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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach
pragnie serdecznie podziękować za pomoc w tym, jakże
trudnym, 2020 roku – wszystkim, który wsparli nasze działania. Cenna jest dla nas każda, choćby jednorazowa aktywność, np. pomocy seniorom czy osobom na kwarantannie.
Niskie ukłony należą się Wolontariuszom, na których od
wielu lat możemy liczyć.
Chcemy też podziękować: Niepublicznej Szkole Podstawowej „EduLab” oraz Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Tęcza”, których kadra wraz z rodzicami od
wielu lat, również i w tym roku, przeprowadzają zbiórkę
i podarowują prezenty z okazji świąt Bożego Narodzenia dla
potrzebujących rodzin, które zgłosi nasz Ośrodek.
Dziękujemy OSP w Starych Babicach – a tu tradycyjnie
Łukaszowi Sawionkowi – za zorganizowanie wraz z pracownikami Straży Pożarnej akcji Strażackie Pogotowie Świętego
Mikołaja.
Pani Marcie Radzikowskiej ślemy wyrazy uznania za pomoc naszym mieszkańcom w ramach akcji Szlachetna Paczka.
Dziękujemy Wspólnocie Katolickiej w Starych Babicach,
która pomogła nam doposażyć potrzebującą rodzinę.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Pani Wandy
Śladowskiej za telefony i porady oraz rozmowy z seniorami.
Na zakończenie przesyłamy tą drogą serdeczne uśmiechy
z podziękowaniami naszemu gminnemu GOSiR-wi z dyrektorem Jarosławem Płóciennkiem na czele za zaangażowanie
i udzielenie pomocy kolejnej rodzinie.

Z ostatniej chwili!!!
Ogromie miło nam poinformować
Państwa, że nasza krajanka, pani
Aleksandra Buszta-Bąk, otrzymała tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox
Populi w jubileuszowym konkursie
Mistrz Mowy Polskiej 2020.
Serdecznie gratulujemy laureatce, a wszystkim, którzy oddali głos
w konkursie dziękujemy w imieniu
Pani Aleksandry.

Drodzy Czytelnicy
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 2021 roku

życzymy Państwu

wiele zdrowia, optymizmu
i wiary w lepsze jutro
Redakcja
„Gazety Babickiej”

gmina urząd teren

Z okazji
świąt Bożego Narodzenia
w imieniu swoim
oraz wszystkich pracowników
Urzędu Gminy i jednostek podległych
składam Czytelnikom „Gazety Babickiej”
najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten czas będzie dla Państwa
okresem wytchnienia, rodzinnego ciepła, spokoju
i okazją do refleksji.
W nadchodzącym roku 2021 życzę przede wszystkim
dużo zdrowia i siły w pokonywaniu trudności,
które przyniósł nam upływający rok.
Niech przyszłość przyniesie lepsze jutro,
a przykre wydarzenia minionego czasu zmotywują
nas wszystkich do szukania nowych rozwiązań
i innych dróg, które doprowadzą każdego
do wymarzonego celu.
Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
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7 grudnia odbyła się w trybie zdalnym XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stare Babice, na której radni obniżyli podatki od nieruchomości po przegłosowaniu Obywatelskiego Projektu Uchwały w tej sprawie.
Projekt, pod którym podpisało się od początku Uchwały Budżetowej spowolnieniem procesów inwestycyjnych w naszej gminie.
też czterech członków Klubu Rad- Gminy Stare Babice na rok 2021.
Transmisję z obrad można obejrzeć
Będzie to skutkować wejściem
nych Łączy Nas Gmina, zakładał obniżenie podatków od nieruchomości, w nowy rok bez uchwalonego bu- na kanale YouTube UGStareBabice.
Opr.: IB
w stosunku do uchwały, jaką Rada dżetu, a co za tym idzie możliwym
Gminy przyjęła 3 listopada br.
Wbrew rekomendacjom Wójta
Gminy Stare Babice, po przegłosowaniu projektu, nowe stawki podatku
Przewodniczacy Rady Gminy Henryk Kuncewicz
w trakcie zdalnej sesji
od nieruchomości mieszkalnych wy2
niosą teraz 0,31 zł/m .
Największa obniżka dotyczy jednak
osób najbogatszych.
Podatek dla budynków o powierzchni użytkowej od 501 m2 został
obniżony o 3,02 zł/m2 i wyniesie teraz
21,82 zł/m2.
Z powodu kolejnych zmian stawek
podatkowych, które spowodują blisko 900 tysięczny deficyt w budżecie
gminy, konieczne jest procedowanie

Powszechny Spis Rolny za nami!
30 listopada br. zakończył się
Powszechny Spis Rolny 2020 –
najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz
na 10 lat. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że spisano
niemal 98% gospodarstw rolnych z całego kraju! Szczególnie cieszy fakt, że blisko jedna
piąta gospodarstw skorzystała
z możliwości samospisu przez
internet. To udowadnia, że polskie gospodarstwa rolne rozwijają się, wykorzystują technologię w większym stopniu
niż 10 lat temu i stają się coraz
bardziej nowoczesne.

W sumie spisano 439 z 442 gospodarstw rolnych. Samodzielnie przez
internet spisało się 76 gospodarstw
rolnych, czyli 17% ogółu gospodarstw objętych spisem.
Bardzo dziękujemy rolnikom za
poświęcony czas, a gminnym rachmistrzom spisowym Paniom Agnieszce
Kołaczek i Aleksandrze Michalskiej
za owocną współpracę. Za organizację spisu rolnego odpowiadały Urząd

Gmina Stare Babice zakończyła
spis z wyróżnieniem Urzędu Statystycznego w Warszawie.
W gminie Stare Babice spisało się
blisko 100% gospodarstw rolnych.
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

Statystyczny oraz Gminne Biuro Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie
nie miałoby szans na powodzenie
bez wsparcia radnych, sołtysów, lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii,
szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz innych liderów społeczności
lokalnych.
Wszystkim Państwu dziękujemy!
Opr.: IB

gmina urząd teren

Stare Babice wśród najlepszych gmin
– ranking Fundacji „Teraz Polska”
Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest reklamowanie w kraju oraz za granicą produktów, usług oraz
gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
30 listopada br., już po raz dwunasty, zostały ogłoszone wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego parterem od wielu lat jest Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego. Od 2007 r. nagradzane są także gminy. W tym roku
Gmina Stare Babice zajęła 4. miejsce w Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość.
Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof.
Eugeniusza Sobczaka. Ranking tworzony jest na podstawie wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny
i ochrony środowiska. Warto wspomnieć, że uwzględnia on wszystkie polskie miasta i gminy.
Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu
lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Szczegóły Rankingu: https://terazpolska.pl/pl/a/Najlepsze-gminy-ranking-2020
tekst: na podst. str. www. Fundacja Teraz Polska

Zmiany tras i rozkładu jazdy
autobusów 714, 719 i 729

Przypominamy, że od 5 grudnia autobusy linii 714, 719 oraz 729 kursują wg zmienionych
rozkładów jazdy. ZTM wprowadził zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na wniosek Urzędu Gminy Stare Babice po uzgodnieniach z radnymi, sołtysami i przedstawicielami mieszkańców gminy.
Autobusy linii 714 i 729 zmieniły swoje trasy:
Linia 714, pojedzie od przystanku Rynek,
jednokierunkowy przebieg ulicami: Rynek –
Sienkiewicza – Mościckiego – Jakubowicza – Lipków
– Akacjowa – Koczargi Stare; powrót: Szkolna –
Warszawska – Białej Góry – Sportowa – Sienkiewicza
– i dalej swoją dotychczasową trasą.
Linia 729, w kierunku pętli Mariew powróci na
trasę sprzed wakacji: tj. od pętli Rynek przejazd ulicą
Piłsudskiego – Warszawska – Szkolna w Koczargach
Starych. W wybranych kursach, dodatkowo: ZaborówSzkoła – Mariew – Metro Ks. Janusza.
Szczegółowe rozkłady jazdy linii 714, 719, 729 znajdą
Państwo na stronie: https://www.wtp.waw.pl/rozkladyjazdy/
tekst/foto: IB
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Place zabaw w gminie Stare Babice
Zakończyła się modernizacja gminnych
placów zabaw. Teraz pozostaje nam tylko
czekać na wiosenne ciepłe dni.
W Latchorzewie u zbiegu ul. Hubala Dobrzańskiego i przy
ul. Na Skraju tereny zyskały nowe urządzenie zabawowe ze
zjeżdżalnią oraz piaskownicę z żaglem zacieniającym. Zamontowano ławki oraz stojaki na rowery.
Na placu zabaw przy szkole w Koczargach Starych postawiono dodatkowe urządzenia siłowni zewnętrznej oraz
ustawiono zestaw do kalisteniki (do tzw. street workout’u).
Plac zabaw w Mariewie przy ulicy Wólczyńskiej doposażono w ławeczki i stojaki na rowery. Powiększono również
boisko oraz zamontowano bramki.

W tym miejscu należy podkreślić, że modernizacje placu zabaw i boiska w Mariewie współfinansowane zostały
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Na placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika zamontowano duży zestaw zabawowy „statek” oraz
zestaw „lokomotywa”, ponadto górka saneczkowa została
wyprofilowana oraz zamontowano na niej schody terenowe i trzy zjeżdżalnie w tym jedną rurową. Wszystkie
place zabaw wymagają jeszcze uzupełnienia nawierzchni
trawiastych, jednak na to, z uwagi na porę roku, będziemy
musieli poczekać do wiosny.
tekst: opr. AK na podst. Fb UGSB ; foto:UGSB, IB
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Zadanie „Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska
w miejscowości Mariew” współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Modernizacja poddasza w budynku OSP w Borzęcinie Dużym
Prace dotyczące przebudowy klatki schodowej oraz adaptacji poddasza w budynku OSP w Borzecinie Dużym
dobiegają końca. Obecnie trwają prace wykończeniowe
polegające na szlifowaniu i malowaniu ścian. Układane
są też płytki podłogowe i ścienne. Wkrótce rozpocznie się montaż sanitariatów oraz drzwi i parapetów,
a następnie zamontowany zostanie osprzęt elektryczny
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i oświetleniowy. Prace zakończą się montażem balustrady schodowej.
Przypominamy: poddasze przeznaczone będzie na cele
zaplecza biurowo–socjalnego remizy OSP. Znajdzie się
tam oprócz kuchni, pokoju biurowego i sanitariatów nieduża salka konferencyjna.
tekst: UGSB
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Działka 180

Wójt Gminy Stare Babice skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek
o przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej
i przyrodniczej, która mogłaby wykazać zniszczenia na terenie działki nr 180 we wsi Janów.
5 grudnia z Urzędu Gminy Stare Babice skierowane zostało pismo do Prokuratora w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
działki 180 i licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zniszczeń przyrody na tym
terenie.
Wójt gminy wystosował wniosek o ekspertyzę, która przedstawi także różnorodność gatunkową zwierząt i roślin na tym obszarze.
Zaniepokojenie wśród mieszkańców wzbudzają doniesienia zamieszczane na stronie
internetowej „NIE dla zabudowy lasu Bemowskiego” wskazujące, że mimo decyzji PINB teren jest przygotowywany do kolejnych etapów
budowlanych
opr.: AK foto: IB

Uwaga, podejrzane treści!

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy pojawiły się ulotki, które NIE zostały opracowane
przez Urząd Gminy Stare Babice. Stanowczo odcinamy się od treści zawartej w tych ulotkach
i przestrzegamy przed przekazywaniem swoich danych nieznanym podmiotom.
Od 12 października do 30 listopada na
terenie gminy Stare Babice odbywała
się inwentaryzacja źródeł ciepła. Przy
zbieraniu danych w terenie pracowali
ankieterzy działający na rzecz Urzędu
Gminy, których zadaniem było tylko
wypełnienie ankiety. Każdy ankieter
posiadał identyfikator gminy; poproszony – powinien się przedstawić.

W związku z akcją inwentaryzacyjną swój nieuczciwy biznes rozpoczęły inne podmioty, podszywając się
pod akcję i rozpowszechniając ulotki
o fałszywej treści. Gminni ankieterzy
nie prowadzą akwizycji, nie sprzedają i nie pomagają w wypełnianiu
wniosków, otrzymaniu dotacji, dofinansowania na wymianę pieca ani na
i fotowoltaikę. W tym zakresie pomocy mieszkańcom udziela tylko Referat
Ochrony Środowiska pod numerem
telefonu 22 730 80 75.

