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Z powodu śmierci
wieloletniego pracownika szkoły w Koczargach Starych
Pani Agaty Robak
wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa Wójt Gminy Sławomir Sumka

„Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami…”
Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Agaty Robak
wieloletniego pracownika Szkoły w Koczargach Starych,
przyjaciela uczniów oraz całej naszej szkolnej społeczności.
Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
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próby i rozłąki z najbliższą osobą. Jest to wielka strata, która jeszcze
długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. Dlatego łącząc się
w żałobie, składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych
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Z powodu śmierci wieloletniej
Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Jadwigi Hilcher
wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają Wójt Gminy Sławomir Sumka wraz z Pracownikami
Urzędu Gminy
oraz Dyrektor GOPS Alicja Napurka z Zespołem

Drodzy Mieszkańcy,
z nowym rokiem 2021 rozpoczynamy realizację kolejnych, stojących
przed nami wyzwań.
Jedną z pierwszych decyzji, było powołanie Pani Katarzyny Sońty
na stanowisko Zastępcy Wójta. Pani Katarzyna jest doświadczonym
urzędnikiem samorządowym. Dotychczas odpowiadała za nadzór
nad pracą Referatu Ochrony Środowiska. Wierzę, że nasza współpraca
będzie opierała się na konstruktywności, spójności celów i wzajemnym
zaufaniu.
Pandemia wciąż stanowi poważne zagrożenie i choć wszyscy jesteśmy zmęczeni ciągłymi
obostrzeniami, to musimy o niej pamiętać. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych
mieszkańców, a w tym wypadku mieszkanek spodziewających się dziecka, podpisaliśmy umowę
z jedną z najbardziej zaawansowanych polskich firm diagnostyki telemedycznej. System
CareBits umożliwia monitorowanie ciąży w domowym zaciszu, dzięki czemu minimalizowana
jest konieczność wizyty w gabinecie lekarskim. Usługa obejmuje monitoring ginekologiczno-położniczy i skierowana jest do kobiet będących po 25. tygodniu ciąży. Badanie KTG będzie
mogło być wykonywane w domu, przy pomocy przenośnego aparatu wypożyczonego na okres
dwóch, czterech lub ośmiu tygodni. Wszystkie mieszkanki naszej gminy spodziewające się
dziecka, po zgłoszeniu się do programu, otrzymują za darmo wraz z badaniem KTG dostęp
do 24. godzinnego call center. Tam na nasze przyszłe mamy czekają położne i lekarze położnicy.
Ponadto jest mi miło powiadomić Państwa, że prowadzone są rozmowy mające na celu objęcie
opieką telemetryczną seniorów naszej gminy.
Cieszy mnie myśl, że powyższe rozwiązania stosowane m.in. w Szwajcarii czy w Stanach
Zjednoczonych rozpoczynają swój bieg w naszej gminie. Szczegóły – oczywiście wewnątrz numeru.
Pragnę Państwa poinformować, że wraz z nowym rokiem zmieniła się struktura organizacyjna
Urzędu Gminy. Zmiana schematu organizacyjnego – połączenie w wydziały – porządkuje,
uszczelnia i wzmacnia komórki organizacyjne zbliżone w swych kompetencjach lub obszarach
działania.
W moim przekonaniu wprowadzone zmiany wpłyną na sprawny przepływ informacji i szybkość
wydawania decyzji.
Nie sposób też nie wspomnieć o zakończonym roku jubileuszowym naszej „Gazety Babickiej”.
To już 30 lat! Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy tworzą do dziś ten jeden z ważniejszych
kanałów informacyjnych dla mieszkańców naszej gminy. Mimo ogólnego spadku zapotrzebowania
na media pisane, mam nadzieję, że „Gazeta Babicka” zaprzeczy tym trendom i będzie coraz chętniej
czytana przez następneś lata.
Rok 2021 rozpoczyna kolejną dynamiczną realizację stojących przed nami celów.
