następnie miała miejsce wymiana
podbudowy z jej dogęszczeniem i przygotowanie do
rozłożenia warstwy wiążącej.
Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji
deszczowej odwadniającej jezdnię dróg ulicy Warszawskiej i Reymonta.
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
NA SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ PIŁSUDSKIEGO
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 ykonano już zabudowę rowu melioracyjnego po poW
łudniowej stronie ulicy Warszawskiej.
Zakończono poszerzenie ulicy po stronie południowej i dokonano rozłożenia warstwy wiążącej z asfaltobetonu.
Ukończono prace ziemne związane z budową przedłużenia ulicy Piłsudskiego po południowej stronie
ulicy Warszawskiej. Dotyczy to także prac związanych
ze stabilizacją podbudowy i przygotowaniem do rozłożenia mas.
Rozpoczęto prace związane z krawężnikowaniem pobocza oraz budową azylu i przejścia dla pieszych na
nowo projektowanym odcinku Piłsudskiego (część południowa ulicy).
BUDOWA RONDA PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ

 okonano już rozścielenia warstwy wiążącej po
D
uprzedniej stabilizacji podbudowy.
Dogęszczono podbudowę zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zlikwidowano słupy, na których znajdowały się instalacje teletechniczne oraz wykarczowano dwie lipy.
W dalszej kolejności nastąpiło usunięcie słupów energetycznych; trwają: frezowanie kanalizacji deszczowej
oraz roboty brukarskie po północnej stronie jezdni
ulicy Warszawskiej.
Wbudowano nowy słup wirowy (od strony garaży
przy Plantico). Montaż wykonano przed dokonaniem
stabilizacji warstw podbudowy cementem.
Wybudowano nowe wpusty deszczowe związane z kanalizacją obsługującą obszar ronda.
Obecnie trwają prace brukarskie w obrębie przejść dla
pieszych, peronu autobusowego oraz samego ronda.

gmina urząd teren
Warto wspomnieć, że podczas prac przy ul. Południowej, po raz kolejny, natknięto się na niewybuchy z czasów
II wojny światowej. Ponawiamy prośbę o zachowanie
szczególnej ostrożności w przypadku tego typu znalezisk.
Należy pamiętać, że zabezpieczanie niewybuchów na
własną rękę jest postępowaniem niebezpiecznym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż w skorodowanym opakowaniu znajduje się odporny na warunki
atmosferyczne, niezależny od daty produkcji, niebezpieczny i ciągle zdatny do użytku ładunek wybuchowy.

Babickie

DROGI

Przemieszczanie znaleziska bywa bardzo ryzykowne,
ponieważ niewłaściwe postępowanie może doprowadzić
do zainicjowania eksplozji.
W przypadku ujawnienia niewybuchu, niewypału czy
innego, wzbudzającego nasze podejrzenia przedmiotu,
należy niezwłocznie powiadomić policję. Jeżeli istnieje
taka możliwość, należy w widoczny sposób oznaczyć
miejsce znaleziska i odseparować je od osób postronnych do przyjazdu patrolu policji.
tekst: SW/GB; foto: IB

Poza ulicą Warszawską na terenie gminy trwają prace
budowlane i modernizacyjne w kilku miejscach. Przedstawiamy fotorelację z postępu działań i krótki raport
z tego, co dzieje się na budowach.

ULICA LUTOSŁAWSKIEGO
Prace związane z rozbudową ul. Lutosławskiego dobiegają końca. Wykonywane są ostatnie poprawki. Zostały
już zamontowane progi zwalniające.

ULICA POHULANKA
Trwają prace związane z rozbudową ul. Pohulanka. Budowa kanalizacji deszczowej została zakończona. Wykonawca robót drogowych ustawia krawężniki po obu
stronach jezdni, buduje chodnik, wykonał podbudowę
drogi, a także przystąpił do przestawiania ogrodzeń, kolidujących w budowie ciągu pieszo-rowerowego. Jednocześnie wykonawca robót elektrycznych prowadzi prace
związane z budową oświetlenia ulicznego.
tekst: GP; foto IB

ULICA SZYMANOWSKIEGO
Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy
Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych
zwierząt. Wbudowano dwa przejścia w przepuście. Do
końca realizacji zadania pozostało: przebudowa skarp,
montaż palisady oraz odtworzenie nawierzchni jezdni.
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Co dalej z Funduszem Spójności?
Korzystanie z gminnej sieci
w o dno-k analizacyjnej jest
EKO-logiczne i EKO-nomiczne

cz. XXXII
Po krótkiej przerwie wracamy do publikowania w kolejnych numerach „Gazety Babickiej”

12 informacji dotyczących realizowanego przez Eko-Babice projektu współfinasowanego

z Funduszu Spójności. Chcemy przypomnieć, co zostało już zrealizowane, poinformować, co jest teraz wykonywane i powiadomić o dalszych planach. Pragniemy także zachęcić Państwa do przyłączenia swojego gospodarstwa domowego do wybudowanej sieci
wodno-kanalizacyjnej.
CZY TO SIĘ OPŁACI?
Zapewne tak. Oprócz typowych korzyści natury finansowej musimy także pamiętać o korzyściach związanych z ochroną środowiska i dbałością o jego stan.
Przypomnijmy tylko, iż nieszczelne zbiorniki na nieczystości stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska
naturalnego, ale przede wszystkim dla ujęć własnych
wody pitnej. Jest to szczególnie ważne w gminie takiej jak nasza, gdzie tzw. wysokie zwierciadło wód
gruntowych powoduje łatwą migrację nieczystości
z nieszczelnych szamb i bardzo duże niebezpieczeństwo skażenia ujęć wody pitnej. Problem ten stał się
szczególnie palący w dobie coraz powszechniejszego stosowania antybiotyków, które to w przypadku
osób je przyjmujących są wydalane z organizmu pacjenta. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ogranicza
w sposób zasadniczy negatywny wpływ ścieków bytowych na cały ekosystem.
POWRACAJĄC DO KWESTII FINANSOWYCH
Wedle naszych kalkulacji czteroosobowa rodzina po
podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej może zaoszczędzić nawet do około 2000 zł rocznie. Jak to możliwe?
Przyjmijmy, że rodzina ta zużywa 12 m3 wody
miesięcznie, wytwarzając tym samym 12 m3
tzw. nieczystości płynnych – jest to około 100 litrów wody dziennie na jedną osobę w miesiącu.
W przypadku opróżniania zbiornika szamba przez wóz
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asenizacyjny zapłacimy za to około 280 złotych. Odprowadzając tę samą ilość ścieków do sieci kanalizacyjnej zapłacimy za nie jedynie 110 zł miesięcznie. Czyli
zaoszczędzimy około 170 zł miesięcznie.
JAK TO ZROBIĆ?
1. Z
 łożyć wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia się do sieci (wszelkie informacje są dostępne u pracowników Biura Obsługi Klienta lub na stronie
internetowej www.eko-babice.pl).
2. W przypadku, gdy do granicy działki nie został wykonany tzw. odrzut kanalizacyjny, niezbędne będzie wykonanie szkicu przyłącza i jego akceptacja przez Spółkę.
3. Zlecić budowę przyłącza Spółce Eko-Babice lub firmie zewnętrznej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Można też wykonać je tzw. systemem
gospodarczym (czyli we własnym zakresie). Ale
UWAGA! – WAŻNE! Przyłącze takie musi być wykonane pod szczególnym nadzorem inspektora Działu
Eksploatacji Sieci Spółki Eko-Babice.
4. Zgłosić odbiór techniczny wybudowanego przyłącza
przed jego zasypaniem do inspektora Działu Eksploatacji Sieci Spółki Eko-Babice.
5. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie.
6. Po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej należy
podpisać umowę na odbiór ścieków w Biurze Obsługi
Klienta Spółki Eko-Babice.

gmina urząd teren
CHĘTNIE POMOŻEMY!
Wszelkie informacje związane z siecią kanalizacyjną
i wodociągową można uzyskać pod nr. tel. 22 722 90 08,
22 752 92 53.

Podłącz się do naszej
kanalizacji!

W przypadku:
– nowo budowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w ramach Funduszu Spójności – w dziale Jednostki
Realizującej Projekt;
– chęci przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – w dziale Biura Obsługi Klienta;
– spraw związanych z rozbudową sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, wyceną i budową przyłączy kanalizacyjnych – w Dziale Eksploatacji Sieci.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (trudna
sytuacja finansowa) istnieje możliwość rozłożenia płatności za wykonane przez Spółkę Eko-Babice przyłącze
wodociągowe lub kanalizacyjne na dogodne, nieoprocentowane raty.

W kolejnym numerze Gazety Babickiej przedstawimy
Państwu wykaz ulic, w których sieć wodociągowa oraz
kanalizacyjna zostały wykonane w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014–2020 r.

280-110=170

I JESZCZE INFORMACJA DLA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH JUŻ Z KANALIZACJI
SANITARNEJ
Pomimo niewątpliwych korzyści
płynących z faktu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w ostatnich miesiącach
doszło do zalania szeregu nieruchomości w następstwie ulewnych
deszczów i miejscowych podtopień.
Istnieje prosty sposób, aby zapobiec
tego typu zdarzeniom. Należy zainstalować zabezpieczenie przed tzw.
zwrotnym przepływem ścieków
(czyli zawór zwrotny). Jednocześnie
przypominamy, iż zabezpieczenie
Państwa nieruchomości leży po stronie właściciela i wynika z przepisów
prawa m.in. §124 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.).
Bezpieczne użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej leży w interesie
zarówno GPK Eko-Babice jak i odbiorców usług.
tekst: SW
grafika: GPK Eko-Babice Sp. z o.o.
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Podsumowanie realizacji
zadań w ramach
„Mazowieckiego
Instrumentu
Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”

14

W ramach tegorocznej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (MIAS
2020), ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020,
w gminie zrealizowanych zostało 5 inwestycji:
1. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną.
2. Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska
w miejscowości Mariew.
3. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego.
4. Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem
i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie.
5. Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetlnego
w Zielonkach-Parceli.
Zgodnie z inicjatywą MIAS MAZOWSZE 2020, zadania miały na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
Zrealizowane zadania ilustrują poniższe zdjęcia:

1

2

3

4

5
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy z dotacją Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zadania współfinansowano przy
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2020”

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wynosi max. 50%
kosztów kwalifikowalnych i nie
więcej niż 10 000 zł.
MIAS MAZOWSZE jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie
potrzeb sołectw poprzez udzielanie
przez województwo mazowieckie
wsparcia finansowego gminom
wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania
własne o charakterze bieżącym i/lub
inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie
i Radę Sołecką. Inicjatywa ma na
celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów
wiejskich oraz promowanie działań
wspierających tworzenie warunków
dla rozwoju kapitału społecznego
oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
Wsparcie finansowe obejmuje takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
regionu, poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości
obywatelskiej mieszkańców, rozbudowę zasobów oświatowo-kulturalnych województwa czy zachowanie
wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego. Każda gmina może
otrzymać dofinansowanie maksymalnie dla 5 zadań.

Podobnie jak w ubiegłym roku Gmina Stare Babice otrzymała kolejne
dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W tym roku w ramach zadania udało się zebrać i unieszkodliwić 56,12 Mg (4 157 m2) uciążliwych dla ludzi i środowiska materiałów
zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.
Dofinansowanie WFOŚiGW stanowiło 40% kosztów zadania i wyniosło
5 220,72 zł.

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Stare Babice w 2020 r.”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 5 220,72 zł.

OSP Stare Babice z dotacją Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu priorytetowego pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność
ochotniczych straży pożarnych”.
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup, dostawę, montaż
i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o powierzchni ok. 49 m2 oraz mocy
ok. 9,3 kW. Inwestycja zapewni osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie ok. 7 Mg/rok.