Pamiętajmy!!!
Mieszkańcy nie mają obowiązku wpuszczania nikogo do domu,
ani udzielania informacji na temat swoich danych osobowych.
Wszystkie akcje przeprowadzane
przez Urząd Gminy Stare Babice
ogłaszane są na stronie internetowej urzędu, a informacje można
otrzymać, dzwoniąc na numer (22)
722 95 81.
oprac. IB na podst. Fb UGSB

grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

7

gmina urząd teren

PAKA DLA MEDYKA – razem możemy więcej
2 grudnia przed budynkiem
Powiatowej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Błoniu spotkali
się przedstawiciele kilku Straży
Miejskich i Gminnych z powiatu warszawskiego zachodniego oraz pruszkowskiego, aby
przekazać medykom świąteczne
podarunki przygotowane w podziękowaniu za ich ciężką pracę.

8

Chcąc uhonorować naszych ratowników medycznych oraz podziękować im za trud wkładany każdego
dnia w wykonywaną pracę, przedstawiciele Straży Miejskich i Gminnych
z terenu powiatów warszawskiego
zachodniego oraz pruszkowskiego
przekazali na ręce dyrektora Ratownictwa Medycznego w Błoniu
świąteczne paczki, które zakupione
zostały z przeprowadzonej wśród
strażników zbiórki pieniężnej.
Przedstawicielem z ramienia Straży Gminnej Stare Babice był komendant Andrzej Karpiński. W akcji

udział wzięły także Straże Miejskie
z Łomianek, Błonia oraz Brwinowa.
Akcja została przeprowadzona
szybko: strażnicy sprawnie zebrali
w swoim gronie fundusze i dowiedzieli się, co najbardziej przyda się
medykom. Okazało się, że potrzebne są różnorodne produkty spożywcze – kawa, herbata i batony
wzmacniające, dodające energii,
podczas wielogodzinnych, wyczerpujących dyżurów.
– Projekt nazwaliśmy „Paka dla
Medyka – razem możemy więcej”, by
przy tej okazji pokazać, że w grupie

jest siła. Przygotowaliśmy tę akcję
w ramach solidarności z medykami
i w podzięce za ich ciężką pracę –
mówią strażnicy.
„Jesteśmy z wami” – mówili strażnicy, wręczając podarunki. Wszyscy
życzyli sobie jak najmniej wezwań
i spotkań w akcji. Dyrektor Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
z wdzięcznością przyjął paczki i serdecznie podziękował za wsparcie.
Była to też okazja do złożenia sobie
życzeń spokoju na święta Bożego
Narodzenia oraz lepszego roku 2021.
tekst foto: IB

Świąteczne paczki dla seniorów
16 grudnia pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozwieźli
paczki świąteczne do potrzebujących seniorów.
W paczkach znalazły się m.in.:
artykuły spożywcze, które przygotował Carrefour Market, mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 77
w Starych Babicach. Serdecznie podziękowania dla Pana Kamila Nowaka – Kierownika Supermarketu.
Poza tym seniorzy znaleźli w paczkach piernikowe choinki podarowane przez CUKIERNIĘ MARKIZA,
mieszczącą się przy ul. Szembeka
10, w Starych Babicach. Ogromne
podziękowania dla właścicieli – Izy
i Karola Szczęsnych.
tekst: IB, AP, foto: Adobe Stock
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Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice działa online
Pomimo pandemii nasi młodzi radni aktywnie pracują online i biorą udział w różnorodnych aktywnościach. Oprócz wewnętrznych spotkań i narad na zoomach obmyślają, planują i przygotowują kolejne
działania, wnioski i uchwały.
3 grudnia Młodzieżowa Rada Gminy
Stare Babice wzięła udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. To wydarzenie odbywa się co
roku w ramach Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka. Ma on na celu
podniesienie świadomości na temat
praw człowieka, a także oferuje unikalną możliwość realnego wpływu na
sytuację osób, które cierpią w wyniku
łamania praw człowieka.
Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć
na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa zostały złamane. Listy pisane przez ludzi
na całym świecie są naprawdę skuteczne. Wiele osób biorących udział
w Maratonie otrzymuje odpowiedź
na swoje listy, a osoby, które dzięki

tym listom zostały uwolnione, przyznają, że dodawały im one otuchy
i pocieszenia.
Im więcej listów napiszemy, tym
większa szansa, że uda się poprawić
los danego człowieka. Każdy może

zorganizować Maraton: skrzyknąć
przyjaciół, zachęcić nieznajomych
i wspólnie pisać listy! Więcej o Maratonie dowiedzieć się można na stronie: https://maraton.amnesty.org.pl/
tekst: Jan Waligóra Przewodniczący MRG; foto: KS

Nagroda „Przyjaciel Młodzieży”
30 listopada upłynął termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Nagrody „Przyjaciel Młodzieży”.
O tym, kto otrzyma tę nagrodę zadecydują Radni Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, zgodnie z Uchwałą Nr 4/2020
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie
przyznawania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” osobom/podmiotom szczególnie

zasłużonym dla Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice oraz Młodzieży.
Zachęcamy Państwa do polubienia strony Młodzieżowej Rady Gminy i na bieżąco kontaktowania się z młodymi radnymi
za jej pomocą: https://www.facebook.
com/mrgstarebabice/
Opr.IB

Zimowe zabezpieczenie urządzeń wodociągowych
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice”
uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres
zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające
w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie
technicznym, a w szczególności jak poniżej.
• Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy
znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach
nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe
funkcjonowanie wodomierza.
• Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do
ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych
studzienek wodomierzowych itp.
• Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie
wyłączyć wraz z demontażem wodomierza, zlecając tę
usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez zamarznięcie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne.
Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego
tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby
działające w ich imieniu.
tekst: na podst. Fb UGSB; foto: Adobe Stock
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Ruszył nabór wniosków
do ARiMR na rok 2021
30 listopada ruszyły dwa z czterech planowanych
jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc
finansową z PROW na lata 2014–2020.
W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie
na realizację inwestycji zabezpieczających
gospodarstwa przed skutkami suszy
oraz na rozwój usług rolniczych.

10

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
może wystąpić rolnik posiadający
gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha,
który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
wykazał przychód w wysokości co
najmniej 5 000 zł. Konieczne jest
również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już
istniejące instalacje nawadniające,
powiększających obszar nawadniania
lub jednocześnie powiększających
obszar nawadniania i ulepszających
już istniejące instalacje.
Dofinansowanie można otrzymać
m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania,
odzyskiwania lub rozprowadzania
wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 000 zł, przy czym refundacji
podlega 50 % kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 % w przypadku młodego rolnika). Minimalny
poziom kosztów inwestycji musi być
wyższy niż 15 000 zł.
Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy
pracują już na rzecz rolników i chcą

rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję
roślinną lub chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.
O dofinansowanie na „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych” może ubiegać się osoba
fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która jako mikro- lub małe
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych
przez okres co najmniej dwóch lat
poprzedzających dzień złożenia
wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej
Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z –
Działalność usługowa wspomagająca
produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca
chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
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Refundacji podlega do 50 % kosztów kwalifikowalnych, do których
zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub
urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu
komputerowego i oprogramowania
służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie
500 000 zł na jednego beneficjenta.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub
rejestrowaną przesyłką pocztową.
Dokumenty o przyznanie pomocy
na rozwój usług rolniczych Agencja
przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., a na
inwestycje w nawadnianie gospodarstw – do 28 stycznia 2021 roku.
tekst: materiały prasowe ARiMR
foto: Adobe Stock
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Oddaj, nie wyrzucaj!
W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych został utworzony punkt, w którym
mieszkańcy mogą zostawić nieprzydatne dla siebie
używane przedmioty, takie jak: wciąż działające
sprzęty, meble, zabawki, książki itp.
Zachęcamy Państwa do przekazywania do GPSZOK rzeczy,
które mogą zostać ponownie wykorzystane przez innych.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Starych Babicach przy ul. Dworkowej,
od 1 grudnia br. do 31 marca 2021 r. czynny jest we wtorki,
czwartki i soboty w godzinach 12:00–16:00.
Więcej informacji na stronie: https://stare-babice.pl/oddaj-nie-wyrzucaj/
tekst: opr. na podst. Fb UGSB/ foto: Adoby Stock

Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Uruchomiona została usługa umawiania wizyty w urzędzie skarbowym,
dzięki czemu można załatwiać sprawy bezpiecznie i bez kolejek. Każdy
może dokonać rezerwacji w dogodnym dla siebie terminie przez internet,
telefoniczne lub podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt”.
Można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego
na stronie podatki.gov.pl lub stronie wybranego urzędu skarbowego.
Jak się umówić na wizytę?
1. Wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić.
2. Wybierz datę i godzinę wizyty.
3. Podaj swoje dane.
4. Potwierdzenie terminu Twojej wizyty otrzymasz na podany adres e-mail.
5. W umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój będzie wskazane w potwierdzeniu wizyty.
Ważne
• Przez formularz online można umówić wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.
• Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby
zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia

odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii
w punkcie podawczym.
• Z umówionej wizyty można zrezygnować, dzwoniąc na
numer wskazany na stronie wybranego urzędu skarbowego. Dzięki temu zwolniony zostanie termin wizyty
i może on zostać wykorzystany przez inną osobę.
Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach
skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony internetowe podatki.gov.pl i biznes.
gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów
w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach
internetowych urzędów w zakładce „Kontakt”.
opr. na podst. www.stare-babice; foto: Adobe Stock
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STOWARZYSZENIE Nasz Dom – Godne Życie

z życia gminy

12

Szanowni
Państwo!
Tak szybko mija czas. Nasze młode Stowarzyszenie mające szlachetne cele i założenia, aktywizowało i zintegrowało wielu
dobrych ludzi gotowych do podejmowania
ambitnych wyzwań, służących osobom
z niepełnosprawnościami.
Rok 2020 okazał się srogim i trudnym dla całej społeczności globalnej, a nas, jako Stowarzyszenie, zmusił
do zmiany wielu planów. Pomimo wszystko staraliśmy
się być blisko siebie i wspierać się, jak tylko było to
możliwe. Poznaliśmy się bliżej i udało się nam stworzyć
zgraną grupę społeczną. Najważniejsze, że możemy na
siebie liczyć.
Szczególne podziękowania za wsparcie i wspaniałą współpracę składamy Panu Sławomirowi Sumce
Wójtowi naszej Gminy, pracownikom Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Redakcji
Gazety Babickiej.
Cieszymy się, że ciężka praca Pana Wójta i nasza Gmina została doceniona w kilku kolejnych ogólnopolskich
rankingach samorządowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć oraz oby to wspólne marzenie
o powstaniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w naszej gminie jak najszybciej się ziściło.
Czas Bożego Narodzenia i Nowy Rok to okazja do
złożenia najlepszych życzeń.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice,
a szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, ich
rodzinom, osobom wspierającym, terapeutom, rehabilitantom, służbie zdrowia oraz pracownikom socjalnym przesyłamy serdeczne życzenia.