Głęboko wierzę, że nowy rok będzie dla Państwa rokiem pełnym zdrowia i przychylności.
Życzę również śmiałości, cierpliwości i wytrwałości w realizacji marzeń.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Nowy Zastępca Wójta Gminy
Stare Babice
19 stycznia 2021 r. Sławomir Sumka – Wójt
Gminy Stare Babice powołał swojego zastępcę, a właściwie zastępczynię. Została nią pani
Katarzyna Sońta.
Od wielu lat związana jest zawodowo z samorządem. Pracę w Urzędzie Gminy Stare Babice rozpoczęła w 2012 roku i pracowała na wszystkich stanowiskach
od podinspektora ds. ochrony środowiska do kierownika referatu i naczelnika wydziału. Przez cały ten czas
związana była z ochroną środowiska, w tym z problemami zrównoważonego rozwoju i ekologii. Ukończyła
studia z zakresu ekonomii, politologii i architektury
krajobrazu, a w styczniu bieżącego roku – studia podyplomowe z zarządzania jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego.
Prywatnie jest miłośniczką przyrody. Lubi podróże,
książki i dobry jazz.
opr. IB/foto: UGSB, IB

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy
18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice wdrożony został nowy schemat organizacyjny. Zmiany wprowadzono w celu usprawnienia funkcjonowania urzędu
oraz obsługi mieszkańca, co ma bezpośredni związek
z rozwojem gminy.
W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym
Urzędu Gminy Stare Babice na stanowiska Naczelników
Wydziałów zostali powołani wieloletni pracownicy naszego urzędu:
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego (WNiP) – Naczelnik: Agnieszka Senterkiewicz;
• Wydział Budżetowo-Księgowy (WBK) – Naczelnik: Lidia
Engler;
• Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych (WIZiF) – Naczelnik: Jacek Kłopotowski.
Wydział Organizacyjny (WO) podlega Sekretarzowi Gminy Michałowi Więckiewiczowi.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stare Babice
znajdą Państwo na stronie: https://starebabice.bip.net.
pl/?a=1425.
opr. IB/foto: IB
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
17 grudnia 2020 roku odbyła się XXVII sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 15 uchwał:
1. Uchwała Nr XXVII/283/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu opieki nad kobietą
w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”
w latach 2021–2025
2. Uchwała Nr XXVII/284/2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata
2021–2030
3. Uchwała Nr XXVII/285/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy
Stare Babice z Gminą Izabelin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
4. Uchwała Nr XXVII/286/2020 w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
5. Uchwała Nr XXVII/287/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Trasa rowerowa
wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz
z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku
Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin,
powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów,
powiatu warszawskiego zachodniego: gmina
Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina
Łomianki, gmina Stare Babice.”
6. Uchwała Nr XXVII/288/2020 w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na
2020 rok
7. Uchwała Nr XXVII/289/2020 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stare Babice na lata 2020–2032
8. Uchwała Nr XXVII/290/2020 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
9. Uchwała Nr XXVII/291/2020 w sprawie zmiany
uchwały „w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin
Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”
10. Uchwała Nr XXVII/292/2020 w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym – kompleks 2
6
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11. Uchwała Nr XXVII/293/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
12. Uchwała Nr XXVII/294/2020 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych
Gminy Stare Babice w roku szkolnym 2019/2020
13. Uchwała Nr XXVII/295/2020 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zarzutów przedstawionych w Skardze na bezczynność Rady
Gminy Stare Babice
14. Uchwała Nr XXVII/296/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stare Babice
15. Uchwała Nr XXVII/297/2020 w sprawie zasad
udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.
29 grudnia 2020 roku odbyła się XXVIII sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały:
1. Uchwała Nr XXVIII/298/2020 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na
2020 rok
2. Uchwała Nr XXVIII/299/2020 zmieniająca Uchwałę nr XXVII/290/2020 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020.