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 30 000 zł.
tekst/foto: M. Wilczyńska
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Chryzantemy,
16

chryzantemy…

Chryzantemy to rośliny należące do rodziny astrowatych. Do
Europy przywędrowały do nas z krajów azjatyckich – m.in.
z Chin i Japonii. Na Dalekim Wschodzie chryzantema jest symbolem szczęścia i długiego życia – nie bez przyczyny widnieje
ona w herbie cesarzy japońskich.
W Polsce chryzantemami chętnie przystraja się groby, a ponieważ są to rośliny odporne na
zimno i kwitną jesienią – pewnie
dlatego największą popularność
zyskują w okolicy dnia Wszyst-

strat finansowych, jakie ponieśli
w związku z tym hodowcy tych
tradycyjnych kwiatów.
W odpowiedzi na apel odnośnie
pomocy producentom chryzantem można było złożyć wniosek

kich Świętych. Ten rok, w wyniku
pandemii jest szczególny – trudny
i ze względu na kolejne obostrzenia, takie jak zamknięcie cmentarzy w okolicy Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego, i z powodu

pomocowy do ARiMR. Agencja
w ekspresowym tempie udzielała decyzji o możliwości odbioru
bezpłatnych kwiatów. Skorzystali
z tego pracownicy Urzędu Gminy
Stare Babice, którzy odebrali sto
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sadzonek od lokalnego przedsiębiorcy i sprzedawcy. Kwiaty zostały
wykorzystane do udekorowania terenu gminy.
W akcję odbioru chryzantem
włączyły się również stowarzyszenia z gminy oraz Koło Gospodyń
Wiejskich KGW Wojcieszyn, które
z własnej inicjatywy złożyło wniosek do ARiMR.
Te kolorowe jesienne kwiaty
ozdobiły lokalne miejsca pamięci
i obiekty sakralne. Pięknie prezentowały się w kościele w Borzęcinie Dużym i przy przedszkolu

w Bliznem. Przy okazji spaceru zachęcamy do obejrzenia chryzantemowego serca w Parku w Starych
Babicach.
opr. AK
foto: UGSB

z życia gminy

Szacuje się, że aktualnie w różnego
rodzaju ośrodkach całodobowych
przebywa ok. 170 000 dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami
oraz osób z problemami zdrowia
psychicznego. W obliczu obecnych
zagrożeń konieczny jest rozwój
nowoczesnych usług społecznych
i zdrowotnych w miejscu zamieszkania, w rodzinie, w sąsiedztwie,
i w okolicy – jak najbliżej osób, do
których są kierowane. Coraz bardziej
powszechne i w pełni uzasadnione
jest dążenie osób skazanych na bycie
przedmiotem opieki, a nie podmiotem wsparcia, do uzyskania prawa do
niezależnego życia i godnej starości.
Olbrzymim wyzwaniem jest
stworzenie dla rodzin jak najlepszych możliwości wspierania swoich bliskich. Dziś w rodzinach – jak
się szacuje – przebywa ok. 2,5 do
3 mln osób wymagających opieki w codziennym funkcjonowaniu
z powodu podeszłego wieku lub
niepełnosprawności.
Od prawie roku organizacje obywatelskie, spółdzielnie i podmioty
publiczne pracują nad strategią
deinstytucjonalizacji. Na stronie
https://publicystyka.ngo.pl/rozwoj
-uslug-spolecznych-izdrowotnych-to-koniecznoscapel-do-prezydenta-i-premiera
został opublikowany list otwarty

do Prezydenta RP i Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wsparcia prac
nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce.
To dziś toczą się prace nad kształtem wsparcia, jakie państwo zaoferuje nam, obywatelom w kolejnych
latach. Autorzy listu deklarują:
„Możemy i chcemy mieć wpływ
na to, jak w przyszłości będzie wyglądać życie osób starszych, osób
z niepełnosprawnościami i ich
bliskich, osób w kryzysie zdrowia
psychicznego, dzieci i młodzieży
pozbawionej opieki rodzicielskiej
oraz osób w kryzysie bezdomności
i innych obywateli, którzy powinni
mieć dostęp do efektywnych usług
publicznych, szanujących ich podmiotowość obywatelską i dających
szansę na jak najbardziej niezależne życie.”

Stowarzyszenie „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami popiera postulaty zawarte w liście otwartym. Przyłączamy
się do apelu autorów listu i zwracamy
się do organizacji, instytucji i osób
indywidualnych, którym bliski jest
sposób myślenia i postulaty przedstawione w liście otwartym o podpisywanie niniejszego listu, tak aby
uświadomić rządzącym, przed jakimi
potrzebami i wyzwaniem stoją w Polsce osoby z niepełnosprawnościami
i ich rodziny.
Spotkania Stowarzyszenia pozostają uwarunkowane sytuacją społeczną.
Pozostajemy w kontakcie telefonicznym.
Stowarzyszenie „Nasz Dom-Godne Życie”
Kontakt: niepelnosprawni.babice@interia.pl
Teresa tel.604 696 165, Jadwiga tel. 504 778 905
foto: Adobe Stock
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FUNDACJA Nasz Dom – Godne Życie

Trwająca pandemia uwidoczniła
ogromną potrzebę zapewnienia
ludziom możliwości otrzymywania wsparcia i pomocy społecznej
w miejscu pobytu, zamieszkania
lub funkcjonowania, a nie w instytucjach, które często są ogniskami zakażeń COVID-19. Sytuacja
mieszkańców domów pomocy
społecznej wskazuje, jak ważne
jest myślenie o dostępie do usług
w miejscu zamieszkania lub blisko
tego miejsca, dzięki czemu beneficjenci tych świadczeń nie będą
skazani na życie w instytucjach.

Jaka przyszłość
dla usług społecznych
i zdrowotnych w Polsce?

17

z życia gminy

Teleporady

Seniorzy

– nie taki diabeł straszny

18 Seniorze czy już korzystałeś z teleporady? Telemedycyna to świadczenie zdrowotne udziela-

ne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych – telefonu, połączenia wideo – szczególnie polecana w dobie pandemii. Teleporada jest nową, systemową formą klasycznej wizyty lekarskiej, więc pacjentowi przysługują wszystkie prawa pacjenta gwarantowane przez
polskie prawo: należyta staranność, diagnoza zgodna z najlepszą sztuką, dokładna informacja medyczna, zachowanie tajemnicy.

Aby taka porada przebiegała sprawnie i miała jak najlepszą skuteczność, należy się do niej odpowiednio przygotować.
Teleporada służy wstępnej ocenie stanu zdrowia, ale od
jej przebiegu zależy dalsze postępowanie, dlatego ważne
jest, aby umieć odpowiadać na pytania lekarza, jak i zadawać istotne pytania. Zdalna wizyta przebiegająca prawidłowo jest szczególnie korzystna dla osób z chorobami

przewlekłymi, kontynuującymi leczenie. Taka forma kontaktu medycznego wymaga od lekarza i pacjenta dobrego
przygotowania.
Najlepiej przed rozmową zapisać sobie istotne informacje, aby wizyta przebiegała sprawnie. Pacjent powinien podać lekarzowi:
• poza imieniem i nazwiskiem inne dane osobowe –
w tym PESEL;
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA

• wszystkie niepokojące objawy chorobowe – kiedy występują, z jakim nasileniem, w jakich okolicznościach,
nie należy pomijać żadnych dolegliwości nawet jeżeli
wydają się błahe.
Należy:
• wymienić przyjmowane leki – nazwy, dawki, czy są
stosowane systematycznie czy doraźnie;
•p
 oinformować o ostatnich wynikach zaleconych badań, pomiarze temperatury i ciśnienia tętniczego;
•p
 rzekazać nazwy leków, które chcemy uzupełnić.
W trakcie wizyty należy zapisać dokładnie polecenia
lekarza, dotyczące skierowań na badania diagnostyczne,
zrealizowania e-recepty, pozyskania wyrobów medycznych, a w razie niejasności – prosić o powtórzenie i wyjaśnienie. Jeżeli lekarz uzna, że na odległość nie jest w stanie
pomóc, należy zapisać się na tradycyjną wizytę w placówce
ochrony zdrowia.
Pandemia nie skończy się ani jutro, ani za tydzień, będzie
jeszcze długo nam towarzyszyć, a z leczeniem nie należy
zwlekać, szczególnie chorób przewlekłych i zagrażających
życiu. Dlatego teleporada to dobre narzędzie do wstępnej
oceny stanu zdrowia.
Źródło: Krajowy konsultant d/s medycyny rodzinnej i Prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

z życia gminy

Starobabicka Gminna Rada Seniorów
na debatach senioralnych online

16 listopada odbył się V Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, organizowany
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, którego
tematem przewodnim były „Zmiany klimatyczne, ich przyczyny i skutki oraz wpływ na
jakość życia osób starszych”.

Seniorzy

Uczestników przywitali: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego i Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Gośćmi honorowymi byli:
Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes
PSL, oraz posłowie: Michał Szczerba
i Marcin Kierwiński.
W części merytorycznej prelekcję
pt. „Półtora stopnia. Nauka w walce
o klimat” wygłosił prof. Paweł Rowiński wiceprezes PAN, wskazując
na rolę nauki w powstrzymaniu globalnego ocieplenia, stwarzającego
śmiertelne zagrożenie dla życia na
Ziemi z powodu m.in. braku wody
pitnej.
Kolejny wykład pt. „Zagrożenia
wirusowe w dobie zmian klimatycznych” zaprezentował dr. hab. Egbert
Piasecki kierownik Laboratorium
Wirusologii w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszwelda we Wrocławiu, podkreślając ścisły związek
zmian klimatycznych z pojawiającymi się nowymi, nieznanymi nauce
wirusami.
Prezentację na temat zanieczy
szczenia środowiska odpadami
i brakiem systemowych działań proekologicznych przedstawiła, repre-
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zentująca Ambasadę Czystej Planety, Anna Desogus.
Spotkanie zakończono wspólnym
przesłaniem, że świadome wpływanie na klimat jest konieczne, a postawy proekologiczne należy kształcić
we wszystkich pokoleniach.
Drugie ciekawe spotkanie w ostatnim miesiącu odbyło się dzięki
Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej, które w ramach
realizacji zadań z zakresu polityki
senioralnej województwa mazowieckiego, jest organizatorem cyklu
wideokonferencji pt. „Rada seniorów jako organ wspomagający
działalność samorządu terytorialnego”.

18 listopada MCPS zaprosiło włodarzy miast, gmin, przedstawicieli
środowisk senioralnych organizacji pozarządowych, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rad
Seniorów. Spotkali się seniorzy działający na terenie obszarów powiatów:
grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.
Dyskutanci wskazywali, że Rady
Seniorów są jedną z najlepiej
funkcjonujących obecnie form,
umożliwiających realne włączanie
się osób starszych we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tego pokolenia. W dyskusji
aktywnie uczestniczyli członkowie
Rady Seniorów gminy Stare Babice.
Stwierdziliśmy, że zarówno w gminach miejskich, jak i wiejskich seniorzy borykają się z podobnymi
problemami, które wyraźnie zarysowały się w dobie pandemii – brakiem
edukacji cyfrowej, a rosnąca grupa
osób starszych wymaga rozwiązań
systemowych. Wszyscy podkreślali,
że konstruktywna współpraca Rad
z władzami samorządowymi pozwala z sukcesem realizować założenia polityki senioralnej.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Gimnastyka online dla seniorów

FUNDACJA Aktywni Dłużej

znów działa na maksymalnych obrotach
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Coraz większe obostrzenia sanitarne, które obowiązują w naszym kraju w związku z rozwojem epidemii,
spowodowały, że Fundacja Aktywni Dłużej przemodelowała swój grafik zajęć ruchowych i relaksacyjnych dla seniorów. Odchodzimy tymczasowo od warsztatów stacjonarnych, koncentrując swoją uwagę
na treningach online. Dzięki wsparciu Gminy Stare Babice do końca roku kalendarzowego seniorzy mogą
ćwiczyć aż cztery razy w tygodniu za pośrednictwem łączy internetowych.
Wiele osób przyjęło zmianę z zadowoleniem z uwagi na fakt, że w bezpieczny sposób we własnym domu,
bez konieczności dojazdów, może
korzystać z zajęć dla swojej grupy
wiekowej. Treningi odbywają się pod
okiem profesjonalnych trenerów,
którzy przy odsłoniętych „widokach”
uczestników bacznie monitorują sposób wykonywania ćwiczeń.
TRENING SIŁOWY, GIMNASTYKA,
ROLOWANIE I RELAKSACJA
– Nawiązując do naszej metody pracy,
ale także do profilu zajęć, które realizowaliśmy stacjonarnie, chcemy aby
to, co robimy z seniorami w internecie
korespondowało z zajęciami, które odbywały się dotychczas np. w siłowni
GOSiR w Zielonkach, Klubie Mieszkańca w Starych Babicach czy w sali
Straży Pożarnej w Borzęcinie –
podkreśla Małgorzata Baranowska,
prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
– Dlatego wtorkowe zajęcia online mają większy komponent siłowy; zajęcia środowe kładą nacisk
na rozciąganie; natomiast czwartek
dedykowany jest ćwiczeniom powięziowym i masażowi mięśniowo-powięziowemu. Soboty to trening typowo
ogólnorozwojowy. Taka różnorodność
daje możliwość uczestniczenia we
wszystkich zajęciach w tygodniu przy
osiągnięciu maksymalnej korzyści bez
wychodzenia z domu, co w tym momencie dla seniorów jest kluczowe –
dodaje Małgorzata Baranowska.
DOSKONAŁE RECENZJE ZAJĘĆ ONLINE
– Dzięki pracy Fundacji Aktywni Dłużej w tym trudnym okresie pandemii,
możemy poruszać się, ćwiczyć, dbać
o naszą kondycję fizyczną i psychiczną.
Dolegliwości, które w naszym wieku
są powszechne, na zajęciach Fundacji
znikają – podkreśla pani Basia, która

regularnie uczestniczy w zajęciach.
– Państwo przypominają o tym, żeby
pić dużo płynów, pytają o nasze samopoczucie. To dzięki Państwu moje stopy przestały boleć. Nauczyliśmy się, jak
prawidłowo oddychać, stać i poruszać
się – dodaje Pani Basia w mailu przekazanym na skrzynkę Fundacji.

– Jestem wdzięczna, że nawiązaliście współpracę z Gminą Stare Babice i że przedstawiciele w Gminie
mają tak otwarte i światłe podejście
do wspierania zdrowia i sprawności
mieszkańców. Rodzice mają nadzieję,
że ten program będzie kontynuowany
też w przyszłym roku – dodała pani

– Piszę do Was z wielką wdzięcznością w sprawie moich rodziców. Bardzo
się cieszę, że połknęli bakcyla i od kilku miesięcy wytrwale i z chęcią biorą
udział w zajęciach, które prowadzicie.
Dziękuję Wam za możliwość zajęć
online. Mogą sobie wygodnie (i teraz
bezpiecznie) ćwiczyć, bez konieczności
wychodzenia z domu. Dziękuję Wam
również za zajęcia pod kątem osób
starszych, które są dostosowane do ich
potrzeb i możliwości – to na pewno też
był czynnik motywujący ich do rozpoczęcia i regularnego uczestniczenia
– podkreśliła pani Monika, autorka
kolejnego maila do Fundacji.