Niech Święta Bożego Narodzenia
obfitują w dobro i miłość. Spotykajmy na swoich
drogach tylko DOBRYCH LUDZI, a nowy 2021 rok
niech nam przyniesie bezcenne zdrowie, same
radości i spełnienie mądrych marzeń.
Stowarzyszenie „Nasz dom-godne życie”
Kontakt telefoniczny: Teresa – 604 696 165; Jadwiga – 504 778 905
e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
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II Marsz
Świętego
Mikołaja
13 grudnia w niedzielę, już po raz drugi, ulicami Zalesia i Wierzbina przeszedł przedświąteczny Marsz Świętego Mikołaja wraz
z niezastąpionymi pomocnikami.

z życia gminy

W samo południe ekipa św. Mikołaja zebrała się do startu przy placu zabaw przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. Ze względu na dziwne
i trudne czasy Mikołaj online zapowiedział odwiedziny w Wierzbinie
i Zalesiu. Wspólnie z Żoną – Panią
Mikołajową, Elfem i Śnieżynką zaśpiewali kilka piosenek, a na koniec
kolędę swoim magicznym głosem

zaprezentował sołtys Wierzbina.
Następnie Mikołaj wraz z pomocnikami – samochodami i wozem
konnym – rozwieźli prezenty do
wszystkich dzieci z dwóch sołectw.
Podarki zostały zakupione z funduszy sołeckich.
Radość i oczekiwanie dzieci z opiekunami na pewno były najlepszym
podziękowaniem dla organizatorów:

13
sołtysów: Zalesia – Małgorzaty Orzechowskiej-Chilimoniuk i Wierzbina
– Dariusza Świątkowskiego, Marty Jaskowskiej – uroczej Śnieżynki
z Rady Sołeckiej oraz Dobrym Skrzatom pomagającym w pakowaniu prezentów: Teresie Kaczmarczyk, Annie
Szymczak, Agnieszce Trojanowskiej,
Agnieszce Rutkowskiej, Katarzynie
Chilimoniuk oraz Mariuszowi Wachowi, Łukaszowi Barwickiemu i Tomaszowi Jóźwickiemu.
Specjalne ukłony należą się Mikołajowi – Sylweriuszowi Chilimoniukowi – mężowi pani sołtys z Zalesia
oraz Elfowi – Przemkowi Niedźwiedzkiemu.
Do zobaczenia za rok!
tekst/foto: AK
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„Konkurs
Kapeluszy”

Seniorzy

– piękno dojrzałej
urody
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Zofia Cichowlas
z Blizne Jasińskiego

Elegancję, szyk i kreatywność zaprezentowali seniorzy
z gminy Stare Babice. W grupie 10. finalistów znaleźli się
Maria Parlińska z Kwirynowa i Piotr Goraj z Topolina, a do
30-stki półfinalistów zakwalifikowali się: Zofia Cichowlas
z Blizne Jasińskiego, Marianna Kosińska z Kwirynowa, Danuta Mikina z Klaudyna i Zofia Okulicz ze Starych Babic.
Dzień Uniwersytetów Trzeciego
Wieku na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, na którym świętują zakończenie roku akademickiego warszawskie UTW, odbywa
się od dziesięciu lat. W roku 2020

Zofia Okulicz
ze Starych Babic

rozszerzono formułę organizacyjną
i zaproszono do udziału wszystkie
mazowieckie UTW, których jest aż
130, w tym Starobabicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski.
Tradycyjnie na TWK na Służewcu
odbywa się gonitwa koni dwuletnich
o Puchar UTW, koncert gwiazdy
i Konkurs Kapeluszy, który jest jednym z najbardziej emocjonujących
i kolorowych punktów tej unikalnej
imprezy. W tym roku Krystyna Lewkowicz Prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, podejmując decyzję o kontynuowaniu tego święta,
z powodu pandemii Covid-19 zmieniła jego przebieg przenosząc całość
do sfery wirtualnej.
Gonitwy koni na Służewcu oczywiście nie mogło zabraknąć, bo to
ona wprowadza wyjątkową atmos-
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Piotr Goraj
z Topolina

ferę i emocje, ale relację seniorzy
mogą obejrzeć w postaci nagrania
wideo (www.fundacjaoputw.pl),
a koncert gwiazdy, którą w tym roku
była Alicja Majewska na nagraniu z płyty DVD.

z życia gminy
nałowych uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi,
które z powodu pandemii zostały
przekazane pocztą kurierską.
Nie było łatwo w dobie pandemii
sprostać wszystkim wymaganiom
Marianna Kosińska
z Kwirynowa

Danuta Mikina
z Klaudyna

wspaniała
Referatem
pozwoliła
radosnym

Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

Seniorzy

organizacyjnym i tylko
współpraca z Gminnym
Komunikacji Społecznej
na uczestnictwo w tym
wydarzeniu.

foto: KS
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Maria Parlińska
z Kwirynowa

Tegoroczny konkurs kapeluszy
odbył się online. Na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną stylizacji
uczestników Jury pod przewodnictwem Elżbiety Boguckiej Pełnomocnika Marszałka Województwa do
spraw Polityki Senioralnej dokonało
wyboru najpiękniejszych i najbardziej pomysłowych kreacji.
Miss 2020 roku została Irena
z Wawerskiego UTW.
Nasza laureatka Konkursu Kapeluszy, Maria, powiedziała że uczestnictwo w tym wydarzeniu, oprócz
emocji, przywołało miłe wspomnienie z roku 2000, kiedy podczas innego wyścigu dekorowała Dżamaja
– zwycięskiego konia. A Piotr, jedyny w konkursie Elegant, stwierdził, „że na nowe wyzwania nigdy
nie jest za późno i cieszy się, że jego
kolekcja kapeluszy znalazła uznanie
w oczach jury”.
Wizerunki zwycięzców będą prezentowane w mediach, prasie senioralnej, oraz nagrane na płytę DVD.
Autorzy kreacji finałowych i półfi-

„Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce – jest Boże Narodzenie”
siostra Teresa z Kalkuty

Koleżankom i Kolegom Seniorom
Przeżywania świątecznego czasu w atmosferze miłości
i przyjaźni, w gronie najbliższych, a w Nowym Roku 2021
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności
życzą członkowie starobabickiej Gminnej Rady Seniorów
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

z życia gminy

Morsy gminne (p)obudzone

„Mors” to potoczne określenie osoby kąpiącej się w lodowatej wodzie, zazwyczaj podczas
okresu jesienno-zimowego. Morsowanie to coraz popularniejszy sport ekstremalny, choć
niektórzy postrzegają go jako kontrowersyjny. Niezaprzeczalnie jest to najlepszy naturalny sposób na zahartowanie organizmu. Jeśli zastanawiasz się nad wpływem morsowania
na zdrowie, to daje ono same korzyści. Jedynie osoby z problemami kardiologicznymi
powinny skonsultować się z lekarzem.
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Jak widzimy na zdjęciach zamieszczanych w mediach
społecznościowych, coraz więcej osób z naszej gminy
stawia na ten odważny i skuteczny sposób nabywania
odporności. Zapytaliśmy naszych mieszkańców, jak
zacząć morsowanie, jakie mogą dać rady na pierwszy
raz dla zainteresowanych i gdzie najlepiej morsowanie
przeprowadzać.
Bartłomiej Nowak, znany mieszkańcom kucharz domowokulturowej GotujManii, morsuje od ponad 3 lat.
– Po moim pierwszym razie wiedziałem, że nie będzie
to ostatni. Poza tym, uświadomiłem sobie, że z tego hobby wypływa wiele korzyści zdrowotnych. A poza wszystkim – zwyczajnie uwielbiam to robić. W okresie zimowym morsuję, gdzie mogę. Najbliżej gminy Stare Babice
jest cudowne miejsce tzw. Glinki w Pruszkowie, gdzie
morsowanie organizuje grupa Krio-faza. Dla początkujących polecam posłuchać bardziej doświadczonych
i oddać się klimatowi morsowania. Uwaga! Morsowanie
wciąga!
Co zainspirowało do działania mieszkankę Borzęcina Małego, propagatorkę medycyny naturalnej – Renatę Surmę-Maślankę, która morsuje wraz z 10-letnim
synem Hubertem?
– Plany związane z morsowaniem urodziły się w mojej
głowie dobre kilka lat temu, po przeczytaniu w książce
prof. Nieumywakina, że wyleczył gangrenę w lodowatych
wodach. Śledziłam poczynania morsów, ale dopiero skierowanie od ortopedy na krioterapię dało mi odpowiedni
bodziec. I zdecydowałam, że zamiast zaleconych 3 minut
w kriokomorze, będę spędzała w zimnej wodzie tyle czasu, ile dam radę; albo raczej – ile mój organizm wytrzyma. Przygotowania do morsowania trwały jeden dzień.
Obejrzałam trzy filmiki na YouTube oraz odwiedziłam
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

sklep sportowy w celu zakupu skarpetek i rękawic neoprenowych. Znalazłam na Facebooku najbliższą grupę
morsów w Pruszkowie i postanowiłam do nich dołączyć.
Miło mi się zrobiło, kiedy zobaczyłam wśród nich wielu
znajomych z naszej gminy.
Co jest ważne przed i po wyjściu z wody?
– Najważniejsza jest rozgrzewka – wystarczy kilka
minut biegania czy „pajacyków”. Na początek w wodzie
spędzamy kilka do kilkunastu minut. Początkującym nie
zaleca się moczenia rąk, ponieważ są one potrzebne do
szybkiego wytarcia się i ubrania po wyjściu z wody. Po
kąpieli staramy się jak najszybciej podnieść temperaturę ciała, pomoże nam w tym gorąca herbata z termosu
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i ponowne ćwiczenia. Osobiście wolę, gdy mój organizm
sam wyreguluje temperaturę. Morsować każdy może – to
jest moje zaproszenie skierowane do wszystkich wahających się – dodaje Renata.
Nie tylko zanurzanie się w zimnej wodzie, ale również hartowanie się w niskich temperaturach i na śniegu zaliczamy do morsowania. Zimnolubna rodzina
Pamiętów z Klaudyna od lat wykorzystuje naturalne
warunki pogodowe do poprawy swojej odporności.
– Każdego roku wyczekujemy z niecierpliwością białego
puchu, by móc wykorzystać maksymalnie ten czas. Nasi
synowie już od pierwszych miesięcy życia mieli za sobą
pluskanie w morzu. Kąpiele przy zerowych temperaturach, spontaniczne bieganie boso na zewnątrz – wczesną
wiosną, czy późną jesienią – bardzo to lubimy! A najbardziej – po śniegu, przy aurze już typowo zimowej.

Jak zacząć?
– Zaufać sobie, odważyć się: odpuścić strach i pozwolić marzeniom polecieć. Cokolwiek możemy zrobić, Ty
też możesz to zrobić. Bez względu na wiek. Wszystko
jest w naszych głowach. Jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy kochają bliskość natury. Mamy całą energię, której
potrzebujemy, aby zrobić cokolwiek, aby pokonać każdą
przeszkodę w swoim życiu, czy chociażby właśnie po to,
by pozbyć się strachów, w pełni zaufać swoim instynktom. Tak nas wyposażyła natura – mówi radna Marta
Pamięta.
Wiemy też, że wielu naszych mieszkańców – m.in.,
członkowie grupy sportowej Stare Babice Biegają, morsuje i hartuje swoje organizmy w niskich temperaturach. Kto wie, może skrzykną się i powstanie grupa
wsparcia Stare Babice Morsują? Tego nam wszystkim
życzymy na nadchodzącą zimę.
tekst: IB, foto: IB, Marta Pamięta, Bartłomiej Nowak
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oświata w gminie

Gminny konkurs plastyczny „Książka zrobiona inaczej”
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli była organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego
„Książka zrobiona inaczej” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stare Babice. Zadaniem
uczestników konkursu było wykonanie książki sensorycznej z użyciem różnych materiałów i tworzyw, a tematem były wiersze bądź opowiadania polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży.
Głównymi celami konkursu było uwrażliwienie na
potrzeby osób niepełnosprawnych; rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci; prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
propagowanie literatury dla dzieci; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie zdolności manualnych.
Do jury spłynęło 17 prac konkursowych z terenu całej
gminy, które spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie końcowej.
Komisja konkursowa była pod ogromnym wrażeniem
inwencji twórczej uczestników, doboru materiałów,
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jakości przesłanych zgłoszeń oraz efektu końcowego
pracy. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych
i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.
Bez względu jednak na końcowe wyniki, które są subiektywną oceną jury, wierzymy, że udział w konkursie
przyniósł wszystkim jego uczestnikom wiele miłych
wrażeń i dużo dobrej zabawy. Z ogromną przyjemnością
i satysfakcją ogłaszamy wyniki.
tekst/foto: M. Wielechowska
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W kategorii wiekowej uczniów klas 1–3
•	Zofia Ziułkowska – I miejsce
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Aleksandra Wieteska – II miejsce
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Julia Konopacka – III miejsce
(Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli)
Wyróżnione prace
•	Szymon Szczepanik
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Barbara Kujawa
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Małgorzata Turek
(Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli)

•	Aleksandra Szczepanik
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Maja Korgól
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
• Jakub Nowak
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
W kategorii wiekowej uczniów klas 4–8
•	Julia Janiczek – I miejsce
(Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli)
•	Piotr Kujawa – II miejsce
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
•	Gabriela Jankowska – III miejsce
(Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych)
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA
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Z

okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego nowego roku 2021
składam w imieniu własnym oraz całego Zespołu
Pracowników Domu Kultury Stare Babice
wszystkim naszym Przyjaciołom,
Sympatykom, Sponsorom oraz Partnerom

najlepsze życzenia pomyślności,
sukcesów zawodowych
i wielu radosnych chwil
Janusz Czaja
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
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Powiat Warszawski
Zachodni

TEATR MUZYCZNY
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Dom Kultury Stare Babice

Czasy mamy dziwne, ale przecież
Jurek Owsiak, pomysłodawca
akcji o blisko 30-letniej tradycji
powiedział, że Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy będzie grać
do końca świata i o jeden dzień
dłużej. Szczęśliwie końca świata
jeszcze nie było, dlatego mimo
bardzo trudnych warunków grać
będziemy na tyle, na ile pozwolą
nam rządowe obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa.
Obserwujcie stronę internetową
www.domkultury-starebabice.pl
i profil na Facebooku Domu Kultury Stare Babice (FB/dkstarebabice), tam znajdziecie wszystkie aktualne informacje, jaki mamy plan.