7 stycznia 2021 roku odbyła się XXIX sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 5 uchwał:
1. Uchwała Nr XXIX/300/2021 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare
Babice na lata 2021–2036
2. Uchwała Nr XXIX/301/2021 – budżet Gminy
Stare Babice na 2021 r.
3. Uchwała Nr XXIX/302/2021 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
4. Uchwała Nr XXIX/303/2021 w sprawie zasad
udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
5. Uchwała Nr XXIX/304/2021 w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na obszarze gminy Stare Babice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
ich przebiegu.
Transmisje z obrad Rady Gminy można obejrzeć
w internecie pod adresem: www.youtube.com/user/
UGStareBabice, a pełną treść uchwał znajdą Państwo
na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”.

Dwie uchwały Rady Gminy Stare Babice
unieważnione przez RIO
29 grudnia 2020 roku RIO orzekła o nieważności dał obniżenie podatków od nieruchomości w stosunku
dwóch uchwał Rady Gminy Stare Babice: Uchwały Nr do uchwały, którą Rada Gminy przyjęła 3 listopada 2020
XXVI/282/2020 z dnia 7.12.2020 r. zmieniającej uchwa- roku.
łę w sprawie określenia wysokości stawek podatków
Inicjatywa obywatelska dotycząca pozostawienia wyod nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego sokości stawek podatków jak przed wyborami w 2018 r.
podatku na terenie Gminy Stare Babice oraz Uchwa- została odrzucona przez Regionalną Izbę Obrachunkoły Nr XXV/274/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia wą. W uzasadnieniu napisano, że wbrew obowiązującym
26.11.2020 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przepisom do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu
przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów o przyzna- Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nie dołączonie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 na za- no projektu uchwały, która określiłaby źródło finansodanie: „Pomoc prawna dla mieszkańców”.
wania jej realizacji. Ponadto w uzasadnieniu napisano, że
Regionalna Izba Obrachunprojekt uchwały, wbrew przeRegionalna Izba Obrachunkowa
kowa (RIO) to państwowy, zepisom, nie trafił na posiedzenie
(RIO) to państwowy, zewnętrzny
wnętrzny i niezależny organ
komisji RGSB, a radni nie zapoi niezależny organ kontroli i nadzoru
kontroli i nadzoru jednostek
znali się z opinią Wójta Gminy
jednostek
samorządu
terytorialnego
samorządu terytorialnego.
Stare Babice.
Sprawuje pieczę w zakresie
W ocenie Kolegium Izby RIO,
gospodarki finansowej (bugdyby ww. procedury były zadżetu) i zamówień publiczchowane, wynik głosowania
nych; prowadzi analizę uchwał
mógłby ulec zmianie.
i zarządzeń podejmowanych
Drugie pismo, które wpłyprzez organy jednostek samonęło z RIO do Urzędu Gminy
rządu terytorialnego głównie
Stare Babice dotyczy rozpaw kwestiach budżetu i protrzenia wniosku Sołectwa Lucedury jego uchwalania. Rebiczów w sprawie przyznania
gionalne Izby Obrachunkowe
środków z funduszu sołeckiemogą nadzorować uchwały
go na zadanie: „Pomoc prawna
i zarządzenia podejmowane
dla mieszkańców”. RIO orzekła
przez organy jednostek sao nieważności wspomnianej
morządu terytorialnego, jeśli
uchwały z powodu istotnedotyczą m.in.: procedury uchwalania budżetu, budżetu go naruszenia przepisów o finansach publicznych.
i jego zmian, podatków i opłat lokalnych.
W uzasadnieniu napisano, iż zadania polegające na
7 grudnia 2020 roku, jak już pisaliśmy w numerze udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są zadaniami
12/2020 „Gazety Babickiej”, odbyła się XXVI Nadzwyczaj- zleconymi z zakresu administracji rządowej i są finanna Sesja Rady Gminy Stare Babice, na której radni obniżyli sowane z budżetu państwa, a więc nie należą do zadań
podatki od nieruchomości po przegłosowaniu Obywa- własnych gminy, jak stanowi ustawa o funduszu sołeckim.