Monika, podkreślając, że jej rodzice
wręcz się cieszą, że liczba zajęć online tygodniowo zwiększyła się i mogą
ćwiczyć częściej. – Pełni energii opowiadają mi, jak się lepiej czują, jak
są coraz bardziej rozciągnięci, jak jest
w nich więcej spokoju.
– Bardzo dziękujemy za pozytywne
komentarze, które licznie przekazują
nasi seniorzy i ich rodziny. Jest to dla
nas bardzo budujące i daje chęci do
rozwoju. To Państwo motywują nas
do dalszych działań – podkreśla Małgorzata Baranowska.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski

Grafik zajęć ONLINE dla seniorów
wtorki, godz. 11.00 – trening siłowy dla seniorów
środy, godz. 11.00 – gimnastyka przy muzyce dla
seniorów
czwartki i soboty, godz. 11.00 – ruch rozwijający – terapia ruchem
dla seniorów
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Informacja i zapisy:
Małgorzata Baranowska tel. 504 77 08 09

z życia gminy

Możemy mieć

Mistrzynię
Mowy Polskiej prosto z Kwirynowa

Program Mistrz Mowy Polskiej powstał w grudniu 2000 roku z inicjatywy Magazynu Konsumenta Solidna
Firma. Twórcą koncepcji Programu
był Bogdan Chojna – autor wielu
istniejących do tej pory programów,
akcji społecznych i konkursów gospodarczych, jak choćby – znanego
powszechnie – „Teraz Polska”.
Formuła Programu opiera się na
wyborze osób – znanych nie tylko
w skali ogólnopolskiej czy światowej,
lecz również w mniejszych społecznościach lokalnych – które, według
powszechnie uznanych kanonów,
zasługują na miano Mistrzów Mowy
Polskiej. Wyboru dokonuje grono
ekspertów złożone z wybitnych językoznawców,
literaturoznawców
i socjologów języka. Obecnie skład
Jury tworzą: prof. Halina Zgółkowa,

Awans
na 102

Marek Ziółkowski, Jan Mazur, Bolesław Faron, Adam Bednarek, Marian
Kisiel oraz Jolanta Tambor. Swojego
laureata wybierają także czytelnicy,
internauci i widzowie w ogólnopolskim plebiscycie Vox Populi.
W dotychczasowych edycjach do
konkursu zgłoszono ponad 1000
kandydatów, a laureatami zostało
blisko 70 osób. Do zacnego grona
zdobywców tej prestiżowej nagrody
należą: Irena Kwiatkowska, Danuta
Michałowska, Anna Polony, Danuta
Szaflarska, Władysław Bartoszewski,
abp Tadeusz Gocłowski, Ryszard Kaczorowski, Jan Ptaszyn Wróblewski,
Janusz Tazbir oraz Wiktor Zin. Głosowanie przebiegało na stronie internetowej programu.
Wśród tegorocznych nominowanych znalazła się także nasza krajanka. A oto Jej sylwetka.
Aleksandra Buszta-Bąk: muzyk,
muzykolog, muzealnik, a do tego pasjonatka podróży dalekich i bliskich.
Absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, studiów
podyplomowych z zakresu pedagogiki muzycznej w specjalnościach teoria
i nauczanie gry na fortepianie w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina

oraz podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku pracuje na
Zamku Królewskim w Warszawie
jako organizatorka życia muzycznego
Zamku Królewskiego i autorka corocznych cykli koncertowych.
Za zasługi w dziedzinie kultury
w 2006 roku odznaczona Orderem
Kawalera Gwiazdy Solidarności Włoskiej przez Prezydenta Włoch Giorgio Napoletano, w 2017 roku tytułem
Damy Zakonu Hiszpańskiego Karola
V nadanym przez Wielkiego Mistrza
Zakonu Henryka Burbona, a w roku
2018 medalem Ignacego Jana Paderewskiego i Alimardana Beja
Topczubaszewa przez ambasadora
Republiki Azerbejdżanu, w 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę i Azerbejdżan.
Gala Finałowa odbędzie się 1 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Wtedy to jury konkursu dokona
wyboru laureatów – zdobywców tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Trzymamy kciuki za panią Aleksandrę!
tekst na podst. informacji ze strony:
http://www.mistrzmowy.pl

Michał Starnowski to od urodzenia mieszkaniec Starych Babic. Od roku 2014 (już
2. kadencję) radny w gminie Stare Babice, oficer Państwowej Straży Pożarnej, druh
i wiceprezes w OSP Stare Babice, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i członek Zarządu Powiatowego ZOSP R.P. społecznik,
krwiodawca, inicjator, redaktor naczelny i wydawca lokalnych gazet i portali internetowych, informujących o wydarzeniach w lokalnej społeczności.

Mało kto nie zna Michała, bo od
lat jest obecny z aparatem fotograficznym na wydarzeniach i uroczystościach w gminie. Uśmiechnięty
i życzliwy, pomocny, ale trudno się
temu dziwić, skoro to strażak z krwi
i kości. W roku 1996 ukończył Szkołę
Główną Służby Pożarniczej i od 29 lat
jest w służbie pożarniczej.
Od 11 lat Michał redaguje i wydaje
„Gońca Babickiego” oraz 6. już rok
– „Kurier Izabeliński”. Prowadzi portale informacyjne: izabelin24.pl i babice24.pl.
12 listopada w Komendzie Głównej

PSP odbyła się (wprawdzie bardzo
skromna z racji COVID, ale bardzo
uroczysta zbiórka), podczas której
Komendant Główny PSP w imieniu
Ministra SWiA mianował Michała
Starnowskiego na stopień starszego
brygadiera (odpowiednik wojskowego pułkownika).
Jak to ładnie skomentował sam
zainteresowany: „Pełny pagon w Narodowe Święto Niepodległości, czyli
jednym słowem awans na 102”.
Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy.
Redakcja Gazety Babickiej
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oświata w gminie

M e d a l e
za Długoletnią Służbę
dla pracowników Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym
Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy oświaty województwa mazowieckiego zostali uhonorowani nagrodami i odznaczeniami. Wśród wyróżnionych znalazło się dziesięcioro
pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

22

21 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Fundacji Carroll-Porczyńskich przy Placu Bankowym
w Warszawie odznaczenia państwowe wręczali Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.
Medale złote otrzymali:
Nauczyciele:
Irena Gąsińska
Małgorzata Kozłowska
Jacek Leśniewski
Irena Nowicka
Barbara Świątek
Pracownicy administracji:
Weronika Koniec
Małgorzata Leśniewska
Irena Wrocławska

Medale srebrne otrzymali:
Nauczycielka – Agnieszka Matuszewska
Pracownik administracji – Grażyna Roszczyk
Wszyscy wyróżnieni nauczyciele zaczynali swoją
pracę w Borzęcinie i uczą tu ponad 30 lat. Uczennicą
tej szkoły była Agnieszka Matuszewska, która po latach
nauki powróciła do niej, 21 lat temu, jako nauczyciel.
Szczególnie miłe jest to, że doceniono już dwa pokolenia nauczycieli. Pracownicy administracji mają za sobą
równie długi staż pracy w borzęcińskiej placówce.
To wielki zaszczyt, że tyle osób za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej otrzymało odznaczenia państwowe
podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym

,,Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”
w szkole w Borzęcinie Dużym
W Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym kontynuujemy realizację projektu ,,Nowoczesna
edukacja w Gminie Stare Babice”, który został przedłużony w związku z pandemią koronawirusa.
W ramach realizacji projektu
uczniowie klas siódmych naszej
szkoły odwiedzili Centrum Nauki
Kopernik. Wyjazd udało się zrealizować przed przejściem na nauczanie zdalne. Uczniowie odwiedzili
Centrum oczywiście w reżimie sanitarnym. Każdy mógł dotknąć eksponatów, które pokryte są specjalną
powłoką fotokatalityczną, zwalczającą bakterie, wirusy i grzyby przez
12 miesięcy! To rewolucyjne rozwiązanie nanotechnologiczne poprawia też jakość powietrza wewnątrz
budynku. Największe zainteresowanie wzbudziła czasowa wystawa
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Ślubowanie klas pierwszych w Borzęcinie Dużym
26 października
pierwszoklasiści
złożyli ślubowanie
i zostali pasowani
na uczniów Szkoły
Podstawowej
im. Armii Krajowej
Grupy Kampinos
w Borzęcinie Dużym.
Tego dnia halę sportową wypełniły dźwięczne dziecięce
głosy śpiewające hymn narodowy i hymn szkoły. Pomimo
rygoru sanitarnego związanego
z pandemią uroczystość miała
podniosły charakter, a uczniowie byli bardzo przejęci tą niezwykłą chwilą. Cała społeczność
szkolna życzy pierwszakom radości zdobywania wiedzy i samych dobrych ocen.
tekst/foto: Justyna Szczepanik

,,Rowery”. Ta wyjątkowa kolekcja
jedno- i wielośladów pokazuje, jak
długą drogę przeszli konstruktorzy
rowerów w ciągu ostatnich dwustu
lat. Uczniowie mogli z bliska poznać historię i budowę rowerów.
Podczas wyjazdu uczniowie obejrzeli seans w planetarium pt. „Na
skrzydłach marzeń”. To pierwszy
autorski projekt pokazujący historię
lotnictwa.
Pobyt dostarczył wszystkim wiele radości i był czasem poznawania
świata w nowoczesny sposób.
Uczniowie klas piątych i szóstych
mieli możliwość zobaczenia czterech pokazów naukowych: ,,Suchy
lód”, ,,Ciekły azot”, ,,Związki chemiczne” i ,,Pokaz robotyczny”. Te
formy poszerzenia wiedzy cieszyły się dużym zainteresowaniem
uczniów.
tekst/ foto: Agnieszka Matuszewska
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dom kultury

Wieczór
z muzyką
włoską

23 października Dom Kultury w Starych Babicach
zaprosił mieszkańców na nastrojowy wieczór
z autorską muzyką włoską. Na babickiej scenie
zagrali koncertujący po raz drugi w Polsce

Migawki

laureaci prestiżowej nagrody
Fabrizio de André: Luciano D’Abbruzzo
(włoski Jacek Kaczmarski) i Alessandro De Berti.

24

Artyści zaprezentowali widzom nostalgiczną, emocjonalną muzykę, ocierającą się o poezję śpiewaną połączoną z elementami popu i muzyki rockowej. W swoim
repertuarze, oprócz utworów własnych, wykonali również kompozycje znanych włoskich wykonawców.
Z powodu obostrzeń związanych z pandemią w koncercie na Sali Widowiskowej uczestniczyła tylko nieduża
grupa publiczności, zajmując 25% miejsc. Jednak wszyscy chętni mogli oglądać koncert w swoich domach, za
pośrednictwem live streamu na Facebooku.
Luciano D’Abbruzzo to pianista, wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz poeta. Koncertował w całych
Włoszech. Grał w Stolicy Apostolskiej na koncercie dla
papieża Jana Pawła II, dzieląc scenę razem z Bobem
Dylanem. W 2010 roku został uhonorowany tytułem
Obrońcy Praw Człowieka.

Alessandro De Berti jest gitarzystą, kompozytorem,
producentem muzycznym, a także artystą plastykiem.
Szlify gitarowe pobierał od najlepszych gitarzystów z Italii: Luca Zamponi, Giorgio Cocilovo, Bebo Ferra, Dario
Faiella. Prowadzi autorskie seminaria z pisania utworów
muzycznych oraz improwizacji, jest również nauczycielem gry na gitarze w Rzymie i Mediolanie.
Z twórczością artystów można też zapoznać się na kanale YouTube: LucianoDAbbruzzoVEVO.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie
„Przyjazne Jutro” oraz Dom Kultury Stare Babice. Koncert zorganizowany został dzięki wsparciu finansowemu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Włoskiego
Instytutu Kultury w Warszawie.
tekst/foto: IB

Święto Niepodległości inaczej niż zwykle…
Jak obchodzić Święto Niepodległości w tych trudnych czasach? Jak być razem i wspólnie świętować, kiedy słowo „dystans” odmieniamy przez wszystkie przypadki? Jak zaśpiewać po raz setny,
a może i tysięczny, patriotyczną pieśń tak, by chciało nam się tego słuchać? Jak wzbudzić w sobie
i w innych chwilę refleksji i zadumy nad bohaterami z przeszłości?
A może właśnie tak: zwyczajnie,
na przekór pandemicznym czasom, tak po prostu. Skrzyknąć się,
wymyślić, zadziałać, oświetlić,
wyświetlić, spróbować, zaśpiewać,
zmontować, pokazać. Zatrzymać
się. Doświadczyć. Wzruszyć siebie
i innych.
Tak jak to zrobił znakomity Chór
Aprobata pod dyrekcją Aleksandry
Troczyńskiej-Rucińskiej działający w Domu Kultury Stare Babice,
który nagrał utwór „O mój rozmarynie”.
Podobnie też zrobili to pracownicy Domu Kultury, nagrywając
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refleksyjny okolicznościowy wideo
klip, którego nie powstydziłyby
się najlepsze produkcje telewizyjne. Sposobów na świętowanie jest
ogromnie dużo, a podstawą są chęci, umiejętności i kreatywność.
Zapraszamy do obejrzenia nagrań zamieszczonych na Facebooku
Domu Kultury (dkstarebabice) oraz
na naszym kanale YouTube.
102 lata temu Polska wróciła na
mapę świata. Dziękujemy bohaterom sprzed lat i tym, którzy co roku
w tak piękny sposób nam tę historię
przypominają.
tekst: AO; foto: IB

dom kultury

WOŚP 2021

„Finał z głową”

Sztab 5299

po raz trzeci gotowy do akcji!