Nabór na wolontariuszy kwestujących podczas WOŚP 2021 został
zakończony! Mamy dwudziestu gotowych do akcji chętnych. Zainteresowanych było więcej niż miejsc
przyznanych nam przez fundację.
Pierwszeństwo mieli oczywiście
ci, którzy kwestują z nami po raz
kolejny. Bardzo się cieszymy, że
wśród nich znalazł się po raz drugi
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Oczywiście nasi wolontariusze będą, jak co roku, posiadali
charakterystyczne identyfikatory, kolorowe puszki i nasze WOŚP-owe
koszulki.
Tradycja koszulek i kubków sztabu 5299 będzie także kontynuowana w tej edycji, to dzięki hojności
kilku sponsorów. Kilka koszulek
i kubków znajdzie się również w naszych licytacjach i aukcjach na
Allegro. Dla kolekcjonerów absolutna gratka! Sponsorem koszulek
jest: CSB, CENTRUM SZKOLENIOWO-BADAWCZE z Nowego
Jankowa (www.csb.wa.pl) – firma
prowadząca szkolenia m.in. dla diagnostów SKP oraz kierowców zawodowych, wykonująca także badania
techniczne wszystkich rodzajów pojazdów oraz CARROMSHOP.EU –
sklep z akcesoriami do gry carrom,

zagra „Finał

z głową”

w niedzielę 31 stycznia 2021 roku

czyli indyjskiego bilardu, zajmujący się dystrybucją sprzętu na rynek
europejski (www.carromshop.eu).
Sponsorem kubków będzie po raz
kolejny firma AQUAMO z Borzęcina Dużego (www.aquamo.com.
pl), która od kilkunastu lat zajmuje się sprzedażą wody i wynajmem
bezbutlowych dystrybutorów filtrujących.
W ramach Finału WOŚP 2021
planujemy występy licznych zespołów muzycznych, wokalistów, tancerzy i innych pasjonatów, które
będą transmitowane na żywo z Sali
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice. Planujemy także licytacje
przedmiotów przekazanych nam
przez darczyńców (Starosta Warszaw-

31.01.2021

ski Zachodni Jan Żychliński obiecał
wartościowy przedmiot od Roberta
Lewandowskiego) i gadżetów WOŚP,
które zawsze cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem (koszulki, worki,
magnesy, poduszka-serducho, puzzle, zegar, kominy, flaga i kalendarze).
Niektóre przedmioty będą także wystawione na naszym koncie Allegro
WOŚP. Praca wre i jeszcze bardzo
dużo roboty przed nami, zanim dokładnie i w szczegółach przedstawimy

Wam przedmioty, które będzie można licytować.
Jeśli tylko będzie to możliwe, planujemy punkt kwestowania Drive Thru, który będzie obsługiwany
przez wolontariuszy. Będzie można
po prostu podjechać autem i wrzucić
datek do puszki bez wysiadania z samochodu. Punkt naszego WOŚP Drive Thru znajdzie się na parkingu przy
Domu Kultury Stare Babice. Plan jest
w trakcie tworzenia. Nadal rozpatrujemy wszelkie za i przeciw, ponieważ
najważniejsze i priorytetowe jest
bezpieczeństwo naszych Wolontariuszy i Darczyńców!
Na zakończenie Finału WOŚP
2021, tak jak we wcześniejszych edycjach, pojawi się tradycyjnie o godzinie 20:00 światełko do nieba. Pokaz
fajerwerków będzie transmitowany
na żywo na naszym profilu społecznościowym. Po raz trzeci „światełko”
zapewni nasz hojny lokalny sponsor
firma PIROMAX – producent fajerwerków (www.piromax.pl). Nad bezpieczeństwem będą czuwali strażacy
z OSP Borzęcin i Stare Babice.
Nowością tej edycji jest e-skarbonka naszego sztabu, do której
link znajdziecie na naszej stronie
internetowej i profilu społecznościowym, ale ponieważ nie jest
długi – podajemy go Wam też tutaj
https://eskarbonka.wosp.org.
pl/2yhja3. Każda kwota się liczy!
To superproste – bez wychodzenia
z domu, bezgotówkowo, trzy kliknięcia i datek przekazany.
Liczymy na Was i Wasze zaangażowanie. Pamiętajcie, że każda,
nawet najmniejsza pomoc, się liczy.
Dziękujemy!
tekst: PN
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Koncert
Świąteczny
online
W sobotni wieczór 12 grudnia
z Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babce
transmitowany był na żywo
nastrojowy, klimatyczny i pełen
świątecznej magii koncert.
Piosenki wykonane podczas koncertu były przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Wokół roztaczała się
atmosfera pełna pozytywnej energii
i najpiękniejszego śpiewu. Bardzo
ciekawe aranżacje instrumentalne,
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA
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także na największych polskich festiwalach (Opole, Sopot, OFF Festival,
Jazz Nad Odrą).
W piękną oprawę koncertu mocno
zaangażowali się również najmłodsi
konferansjerzy, którzy wzruszająco zapowiadali każdą piosenkę

– Weronika, Anielka, Wojtek, Ania,
Wiktoria, Hubert, Michalinka i Łucja, Martynka, Hela i Janek, Laura,
Kornelia, Franio, Ada, Jasiek, Viki,
Sebastian i Olivia – gratulujemy
i dziękujemy, że byliście z nami tego
wieczoru.

Wyjątkowe aranżacje światłem,
efekty dźwiękowe oraz transmisję
na żywo zawdzięczamy gronu naszych wykwalifikowanych realizatorów technicznych z Domu Kultury,
bez których nie udałoby się nam pojawić w Waszych domach i stworzyć
tak klimatyczny koncert.
Tekst: AS
Foto: IB, MB
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świetny dobór piosenek polskich
i zagranicznych w profesjonalnym
wykonaniu Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej oraz Anity Koncy
przy akompaniamencie Marcina
Cichockiego i Macieja Matysiaka wprowadził słuchaczy w klimat
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Ola, Anita i Marcin to uzdolnieni
artyści: Ola jest wokalistką, pedagogiem i dyrygentem, Anita to wokalistka z wieloletnim doświadczeniem
scenicznym. Wspierała swoim głosem min. Marylę Rodowicz, Dawida Kwiatkowskiego czy Patrycję
Markowską. Marcin – pianista, klawiszowiec, zdobywca nagród na festiwalach i konkursach. W ciągu roku
cała trójka współpracuje z Domem
Kultury Stare Babice w charakterze
instruktorów wokalu i nauki gry na
pianinie. Maciej to basista i kontrabasista, zdobywca Grand Prix
w Konkursie Zespołów Jazzowych
w Gdyni, pierwszego miejsca w konkursie „Nadzieje Warszawy”. Zagrał
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MUZYCZNE WTORKI
Koncerty online
Muzyka
z najwyższej półki
w Domu Kultury
Stare Babice

Grażyna Auguścik
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Na przekór czasom, niełatwym dla kultury, w poprzek mało romantycznej pogodzie,
z przychylnością dla kanapowców i w trosce o melomanów – w Domu Kultury Stare Babice ruszył cykl koncertów online MUZYCZNE WTORKI. Na przełomie roku, czyli w grudniu i w styczniu, będziemy mogli zasiąść w domach wygodnie, uruchomić na Facebooku
profil Domu Kultury Stare Babice i o godzinie 19.00 udać się w muzyczną podróż. Kogo
usłyszymy? Najlepszych z najlepszych. A mogli się o tym przekonać słuchacze dwóch
pierwszych koncertów, które są już za nami.
8 grudnia cykl otworzył koncert zatytułowany „Wilcze Jagody”, w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej
(śpiew) i Andrzeja Jagodzińskiego
(fortepian). Było lirycznie, refleksyjnie, a chwilami zabawnie. Było
też niezwykle ekspresyjnie w muzyce
oraz w słowie, w końcu to sam Mistrz
Jagodziński skomponował muzykę
do tekstów Wiesławy Sujkowskiej,
Stanisława Tyma, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka i… samej
Agnieszki Wilczyńskiej.
Tydzień później na deskach naszej
Sali Widowiskowej zagościły dwie

barwne osobowości: Mika Urbaniak,
utalentowana córka legend polskiej
muzyki – Urszuli Dudziak i Michała
Urbaniaka oraz Victor Davies, brytyjski muzyk, wokalista, producent
i malarz, człowiek renesansu. Koncertem „ArtPop” artyści przenieśli
nas do zakamarków własnej muzycznej wrażliwości, prezentując znakomite, hiphopowo-klubowe aranżacje
znanych i mniej znanych utworów
z kanonu muzyki światowej. Widzowie mogli zobaczyć też talent
plastyczny wykonawców – obrazy
Miki w świetle reflektorów na scenie

Mika Urbaniak
Victor Davies
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Sali Widowiskowej i multimedialną
prezentację stworzoną z prac Victora. Jednym słowem, było pięknie:
i w dźwiękach, i w obrazie! Świadczy
o tym choćby fakt, że ponad 4000
osób było z nami podczas transmisji. A każdego, kto chciałby raz jeszcze zobaczyć koncerty czy relacje
z nich – gorąco zapraszamy na nasz
kanał YouTube – subskrybujcie go,
bo przed nami kolejne MUZYCZNE
WTORKI, a w nich…
22 grudnia „Warsaw Paris Jazz
Quintet” w wykonaniu Roberta
Majewskiego (trąbka), Pawła Perlińskiego (piano), Andrzeja Łukasika
(kontrabas) i Sebastiana Frankiewicza (perkusja). Projekt warszawskich
jazzmanów jest pierwszą próbą przetransponowania Chopina na kwintet jazzowy i orkiestrę symfoniczną,
a materiał został zarejestrowany na
płycie „CHOPIN SYMPHONY JAZZ
PROJECT”, która otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. Jest to
koncert w wersji kameralnej, ale niezwykłej.

dom kultury

Dorota Miśkiewicz

29 grudnia upłynie nam również
pod znakiem jazzu i okolic. W koncercie „Moniuszko, Chopin i jazz
w sieci” wystąpi Grażyna Auguścik,
najlepsza wokalistka jazzowa w Polsce, doceniona nie tylko przez naszych słuchaczy i krytyków, ale także
za oceanem, w Chicago, gdzie na stałe
mieszka i tworzy. Artystce towarzyszyć będzie pierwsza liga jazzu: Bester
Quartet, czyli Jarosław Bester (akordeon), Dawid Lubowicz (skrzypce),
Ryszard Pałka (perkusja), Maciej
Adamczak (kontrabas) oraz gościnnie Andrzej Jagodziński na fortepianie. Oryginalne połączenie klasyki
z jazzem plus mistrzostwo wokalne
wielokrotnie nagradzanej i hojnie
oklaskiwanej wokalistki sprawi, że
ten koncert na długo zostanie w Waszej pamięci.
5 stycznia, czyli noworoczne
MUZYCZNE WTORKI otworzymy koncertem „Byle nie o miłości”,
podczas którego zabrzmią wszystkie piosenki… o miłości. O miłości
słowami Agnieszki Osieckiej w znakomitej interpretacji wokalnej usłyszymy Nulę Stankiewicz. Osiecka
będzie obecna nie tylko poprzez
swoje teksty, ale zobaczymy ją także
na ekranie w krótkich wspomnieniowych filmikach, które przeplatają się z piosenkami, zarówno tymi
znanymi („Szpetni czterdziestoletni”,
„Oczy tej małej”, „Na strychu w Łomiankach”), jak i tymi zapomnianymi, wygrzebanymi z przepastnej
szuflady Janusza Strobla, wirtuoza gitary, który cały koncert zaaranżował.
Usłyszeć „Małgośkę” w jazzowym
anturażu – bezcenne.
12 stycznia, wtorek kolejny, muzyczny. I znowu plejada gwiazd, bo

oto na deskach Sali Widowiskowej
wybrzmi koncert „Tribute to KOMEDA”. Mistrzowskie melodie Komedy z klasyków filmowych i dream
team na scenie: Andrzej Jagodziński
Trio (ich płytę „Chopin” uznano za
najlepszą płytę jazzową ostatniego
20-lecia) z Adamem Cegielskim na
kontrabasie i Czesławem „Małym”
Bartkowskim na perkusji, który to
jako młody perkusista grał w formacji Komedy (sic!). Ale to nie koniec,
będzie jeszcze Henryk Miśkiewicz
na saksofonie, Robert Majewski na
trąbce i – znakomita wokalistka –
Agnieszka Wilczyńska. Muzyka
Krzysztofa Komedy, teksty Wojciecha
Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej,
aranżacje Andrzeja Jagodzińskiego.
Nic więcej nie trzeba dodawać….
sami posłuchacie.
19 stycznia z kolei usłyszymy Przemyk Akustik Kwartet
w składzie: Renata Przemyk – wokal, instrumenty perkusyjne, Piotr
Wojtanowski – gitara basowa, gitara akustyczna, Grzegorz Palka
– gitara akustyczna, Jacek Bielecki

artystów XX stulecia według rankingu „Wprost” i „Polityki”.
26 stycznia cykl MUZYCZNE
WTORKI zakończy koncert Doroty
Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego. To będzie fuzja osobowości
dwojga zwycięzców plebiscytu Jazz
Top 2019 magazynu Jazz Forum w kategoriach Wokalistka i Gitarzysta Roku. Koncert pokaże, jak
wiele może się zadziać na scenie
i w dźwiękach przy użyciu dwóch
podstawowych instrumentów: gitary i głosu, wzbogaconych elektroniką oraz drobnymi perkusjonaliami.
Usłyszymy znane utwory z solowych płyt Doroty Miśkiewicz, perły
polskiej piosenki (Wasowski, Przybora) oraz standardy jazzowe w nowych interpretacjach. Ze względu na
styczniowy czas pojawią się w nim
także akcenty świąteczne.
Wszystkie koncerty realizowane
są w Sali Widowiskowej D i transmitowane na żywo, dzięki wsparciu ze
środków Funduszu Przeciwdziałaniu
COVID-19, którego beneficjentami
są: Blue Note Agencja Artystyczna