Opr. AK
telskiego Projektu Uchwały w tej sprawie. Projekt zakła-

ZAWIADOMIENIE
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice zmieniającej uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XXVII/292/2020 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca §3 uchwały nr XXIII/245/2020 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, obejmująca działki przed scaleniem o nr ew.:
454/1, 460/2, 460/4, 461/3, 463/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/3, 471/2, 474/2 i 474/3 oraz część działek:
449/2, 450/3, 451, 455/3, 456/1, 457, 458/1, 459, 462, 464, 466/19, 468, 469/5, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1,
475/1, 476/6, 477/1, 478/1, 479/1, 480, 481/1, 482, 483/1, 484/1 i 485/1.
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Pierwszy rok pracy Młodzieżowej Rady Gminy
Mija rok od uroczystej pierwszej sesji Młodzieżowej
Rady Gminy Stare Babice, która została powołana
uchwałą Rady Gminy. Dotychczasowy okres naszego funkcjonowania jako organu doradczo-konsultacyjnego był w znacznym stopniu zdeterminowany
przez panującą pandemię. Zapał jednak nie ustaje,
nadal chcemy działać na rzecz naszych rówieśników, mieszkańców gminy Stare Babice.
KACPER KOSTANEK
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice właśnie zakończyła swój pierwszy rok działalności i muszę przyznać,
że poza kilkoma problemami, pomysł jej utworzenia
sprawdza się bardzo dobrze. Jednak przejdę do problemów, ponieważ gdybyśmy patrzyli na same sukcesy,
nigdzie byśmy nie doszli. Pierwszy zauważalny problem
to wybór radnych: co do samych radnych nie mam nic
złego do powiedzenia, jednak według mnie jest nas trochę za dużo, ponieważ w większości szkół trudno było
o wypełnienie wszystkich mandatów, więc na przyszłość warto by było, żeby postarać się o większą ilość
chętnych albo mniej wakatów. Drugi problem to według mnie wstrzymanie jakichkolwiek aktywności rady
na czas wakacji. Podczas tego okresu młodzież jest
najbardziej aktywna, ponieważ na zewnątrz nie tylko
da się przebywać bez ciężkich kurtek, lecz także młodzi
ludzie przez większość dnia nie są zamknięci w szkołach albo zajęci przy biurkach, więc jest to idealny czas,
żeby MRG mogła np. organizować jakieś wydarzenia
czy pisać projekty. Nie zmienia to faktu że MRG jest
bardzo obiecująca i mam nadzieję, że uda jej się chociaż w najmniejszym stopniu ulepszyć gminę.
STANISŁAW RADLIŃSKI
Rok 2020 nie był łatwy dla nikogo. Z powodu obecnej epidemii MRG nie mogła spotykać się bezpośrednio, a tylko online. Mimo to kilka ważnych tematów
udało się poruszyć. Moim zdaniem najważniejszym
celem MRG jest zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne i projekty międzypokoleniowe. Działając
społecznie w młodym wieku podejmujemy decyzje
w samorządzie i dzięki temu uczymy się i nabieramy
doświadczenia, które za kilka lat zaprocentuje. Dorośli
członkowie Rady Gminy życzyli nam odwagi i ciekawości świata. Przyjmując takie ciepłe słowa, zostaliśmy
jeszcze bardziej zmotywowani do pracy społecznej na
rzecz Gminy Stare Babice.
Uważam, że głosy młodych bardzo się liczą w gminie.
Dzięki nim wiemy, co należy zmienić, poprawić, jak ma
wyglądać kwestia ochrony środowiska, jak mają wy8
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glądać różne akcje np. „ Lato w gminie” i wiele innych.