Dom Kultury Stare Babice, z Markiem Biardą jako szefem sztabu, w partnerstwie z Urzędem
Gminy Stare Babice, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Biblioteką Publiczną Gminy
Stare Babice ponownie postanowił zgłosić swój sztab i już tradycyjne po raz kolejny wspierać
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Historia organizacji finałów WOŚP
przez sztab 5299 nie jest długa, ale
ma dokładnie tyle lat, ile Dom Kultury Stare Babice, więc można powiedzieć, ze gramy dla WOŚP od
zawsze.
Nasze dotychczasowe finały były
bogate w liczne występy, koncerty,
turnieje, warsztaty, kiermasze oraz
licytacje i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu wielu osób, wsparciu
wolontariuszy, partnerów, sponsorów
i hojności darczyńców w 2019 roku
zebraliśmy 31.331,52 zł. W roku
2020 pobiliśmy nasz wcześniejszy
wynik, ponieważ udało nam się zebrać 50.337,32 zł.
Chociaż nie mamy do końca pojęcia, co nas czeka w styczniu i na
co będziemy mogli sobie pozwolić
w związku z coraz to nowymi obostrzeniami spowodowanymi roz
przestrzenianiem się koronawirusa, sztab postanowiliśmy założyć.
Termin finałowej akcji jest pewny
tj. niedziela 10 stycznia 2021 roku.
Wolontariuszy kwestujących możemy mieć tylu, ilu w zeszłym roku
– dwudziestu. Nabór trwa, jednak
pierwszeństwo mają ci, którzy grają
z nami po raz kolejny.
Co ciekawego wymyślimy dla
Was na dzień finału – to się dopiero okaże, bo burza mózgów trwa…
chociaż niektóre informacje już możemy Wam zdradzić.

Przygotowujemy dwa warianty
akcji: całkowity online lub hybrydę,
w zależności od obostrzeń obowiązujących w dniu finału. W planach
mamy koncerty i atrakcje na scenie
Sali Widowiskowej, ale jeśli nadal
nie będzie można organizować wydarzeń z udziałem publiczności, odbędą się one w wersji online i liczymy, że będziecie z nami wirtualnie.
Na pewno zorganizujemy licytacje
różnorodnych przedmiotów, ponie-

waż dotychczas cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Jeśli
nie uda nam się tego zrobić na żywo,
znajdziecie nasze aukcje na allegro –
tak jak częściowo robiliśmy to w zeszłym roku. Pomysłów na organizację tego najtrudniejszego dotychczas
finału mamy wiele, jednak – tak jak
co roku – potrzebujemy Waszego
wsparcia!!!
Zapraszamy wszystkie chętne
organizacje pozarządowe, f irmy

i osoby prywatne do zaangażowania się w to wydarzenie. Razem
możemy więcej! Możecie zgłaszać nam swoje pomysły, możecie przekazywać nam przedmioty
na aukcje, możecie wesprzeć nas
f inansowo, żebyśmy mogli np.
zakupić sztabowe koszulki i kubki
z nadrukiem, przygotowane specjalnie na tę okazję, aby tradycja koszulek
i kubków naszego sztabu przetrwała.
Oczywiście będą one wówczas dostępne również na naszych aukcjach.
Jesteśmy pewni, że w gminie jest wielu kolekcjonerów tych pamiątek…
W 2021 roku hasłem przewodnim
zbiórki WOŚP jest „Finał z głową”.
Tym razem Fundacja będzie się
koncentrować na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Fundacja
WOŚP będzie zbierała pieniądze
na zakup nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu, który jest obecnie
niezbędny w nowoczesnej chirurgii
laryngologicznej.
Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie www.domkultury-starebabice.pl, a jeśli chcecie
się z nami skontaktować w sprawie
WOŚP 2021, prosimy o kontakt
z szefem sztabu, pisząc na adres:
m.biarda@domkultury-starebabice.pl.
Liczymy na Wasze wsparcie! Gwarantujemy, że pomaganie jest bardzo
przyjemne.
tekst: PN; grafika: WOŚP
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Co robi Dom Kultury w czasie pandemii?
Okres pandemii i obostrzeń to nie są łatwe czasy dla kultury. Niektórzy uważają, że kultura właściwie nikomu nie jest potrzebna, że spokojnie można bez niej żyć. Jeśli tak myślicie – koniecznie doczytajcie ten tekst do końca.
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Oczywiście czasy są trudne dla każdego. Maseczki, dystans i dezynfekcja to najprostsze zasady, do których
musieliśmy się wszyscy przyzwyczaić. I nie ma znaczenia, czy wchodzimy do sklepu, domu kultury, czy do
teatru – wszędzie one obowiązują.
Dużo trudniejsze jest wielotygodniowe, a czasem kilkumiesięczne
pracowanie w formie zdalnej, kiedy szkoła, dom i praca znajdują się
w jednym miejscu i trzeba być mistrzem robienia wszystkiego naraz,
aby przetrwać ten dziwny czas po raz
kolejny. Obostrzenia, kwarantanny
i inne komplikacje oczywiście są dla
naszego dobra i ogólnospołecznego
bezpieczeństwa, ale uniemożliwiają
nam uczestnictwo we wszystkim, co
wykracza poza nasze obowiązki: pracę, szkołę, zakupy.
Jak długo tak wytrzymamy? Nie
chodząc do teatru, na koncerty, czy
na zajęcia do domu kultury... Czy
nadal uważacie, że kultura jest niepotrzebna?
Telewizja, komputer i media społecznościowe wystarczają tylko nielicznym… Doskonale wiemy, że
świat bez kultury jest wybrakowany,
że po kilku wiosennych miesiącach
online z przyjemnością wróciliście na
zajęcia i warsztaty na żywo, uczestniczyliście w koncertach i spektaklach.
Wiele osób czekało na koncerty
wrześniowe przez kilka miesięcy.

Początkowo zaplanowane na marzec
i kwiecień, zostały przeniesione na
jesień.
Oczywiście, prościej byłoby je po
prostu odwołać, ale my nie idziemy
na skróty, ciężko pracujemy, ponieważ wiemy, że kultura ludziom jest
potrzebna. Dlatego walczymy mocno
o jej przetrwanie.
Dom Kultury Stare Babice mimo
wielu spowodowanych pandemią
cięć budżetowych, nie zaprzestał
działań, a pracownicy nie stracili
motywacji. Pomimo tego, że koncerty i spektakle zaplanowane na
lato nie odbyły się, nie zamknęliśmy
swoich drzwi, lecz zapraszaliśmy
na różnorodne zajęcia i warsztaty
w małych grupach. Eksperymentowaliśmy z naszym profesjonalnym wyposażeniem Sali Widowiskowej, dzięki czemu powstało wiele
projektów online, o których nawet
nie śniliśmy w czasach normalności.
Dzięki oszczędnościom, a przede
wszystkim dzięki otrzymanym tarczom finansowym, z których udało
się nam skorzystać, wszystkie etaty
zdołaliśmy utrzymać. Grono profesjonalistów, zespół ludzi zaangażowanych w kulturę, tworzących Dom
Kultury Stare Babice wspólnie pracuje dalej nad kolejnymi różnorodnymi i wyjątkowymi wydarzeniami.
Wraz z jesienią naszedł czas kolejnych obostrzeń: pracownicy Domu
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Kultury powinni działać zdalnie,
nie możemy organizować wydarzeń
z udziałem publiczności, ani zajęć
stacjonarnych.
Czas pandemii i czas obostrzeń
nie jest czasem zamknięcia Domu
Kultury na trzy spusty, a tym bardziej czasem odpoczynku dla jego
pracowników – to czas intensywnej
pracy. Mamy już wprawę po pierwszej fali pandemii w pracy zdalnej
i organizacji zajęć online. Wiemy,
jak bardzo jest pracochłonne, przenieść zajęcia do sieci, ale także zdajemy sobie sprawę z tego, jak są one
potrzebne naszym uczestnikom
i instruktorom.
Zajęcia online to ciągłość w rozwijaniu pasji, utrzymanie relacji miedzy
uczestnikami i instruktorem. Zajęcia
zdalne to rozwiązanie na zachowanie
odrobiny normalności i podobieństwa do zwyczajnego tygodnia z czasów poprzedzających pandemię.
Tylko niektóre zajęcia, m.in. takie
jak: ceramika, klub gier planszowych, stolarka, czy robotyka musieliśmy zawiesić na czas największych
obostrzeń.
Wiemy, że duża grupa uczestników
naszych zajęć była bardzo niezadowolona, kiedy od początku listopada
br. w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników Domu Kultury
zawiesiliśmy zajęcia stacjonarne, wyprzedzając o kilka dni postanowienia

dom kultury
z rządowego rozporządzenia datowanego na 6 listopada br. Dla wielu osób
uczestnictwo w zajęciach to relaks,
czas przeznaczony na własny rozwój, możliwość wyjścia z domu, spotkania się, porozmawiania, pobycia
z innymi, a także sposób na zadbanie
o kondycję fizyczną. Właśnie dlatego,
mając świadomość, jak zajęcia organizowane przez Dom Kultury Stare
Babice wpływają na uczestników, jest
dla nas priorytetowe ich utrzymanie.
Motywujemy i wspieramy naszych
instruktorów do prowadzenia zajęć
w wersji online, chociaż wiemy, że
nie jest to proste i często wymaga
większego wysiłku niż zwykle oraz
stworzenia planu zajęć od nowa.
W trakcie pierwszej fali pandemii z ponad 80 grup zajęciowych
i 750 uczestników zajęć tygodniowo,
utrzymaliśmy 30 grup i 230 uczestników. W tym sezonie przy kolejnej fali
pandemii i kolejnych obostrzeniach,
zdalnie prowadzimy 30 grup z ponad 70 prowadzonych stacjonarnie,

utrzymując tym samym blisko 280
uczestników tygodniowo z 620, którzy uczestniczyli dotychczas w zajęciach na żywo.
Ogromne brawa i słowa podziwu
należą się babickim seniorom, którzy
regularnie uczestniczą w zajęciach
online organizowanych przez Dom
Kultury Stare Babice oraz seniorom –
instruktorom, którzy nadal są otwarci na zmiany, naukę i z entuzjazmem
dostosowują się do zdalnego prowadzenia zajęć.
Obecnie w formie online odbywają
się: zajęcia indywidualne tj. pianino,
gitara i wokal oraz zajęcia grupowe tj.
taneczne (balet 6–9 lat; taniec nowoczesny – grupy 4–6 lat, 5–8 lat, 7–10
lat, Zespół Dance to the Beat, taniec
towarzyski dla par), teatralne (Teatr
Muzyczny Polot, Teatrzyk Zielonki
Gęś), wokalne dla dorosłych (Chór
Aprobata), kurs pamięci Best Brain,
kurs ósmoklasisty z matematyki, akademia matematyki, angielski z native speakerem, joga, projektowanie

i drukowanie 3D, eksperymenty oraz
zajęcia dla seniorów tj. taniec, taniec
w kręgu oraz origami.
Oprócz doglądania zajęć i wydarzeń online zespół Domu Kultury
pracuje nad kolejnymi ciekawymi
projektami.
Pisanie wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego spędza sen
z powiek wielu pracownikom. Liczymy na to, że nasze pomysły na aktywności kulturowe w przyszłym roku
zostaną pozytywnie ocenione i znajdziemy się w gronie beneficjentów.
Mamy nadzieję, że już wkrótce
wrócimy do stacjonarnych zajęć
i wydarzeń z udziałem publiczności, ale jesteśmy gotowi działać także zdalnie. Mamy duże możliwości
techniczne i wiele pomysłów. Tęsknimy za Wami, Nasi Drodzy Uczestnicy Zajęć i Goście Naszych Wydarzeń.
Do zobaczenia!
tekst: PN

Nasze „SzkicoBabice” wyróżnione w konkursie „Impuls Kultury”!
Organizatorem konkursu „Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji” był Samorząd Województwa Mazowieckiego, a jego celem – wypromowanie autorskich, innowacyjnych projektów
z zakresu animacji i edukacji kulturalnej zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Do konkursu został zgłoszony autorski projekt „SzkicoBabice – zdecyduj, co rysujemy!”, którego inicjatorem i realizatorem był Mateusz Kalinowski – specjalista
do spraw animacji kultury w Domu Kultury, absolwent
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha
Gersona oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Projekt ten otrzymał wyróżnienie w kategorii „Projekt
zrealizowany w przestrzeni publicznej”.
W ramach tego przedsięwzięcia w lipcu br. powstało pięć filmów prezentujących powstawanie szkiców
z wyjątkowych zakątków gminy Stare Babice. W wybór
każdego pleneru zaangażowani byli internauci i to oni
decydowali, który zakątek gminy będzie uwieczniony
przez Mateusza. Wartością dodaną każdego z odcinków
były przemycone informacje o podstawach rysowania
(budowie perspektywy, światłocieniu, czy sposobie nakładania ołówka). Filmy te publikowaliśmy na profilu
społecznościowym fb/dkstarebabice, na stronie internetowej Domu Kultury oraz na domokulturowym kanale
YouTube. Zwieńczeniem cyklu był „SzkicoPlener” zorganizowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych w babickim parku. Piękna pogoda i urokliwe miejsce sprawiły,
iż artyści podczas pleneru czuli się doskonale i stworzyli
przepiękne prace.