Tribute to Komeda

– wiolonczela. Intymny, wyjątkowy
koncert złożony z najważniejszych
piosenek artystki, zaaranżowany na
kwartet akustyczny, w specjalnie do
tego projektu stworzonej oprawie
świetlnej. Jeden z dwóch projektów
specjalnie stworzonych w ramach
jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej. Czy trzeba przedstawiać Renatę
Przemyk? Chyba nie, ma bowiem
na swoim koncie liczne nagrody
(Fryderyk 1996 w kategorii: album
roku, piosenka poetycka za płytę
„Andergrant”) i wyróżnienia. Uplasowała się w setce najwybitniejszych

Andrzej Łukasik, House of Music Arleta Olendrowicz-Matuszczyk oraz
Ever Jazz Ever.
A zatem, Drodzy Państwo, czekamy na Was w sieci, muzycznej sieci,
w każdy wtorek o 19:00.
Polubcie nas na FB (dkstarebabice),
subskrybujcie kanał Domu Kultury
Stare Babice na YT. Udostępniajcie,
słuchajcie i zachwycajcie się wspólnie
z nami.
Do zobaczenia, do usłyszenia
ONLINE!
tekst: AO
foto: IB, materiały prasowe
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Przygoda Domu Kultury

Stare Babice z ZAPROSIEM

dobiega końca…

Od marca br. cały zespół Domu Kultury Stare Babice był uczestnikiem
prestiżowego programu Zaproś Nas
do Siebie 2020, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK). Po raz pierwszy staraliśmy
się o uczestnictwo w tym programie
i szczęśliwie za pierwszym podejściem staliśmy się jego beneficjentem, jako jeden z szesnastu domów
kultury z całej Polski.

26

Z perspektywy czasu, wiemy, że
kilkunastoosobowe grono kreatywnych specjalistów i dwuletnia historia Domu Kultury Stare Babice to
była idealna sytuacja i moment, aby

stać się Zaprosiową instytucją. Program miał zapewnić uczestnikom
masę inspiracji i energii do dalszego rozwoju ośrodka kultury, a także wsparcie z zakresu wzmacniania
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kompetencji całego zespołu i właśnie tak się stało.
Realizacja założeń programu była
w tym roku wyjątkowo trudna,
ponieważ projekt oparty na wielu

dom kultury

Paulina Nowakowska – koordynator programu ZAPROŚ 2020 w Domu

Wesprzyj budowę
pawilonu wystawowego
Radiostacji Babice

Dziedzictwo historyczne, takie jak ma nasza gmina, samo z siebie nie wpłynie na
umacnianie tożsamości i świadomości
mieszkańców. Tylko właściwe zarządzanie
spuścizną kulturową i tymże dziedzictwem
może uwolnić jego potencjał i sprawić, że
będzie ono oddziaływać na rozwój gminy.
Od wielu lat temat Radiostacji Babice przewija
się w naszej przestrzeni publicznej. Z uwagi na
pandemię oraz sytuację gospodarczą ciężko byłoby obarczać budżet gminy nowymi inwestycjami. Jednak już w przyszłym roku rozpocznie
się jubileusz 100-lecia Radiostacji Babice. Jest to
doskonały moment, by zadbać o godną oprawę
tego wycinka naszej historii. Dlatego właśnie Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza postanowiło
wesprzeć gminę Stare Babice oraz Dom Kultury
w upamiętnianiu naszej historii. Zbieramy pieniądze na nowoczesny, multimedialny pawilon,
w którym będą prezentowane wszystkie pamiątki
po Radiostacji Babice, które przetrwały do naszych czasów. Zobaczą w nim Państwo zdjęcia,
filmy, makiety, zabytki z wykopalisk oraz wiele
innych rzeczy.
Drodzy Państwo, jednak bez Waszej pomocy
ten wspaniały projekt może się nie udać. Prosimy
o wsparcie pieniężne inicjatywy, która będzie służyła naszej lokalnej społeczności. Zachowajmy
dziedzictwo Radiostacji Babice dla przyszłych
pokoleń. Zrzutkę założyliśmy pod adresem internetowym: https://zrzutka.pl/esgy74
Z góry dziękujemy za każde wsparcie i do zobaczenia w naszym pierwszym babickim muzeum!
tekst: Stowarzyszenie PK TRCN

Kultury Stare Babice
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Migawki

kilkudniowych szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych i spotkaniach napotkał na nieprzewidzianą
przeszkodę, czyli epidemię koronawirusa. Dzięki determinacji specjalistów z NCK, mimo licznych obostrzeń,
program został wzorowo zrealizowany w zmodyfikowanej hybrydowej formie.
Pierwszy warsztat inauguracyjny odbył się przez komunikator internetowy ZOOM w kwietniu br., a następnie, aż do końca czerwca, wszystkie warsztaty i spotkania
indywidualne odbywały się online. Dzięki temu, że od
lipca do końca października ograniczenia w organizacji
wydarzeń i szkoleń były zmniejszone, kilka osób z naszego zespołu wzięło udział m.in. w trzydniowej wizycie
studyjnej w Radomiu, trzydniowym szkoleniu dla dyrektorów i koordynatorów projektu w Radziejowicach,
I Forum Pracuj w Kulturze w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, X Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów pt.
„Animacja w sieci”. Oprócz inspirujących i bardzo wartościowych wydarzeń oraz warsztatów i spotkań, niezwykle potrzebne i cenne było dwudniowe szkolenie dla
całego zespołu Domu Kultury z komunikacji, przeprowadzone przez profesjonalistkę w tej dziedzinie.
Specjaliści uważają, że dobra i efektywna komunikacja jest gwarancją sukcesu w organizacji i rzeczywiście
szkolenie było dla nas przełomowym etapem. W jego
efekcie nastąpiły zmiany. Ustaliliśmy zasady komunikacji wewnętrznej, na nowo podzieliliśmy się niektórymi
zadaniami, a wszystko po to, żeby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał naszej instytucji oraz kreatywność,
która tkwi w każdym pracowniku.
Podsumowanie programu, a tym samym uroczyste zakończenie Zaproś Nas do Siebie 2020 odbyło się
14 grudnia br. i naturalnie, w związku z ograniczeniami,
odbyło się w wersji zdalnej. Wydarzenie połączone było
z premierową prezentacją badań i publikacji NCK na
temat domów kultury i transmitowane było na żywo na
profilu społecznościowym organizatora. Zachęcamy do
oglądania całego wydarzenia, ale szczególnie zapraszamy
do zerknięcia na film podsumowujący nasze uczestnictwo w Zaprosiu. Znajdziecie go na Facebooku (dkstarebabice) oraz na domokulturowym kanale na YouTubie.
Uczestnictwo w Zaprosiu 2020 to była niezwykła
przygoda, edukacja, inspiracja i motywacja w jednym.
Dzięki wsparciu otrzymanemu z NCK podczas realizacji programu uświadomiliśmy sobie, że możliwości działań mamy ogromne, a to co robimy – ma dużą wartość.
Chociaż obecnie są niesprzyjające czasy dla rozwoju
instytucji kultury, koronawirus coraz bardziej ogranicza
budżety i odłącza nas od możliwości edukacji kulturalnej „na żywo” – nie zamierzamy porzucać naszej misji
promowania kultury. Energia, kreatywność, pracowitość
oraz wyposażenie, jakim dysponujemy w Domu Kultury
Stare Babice sprawia, że pracować możemy nawet w tak
trudnych dla kultury czasach. Zaproś dał nam nie tylko
większe kompetencje, ale także niekończącą się energię
do działania. Bądźcie gotowi na nasze nowe pomysły…
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Mikołajkowe atrakcje
w Domu Kultury

28
5 grudnia z okazji mikołajek na scenie Sali Widowiskowej Dom Kultury Stare Babice przygotował moc onlinowych atrakcji dla najmłodszych. Było wspólne pieczenie i dekorowanie pierniczków z instruktorami, którzy na co dzień prowadzą zajęcia GotujManii, a wieczorem artyści
z Fundacji Sztukmistrze przedstawili spektakl cyrkowo-kabaretowy, który opierał się na historii
splatającej w całość różnorodne występy cyrkowe.
Zagniatanie ciasta, wycinanie, pieczenie, lukrowanie
i ozdabianie pierniczków… Szkoda, że nie mogliście Państwo poczuć tych zapachów, które rozchodziły się nad
naszą sceną… Ale, ale! Przecież Wy też sami piekliście!
Robiliście to rodzinnie, a efekty Waszej pracy mogliśmy
oglądać na przesłanych do nas zdjęciach, zamieszczonych
w zgłoszeniach do Babickiego Konkursu Pierniczkowego
2020!
Obiecujemy, że w kolejnym numerze „Gazety Babickiej” zaprezentujemy zwycięzcę konkursu, w którym
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główną nagrodą jest książka „Moje Smaki” z dedykacją
i autografem autora Michela Moran- jurora popularnych
programów telewizyjnych: „MasterChef ” i „MasterChef
Junior”.
W drugiej części programu mikołajkowego obejrzeliśmy występ „Duetu Chyżo” z Fundacji Sztukmistrze, który
zaprezentował nam swoje umiejętności cyrkowe – akrobatykę i żonglerkę, przeplatające się z tańcem i muzyką. Było
świątecznie, pachnąco, ciekawie, kolorowo i z morałem…
tekst: DKSB; foto: IB
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Historia składa się
z okruchów

Każda przemijająca chwila od razu staje się historią. Właśnie
dlatego na wielu kierunkach uniwersyteckich takich jak historia, archiwistyka czy archeologia usłyszą Państwo, że są to nauki z niekończącymi się zasobami. Czy aby na pewno?