Ważnymi kwestiami, które udało się poruszyć w minionym roku były: budowa strony internetowej; sytuacja związana z ochroną działki nr 180 we wsi Janów
i stanowcza opinia Młodzieżowej Rady Gminy Stare
Babice, w której młodzi ludzie kategorycznie sprzeciwili się jej zabudowie przez inwestora. Rada postuluje
o pozostawienie tego terenu dla zwierząt i otaczającej
go natury.
Kolejne ważne tematy poruszane na sesjach MRG to
przybliżenie historii gminy Stare Babice oraz Radiostacji Babice, znajdującej się w naszym bliskim sąsiedztwie
i jej znaczenia dla ówczesnych czasów. Reasumując,
uważam że praca MRG jest bardzo potrzebną i wyjątkową inicjatywą.
EMILIA ŻÓŁCIŃSKA
Uważam, że rok 2020 był rokiem, w którym naprawdę
działaliśmy i był on pełen pracy. Niestety podczas naszej
kadencji zaczęła się pandemia, która utrudniła nam spotykanie się na sesjach i działanie naszej rady. Jednak my
poradziliśmy sobie z tym problemem i działaliśmy zdalnie, np. organizując konkurs na „Przyjaciela Młodzieży”.
SEBASTIAN BEK
Podsumowując pierwszy rok działania Młodzieżowej
Rady Gminy mogę powiedzieć, że był okresem organizacyjnym. Młodzieżowa Rada Gminy dopiero powstała, więc do końca nie wiedzieliśmy, co robić, ale
z czasem zaczęliśmy rozumieć sens naszego działania
i podejmowaliśmy coraz bardziej znaczące decyzje takie jak np. przyznanie nagrody „Przyjaciel Młodzieży”.
Przy każdym głosowaniu zapisywałem się do komisji
skrutacyjnej i dobrze pamiętam, jak wyglądało liczenie
głosów i w przypadku wybierania przewodniczącego
MRG, i w przypadku „Przyjaciela Młodzieży”. Będąc
szczerym, mogę ten rok określić jako bardzo udany,
a przede mną jeszcze co najmniej jeden, który poświęcę na pracę w MRG – 2021. Uważam, że z wiedzą nabytą w trudnym 2020 roku, dam sobie radę.
KRYSTIAN PACOCHA
Ten rok był dosyć krótkim rokiem dla Młodzieżowej Rady Gminy, ale pomimo przeszkód związanych
z koronawirusem, udało się nam dalej pracować nad
nowymi projektami. Pracowaliśmy i omawialiśmy
wszystko online – nie należało to do najłatwiejszych,
ale daliśmy radę i przyjęliśmy uchwałę w sprawie przyznania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” i wiele innych,
pomagających wypromować MRG.

MATEUSZ WACH
Możliwość zasiadania w Młodzieżowej Radzie Gminy Stare Babice w I kadencji jest dla mnie ogromnym
wyróżnieniem. Cieszę się, że mogłem poznać tak wiele
osób, które mimo młodego wieku wyróżniają się wielką
odwagą i odpowiedzialnością za swoją małą ojczyznę.
Podczas naszej I kadencji zauważyłem, że z nowo powstałej, zwykłej grupy młodzieży, zmieniliśmy się w profesjonalną organizację, która z pomocą dorosłej Rady
Gminy mogłaby walczyć o dobro dla wszystkich mieszkańców. W ten trudny czas jakim jest pandemia koronawirusa udało nam się przeprowadzić kilka akcji na
terenie naszej gminy: włączaliśmy się w dyskusje na temat spraw lokalnych, dotyczących miejsc przyjaznych
przyrodzie lub otaczającego nas środowiska, których
przykładem mogłaby być owocna dyskusja na temat
zabudowy działki nr 180 w Janowie. Przez niespełna
rok zdobyłem wiele praktycznych informacji na temat
funkcjonowania organu stanowiącego, nauczyłem się
prawidłowej postawy obywatelskiej, zobaczyłem, jak
łatwo można inicjować działania na rzecz młodzieży
oraz, co najważniejsze, merytorycznie dyskutować na
wiele ważnych tematów. Nasza kadencja się jeszcze
nie skończyła i jestem pewien, że przeprowadzimy jeszcze wiele inicjatyw i sprawimy, że pierwsza kadencja
Młodzieżowej Rady Gminy zostanie pozytywnie zapamiętana przez mieszkańców.