Rysowanie w plenerze to przede wszystkim regularna
obserwacja naszego otoczenia, miejsc w których żyjemy
i które odwiedzamy oraz poznawanie ich przez pryzmat
wykonywanych rysunków. Dzięki takim projektom
mieszkańcy gminy mogą ujrzeć piękno otaczającej ich
rzeczywistości, która umyka w codziennym zabieganiu.
Szkice autorstwa Mateusza Kalinowskiego zdobią obecnie wnętrza Domu Kultury Stare Babice. Mamy nadzieję,
że już niedługo każdy z Państwa będzie mógł je obejrzeć
osobiście. Bardzo na to czekamy! Do zobaczenia!
tekst: DKSB
foto: IB
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Konkurs
na najpiękniejsze

pierniczki!
Zapraszamy do udziału w pierwszym „Babickim konkursie pierniczkowym”, który wyłoni najpiękniejsze
świąteczne pierniczki. Upiecz, udekoruj i pochwal się swoim dziełem!
Tradycja pieczenia i ozdabiania pierniczków jest bardzo długa. Przekazywana z pokolenia na pokolenie
przetrwała do dziś, i co więcej ma
się świetnie. Te niewielkie ciasteczka o korzennym aromacie w okresie
świąt Bożego Narodzenia pojawiają
się niemal w każdym domu. Przybierają różne kształty, począwszy
od serduszek, poprzez gwiazdki,
dzwonki, choinki, renifery i wiele, wiele innych. O ich charakterze
w dużej mierze decyduje przyprawa korzenna, cynamon i miód. To
mieszanka właśnie tych składników
sprawia, że w domu czuć święta!
W ramach świątecznych przygotowań już dziś zachęcamy wszystkich, bez względu na wiek, do ich
wykonania w rodzinnym gronie,
podzielenia się z nami zdjęciami
z procesu ich tworzenia i efektu
końcowego. Dla osoby lub rodziny,
której pierniczki będą prezentowały
się najpiękniej, wyjątkowo i niepowtarzalnie przewidujemy niezwykłą nagrodę – książkę kucharską pt.

„Moje Smaki” z autografem samego
autora, czyli Michela Moran. Jest on
znanym restauratorem, Francuzem
o hiszpańskich korzeniach, znanym
także jako juror polskiej edycji telewizyjnego programu MasterChef
i MasterChef Junior, dla którego zawód kucharza to nie tylko profesja,
ale przede wszystkim pasja.
Jesteśmy zaszczyceni, że pan Michel Moran zgodził się wesprzeć
Dom Kultury Stare Babice w promowaniu tego konkursu. Dziękujemy za
zaangażowanie i wszelką pomoc.
Poza nagrodą główną przewidujemy także nagrody – niespodzianki
dla tych, którzy otrzymają wyróżnienia w konkursie.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nam zdjęć swoich pierniczków
(dwa zrobione podczas pracy nad
nimi i jedno ukazujące gotowe pierniczki z Tobą lub całą rodziną).

Zdjęcia prosimy nadsyłać do niedzieli 13 grudnia 2020 roku na adres:
konkurs@domkultury-starebabice.pl.
Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie babickiego konkursu pierniczkowego 2020 na stronie
www.domkultury-starebabice.pl
Wyniki ogłosimy 17 grudnia, by
zwycięzca mógł otrzymać nagrodę
jeszcze przed świętami.
Pamiętaj: pierniczki najlepiej przygotować już na początku grudnia,
by do wigilii zdążyły nabrać smaku
i nieco zmięknąć. Początkowo pierniki są bardzo twarde, ponieważ używa się do nich prawdziwego miodu.
Aromatyczne i pyszne, a do tego
pięknie udekorowane pierniki są
niezwykłą ozdobą domu i świątecznego stołu.
Zapraszamy do udziału!
tekst/foto: JT

 Produkty i przybory potrzebne, aby wziąć udział w mikołajkowych warsztatach pierniczkowych online:
Lista składników:
1 kg mąki pszennej
2 łyżeczki proszku
do pieczenia
2 szklanki cukru pudru
1 opakowanie przyprawy
do piernika
2 czubate łyżki kakao
0,5 szklanki miodu
2 jajka

1 50 g margaryny
w temperaturze pokojowej
500 ml mleka
250 ml schłodzonej
śmietanki 30%
100 g mlecznej czekolady
30 g kakao
1 cytryna
1 mandarynka
kolorowe posypki

Lista przyborów do pierniczków:
papier do pieczenia
wałek
duża miska
średnia miska
foremki do pierniczków
rondelek
drewniana łyżka do mieszania
mała łyżeczka do mieszania
szklanka
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W
walce
o czyste powietrze
Tuż przed rozpoczęciem się w pełni sezonu grzewczego, kiedy temat smogu będzie bardzo aktualny, warto dowiedzieć się więcej nie tylko o nim samym, lecz także o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce oraz o szkodliwych tego skutkach.
36 z 50 miast o największym stężeWyraz smog jest zbitką dwóch anWedług szacunków autorów
niu zanieczyszczeń powietrza leży
glojęzycznych słów – smoke (dym)
międzynarodowego badania,
właśnie w naszych granicach.
i fog (mgła). Odnosi się do zanie28% zgonów na COVID-19
Skutki smogu to przede wszystczyszczenia powietrza mieszaniną
w Polsce można powiązać
kim więcej przewlekłych chorób
metali, gazów i pyłów.
z długotrwałym narażeniem na
i przedwczesnych śmierci. W PolTo właśnie te pyły (ang. PM
zanieczyszczenie powietrza.
sce w wyniku złej jakości powietrza
– particulate matter) są jednym
Wynika to z nasilenia schorzeń
umiera około 45 000 osób rocznie.
z głównych problemów, jeśli chodzi
układu oddechowego.
Długotrwałe przebywanie w zanieo jakość powietrza w Polsce. Są one
czyszczonym powietrzu upośledza
mieszaniną różnych cząsteczek – organicznych i nieorganicznych, stałych i ciekłych, które funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę inrozpraszają się w powietrzu. Największe zagrożenie dla fekcjom, utrudnia też wymianę gazową w płucach, co
zdrowia stanowią te cząsteczki, których średnica jest powoduje większe obciążenie serca. Oddychanie zamniejsza niż 10 mikrometrów – im mniejsza cząsteczka, nieczyszczonym powietrzem przyczynia się do rozwoju
tym łatwiej jej się dostać do naszego organizmu. Czą- wielu groźnych chorób związanych z układem oddesteczki najgroźniejszych pyłów zawieszonych oznacza chowym (astma, niewydolność oddechowa, zapalenie
oskrzeli, choroby płuc), układem krążenia (zawał, zator,
się jako PM2,5 i PM10.
udar, bóle w klatce piersiowej) oraz nowotworów.
SMOG POWODUJE ROCZNIE PONAD 45 000
GOSPODARSTWA DOMOWE
ZGONÓW W POLSCE
Smog to jeden z najważniejszych czynników ryzyka ODPOWIEDZIALNE SĄ ZA 40% EMISJI
zdrowotnego w naszym kraju. Według danych Świa- PYŁÓW
Za ok. 40% zanieczyszczeń powietrza pyłami w Poltowej Organizacji Zdrowia (WHO) w kategorii zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 sce odpowiadają gospodarstwa domowe oraz fakt, że
i rakotwórczym benzo(a)pirenem, Polska zajmuje tradycja palenia byle czym (w tym również odpadami)
pierwsze miejsce w Europie. Z kolei z rankingu najbar- w byle jakich piecach ma się u nas całkiem dobrze. Jej
dziej zanieczyszczonych miast w Europie wynika, że aż kultywowanie emituje do atmosfery bardzo duże ilości
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA
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zanieczyszczeń, dając przy tym bardzo niewiele ciepła
lub ciepło krótkotrwałe. Problem spalania odpadów
w paleniskach domowych dotyczy głównie domów
jednorodzinnych oraz kamienic posiadających własny
system grzewczy. Domowe instalacje ciepłownicze nie
są przystosowane do spalania odpadów, nie posiadają
systemów oczyszczania spalin, a zbyt niska temperatura spalania skutkuje wydzielaniem się trujących związków chemicznych. Powstające spaliny zawierają wiele
szkodliwych substancji, które pozostając w powietrzu,
wpływają na układy oddechowy i odpornościowy, gospodarkę hormonalną organizmu i mogą skutkować
licznymi chorobami nowotworowymi. Szczególnie
wrażliwe na działania tych toksyn są dzieci.
ZAKAZ PALENIA W KOMINKACH. NOWE
PRZEPISY
Nowy „Program ochrony powietrza” (POP) dla województwa mazowieckiego przyjęty we wrześniu bieżącego roku nakłada zakaz palenia w kominkach w dni
smogowe – kiedy poziom zanieczyszczenia pyłem przekroczy dopuszczalne 50 mikrogramów na m3. Powiadomienia o możliwych przekroczeniach ogłaszane będą
na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych. Palenie w kominkach będzie dopuszczalne w dni,
kiedy jakość powietrza będzie zgodna z normami oraz
jeżeli kominek jest jedynym źródłem ciepła w domu.
Dodatkowo, kiedy normy czystości powietrza nie będą
spełnione, mieszkańcy województwa mazowieckiego
mają zakaz rozpalania ognisk i grilli, używania dmuchaw do liści oraz spalinowych pił i kosiarek.
Przepisy POP przewidują dotkliwe kary dla osób, które nie będą przestrzegać wytycznych – mogą otrzymać
mandat w wysokości do 500 zł.
WARTO ZAINSTALOWAĆ
Aplikacje stworzone do oceny stanu jakości powietrza
w Polsce gwarantują szybki i łatwy dostęp do bieżących
informacji o zanieczyszczeniach w danej okolicy. Ich
działanie opiera się na automatycznych pomiarach prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Najbardziej znane aplikacje to:
• Jakość powietrza w Polsce – oficjalna aplikacja
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Kanarek – ostrzeżenia o smogu
• Smog Alert
tekst: PACA; foto: Adobe Stock
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Zostań ekobohaterem

Niezwykle ważna jest zatem kwestia reagowania na palenie odpadami. Rozpoznania, czy ktoś spala śmieci,
możesz dokonać m.in. na podstawie zabarwienia dymu wydobywającego się z komina oraz wynikającego
z niego nieprzyjemnego, charakterystycznego zapachu unoszącego się w powietrzu. Już taka obserwacja
wystarczy, by straż gminna oficjalnie skontrolowała daną nieruchomość i w razie potwierdzenia zgłoszenia
nałożyła mandat karny. Bardziej zaawansowane metody, których w tej kwestii może użyć Gmina obejmują
analizę próbek popiołu oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii, na przykład czujników umieszczonych
na dronach. Palenie śmieci w warunkach domowych jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym
karą grzywny wynoszącą do 5000 zł, a nawet trafić do aresztu.
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Smaki polskiej przyrody

Faćka,
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czyli komosa biała
fragment

Chenopodium album L., czyli powszechnie znana komosa biała to jednoroczna, mącznisto-owłosiona roślina dorastająca do 1 m wysokości. Od wieków zaliczana
do chwastów, która podczas II wojny światowej stała się
wybawieniem od głodu i niedostatku. W nomenklaturze
ludowej znana jako: szabaga, mącznica, jarmużka, lebioda, gęsie ziele, łoboda, natyna, wołok, faćka lub baridocha.
Komosa występuje na całym świecie poza Antarktydą.
Charakteryzuje się podłużnie rombowymi liśćmi, brzegiem ząbkowanymi. Kwitnie od lipca do września, zielono-białymi wiechowatymi kwiatostanami.
Warto podkreślić, że komosa wykazuje wysoką zdolność do wytwarzania dużej liczby nasion – średnio ok.
3 000, a w sprzyjających warunkach ich liczba może dochodzić nawet do 20 000. W glebie nasiona utrzymują
zdolność kiełkowania nawet do 30 lat, przy stosunkowo
bardzo szerokim spektrum temperatur od 2 do 30°C,
przez co budzi postrach wśród rolników i ogrodników.
Jadalne i działające leczniczo są młode nasiona i młode liście komosy białej. Najlepiej zbierać je od kwietnia
do lipca. Dla zdrowia człowieka niebezpieczne są starsze
liście oraz nasiona. Zawierają groźne dla ludzkiego organizmu saponiny, kwas szczawiowy, alkaloidy, kwas oleanolowy, a także pobrane z przeazotowanej gleby azotany.
W przypadku nasion, które podobnie jak fasola zawierają duże ilości saponin, przed użyciem należy przez
noc wymoczyć je w wodzie z cytryną, po czym zagotować i dobrze wypłukać. Swoim wyglądem przypominają
wówczas czarny kawior.
Kuchnia
Dawniej komosę spożywano z: ziemniakami, jajkami,
mlekiem lub śmietaną. Przed wiekami Słowianie przygotowywali z niej również zupy, a także farsze do dań

mącznych i mięsnych. Współcześnie ziele to można
przyrządzać podobnie jak szpinak lub botwinkę. Młode
listki komosy doskonale nadają się również do sałatek
i surówek. Z kolei w kontekście kulinarnego zastosowania nasion komosy białej, warto zwrócić uwagę na trzy
sposoby: mielenie, poprzez które uzyskuje się rodzaj
mąki, gotowanie w całości, podobnie jak kasze lub prażenie, niczym popcorn.
Właściwości zdrowotne
Napar z komosy łagodnie reguluje procesy trawienne,
poprawia przemianę materii, działa przeczyszczająco
i przeciwzapalnie. Ze względu na zawartość substancji
hormonalnych wspomaga organizm w okresie przekwitania. Liście komosy stosowane zewnętrznie w formie
okładów łagodzą ukąszenia owadów, opuchliznę stóp
oraz wypryski. W większych dawkach roślina ta może
jednak powodować uczulenie na słońce, z kolei pyłki komosy mogą wywoływać reakcje alergiczne.
Komosa zawiera dużo witaminy C (niektóre źródła
podają, że dwa razy więcej niż szpinak). Może być także źródłem białka, witaminy B, prowitaminy A, wapnia,
potasu, magnezu, manganu, fosforu oraz żelaza i cynku). Nasiona tej rośliny zawierają stosunkowo dużo węglowodanów, tłuszczy i antyoksydantów. Należy jednak
pamiętać o odpowiednim przygotowaniu nasion poprzez moczenie.