Praca z materiałami historycznymi
polega na tak zwanej kwerendzie.
Najkrócej rzecz ujmując jest to poszukiwanie informacji. Można poszukiwać informacji w bibliotekach,
archiwach lub też podczas rozmów
z ludźmi. Przy tym wszystkim należy
pamiętać, że z minionych epok docierają do nas jedynie strzępy informacji.
Dla przykładu mogę podać tutaj naukę szczególnie mi bliską, to znaczy
archeologię. Podczas badań wykopaliskowych archeolodzy pozyskują
zabytki. W związku z tym, że zabytki
znajdują się pod ziemią, podlegają
one naturalnym procesom rozkładu. I tak na przykład z okresu pradziejów widzimy jedynie fragment
życia ówczesnych ludzi, np. narzędzia krzemienne, ceramikę czy kości. Materiały organiczne zazwyczaj
się nie zachowały (drewno, tkaniny
itp.). Widzimy jedynie mikroskopijną
część życia minionych pokoleń.
Bardzo podobnie jest z czasami
nam bliższymi. Dużo materiałów archiwalnych i bibliotek spłonęło podczas II wojny światowej. Tak stało
się z Radiostacją Babice (największą
inwestycją radiotechniczną w okresie
II RP). Budowa i funkcjonowanie takiej inwestycji musiało wygenerować
tysiące dokumentów, zdjęć i przedmiotów. Co zachowało się do naszych
czasów? Być może kilka dokumentów, około stu zdjęć i kilkanaście
przedmiotów bezpośrednio związanych z radiostacją.
Dużo łagodniej czas obszedł się
z kościołem parafialnym w Starych Babicach. Jak wiemy, kościół

w obecnej formie został ukończony
w 1902 roku. Czy ktoś z nas wie, kiedy
i w jakich okolicznościach wykonano
pierwsze zdjęcie kościoła w Starych
Babicach oraz czy takie zdjęcie przetrwało do naszych czasów? Możemy
jedynie badać ten temat.
Niespotykanym znaleziskiem, jakiego dokonałem w ostatnich dniach
były dwie pocztówki, które kupiłem przez interent. Przedstawiają
one zdjęcia kościoła w Babicach
wykonane przez znanego przedwojennego fotografa Mariana Fuksa,
założyciela pierwszej agencji fotograficznej w przedwojennej Polsce.
To on był również autorem znanego
zdjęcia marszałka Piłsudskiego przekraczającego most Poniatowskiego
podczas przewrotu majowego.
Zdjęcie naszego kościoła wykonano w 1925 roku, a pocztówki
wydrukowano między 1925 a 1930
rokiem w Zakładach Graficznych
B. Wierzbicki i Spółka. Była to firma
pionierska, prężnie rozwijająca się,
która powstała w 1896 roku. Możliwe,

że pocztówki zostały wydane z okazji konsekracji kościoła w Starych
Babicach w 1930 roku przez biskupa Stanisława Galla, który już drugi
raz przebywał w Babicach (po raz
pierwszy w 1923 podczas otwarcia
Radiostacji Babice). Jedna z przedstawionych pocztówek była publikowana
w książce Stanisława Fijałkowskiego
„Babice i okolice. Historia i dziedzictwo”, ale czy ktoś wiedział o wydaniu
drugiej? Czy to pierwsze zdjęcie kościoła w Babicach? W jakich okolicznościach i dlaczego wydano te
pocztówki? Kto jest przedstawiony
na tych zdjęciach? Dlaczego nie ma
pocztówek z Radiostacją Babice,
chociaż zdjęcia pojawiały się w prasie branżowej? Na te i wiele innych
pytań odpowiadają historycy, archiwiści, bibliotekarze oraz archeolodzy.
Ich praca jest żmudna, ale wzbogaca
całą naszą społeczność wyrywając
z otchłani historii pamięć o naszym
wspólnym dziedzictwie kulturowym.
tekst: Jarosław Chrapek
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Lipków pięknieje…

30 Perła babickiej gminy – Parafia Świętego Rocha z zabytkowym kościołem, dworem i aleją
lipową stopniowo ulegają przeobrażeniom. Dziś na ten teren prowadzi stylizowany klasycystyczny most z rzeźbionymi w piaskowcu balustradami. Most stał się już punktem
widokowym, a to dopiero początek korzystnych zmian w zabytkowej przestrzeni Lipkowa.
Nowa stylizacja mostu jest dziełem
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który sfinansował inwestycję
przy pomocy środków własnych
i dotacji uzyskanej na realizację tego
zadania z rezerwy subwencji ogólnej
budżetu państwa. W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano
również uporządkowanie otoczenia
wokół mostu i budowę drogi pożarowej na teren parafialny. Uwagę
zwraca nie tylko stylizowana balustrada, ale również nawierzchnia
z kostki granitowej, którą położono
na jezdni mostu. Koszt inwestycji
wyniósł ok. 600 000 zł.
MŁ: Prace remontowe prowadzone są także na terenie parafialnym,
a o ich zakres i plany na przyszłość
zapytaliśmy ks. proboszcza Tomasza Sobieckiego.
ks. TS: Od wielu lat współpracujemy z Wojewódzkim Mazowieckim
Konserwatorem Zabytków bowiem
cały teren parafialny: kościół, dwór
(plebania) i park wpisane są do rejestru zabytków. Na wszystkie prace,

które prowadzimy, musimy uzyskać zgodę konserwatora zabytków.
Trudność polega na tym, że wszystko wymaga gruntownego remontu, łącznie z odtworzeniem parku.
Prawdopodobnie trzeba będzie usunąć niektóre drzewa, gdyż grożą już
zawaleniem. Będziemy sadzić nowe.
Przez 10 lat mojej pracy duszpasterskiej w tej parafii udało mi się
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pozyskać ok. 3 mln zł różnych dotacji. Dzięki temu m.in. pokryliśmy
dach kościoła miedzianą blachą, odnowione zostały figury z piaskowca
Matki Bożej i św. Józefa z Dzieciątkiem, autorstwa Teodora Skonecznego (1901–1902), a także nagrobek
Paschalisa Jakubowicza. Wiele prac
przeprowadzono również w budynku dworu. W ostatnim czasie udało nam się wypracować ostateczny
projekt rozbudowy kościoła. Obiekt
ten powstał w 1792 r. i dziś już na
potrzeby wiernych jest za mały.
Obecnie parafia liczy około 3300
osób, a szacuję, że ponad 30% z nich
chodzi do kościoła. Ponadto ciągle
osiedla się tu wiele nowych osób,
kierując się pięknem okolicy i zdrowym otoczeniem Puszczy Kampinoskiej. Mój poprzednik ks. Andrzej
Kowalski pobudował na terenie parafii zastępczą kaplicę. Jeszcze w tym
roku spodziewam się uzyskać od
konserwatora zabytków pozwolenie
na rozbudowę kościoła, gdyż obecna kaplica to oczywiście stan przejściowy. Po dokonaniu niezbędnych

historia
formalności w wydziale architektury Starostwa Powiatowego budowa będzie mogła ruszyć na wiosnę
przyszłego roku.
MŁ: Jaki będzie nowy kościół?
ks. TS: Kościół zachowa swój klasycystyczny styl, ale zostanie rozbudowany o dwie nawy, co spowoduje, że
jego powierzchnia użytkowa zwiększy się ze 120 do 300 m². Fronton
kościoła będzie zachowany, a dobudowane nawy – niższe niż dotychczasowy kościół. W wyniku rozbudowy powstanie także transept na
wysokości prezbiterium i zakrystia
w tylnej części świątyni.
MŁ: Czy w czasach pandemii inwestycja nie będzie zbyt trudnym
zadaniem dla parafii?
ks. TS: To dobre pytanie, ja jednak
jestem optymistą. Nasi parafianie są
otwarci na potrzeby kościoła, a władze samorządowe gminy i powiatu:
wójt Sławomir Sumka i starosta Jan
Żychliński zawsze nam pomagają.
Po uzyskaniu wszystkich formalnych pozwoleń wykonamy makietę nowego kościoła. Myślę, że taka
wizualizacja konkretnych planów
rozbudowy naszej świątyni otworzy
serca wielu osób. Na remontowaną
starą część kościoła będę ubiegać
się o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nowa część zostanie sfinansowana ze środków własnych. Wierni
z Lipkowa i okolic są już stęsknieni
za kościołem, wszystkim dokucza
surowość blaszanej kaplicy. Ponowne uruchomienie świątyni spowoduje rozwinięcie życia duchowego
i sakramentalnego, a jest to nam
wszystkim bardzo potrzebne.
MŁ: Ile może kosztować rozbudowa kościoła?
ks. TS: Eksperci szacują, że będzie
to ok. 7–8 mln zł. Niestety, ceny prac
budowlanych w ostatnich latach
wzrosły. Zdaję sobie sprawę z tego, że
parafia w krótkim czasie nie udźwignie tak dużych kosztów, dlatego
też przewiduję etapowość inwestycji. Cieszę się jednak, że mamy już
wizję modernizacji całego zespołu
pałacowo-parkowego. Jednym z jej
aspektów jest termomodernizacja

obiektów przy pomocy środków
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Żyjemy w otulinie
Puszczy Kampinoskiej, a za granicą
parafii rozciąga się obszar „Natura
2000”. Na tym terenie trzeba stosować rozwiązania proekologiczne.
MŁ: Z daleka połyskuje miedziany
dach dworu; jakie prace tu wykonano?
ks. TS: W poprzednich latach wymieniliśmy okna. Już się rozpadały,
były jeszcze sprzed wojny. Wyre-

MŁ: Czasem na starych mapach
dotyczących Lipkowa możemy znaleźć muzeum sienkiewiczowskie.
Czy przewiduje ksiądz w przyszłości jego reaktywację?
ks. TS: Myślę o stworzeniu izby pamięci, w której eksponowane będą
zbiory ks. Kurowskiego, związane
z tradycją sienkiewiczowską – część
z nich się zachowała. Chciałbym
także podjąć rozmowy z kinematografią polską i pokazać spektrum
filmów, które nakręcono w Lipkowie. Nasza parafia ma bardzo cie-
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montowano strych, dzięki temu
powstało użytkowe 1 piętro. Dach
został ocieplony i pokryty miedzianą blachą (0,6 mm), prace dekarskie dobiegają właśnie do końca.
Pokrycie dachu stało się możliwe
dzięki dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Chciałbym wyrazić wdzięczność ministrowi Piotrowi Glińskiemu i całemu
Zespołowi tej szacownej instytucji.
Wcześniej stan dachu był fatalny.
Przegniły gont sprawił, że woda
ciekła do środka. Dwór wymaga
kolejnych prac. Będę się ubiegał
o sfinansowanie remontu elewacji.
Chciałbym także odtworzyć pierwotny wygląd głównego wejścia
do dworu z widocznym na starych
zdjęciach portykiem, który spalił się
w 1948 r., kiedy to (jak podaje w pamiętnikach ks. Wacław Kurowski)
pracownicy PGR-u zaprószyli ogień.

kawą 200-letnią historię związaną
z królem Stanisławem Augustem
Poniatowskim, Paschalisem Jakubowiczem, Prymasem Polski Stefanem
Wyszyńskim i ks. Janem Twardowskim. Warto ją przypominać. W tym
celu powinien powstać oddzielny
budynek, gdzie każdy mógłby wejść,
obejrzeć pamiątki i zapoznać się
z historią Lipkowa.
Chciałbym, aby Lipków zabłysnął
pięknym światłem, zarówno w wymiarze duchowym w kościele, jak
i kulturalno-rekreacyjnym w parku
czy izbie pamięci. Moim marzeniem jest ożywienie tego miejsca
duchowo i intelektualnie, myślę, że
we współpracy z władzami lokalnymi będziemy mogli w przyszłości to
zrealizować.
Z ks. Tomaszem Sobieckim rozmawiał
Marcin Łada; foto Marcin Łada
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Historia babickiej
rodziny Żychlińskich cz. 4
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Przekazujemy Państwu kolejną część sagi rodu Żychlińskich. Warto wspomnieć tytułem
przypomnienia, że założyciele tej rodziny – Antoni i Urszula zamieszkali w gminie
Stare Babice przed 1824 rokiem. W części trzeciej poznaliśmy potomków Agaty i Józefa
oraz losy wieruchowskiej linii Żychlińskich. Przed nami sylwetki dzieci i wnuków
Stefana i Stefanii.
Starszy syn Tadeusza i Zofii – Jan
Żychliński urodził się 29 kwietnia
1954 r. Jest magistrem inżynierem
nauk ogrodniczych. W samorządzie pracuje od chwili jego powstania w 1990 r. W latach 1990–1998 był
Przewodniczącym Rady Gminy Stare
Babice. W Powiecie Warszawskim
Zachodnim do 28 marca 2000 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady
Powiatu, a następnie wicestarosty
Powiatu. W minionej kadencji po
raz piąty wybrany został na Starostę
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Bezpartyjny. W latach 80-tych
związany był z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Jest członkiem
Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Prywatnie miłośnik turystyki rowerowej.