Przewodniczący MRG
JAN WALIGÓRA
Na łamach „Gazety Babickiej” pragnę podziękować
wszystkim Państwu, którzy swoimi pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania oraz coraz lepszego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.
•W
 ójtowi Gminy Panu Sławomirowi Sumce za uznanie dla idei stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
entuzjazm i wielką wiarę w nasze inicjatywy.

• P rzewodniczącemu Rady Gminy Panu Henrykowi
Kuncewiczowi za ogrom fachowości i wiedzy oraz
cenne rady.
• S ekretarzowi Panu Michałowi Więckiewiczowi za
pomysły i sprawowanie pieczy nad naszymi działaniami.
•K
 ierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, animatorce MRG Pani Monice Bachańskiej za pedagogiczne podejście i podtrzymywanie samorządowego
ducha wśród radnych.
• Referatowi Komunikacji Społecznej za prowadzenie medialnej i promocyjnej strony MRG.
•N
 iezastąpionemu Biuru Obsługi Rady Gminy – Paniom Annie Błażejewskiej i Marcie Meserszmit za
szerokie kompetencje, pomoc organizacyjno-prawną
oraz wskazówki i nauki co do zasad działania rady,
za to, że pod auspicjami Biura Rady powstają nasze
uchwały.
• Gminnej Radzie Seniorów i wspaniałym Seniorom
z naszej gminy za uczestnictwo w naszych obradach
i dzielenie się doświadczeniem.
• Dyrektorom Szkół i Szkolnym Radom Rodziców za
motywowanie uczniów do startu w wyborach i zaangażowania się w życie naszej babickiej społeczności.
• Prezes Stowarzyszenia „Działajmy Razem” Pani Iwonie Postek-Turchońskiej za poparcie i inicjatywę
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
oraz zachęcanie radnych do działania.
Wszystkim Państwu jeszcze raz składam najszczersze podziękowania, a także wyrazy wielkiego szacunku, uznania i wdzięczności. Życzę Państwu nieustających zapału, motywacji i satysfakcji. Mam nadzieję, że
idea Młodzieżowej Rady Gminy będzie kontynuowana i będziemy mieli jeszcze wiele okazji do pracy na
rzecz gminy i mieszkańców.
opr. AK/foto: UGSB
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IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy
18 grudnia 2020 r. miała miejsce IV już sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Mimo pandemii,
która daje się we znaki niemal wszystkim, młodzieżowi radni są ciągle chętni do pracy na rzecz naszej
Gminy. Mimo że jesteśmy ograniczeni przez obostrzenia i reżim sanitarny, staramy się działać i zaznaczać naszą obecność.

nad kandydaturami na Przyjaciela Młodzieży. Na podstawie uchwały Nr 4/2020 Młodzieżowej Rady Gminy
ws. przyznawania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” do
30 listopada wpłynęły dwie kandydatury: wójta gminy
Sławomira Sumki oraz Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Radni dyskutowali nad
kandydaturami w czasie sesji, wysuwając swoje argumenty popierające kandydatów. Zdaniem radnych obie
Pierwszą ważną sprawą, którą zajęli się radni była Radio- kandydatury ponadprzeciętnie zasłużyły się dla młostacja Babice i zbliżający się wielkimi krokami jej jubileusz. dzieży w naszej gminie, zatem dokonanie rozsądnego
Radni mieli już szansę uczestniczyć
wyboru nie będzie łatwe. Wybory
w styczniowej gali inauguracyjnej
laureata nastąpią w głosowaniu taj18 grudnia 2020 r. miała
„Centrum Nauki – Radiostacja Transnym, a ze względu na sesje zdalne,
miejsce IV już sesja
atlantycka”, podczas której przy
nastąpi to w sposób korespondenMłodzieżowej Rady
udziale wielu znamienitych gości częcyjny. Ogłoszenie wyników będzie
Gminy Stare Babice.