CIEKAWOSTKI
•	
Komosa była rośliną uprawianą
dla liści i nasion już w czasach
neolitu, a jej popularność sięgała
aż do XIX wieku.
•	
Komosa biała należy do tego samego rodzaju roślin co popularna,
sprzedawana w sklepach ze zdrową
żywnością amerykańska komosa ryżowa Quinoa. Tymczasem komosa

biała, jej bliska krewna, jest bezlitośnie tępiona jako niechciany chwast.
•	Po zakończeniu II wojny światowej
niemalże całkowicie zniknęła z polskiej kuchni. Być może zbyt mocno
kojarzyła się z trudami okupacji.
•	
O niezwykłej pożywności tej rośliny świadczy jej angielska nazwa
‘fat hen’ czyli „tłusta kura”, związa-
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na z zastosowaniem komosy białej
jako karmy zwierząt gospodarskich.
•	
Komosę i łobodę jedli rdzenni
Amerykanie, zarówno w Ameryce
Północnej, jak i Południowej, najczęściej przygotowując ją jak szpinak. Tymczasem plemiona: Navaho, Paiute i Indianie z Montany,
jedli również jej zmielone nasiona.

zdrowie i ekologia
Zupa z lebiody

Propozycje wykorzystania komosy

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

Przygotowanie:

Liście lebiody pokroić i umieścić w garnku
z wodą. Dodać sparzoną i posiekaną pokrzywę
oraz starte na tarce o dużych oczkach warzywa:
marchew, pietruszkę oraz seler. Całość gotować
10–15 minut, do momentu aż warzywa zmiękną.
Następnie dodać pokrojone w kostkę i podsmażone na patelni: cebulę oraz boczek. Na koniec
dorzucić rozgnieciony czosnek, śmietanę i przyprawy. Serwować z gotowanymi ziemniakami
lub pieczonymi grzankami.

Surówka z faćką i rabarbarem
Składniki:
• duża łodyga rabarbaru
• garść młodych liści faćki
• garść podbiału
• pęczek rzodkiewki
• olej z pestek z winogron lub oliwa z oliwek
• sok z cytryny
• łyżeczka miodu
• 1 ząbek czosnku
Przygotowanie:

Wymieszać 2 łyżki oleju z pestek winogron,
łyżeczkę soku z cytryny z małą łyżeczką płynnego miodu oraz rozgniecionym ząbkiem czosnku.
Do smaku dodać szczyptę soli. Następnie odstawić na kilka minut do lekkiego schłodzenia.
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Liście faćki, podbiału i rzodkiewki opłukać,
osuszyć i posiekać, a obraną łodygę rabarbaru
pokroić w cienkie plasterki. Tak przygotowane
składniki wymieszać i polać sosem. Surówka
najlepiej smakuje zaraz po przygotowaniu.

Lebioda po staropolsku
Składniki:
• 200 g młodej lebiody (można zbierać całe rośliny,
jeśli nie są wyższe niż 15 cm, latem można stosować wyłącznie młode liście)
• 3 łyżki smalcu
• 3 ząbki czosnku
• 1 łyżka śmietany (wedle uznania)
• sól, pieprz

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

Smaki polskiej przyrody

Składniki:
• 2–3 pęczki komosy białej
• 1 pęczek pokrzywy
• 1 marchew
• 1 pietruszka
• 1/4 selera
• 1 cebula
• 6 plasterków boczku
• 2 ząbki czosnku
• 6 łyżek śmietany 30%
• do smaku: sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Przygotowanie:

Lebiodę posiekać i zalać wrzątkiem, po czym
odcedzić. Następnie na rozgrzany na patelni
smalec dodać posiekany czosnek, a po chwili
także lebiodę. Całość smażyć kilka minut, posolić do smaku i ewentualnie zabielić łyżką śmietany. Tak przyrządzoną lebiodę można serwować
z mięsem oraz tłuczonymi ziemniakami.

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

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

Garść bibliotecznych

informacji
Drodzy Czytelnicy, Sympatycy i Przyjaciele!

Dobiegła końca czytelnicza akcja naszej biblioteki skierowana do dzieci, która nosiła nazwę
„Podróż po krainie książek z bajką na deser”. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań online.
Tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie, bądź odbyć ponowny wirtualny spacer po wszystkich
kontynentach świata, zapraszamy na stronę internetową dedykowaną akcji
https://biblioteka-starebabice.pl/category/projekty-biblioteczne/zajecia-literacko-plastyczne/
podroz-po-krainie-ksiazek-z-bajka-na-deser/.
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Gazeta Babicka zapytała jedną
z naszych bibliotekarek, Urszulę
Hoczyk, o to, skąd biorą się niezwykłe pomysły na zajęcia z dziećmi.
Urszula Hoczyk: Projektom czytelniczym dla dzieci w babickiej
bibliotece towarzyszą niekonwencjonalne narzędzia pracy w postaci
napisanych, a właściwie wykonanych przez ze mnie książek. Pierwszą – uszytą książką – była „Bibliobajka”. Niekonwencjonalne pisanie
książek poprzez ich tworzenie rozwija mnie nie tylko zawodowo jako
bibliotekarkę, lecz także pozwala
odkrywać swoje niespodziewane
umiejętności, które chcę przekładać
na projekty do zrealizowania w babickiej bibliotece, z myślą o lokalnej
społeczności. Tym razem chciałam
połączyć bajkę, podróż i jeszcze trochę kulinariów – i wyszedł „Przepiśnik”. Chciałam, aby była to książka
wyrazista, trójwymiarowa, wypukła,
barwna, atrakcyjna i wymowna.
GB: O czym mówi „Przepiśnik?”
UH: Ta książka jest do tworzenia.
Chciałam, aby „Przepiśnik” nie był
wyłącznie klasycznym notatnikiem
na przepisy, lecz wyjątkowym brulionem okraszonym szczyptą ciekawostek.

mógł powstać. Szczególne podziękowania należą się Tomaszowi Zawadzkiemu, właścicielowi PIEROGARNI U KROKODYLA, który
sfinansował skład tej publikacji.
Nasza książka istnieje w wersji podstawowej, czyli gotowego, złożonego
produktu do druku. Aktualnie trwają prace nad wydaniem drukiem
„Przepiśnika”. Poszukujemy sponsora, który sfinansuje druk książki. Jeżeli chcesz, aby Twoje nawisko było
synonimem sponosra – zapraszamy
do kontaktu z babicką biblioteką.

GB: Czy są inni współtwórcy tego
projektu?
UH: Dzięki wierze wielu osób we
mnie i w moje pomysły – „Przepiśnik”

GB: Kiedy planujecie podsumować
projekt?
UH: Serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu, które odbędzie
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się online 1 grudnia br. o godz. 16:30.
Widzimy się na naszym fanpage’u @
BibliotekaStareBabice.
GB: A co z innymi działaniami biblioteki?
UH: Już od dwóch lat babicka biblioteka organizuje cykliczne, comiesięczne „Robótki zręczne”. Biblioteczne warsztaty rozwijające pasję
tworzenia, która drzemie w każdym
z nas musieliśmy zawiesić w marcu br.
z powodu sytuacji epidemiologicznej
zaistniałej w kraju. W maju rozpoczęliśmy cykl „Robótek zręcznych
online”. We wrześniu powróciliśmy
do zajęć stacjonarnych, oczywiście
w reżimie sanitarnym. Jednakże z konieczności zapobiegania

biblioteka
rozprzestrzenianiu się koronawirusa ponownie zmuszeni byliśmy
przenieść robótki zręczne do przestrzeni wirtualnej.
GB: Czy z okazji mikołajek i świąt
Bożego Narodzenia przygotowuje
Pani coś ciekawego?
UH: Tak. Chcemy zaprosić Państwa
do udziału w świątecznych „Robótkach zręcznych” online. Bombkowy
zawrót głowy, czyli cztery odsłony
na to, by dać nowe życie bombkom,
które już nam się znudziły. Zajecia –
zarówno te, które się już odbyły, jak
i te, które przed nami – odbywają
się wg harmonogramu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej przeznaczonej „Robótkom
zręcznym” https://biblioteka-starebabice.pl/category/projekty-biblioteczne/robotki-zreczne/.
Mikołajki to wyczekiwane przez

dzieci święto. 6 grudnia pojawia się
przedsmak świątecznej gorączki.
Z tej okazji Pani Kropeczka zaprasza na pokaz balonowych sztuczek
online w wydaniu mikołajkowym.

Online – nie znaczy jednak wcale,
że musi być pasywnie i nudno. Rodzice doskonale wiedzą, że dmuchany balonik wywoła uśmiech na
buzi każdego dziecka, a jednocześnie może być kolorową dekoracją
na każdą okazję. Wszystko zależy
od wyobraźni i gustu. Podczas spotkania będzie trochę nauki, trochę
zabawy i mnóstwo śmiechu. Zapraszamy w świat magii.
GB: Czyli – jak zwykle – w bibliotece ciągle się coś dzieje!
UH: Bardzo się o to staramy. A na
koniec, jeszcze jedna propozycja!
Kampania „Mała książka – wielki
człowiek” już po raz 3. w babickiej
bibliotece!
Miłość do czytania jest prezentem na całe życie. Mamy małą
niespodziankę dla czytelników
uczestniczących w akcji. Pierwsze
trzy osoby, które zbiorą 10 naklejek
na Karcie Małego Czytelnika, do
imiennego dyplomu potwierdzającego czytelnicze zainteresowania,
otrzymają biblioteczną sówkę. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2014–2017).
Udział w akcji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy przedszkolaki
wraz z rodzicami do udziału w projekcie!!! Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Babickie rody

Historia babickiej
rodziny Żychlińskich cz. 3
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Zapraszamy Państwa do zapoznania się z trzecią częścią sagi o babickiej rodzinie Żychlińskich.
W pierwszej odsłonie opowiedzieliśmy o Antonim i Urszuli, którzy pojawili się w obecnej gminie
Stare Babice przed 1824 r. oraz o ich najstarszym synu Józefie, który został wójtem i sędzią.
W drugiej części przedstawiliśmy potomków Józefa i Katarzyny z tzw. linii ołtarzewskiej Żychlińskich, czyli o życiu Agaty i Józefa Żychlińskich. Towarzyszyliśmy im w trakcie dwóch wojen światowych, poznaliśmy ich dzieci i wnuki aż po obecne czasy. Dziś snujemy dalszą opowieść o potomkach
tej pary oraz opowiadamy o wieruchowskiej linii Żychlińskich.
100-lecie ślubu małożonków Józefa i Agaty Żychlińskich uczczono
uroczystą Mszą Świętą odprawioną
16 lutego 2016 r. przed tym samym
ołtarzem w kościele parafialnym
w Borzęcinie, w którym przodkowie złożyli sobie przysięgę małżeńską. Na uroczystości obecne było
liczne grono potomków. Całkowita
ich ilość na 3 czerwca 2020 r. wynosiła 82 osoby. Na tę imponującą
liczbę składa się czternaścioro dzieci, z których żyją Paweł i Bożenna,
dziewiętnaścioro wnuków, trzydzieścioro troje prawnuków oraz szesnaścioro praprawnuków.
Jan Dziekański, syn Stanisławy
z domu Żychlińskiej i Hieronima
Dziekańskich, zainspirowany przez
swoją babcię Agatę Żychlińską

z Zasłonów, słuchając opowieści
rodzinnych oraz na podstawie odnalezionych metryk, opracowuje
historie rodzinne. Z wykształcenia
jest inżynierem, studiował na Politechnice Warszawskiej, na wydziale
Mechaniki Precyzyjnej. Pracował na
stanowiskach kierowniczych w przemyśle optoelektronicznym i jest jeszcze czynny zawodowo. Od dawna
fascynuje się historią, współczesnymi
problemami społecznymi oraz ekonomią gospodarczą. Zainteresowanie historią rozbudziło w nim chęć
poznania losów przodków: jak żyli,
skąd przybyli, jak pracowali i kim
byli. Jaki wpływ mają ich wybory na
losy kolejnych pokoleń, nie tylko Żychlińskich ale również rodzin z nimi
spokrewnionych i spowinowaconych.

5 czerwca 2016 r. – zjazd rodziny Żychlińskich
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Pan Jan założył rodzinę. Z żoną Marią
z Urbanków wychowali dwie córki:
Katarzynę i Izabelę, mają czworo wnucząt. To już ósme pokolenie potomków pierwszych Żychlińskich. Jedna
z córek pana Jana – Izabela Dziekańska jest autorką książki dla młodych
czytelników pt. „Motyle dzienne
i nocne” wydanej przez wydawnictwo
Multico, za którą otrzymała wyróżnienie w 2020 r. w ramach Konkursu
Literackiego Planeta Izabelin.
Niestety tylko niektórzy potomkowie Józefa i Agaty mieszkają w pobliżu Ołtarzewa, reszta opuściła
rodzinne strony.
W czerwcu 2016 r. odbył się zjazd
rodzinny zorganizowany przez Kazimierza Stachurskiego i Jana Dziekańskiego zakończony wspólnym

historia
Stefan Żychliński –
szwoleżer

Było nas troje, jak małe skrzaty,
Kiedy odeszła od nas w zaświaty.
Same się do ust cisnęły słowa
Kto te sieroty teraz wychowa?
Wnet wszyscy wokół byli zdziwieni
Bo Bóg los sierot wkrótce odmienił,

Gdyż przyszła druga z sercem,
z uśmiechem
I wniosła radość pod naszą strzechę.
Zdjęła nam z rączek czarne opaski
I znów odżyły radości blaski.
Choć później swoje też dzieci miała
Jednako przecież, wszystkie kochała.
Mówiła nam, choć byliśmy mali,
Byśmy swą matkę zawsze pamiętali.
A dziś? Dziś wspólnie składamy
kwiatki,
Na grobie jednej i drugiej matki.
Modląc się za nie do Pana Boga,
Bo jedna i druga – jednako nam
droga.
Stefan jako młody człowiek służył w I Pułku Szwoleżerów Józefa
Piłsudskiego. Był to oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP, który
stacjonował przy warszawskich Łazienkach. Stefan został odznaczony
medalem pamiątkowym za udział
w wojnie 1918–1921. Działał też
w Straży Ogniowej w Babicach i pozyskiwał środki na jej działalność;
brał udział w urządzaniu zabaw,
loterii pieniężnych i kwestował na
rzecz straży. Udzielał się w Radzie
Parafialnej parafii Babice. Współorganizował gminną spółdzielczość.
Razem z żoną Stefanią prowadzili
intensywne życie, nie tylko rodzinne.
Dom był zawsze otwarty nie tylko dla
dużej rodziny, ale także dla wszystkich, którzy potrzebowali schronienia czy zwykłej rady. W czasie II
wojny światowej udzielali schronienia warszawskim uciekinierom.