Jan
Żychliński

W 1998 r. pan Jan otrzymał statuetkę „Babinicza”. W uzasadnieniu czytamy: „pierwszy demokratycznie wybrany przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczył jej dwie kadencje.
Jego styl pracy potrafił łączyć ludzi
w najtrudniejszych momentach”.
Jan Żychliński mieszka nadal
w Wieruchowie, czyli na ziemiach

Spotkanie z księdzem Prymasem Stefanem
Wyszyńskim, Andrzej Żychliński pierwszy z prawej

przodków. Tu założył rodzinę i z żoną
Hanną z domu Osińską mają dwoje
dzieci, córkę Monikę i syna Michała, które są siódmym pokoleniem
mieszkającym na terenie Babic w tej
linii Żychlińskich. Monika jest absolwentką socjologii i amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim,
a Michał skończył filologię angielską
też na UW. Siostra Jana – Małgorzata pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego w warszawskich
liceach. Natomiast najmłodszy brat
Piotr ukończył technikum ogrodnicze, kontynuuje tradycje przodków
i pracuje, wraz z żoną Bożeną, na ojcowiźnie, a właściwie na ziemi, która
jest własnością rodziny od pięciu pokoleń. Ich córka Justyna studiuje na
UW na Wydziale Zarządzania.
Kolejny syn Stefana Żychlińskiego i jego drugiej żony Stefanii
to Witold Żychliński. Urodził się
w Wieruchowie, był również aktywny – podobnie jak jego przodkowie.
Jako młody człowiek grał w piłkę
i był współzałożycielem klubu sportowego w Zielonkach, działał też
w „Solidarności” z panem Januszem
Śliżewskim. W latach 80-tych XX
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wieku był w komitecie gazyfikacyjnym Babic. Śpiewał przez wiele lat
w chórze parafialnym w babickim
kościele. Z zawodu frezer, pracował
w Warszawie w Państwowych Zakładach Lotniczych i w Zakładach
Mechanicznych im. Marcelego Nowotki. Witold założył rodzinę, ożenił się z Danielą z domu Łukasiewicz, z tego małżeństwa urodziło się
dwoje dzieci, córka Maria obecnie
Wcisło i syn Andrzej.
Andrzej Żychliński syn Witolda
i Danieli urodził się w 1958 r. Jako
młody chłopiec był ministrantem
w kościele w Babicach i wzorowym
uczniem. Ukończył technikum geodezyjne, następnie Politechnikę Warszawską na Wydziale Geodezji i Kartografii. Pracuje w swoim zawodzie;
wspólnie z kuzynem prowadzą biuro
na terenie Babic.
Na początku lat 90-tych XX wieku
wyjechał do pracy do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbierał doświadczenie i powiększał kompetencje.
Ożenił się z Marią Ruszkowską
– panną z Warszawy. Po powrocie
do ojczyzny urodziło im się dwoje
dzieci: syn Adam i córka Magdalena

historia
Daniela i Witold
Żychlińscy

Siemiątkowski jest z wykształcenia
i z zawodu inżynierem geodetą, jego
brat Maciej to inżynier elektryk,
a zmarły brat Tadeusz był oficerem
Wojska Polskiego.
Znaną postacią z tej rodziny był
Jerzy Kuberski, syn Wacława i Na-

Jerzy Kuberski

talii z domu Żychlińskiej. Urodzony w 1930 r. w Paschalinie, Babice
Nowe. Zmarł w 2007 r. w Warszawie.
Był pedagogiem, politykiem i dyplomatą; ministrem oświaty i wychowania (1972–1979), w latach 1980–1982
ministrem, kierownikiem Urzędu
do Spraw Wyznań. Ukończył studia
w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz
na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1977 r. otrzymał stopień doktora,
a w 1980 r. profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. W latach
1989–1990 był ambasadorem PRL/
RP w Watykanie – pierwszym po
wojnie od czasu wznowienia polsko-watykańskich stosunków dyplomatycznych. Jerzy był też wieloletnim

tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
W opracowaniu korzystałam z:
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego„.
Wikipedia Wolna Encyklopedia
„Gazeta Babicka”
Podziękowania dla Panów za pomoc
i udostępnione materiały:
P. Janowi Dziekańskiemu (syn Stanisławy
Żychlińskiej), P. Kazimierzowi Stachurskiemu
(syn Krystyny Żychlińskiej), P. Andrzejowi
Żychlińskiemu, P. Janowi Żychlińskiemu
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– siódme pokolenie Żychlińskich,
mieszkające już w stolicy.
Andrzej pasjonuje się historią swojej rodziny i tworzy genealogię rodziny Żychlińskich, którą cały czas
uzupełnia i poszerza. Syn Adam
ukończył Politechnikę Warszawską
na Wydziale Inżynierii Produkcji,
a córka Magdalena ukończyła Inżynierię Biomedyczną na Politechnice
Warszawskiej. Siostra Maria po mężu
Wcisło ukończyła Prawo Administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim, mieszka i pracuje na Śląsku,
koło Katowic.
Córka Zygmunta Żychlińskiego –
Grażyna ukończyła pedagogikę na
Uniwersytecie Warszawskim i pracowała naukowo. Dariusz Żychliński
syn Jerzego (brat Witolda) ukończył
Wydział Dziennikarstwa też na UW.
Bogusław syn Stefanii (siostra Witolda) ukończył Wydział Chemii na
UW. Osoby te związały swoje życie
głównie ze stolicą.
Jednym ze strażaków, podobnie
jak Stefan Żychliński syn Dominika
i Marianny, był też Leon Żychliński.
Również inni członkowie tej gałęzi
rodu Żychlińskich jak Stefan Majewski radny Gminy Ożarów Mazowiecki
zapisał się w działalności samorządowej, kontynuując tradycje przodków.
Również inni członkowie tej gałęzi rodu Żychlińskich jak Stefan
Majewski radny Gminy Ożarów Mazowiecki zapisał się w działalności
samorządowej kontynuując tradycje
przodków. Wnuki Marianny Żychlińskiej (siostry Stefana) mieszkają
i pracują na terenie Babic: Ireneusz

przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka; prezesem i wiceprezesem
Zarządu Głównego AZS w latach
1960–1976.
Okoliczni mieszkańcy dobrze go
wspominają, m.in. za to, że pomagał
babickiej młodzieży dostać się do
szkół średnich w Warszawie (w tamtych czasach obowiązywała rejonizacja, więc cała młodzież była kierowana do szkół w Błoniu lub Pruszkowie).
Wspierał też władze oświatowe w wybudowaniu nowej szkoły podstawowej w Babicach. Umożliwiał też znajomym osobom audiencję u naszego
papieża Jana Pawła II.
Na uwagę też zasługują wszystkie
małżonki Panów Żychlińskich, począwszy od Urszuli – dbały o domy,
o mężów i o dzieci, czyli o kolejne
pokolenia, borykały się z ciężką pracą fizyczną na wsi i brakiem nowoczesnych rozwiązań, jakie mamy
obecnie. Wiele z nich przeżyło jedną
lub obie wojny światowe, drżały ze
strachu o dzieci i rodzinę, traciły dobytek i majątek. Trwały dzielnie przy
mężach i mimo różnych, mniejszych
lub większych trudności i braków,
organizowały życie rodziny. Dzięki
ich codziennym staraniom i zapobiegliwości mężowie mogli udzielać się
i realizować pasje i działać na rzecz
swoich społeczności.
Rodzina ta poprzez małżeństwa,
związała się z wieloma rodami z terenu naszej gminy, których nazwiska nadal w naszej okolicy funkcjonują: Wiśniewscy, Dominiakowie,
Tomaszewscy, Orłowscy, Kuberscy,
Nycowie, Sotomscy, Jannaszowie,
Łuczakowie, Gębarzewscy, Sawiccy,
Wieczorkowie, Ciećwierzowie, Duralscy, Przybyszowie, Dobrzyńscy,
Lasoccy, Kwiatkowscy, Adamczykowie, Siemiątkowscy, Woyciechowscy i wiele innych.
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EKOPREZENTOWNIK

Zostań ekobohaterem

16 pomysłów na prezent „zrób to sam”
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Najpiękniejsze prezenty to te, w które wkładamy najwięcej serca, tworzone z myślą
o obdarowywanej osobie.
Jak często jednak idziemy na łatwiznę i po prostu coś kupujemy? Niestety… za często. Udowodnij bliskiej osobie,
ile dla Ciebie znaczy i zaskocz ją zrobionym przez Ciebie
upominkiem! Nic tak nie cieszy, jak przygotowanie wyjątkowego, niepowtarzalnego prezentu. Obecnie niewiele czasu spędzamy na zewnątrz, co dodatkowo sprzyja
kreatywności. Ręcznie robione, szyte, dziergane, a może
pieczone? Niezależnie, czy wybierzesz upominek, który
przygotujesz w kuchni, czy może domowej roboty kosmetyki lub zabawki – wybór jest naprawdę ogromny!
Dla tych, którzy chcieliby sprawić radość swoim najbliższym, poniższe pomysły pomogą stworzyć świąteczny
własnoręcznie wykonany upominek.
PREZENTY, KTÓRE MOŻESZ PRZYGOTOWAĆ
W SWOJEJ KUCHNI
• Domowa granola – skład sklepowych musli pozostawia wiele do życzenia, więc taki prezent ucieszy każdego fana zdrowego odżywiania. Czego potrzebujesz?
Ładnego słoika, płatków owsianych, bakalii, miodu,
orzechów. Po przepis sięgnij do sieci.
• Ciasteczka – aromatyczne, w pięknym opakowaniu
od zawsze są czymś, co chwyta za serce. Wybór przepisów jest bardzo szeroki.
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• Mieszanka do wypieku ciasta/chleba/ciasteczek –
wystarczy wsypać suche produkty kolejno (warstwowo) do słoika, przywiązać kokardę i dodać etykietę
z przepisem i pozostałymi składnikami do dodania.
Uroczy i prosty prezent dla zabieganych lub osób, które mają dwie lewe ręce do pieczenia.
• Syrop lub nalewka – są proste w przygotowaniu, doskonale smakują i mogą świetnie się prezentować. Co
prawda sezon owocowy już się skończył, ale istnieje
wiele alternatyw takich jak cytrynówka, miodówka,
likiery na bazie cukierków czy ajerkoniak.
• Smakowa oliwa z oliwek – jeśli rozlejemy ją do trzech
efektownych butelek z przygotowanymi dodatkami to
uzyskamy świetny efekt. Najpopularniejsze to ta z chili, czosnkowa i ziołowa.
NATURALNE KOSMETYKI
Ekokosmetyki, wykonane z kuchennych składników są
naprawdę proste do zrobienia. Modny, piękny i efektowny
prezent do wykonania w domowym zaciszu.
• Sól do kąpieli – banalnie prosta w wykonaniu, wystarczy ją zapakować do pięknego słoiczka. Co potrzebujesz? Soli, sody oczyszczonej, oliwy z oliwek,
aromatu (np. skórki cytrynowej lub laski wanilii) lub
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• Ramka na biżuterię – idealny prezent dla kobiet
w każdym wieku. Pomoże utrzymać porządek i udekorować pokój. Do jej wykonania potrzebujesz ramki o wybranym kształcie i kolorze, lniany materiał,
który przykleisz na miejsce zdjęcia oraz wkrętów
z haczykami.
• Serwetkowy wazon/butelka – szklaną butelkę należy potraktować papierem ściernym, a następnie
przykleić serwetki papierowe za pomocą kleju do
ceramiki (odklejając z nich spodnie warstwy). Na
koniec można pokryć butelkę lakierem.
• Drewniana półka na wannę – relaksująca kąpiel
w wannie do tego światło świec, ulubiona książka

Zostań ekobohaterem

ziół. Po dokładny przepis sięgnij do internetu.
• Cukrowo-kawowy peeling – wystarczy trochę cukru,
zmielona kawa, olej (np. kokosowy lub oliwa z oliwek),
można dodać kilka kropel olejku eterycznego.
• Musujące kule / kostki do kąpieli – trochę sody, kwasku cytrynowego, oleju i cukru wanilinowego (lub innego aromatu) należy nałożyć do foremek, odstawić
na kilka godzin, by wyschły. Gotowe!
• Masło do ciała – wbrew pozorom wcale nie jest trudno wykonać. Potrzebujemy kilka rodzajów oleju np.
masła kakaowego, oleju kokosowego, arganowego,
kilka kropel witamin A i E. Całość podgrzewamy np.
w kąpieli wodnej i rozlewamy do opakowań.
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OZDOBY, GADŻETY I BIBELOTY,
CZYLI PREZENT UNIWERSALNY
• Domowej roboty świeca zapachowa w słoiku – zima
sprzyja wieczorom przy świecach z kubkiem herbaty
w rękach. Domowe świece są proste i niedrogie w przygotowaniu, a efekt może być spektakularny. Wystarczy
knot bawełniany lub drewniany, ładny słoik, kilka kropelek olejku zapachowego, dodatki (np. ziarna kawy,
jarzębina) i kilka zwykłych (np. starych) świeczek do
przetopienia. Alternatywą może być świeca sojowa, do
której zamiast świeczek użyjemy wosku sojowego.
• Ozdoby świąteczne – np. świeczniki z bombek, stroiki
z gałązek, szyszek, pomarańczy i lasek cynamonu czy
ozdobna taca – takie prezenty obronią się zawsze!
• Kalendarz ze zdjęciami bliskiej osoby – trochę bawienia się przy komputerze, wydruk w pobliskim
punkcie ksero na grubszym papierze i zbindowanie.
Do wykonania w kilka godzin, a cieszy cały rok.