sto podnoszono kwestie związane
miało miejsce w czasie kolejnego
z ochroną i promocją tego wyjątkoposiedzenia Młodzieżowej Rady
wego dziedzictwa historycznego. Przybliżono wówczas Gminy. Na zakończenie w głosowaniu ustalono skład
historię tej chlubnej inwestycji, będącej na tamte czasy komisji skrutacyjnej. Przewodniczący MRG Jan Waligóewenementem znakomitej myśli technicznej.
ra ogłosił przerwę w obradach do czasu zliczenia głoPodczas IV sesji Jarosław Chrapek specjalista ds. hi- sów. Wznowienie obrad nastąpi w styczniu.
storycznych Domu Kultury Stare Babice i prezes stoMłodzieżowa Rada Gminy serdecznie zaprasza do
warzyszenia Park Kulturowy Radiostacja Transatlan- śledzenia profilu na facebooku: facebook.com/mrgtycka przedstawił radnym losy Radiostacji i podkreślił starebabice oraz transmisji obrad na kanale YouTube
wagę zachowania jej dziedzictwa. Opowiedział radnym Urzędu Gminy.
o działaniach, które wspólnie z władzami Gminy i DoWarto jeszcze w tym miejscu podkreślić, że młomem Kultury mogliby podjąć, by nie stracić niepowta- dzieżowi radni oprócz oficjalnych posiedzeń sesyjnych
rzalnej okazji, jaką jest możliwość rozpropagowania uczestniczą także w wewnętrznych spotkaniach, podpamięci o Radiostacji w setną rocznicę jej powstania.
czas których ustalają plany swojej pracy oraz bieżące
Mając na uwadze powyższe argumenty, radni zde- działania.
Jan Waligóra
cydowali się podjąć jednogłośnie Uchwałę Nr 5/2020
Przewodniczący MRG
w sprawie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice,
tym samym lata 2021–2023
uznali latami jubileuszu 100-lecia Radiostacji i zobowiązali
się podjąć starania mające na
celu jak najszersze propagowanie wiedzy o niej. Zaapelowali
również do władz Gminy Stare
Babice oraz wszystkich ludzi
dobrej woli o uczestniczenie
w obchodach. Do uchwały dołączono stosowne uzasadnienie, mówiące o motywacjach
i celach, które przyświecały
Młodzieżowej Radzie w momencie podejmowania tych
zobowiązań.
Następnym punktem poJan Waligóra, Przewodniczący MRG
rządku obrad była dyskusja
10
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Rusza rozbudowa szkoły w Zielonkach-Parceli

Wyczekiwana inwestycja – rozbudowa szkoły podsta- zaprojektowano prostokątny plac wyposażony
wowej w Zielonkach-Parceli – nabiera kształtu i rozpę- w ławki i stojaki na rowery. Pomiędzy istniejącym
du. Rok temu, na łamach „Gazety Babickiej” nr 2/2020 budynkiem szkoły, a projektowaną rozbudową zaplaopisaliśmy koncepcję rozbudowy, która wówczas, de- nowano zielony skwer z okrągłym placem, dostępny
cyzją wójta Sławomira Sumki, została zapoczątkowana komunikacyjnie z obydwu budynków i skomunikowaw odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na miej- ny z dalszą częścią istniejącej szkoły ciągiem pieszym,
sca dla kolejnych uczniów oraz przepełnienie obecnej przecinającym łącznik dwukondygnacyjny.
szkoły, uruchomionej niespełna trzy lata temu.