1964 – Stefania i Stefan Żychlińscy
(I Komunia św. Marii Żychlińskiej)
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zdjęciem wykonanym przez Marcina
Stachurskiego.
Wtedy to postanowiono, iż nakładem całej rodziny odnowiony zostanie pomnik nagrobny protoplastów
rodu Żychlińskich – Józefa i Katarzyny z Dominiaków, znajdujący się
na cmentarzu w Starych Babicach.
Pierwszy etap renowacji został ukończony w październiku 2018 r. – w 120.
rocznicę śmierci Józefa Żychlińskiego, syna Antoniego i Urszuli Wiśniewskiej,
Z tą gałęzią rodziny Żychlińskich
spokrewniony był ksiądz Władysław Zasłona, kapłan pochodzący
z parafii Babice, który urodził się
12 stycznia 1920 r. w Latchorzewie
(wieś w parafii i gminie Babice)
w rodzinie Jana i Antoniny ze Świątkowskich Zasłonów.
Ukończył on gimnazjum Księży
Marianów na Bielanach, a w 1940 r.
złożył śluby zakonne. Po sześciu
latach został wysłany do Rzymu,
gdzie w 1947 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. W babickim kościele
odprawił swoją Mszę Prymicyjną,
zaś w następnych latach pracował
jako prefekt w różnych parafiach
w Polsce, w Anglii i w Austrii. Zmarł
w Polsce, jako ksiądz emeryt, 16 lutego 2016 r. Jest pochowany na babickim cmentarzu.

W Ołtarzewie zachował się też
krzyż ufundowany 15 listopada 1920 r.
przez małżeństwo Stanisława Stefana i Weronikę z Ciećwierzów
Żychlińskich gospodarzy ołtarzewskich. Bardzo religijnych, uczestniczących niezwykle czynnie w życiu
parafialnym przy kościele w Ołtarzewie. Krzyż został poddany konserwacji staraniem gminy Ożarów
Mazowiecki. Stanisław Stefan był jednym z wnuków Józefa Żychlińskiego,
sędziego i wójta.
Kolejną gałęzią rodziny Żychlińskich, która od wielu pokoleń jest
obecna i znana na naszym terenie są
potomkowie po kolejnym synu małżonków Józefa i Katarzyny z Dominiaków – Dominiku Żychlińskim,
ur. w 1858 r. w Zielonkach.
W 1887 r. w Borzęcinie Dominik
ożenił się z Marianną Fiut – córką
Antoniego i Julianny Ludwiki Łuczak. Małżeństwo miało pięciu synów: Ignacego, Stanisława, Stefana,
Waleriana i Edmunda oraz cztery
córki: Mariannę, Genowefę, Helenę
i Jadwigę. Dominik dostał od ojca
ziemię w Wieruchowie i tam mieszkał ze swoją rodziną oraz prowadził
gospodarstwo rolne.
Wieruchów to nieduża wieś, położona częściowo w gminie Stare Babice, a częściowo w gminie Ożarów
Mazowiecki. Kiedyś była to wieś szlachecka Wierzuchowo Wielkie.
Stefan Żychliński syn Dominika i Marianny, urodził się w 1897 r.
w Wieruchowie. Był dwa razy żonaty,
najpierw ze Stanisławą Gębarzewską i z nią miał troje dzieci: Tadeusza,
Stefanię i Adelę, a po śmierci Stanisławy ożenił się ze Stefanią Woźniak,
z którą również miał potomstwo:
Zygmunta, Witolda, Jadwigę i Jerzego. Stefania była dobrą matką, zarówno dla pasierbów jak i dla swoich
dzieci. Dał temu wyraz najstarszy syn
Tadeusz Żychliński, który pod koniec
życia napisał wzruszający wiersz pt.
„Moje Matki”.
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1960 r. – Rodzina Żychlińskich i ich
goście na bryczce: pierwszy od lewej:
Jan Żychliński, dzieci: od prawej
Maria Majewska, Małgorzata i Maria
Żychlińskie, stoi powyżej: Jan Majewski,
na stopniu siedzi Piotr Żychliński,
na podłodze Andrzej Żychliński.

I tak powiększyła się rodzina o państwa Góralskich z Legionowa, którzy
z ze swoimi dziećmi przyjeżdżali corocznie na odpust lub imieniny Stefana i Stefanii, przypadające 2 września.
Młodsze pokolenia Żychlińskich długo nie miały nawet pojęcia, że ciocia
i wujek Góralscy to tak naprawdę –
nie rodzina. Stefania zmarła w 1987 r.,
natomiast Stefan odszedł na wieczną
wartę w 1991 r., w warszawskim szpitalu w wieku 94 lat. Obydwoje są pochowani na cmentarzu parafialnym
w Starych Babicach.
Wojskowe tradycje ojca kontynuował syn Zygmunt, który był
zawodowym żołnierzem Ludowego
Wojska Polskiego. Karierę zakończył
w randze pułkownika na wysokim
stanowisku Szefa Departamentu
Kadr w latach 80-tych XX w. Również jest pochowany na cmentarzu
parafialnym w Starych Babicach.
Tadeusz Żychliński to syn Stefana z pierwszego małżeństwa i Stanisławy, ur. w 1919 r. Był absolwentem
Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej im. Józefa i Marii Roeslerów
w Warszawie, mieszczącej się przy
ul. Chłodnej 33. Był rolnikiem, działał
społecznie, był zasłużonym działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej
RP „Wici”; przez dwie kadencje był
prezesem tej organizacji na terenie
powiatu warszawskiego.
To właśnie Tadeusz Żychliński
założył „Ożarowskie Kumoszki”

– zespół ludowy przy Domu Kultury
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. W 1990 roku przy Gminie Stare Babice zawiązał się Klub Seniora,
w którym rozpoczął działalność zespół „Babickie Sąsiadki”. Większość
tekstów zespołu było autorstwa Tadeusza. W pierwszych latach działalności pan Tadeusz czerpał materiały
z bogatego doświadczenia, jakie wyniósł ze współpracy z „Ożarowskimi
Kumoszkami”, a jednocześnie budował nowe programy artystyczne, które oparte były na własnej twórczości.
Były to monologi i teksty piosenek
do tematów muzycznych, rozrywkowych i ludowych. Tadeusz Żychliński
wraz z zespołem w 2001 r. otrzymał
1960 r. – Tadeusz z
żoną Zofią i córką
Małgorzatą
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statuetkę „Babinicz”, która stanowi
symbol tradycji sienkiewiczowskiej
i jest wręczana mieszkańcowi, szczególnie zasłużonemu dla gminnej społeczności. Pan Tadeusz i jego zespół
„Babickie Sąsiadki” statuetkę otrzymali za kultywowanie ojczystych
wartości twórczości patriotycznej
i kulturowej (wg „http://archiwum.
starebabice.nowoczesnyurzad.pl/
pl/page/nagroda-babinicza.html”).
Kontynuacją zespołu „Babickie Sąsiadki” jest obecnie chór „Babiczanie”.
Tadeusz pisał nie tylko dla matki,
lecz także wiersze okolicznościowe.
Jego kuzynka – Stanisława Dziekańska z domu Żychlińska, córka Józefa i Agaty Zasłony, wspominała,
że recytowała je na akademiach
organizowanych przez koła młodzieżowe organizacji „Wici”, zrzeszające młodzież wiejską z okolic
Babic i Ołtarzewa w okresie międzywojennym i po wojnie. Między
innymi opowiadała o powitaniu
na lotnisku Józefa Mikołajczyka po
powrocie do Ojczyzny z emigracji.
Państwo Żychlińscy – Tadeusz
z żoną Zofią z domu Kłos, wychowali i wykształcili córkę Małgorzatę oraz dwóch synów: Jana i Piotra,
doczekali się wnucząt. Tadeusz Żychliński przeżywszy 90 lat, zmarł
17 października 2009 r. i jest pochowany na babickim cmentarzu.
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

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

sport

Nasz Motorowodny

Wicemistrz Świata
Okazuje się, że nie trzeba mieszkać w pobliżu wielkiego akwenu
wodnego, aby mieć wśród swoich mieszkańców Motorowodnego
Vice Mistrza Świata w klasie OSY400. 23-letni mieszkaniec Klaudyna, Grzegorz Stępniak, przy okazji przygotowań do nadchodzących motorowodnych Mistrzostw Europy spotkał się z nami na
rozmowę. Zaprosiliśmy Pana Grzegorza do redakcji, aby dowiedzieć się więcej o nim samym oraz o sporcie, który jest w naszej
gminie mniej popularny niż np. piłka nożna.
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Niestety, planowane na 15 i 16 sierpnia 2020 r. Mistrzostwa Europy zostały odwołane z powodu sytuacji
związanej z pandemią. Miały odbyć
się na Litwie w miejscowości Kupiszki, a nasz gość intensywnie się do
nich przygotowywał. Pomimo tego,
z przyjemnością przybliżymy Państwu sylwetkę naszego mieszkańca
– sportowca i mamy nadzieję na kolejne zwycięstwa w przyszłym roku.
GB: Czy jest Pan rodowitym babiczaniniem?
GS: Tak, od urodzenia mieszkam
w Klaudynie, ukończyłem szkołę
podstawową w Starych Babicach
i gminne gimnazjum w Koczargach.
GB: Jak zaczęła się Pana przygoda
ze sportem motorowodnym?
GS: To było około 2010 lub 2011 roku.
Od dziecka spędzałem czas razem
z moim tatą na działce w Nieporęcie
nad Zalewem Zegrzyńskim. Mieliśmy tam małą motorówkę, którą
pływaliśmy po Zegrzu. Nieopodal
znajduje się ośrodek wypoczynkowy
TKKF Wodnik. Pewnego dnia byłem
świadkiem Mistrzostw Warszawy.

Ten rodzaj sportu zafascynował mnie,
gdyż od dziecka interesowały mnie
silniki, smary i benzyna. Tata miał
warsztat, w którym majsterkował,
a ja chętnie mu pomagałem. Okazało
się, że te łódki i ten sport to idealne
połączenie moich zainteresowań –
silników oraz wody. Obserwowałem
uważnie tamte zawody, w których
startowały dzieci z pobliskiego klubu sportowego i poczułem, że jest to
coś dla mnie. Powiedziałem tacie, że
też chcę spróbować. Pojechałem na
obóz Klubu WKS Zegrze, gdzie przez
dwa tygodnie dzieci trenują i uczą
się, a na koniec kursu zdają licencję
na łodzie motorowodne. Sezon kończy się zawodami. Zrobiłem patent
motorowodny i licencję sportową,
a w następnym sezonie wystartowałem. Miałem wtedy 13 lat i w debiucie
zdobyłem Mistrzostwo Polski.
GB: Skąd miał Pan sprzęt do wystartowania?
GS: Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny użyczył mi łodzi
w klasie JT 250 – jest to sprzęt dla
dzieci od 12 do 16 roku życia. Teraz
muszę już radzić sobie sam.