i kieliszek wina... tylko gdzie to wszystko postawić?
Wykonanie półki ucieszy każdego majsterkowicza,
a półka – posiadacza wanny.
• Tablica manipulacyjna – zabawka wielofunkcyjna rozwijająca motorykę i dostarczająca wrażeń
sensorycznych. Łączy zabawę i naukę dla najmłodszych. Przygotowanie tablicy jest znacznie tańsze
niż jej zakup, ale wymaga dobrego rozplanowania.
Listę rzeczy, które możesz zamontować na tablicy
sensorycznej można wydłużać bez końca. Uniwersalne elementy, które możesz tu umieścić to: zasuwki, klamka, dzwonek rowerowy, rura PCV, trybiki,
gniazdko z wtyczką, włącznik światła.
tekst: PACA
foto: Adobe Stock

Życzę Państwu wiele kreatywności
i pięknych prezentów
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Smaki polskiej przyrody

Rokitnik
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– Złoto Syberii dla cia
ciała, zdrowia i umysłu
fragment
Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides swoją polską
nazwę zawdzięcza wierzbie rokicie, ze względu na podobne do niej liście. Z kolei łacińska nazwa rodzajowa gatunku
wywodzi się z greckich słów: híppos – „koń” oraz pháo –
„błyszczę” i wiąże się ze starożytną Grecją, w której właśnie
rokitnikiem karmiono konie, żeby miały lśniącą sierść.
Wśród innych określeń rokitnika możemy spotkać również takie jak: rosyjski ananas czy złoto Syberii, oblepicha.
Rokitnik znany jest ludzkości od tysięcy lat, a najwcześniejsze wzmianki na jego temat pochodzą ze starożytnych
pism tybetańskich. Medycy od Chin aż po starożytną Grecję doceniali właściwości lecznicze rokitnika. Zdaniem
naukowców medyczne właściwości rokitnika Europa zawdzięcza Aleksandrowi Wielkiemu, którego wojownicy
podczas jednej z wypraw na wschód zauważyli, że koniom
po spożyciu owoców rokitnika zdecydowanie poprawiał
się wygląd, czego też i sami postanowili spróbować.
Rokitnik prawdopodobnie przywędrował do Polski
z centralnej Azji w okresie zlodowacenia. Od 1983 r. jest
w Polsce objęty ochroną gatunkową. W pełni legalny jest
zbiór roślin uprawnych.
Rokitnik z racji swoich cech anatomicznych, rozłożystego i nieregularnego pokroju, doskonale nadaje się na wysokie żywopłoty, a także do obsadzania nieużytków. Należy
jednak pamiętać, że jest to roślina dwupienna, czyli taka,
która do wydania owoców potrzebuje osobnika żeńskiego
i męskiego. Aby mieć obfite zbiory zaleca się na jednego
osobnika męskiego posadzić pięć osobników żeńskich.
Owoce rokitnika to pomarańczowe, soczyste pestkowce, charakteryzujące się kwaśno-cierpkim smakiem,
który jak większość jesiennych owoców zamienia się
w słodycz po ich przemrożeniu. Co ciekawe – pomimo
tego – zawierają one mało cukru, a za to dużo witaminy:
C, E, F, K i P, prowitamin: A i D, nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-3, omega-6, a także omega-7
czy omega-9) oraz mikro i makroelementów, takich jak:
mangan, żelazo czy bor. Ponadto rokitnik skutecznie:
• obniża poziom złego cholesterolu;
• wspomaga krążenie i pracę serca;
• zwalcza wolne rodniki;
• zmniejsza ryzyko powstania nowotworów;
•
chroni przed promieniowaniem oraz toksycznym
działaniem leków;
• wzmacnia organizm i dodaje energii;
•
poprawia pracę układu trawiennego i przyśpiesza
przemianę materii;
• pozytywnie wpływa na pracę mózgu.
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W przypadku rokitnika surowcem leczniczym są zarówno owoce, liście, jak i kora. Należy jednak pamiętać,
tak jak ma to miejsce w przypadku innych ziół, tak również stosowanie rokitnika ma swoje przeciwwskazania
i należą do nich m.in.: kamica żółciowa, stany zapalne
trzustki, stany zapalne wątroby oraz ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Owoce rokitnika można zbierać przez całą zimę i podobnie jak inne owoce tego okresu, najlepiej to robić po
przymrozkach, rozkładając pod krzewem płachtę i potrząsając nim mocno, aż owoce opadną.
Rokitnik zajmuje również zaszczytne miejsce w kosmetyce, bowiem to z niego powstają preparaty:
• wygładzające cerę;
• poprawiające jędrność skóry;
• wyrównujące koloryt;
• chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego;
• likwidujące pierwsze zmarszczki i przebarwienia.
Kremy, żele, odżywki czy olejki na bazie rokitnika doskonale sprawdzają się w ograniczaniu procesów starzenia się skóry czy gojeniu ran. Zawarta w nim w dużym
stężeniu witamina E nazywana witaminą młodości sprawia, że skóra jest jędrna i doskonale nawilżona. Rokitnik
działa również przeciwzapalnie i antybakteryjnie, regulując nadmierne wydzielanie sebum co z pewnością docenią wszyscy posiadacze tzw. cery trądzikowej. Z kolei olej
rokitnikowy doskonale wpływa na włosy, gdyż skutecznie
je nawilża, regeneruje i nadaje im blasku. Co więcej – stymuluje ich porost i przeciwdziała wypadaniu.

zdrowie i ekologia
CIEKAWOSTKI
•	
Kobiety na Syberii ze zmiażdżonych owoców rokitnika sporządzają maseczki przeciwzmarszczkowe.
•	Zaraz po dzikiej róży jest największym źródłem witaminy C.
•	
Naukowcy twierdzą, że Dżingis-Chan, założyciel imperium mon-

golskiego, polegał na trzech głównych fundamentach w życiu: dobrze zorganizowanej armii, silnej
dyscyplinie i rokitniku.
•	Po wybuchu elektrowni atomowej
w Czarnobylu rokitnika używano
do leczenia oparzeń skóry.

Sos rokitnikowy do mięs

Propozycje wykorzystania rokitnika

Przygotowanie:

Składniki:
• 45 ml syropu klonowego
• 45 ml octu winnego
• 1 szalotka
• 300 ml bulionu mięsnego
• 125 g owoców rokitnika
• sól, pieprz
Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen
tekst o rokitniku i więcej propozycji jego wykorzystania.

Do rondla wlać 45 ml syropu klonowego, a następnie minutę podgrzewać. Dodać 45 ml octu
winnego i posiekaną szalotkę, zamieszać i ponownie gotować minutę. Następnie wlać 300 ml bulionu mięsnego i gotować na małym ogniu, aż sos
się zredukuje. Na koniec wsypać 125 g umytych
owoców rokitnika i gotować 5 minut. Otrzymany sos przetrzeć przez sito, dobrze wyciskając sok
z owoców. Na koniec przyprawić solą i pieprzem.

Olej rokitnikowy do sałatek

Z pulpy otrzymanej po wyciśnięciu soku można przygotować olej rokitnikowy.
Otrzymaną pulpę należy zmiksować, zalać oliwą lub olejem (np. słonecznikowym) w proporcji
2 części oleju na 3 części pulpy. Całość wlać do
słoika i zamknąć. Otrzymany produkt odstawić
w ciemne, chłodne miejsce na 3 tygodnie. Co kilka dni należy delikatnie mieszać. Po tym czasie,
przelać otrzymany produkt przez wyłożoną gazą
sito. Powstały o intensywnie pomarańczowym

kolorze olej przelać do butelki. Doskonale komponuje się z sałatkami i makaronem.

Konfitura rokitnikowa
Składniki:
• 600g owoców
rokitnika
• 250 g cukru
• 5 gruszek

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

Przygotowanie:

Umyte owoce rokitnika posypać cukrem i dodać 5 pokrojonych i oczyszczonych z gniazd nasiennych gruszek. Mieszając, gotować na małym
ogniu przez 12 minut, do momentu aż zgęstnieje.
Następnie przełożyć do wyparzonych słoików
i studzić dnem do góry.
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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Smaki polskiej przyrody

•	
Rokitnik to skarbnica witamin,
minerałów, a także rzadko spotykanego kwasu omega 7.
•	Podczas gotowania owoce rokitnika nie tracą witaminy C, gdyż
nie zawierają enzymów rozkładających tę witaminę.
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biblioteka

Nie ma to jak

w bibliotece,

czyli migawka z 2020 roku

Babicka Biblioteka uzyskała
wsparcie finansowe na zakup
książek w ramach funduszy
sołeckich. Chcielibyśmy
za pośrednictwem
„Gazety Babickiej” podziękować
sołectwu Zielonki Wieś
za przekazanie 7 580,09 zł
oraz sołectwu Topolin
za przekazanie 1 366,24 zł.
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Mija kolejny rok działalności Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice, czas więc na krótkie podsumowanie. Rok ten był pełen niespodziewanych zdarzeń.
W związku z sytuacją epidemiczną zaistniałą w kraju, musieliśmy zawieszać naszą działalność dwukrotnie, a godziny pracy wielokrotnie zmieniać. Pomimo
trudności cały czas staraliśmy się utrzymać kontakt
z czytelnikami i pomimo braku możliwości spotykania się stacjonarnie, babicka biblioteka wyszła z ofertą
dla dzieci i dorosłych poprzez szklany monitor. Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim, graficznym podsumowaniem. Pełen wachlarz bibliotecznych działań znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej https://biblioteka-starebabice.pl oraz
naszym fanpage’u @BibliotekaStareBabice.

om
Sołectwin
Topol ieś
ki W
i Zielon

Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom
przesyłamy serdeczne życzenia.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Zespół
Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice

Boże Narodzenie 2020
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

biblioteka
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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, dnia 07.12.2020 r.

RPP.6721.65.2020

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we
wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych
w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie łącznego wykonania
Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe,
Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w Gminie Stare Babice
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wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu odbędzie się w dniach od 07 stycznia 2021 r. do 01 lutego 2021 r. Dokumentacja
spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.starebabice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.stare babice.
bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział
w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online
(zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
UWAGA !
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz
ograniczeń sanitarnych wynikających 0z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali
zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
− w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
− ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art.
18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 15 lutego 2021 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy
Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo
lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej
zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 15 stycznia 2021 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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informacje
Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie
Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr
XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. – Obszar Nr 1,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu odbędzie się w dniach od 14 stycznia 2021 r. do 08 lutego 2021 r. Dokumentacja
spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.starebabice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.stare babice.
bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu
publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
UWAGA !
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz
ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali
zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
− w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
− ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art.
18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 22 lutego 2021 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy
Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo
lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.
pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej
zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 22 stycznia 2021 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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sport

Projekty wspierające
rozwój sportu
Ruszył nabór wniosków do programu „Sport Wszystkich Dzieci” wspierającego rozwój sportu
realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono 49 mln zł. Program „Sport Wszystkich Dzieci” jest skierowany
do uczniów szkół podstawowych, klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest
powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
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Aktualnie nabór wniosków prowadzony jest w następujących kategoriach:
• Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.

Wnioski należy składać do 20 stycznia 2021 r.
• Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie
związki sportowe – 18 000 000 zł.

Wnioski należy składać do 29 stycznia 2021 r.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się
z ogłoszeniem Programu „Sport Wszystkich Dzieci”
na 2021 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/
web/sport według następującej ścieżki: Ministerstwo
Sportu-Co robimy-Sport-Sport Powszechny-Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej-Nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji
zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Wystartował również nabór w ramach Rządowego

Programu KLUB – edycja 2021. Na ten cel przeznaczono
kwotę w wysokości 40 mln zł i ma on za zadanie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co
najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci
i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister
grudzień 2020/styczeń 2021 gazetaBABICKA

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył
na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy złożyć do 15 marca 2021 r.
tekst: IB
foto: Adobe Stock

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2021 roku

naszym Reklamodawcom życzymy
dużo siły, pomyślności, optymizmu, wielu nowych
pomysłów, realizacji planów, rozwoju, wytrwałości
w podążaniu za swoimi marzeniami
oraz samych sukcesów

BABICKA

Całodobowy sklep spożywczy
Pieczywo
Warzywa i owoce
Nabiał

Wędliny
Chemia
Alkohole

Babice Nowe, ul. Warszawska 278

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

Zapraszamy!

24h

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!
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

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

/AABEL
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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

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