GB: Czy to drogi sport?
GS: Dość drogi, bo trzeba systematycznie dbać o wszystkie elementy
łodzi, np. wymienić tłok i pierścienie
oraz inne łożyska, gumki, uszczelki.
Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, dochodzą koszty – są to sporadyczne przypadki, ale też trzeba je przewidzieć
w budżecie. Paliwo do motorówki
i oleje również nie są tanie, tym bardziej, że muszą być one najwyższej
jakości. Finansuję to w tej chwili
z własnej kieszeni.
GB: Jak dużo czasu zajmują Panu
treningi i na czym polegają?
GS: Są to godziny spędzane nad wodą
na ustawianiu sprzętu. Treningi polegają na ciągłych poprawkach silnika,
poprawkach konstrukcji i ciągłych
próbach, czy te poprawki już działają, czy nadal trzeba coś w łodzi robić.
Czasami elementy łodzi poprawiane
są o milimetr i po takiej poprawce następuje test, potem znowu milimetr
i znowu test. To dosyć żmudne i bardzo precyzyjne zajęcie.
GB: Czy pracuje Pan razem z ekipą
mechaników?
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GS: Tak, moja ekipa to Damian
Ostrowski i Kuba Piotrowski,
z którymi chodziłem do szkoły podstawowej. Oni jeżdżą ze mną na każde zawody.
GB: A jak na Pana zainteresowania
reagowali nauczyciele?
GS: Nauczyciele w szkole dopingowali mnie i czasami przymykali
oko, kiedy nie przychodziłem do
szkoły w piątek, gdyż już jechałem
na zawody.
GB: Gdzie Pan trenuje do zawodów?
GS: Na Zalewie Zegrzyńskim, reprezentuję klub TKKF Wodnik.
GB: Co Panu daje uprawianie tej
dyscypliny sportu?
GS: Daje mi poczucie radości i spełnienia – to moje wielkie hobby. Lubię
też adrenalinę: przed startem serce
bije mi jak dzwon i bardzo lubię to
uczucie.
GB: Słyszałam, że również w tym
sporcie należy zachować dietę.
GS: Tak. Im zawodnik lżejszy, tym
większa szansa na lepszy wynik wyścigu. Aczkolwiek istnieje dolny limit
wagowy, poniżej którego nie można
zejść.

dają miejsce na pomoście startowym.
Wiadomo, że miejsca są lepsze i gorsze. W sobotę i niedzielę następują
wyścigi. W większości klas motorowodnych jest tak, że w Mistrzostwach
Polski są trzy wyścigi, a w Mistrzostwach Świata i Europy – cztery, które
są rozdzielone na 2 dni. Po wszystkim
następuje ceremonia zakończenia
i rozdanie nagród. Wyścig może mieć
różne trasy: po trójkącie, po śledziu,
bądź po czworokącie. Zakręty są tylko w lewo, zasady podobne są jak
w żużlu – startuje się z jednej linii
i skręca tylko w lewo. Duże znaczenie ma oczywiście technika, nie tylko
czas.
GB: A co dzieje się w czasie wywrotki czy wypadku. Skąd pomoc?
GS: Ekipa ratunkowa ma 10 sekund,
aby dotrzeć do zawodnika – jest zawsze w gotowości.
GB: Jakie cechy charakteru potrzebne są w tym sporcie, aby osiągać dobre wyniki?

GB: Jak wyglądają takie zawody?
GS: Zawody są weekendowe. W piątek są odbiory techniczne, zazwyczaj
jest otwarcie imprezy i spotkanie
integracyjne. Potem odbywają się
treningi i kwalifikacje, a ich wyniki
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA

GS: Na pewno opanowanie i skupienie – to podstawa, ponieważ jest dużo
kwestii, w których można popełnić
błąd. Są to zagadnienia związane ze
sprzętem jak na przykład zakręcenie
korków spustowych przed startem.
W wypadku wypłynięcia z otwartymi spustami, istnieje duże ryzyko
zatopienia łodzi. Inne ważne rzeczy,
o których nie można zapomnieć to
odkręcony kranik, zamknięte ssanie
w silniku, zaczepienie killswitch, które może doprowadzić do zgaśnięcia
silnika.
Są jeszcze sprawy, które mogą się
zdarzyć na trasie. Trzeba być bardzo
uważnym, bo nawet mały błąd może
spowodować śmierć zawodnika lub
innej osoby. Panują tu nieco inne zasady niż na ulicy, bo jeżeli na wodzie
stanę w poprzek trasy i ktoś we mnie
wjedzie, to będzie moja wina. A przecież te łódki nie mają hamulców!
Trzeba też mieć chęć wygrywania,
bo właśnie zwycięstwa i wysokie wyniki dają motywację do dalszej pracy. Jeśli zdarzają się niepowodzenia
i gorsze wyniki, to sytuacja wymaga
głębokiej analizy, dlaczego tak się
stało. Mnie zdarzyło się nawet kilka
groźnych wypadków, ale nie zniechęciło mnie to do dalszej aktywności.
Bardzo pomagało wówczas wsparcie
bliskich osób, głównie rodziców.
GB: W jaki sposób nasi młodzi
mieszkańcy mogliby spróbować, czy
jest to sport dla nich?
GS: Polecam obserwować stronę na
Facebooku i skontaktować się z WKS
Zegrze, który prowadzi projekt „Formuła przyszłości”, skierowany do
dzieci w wieku od 8 do 14 lat.
Są to równoległe wyścigi i tory
zręcznościowe na małych łodziach.

sport
Dużo dzieciaków ściga się w tej formule, a wato wiedzieć, że w tych
kategoriach też są organizowane Mistrzostwa Europy i Świata. Jest tam
kilka klas w podziale na wiek uczestnika i na moc silnika łodzi.

Co sł ychać w..........

Naprzód StareBabice

GB: Co poza sportem motorowodnym lubi Pan robić?
GS: Lubię jeździć na motocyklu, a na
wodzie uprawiam również wake board i pływam na nartach wodnych.
Teraz na hobby będę miał mniej czasu, gdyż we wrześniu urodziło mi się
dziecko.
GB: Na kadłubie Pana łodzi widnieje logo Gminy Stare Babice.
Tak, bo Gmina Stare Babice udzieliła mi stypendium sportowego. Było
to ładnych kilka lat temu, a teraz –
w 2019 roku.
GB: Czy w tej chwili nie wspiera
Pana żadna nasza lokalna firma,
która chciałaby wystąpić jako Pana
sponsor?
GS: Jestem otwarty na współpracę
ze sponsorem. Jest to dość elitarny
sport, niezbyt popularny dla szerszego grona, ale też wyspecjalizowany,
skierowany dla konkretnej grupy odbiorców.
GB: Jakie ma Pan marzenia i jakie
tytuły do zdobycia?
GS: Najważniejsze to zdobyć tytuł
Mistrza Świata. Potem marzy mi się
zmiana klasy na wyższą, ale na razie
chcę dopracować tę, w której teraz
pływam, a dopiero potem przesiąść
się na wyższą. Chciałbym zakończyć
karierę, będąc na szczycie.
GB: Za te marzenia trzymamy kciuki! Dziękujemy za rozmowę. Życzymy samych zwycięstw i najlepszych
sponsorów. Zapraszamy Państwa
do polubienia fanpage Pana Grzegorza Stępniaka na Facebooku –
Stępniak Racing Team 77.
GS: Dziękuję i zachęcam do obserwowania moich poczynań na profilach społecznościowych. Pozdrawiam,
Grzegorz Stępniak Junior
Rozmawiała: Izabela Bek
Foto: IB, Wiktor Synoracki

Z początkiem lipca wszystkie nasze drużyny rozpoczęły
w reżimie sanitarnym przygotowania do nowego sezonu.
Drużyna seniorów, prowadzona
przez Piotra Michalskiego, po awansie do ligi okręgowej MZPN, spisała
się bardzo dobrze, zajmując 4. miejsce w ligowej tabeli. Nasza druga
drużyna seniorów zajęła najwyższe
podium w klasie B i jest na miejscu
premiowanym awansem do klasy A.
W lipcu nasze drużyny młodzieżowe wyjechały na obóz sportowy
do Olsztyna i tam przygotowywały
się do nowego sezonu. Obóz odbył
się w reżimie sanitarnym, gdzie byliśmy kontrolowani przez Sanepid,
ale i sami również przestrzegaliśmy
wytycznych oraz regulaminu. Dziś
możemy z dumą powiedzieć, że zarówno młodzi piłkarze z rocznika
2009 trenujący pod okiem trenera
Rafała Lubelskiego, jak i roczniki
2005 i 2007 spod ręki Grzegorza
Dryki wywalczyli aż trzy awanse
do drugiej ligi. Jest to bardzo duży
awans dla naszych chłopców, gdyż
część z nich nie tak dawno grała
jeszcze w czwartych ligach.
Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pandemia nie daje
za wygraną, ale staramy się robić
wszystko, aby zachowując wytyczne
rządu prowadzić zajęcia na obiektach GOSiR w Zielonkach-Parceli.
Wszystkie drużyny trenują na boiskach na świeżym powietrzu, serdecznie zapraszamy.

Mamy też wspaniałe wyniki naszych drużyn w rozgrywkach młodzieżowych!
Jeszcze nie tak dawno wznosiliśmy puchary za wywalczone awanse
do 3. ligi dwóch drużyn z rocznika
2009 i jednej z rocznika 2010. Minął rok, a nasza młodzież nie zwalnia i mimo nierozegrania rundy
wiosennej z powodu pandemii Covid-19 trenerzy oraz młodzi zawodnicy Naprzodu Stare Babice swoją
ciężką pracą udowodnili, że warto
trenować, a wysiłek jaki włożyli
podczas treningów i obozu przygotowawczego nie poszedł na marne.
Dziś cieszymy się z kolejnych
awansów naszych drużyn – teraz już
do 2. Ligi Okręgowej!
Prawie wszystkie nasze drużyny
zajęły miejsce na podium w swoich
ligach – dlatego ogromne brawa
i gratulacje dla naszych młodych zawodników.
Wielkie gratulacje dla roczników:
2005/06 i 2007/08 – drużyn prowadzonych przez Grzegorza Drykę, które wygrały wszystkie mecze
w swojej grupie i zajęły 1. miejsca.
Rocznik 2009 prowadzony przez
Rafała Lubelskiego także zajął 1.
miejsce w swojej grupie.
Już niedługo opublikujemy podsumowanie sezonu każdej z naszych
drużyn.
Raz jeszcze wielkie brawa dla naszych młodych piłkarzy Naprzód
Stare Babice.
Składamy ogromne podziękowania
dla naszej Gminy Stare Babice, Firmy
Centrum Fotowoltaiki Michała Suski, firmy ELGRA Piotra Grabskiego,
AUTO ALEX, Drukarni JANTAR,
LA PORTE, PIEROGARNI Tomka
i Kasi Zawadzkich, firmy BUKAT,
RAFEK MEBLE, SUN CENTER,
Zakładu Fryzjerskiego MĘSKI GARAŻ, GOSiR Stare Babice, Adrianex
za ogromny wkład w rozwój naszego
klubu – dziękujemy!
tekst: Agnieszka Mikołajczyk
foto: Naprzód Stare Babice
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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, 10 listopada 2020r.

RPP.6721.62.2020
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzenia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Stare Babice dla: części wsi Mariew, części wsi Stanisławów, 2 planów dla różnych części wsi Klaudyn oraz
o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice następujących
uchwał:
1. Uchwały Nr XXII/232/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów - obszar na południe od
ul. Kwiatowej, etap I. (pow. planu około 34 ha).
2. Uchwały Nr XXII/233/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Stanisławów. (pow. planu około 80 ha).
3. Uchwały Nr XXII/234/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza, a „Nowa Drogą” – etap I (pow. planu około 13 ha).
4. Uchwały Nr XXII/235/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Klaudyn „Po Jednostce”. (pow. planu około 3,3 ha).
Uchwały oraz załączniki graficzne określające obszary objęte planem są dostępne na stronie internetowej https://
starebabice.bip.net.pl/?c=259. Jest to zakładka „prawo lokalne”, pod zakładką „uchwały Rady Gminy”.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
dla poszczególnych projektów planów zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia
9 stycznia 2021 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Dla zainteresowanych podaję link do przykładowego wzoru wniosku https://starebabice.bip.net.pl/?c=413.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: rpp@stare-babice.pl. Wnioski powinny zawierać
imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, po uprzednim telefonicznym
umówieniu terminu wizyty pod nr tel.: 22 722 90 04.
W związku z realizacją przez Wójta Gminy Stare Babice czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
− administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Stare Babice jest Wójt Gminy Stare
Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice;
− klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice pod adresem https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 w zakładce RODO
– Ochrona Danych Osobowych;
− prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na
ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
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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 10.11.2020 r.
RPP.6721.61.2020
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi:
Borzecin Duży i Borzęcin Mały w dniach od 9 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27
lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tego planu miejscowego:
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, przy
ul. Rynek 32, 05–082 Stare Babice w godz. od 9.00 do 15.00.
Podstawowy cel zmiany, to ustalenie możliwości stosowania dachów o różnych formach, a nie jak dotychczas
tylko dwuspadowych.
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego
wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (22) 722 90 04, (22) 730 80 03.
Projekt planu miejscowego bez prognozy oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego
wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej 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 zmiany planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r.
o godzinie 16.00.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane będą do uprzedniego zgłoszenia chęci
uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko. Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo:
rpp@stare-babice.pl do 17 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić na piśmie do
Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r.
Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub w postaci
elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: rpp@stare-babice.pl lub przez
platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Stare Babice, dnia 14 lipca 2020 r.
RPP.6721.49.2020 odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
zmiany tego planu miejscowego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu
planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Stare Babice w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, w zakładce
Zarządzenia Wójta Gminy, na stronie internetowej
https://starebabice.bip.net.pl
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
listopad/grudzień 2020 gazetaBABICKA
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SKLEP RZEŹNIK PASZKOWSKI
Stare Babice, ul. Rynek 2
Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 8:00–18:00, soboty: 8:00–14:00

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

tel. 506 464 458
Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Ożarowie Mazowieckim ul. Strzykulska 4
oferuje:

sprzedaż soli drogowej – worki a’ 25 kg
odśnieżanie zwalczanie śliskości
koszenie traw i poboczy dróg
transport rolniczy uprawy polowe
działki już od 1000 m²
tel.: 22 722 12 14, 505 909 942

e-mail: sur-ozarow@wp.pl

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„Eko-Babice” Sp. z o.o. poszukuje pracownika
na stanowisko:
magazynier zaopatrzeniowiec
Wymagania:
• zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność
i uczciwość,
• umiejętność obsługi programów magazynowych
(RAKS, WODA będzie dodatkowym atutem),
• doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera,
• własny samochód osobowy,
• mile widziana znajomość zagadnień technicznych
z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV
na adres: GPK. Eko-Babice Sp. o.o. ul. Kutrzeby 36 05-082
lub na adres mailowy: kadry@eko-babice.pl

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

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

607 037 385

602 219 854

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

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

e-mail: info@f irmalux.com.pl
www.pellet-ekogroszek.olx.pl
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Ośrodek Szkolenia Kierowców

RELAX

L

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