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta z weRok temu rozpoczął się proces planowania i projek- wnętrznym dziedzińcem, który służyć będzie beztowania, aby wreszcie w tym roku ruszyć pełną parą piecznej rekreacji uczniów. Zapewniono możliwość
z budową nowego obiektu. Wykonawcą dokumentacji wyjścia na dziedziniec z przyległych ciągów komunikaprojektowej było GPK „EKO-Babice” Sp. z o.o. Inwesty- cyjno-rekreacyjnych i świetlic.
cja sfinansowana zostanie ze środZałożono spójność rozwiązań
ków własnych Gminy, a budowę bęarchitektonicznych części projekW południowej części
dzie realizował podmiot wyłoniony
towanej
z istniejącym zespołem.
budynku znajdzie się
w przetargu. W najbliższym czasie
Bryła budynku projektowanej roz5 klas uczniowskich, sala
planowane jest ogłoszenie postębudowy będzie ukształtowana
rekreacyjna z zapleczami
powania przetargowego.
przez skośne połacie dachów o naoraz zespoły sanitariatów.
Prace budowlane rozpoczną się
chyleniu 25%, analogiczne do daNa
pierwszym
piętrze
wiosną. „Gazeta Babicka” towarzychów w budynkach istniejących.
zlokalizowano 19 sal
szyć będzie postępom w inwestycji
Główne wejście do budynku bęlekcyjnych,
w
większości
i relacjonować przełomowe kroki.
dzie prowadzić od strony ul. Rez zapleczami oraz
Na początek przybliżamy Państwu
kreacyjnej. W przestronnym hallu
3
gabinety...
ogólny zarys układu funkcjonalnowejściowym odbywać się będzie
-przestrzennego.
rozdzielenie dzieci z klas starszych
Obecnie zespół budynków składa się z trzech po- i młodszych. Przez lewą stronę hallu, poprzez szatnie,
wiązanych części: szkoły podstawowej, domu kultury starsze dzieci przemieszczać się będą łącznikami do
i hali sportowej. Projektowaną rozbudowę ukształ- istniejącego budynku szkoły, który będzie przeznatowano tak, by stworzyć optymalne połączenia ze czony dla nich. Nowy budynek służyć będzie dzieszkołą istniejącą. Nowy budynek powiązano z obec- ciom młodszym, dla których przewidziano szatnię
nym dwoma łącznikami. Przed wejściem do budynku z prawej strony hallu. Cztery otwarte klatki schodowe
12
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pozwolą na optymalne rozłożenie komunikacji dzieci.
Przewidziano również dźwig osobowy, dostosowany
do użytku przez osoby niepełnosprawne.
Z hallu wejściowego, oprócz szatni, będzie również
dostęp do pomieszczeń dyrekcji i administracji szkoły, pokoju nauczycielskiego oraz świetlic otwartych

które przebywać będą na tym piętrze, przewidziano
odpowiednią ilość sanitariatów oraz wielkość przestrzeni do rekreacji.
Poddasze budynku przeznaczono w części również na
przestrzeń użytkową (zajęcia dodatkowe, harcówki itp.).
Łączniki prowadzące z nowego do istniejącego bu-

na dziedziniec służący rekreacji dzieci. Przy wejściu
będzie zlokalizowana również portiernia oraz ogólnodostępne sanitariaty.
W południowej części budynku znajdzie się 5 klas
uczniowskich, sala rekreacyjna z zapleczami oraz zespoły sanitariatów. Na pierwszym piętrze zlokalizowano 19 sal lekcyjnych, w większości z zapleczami,
oraz 3 gabinety: dla logopedy, pielęgniarki i psychologa szkolnego. Ze względu na bardzo dużą ilość dzieci,

dynku szkoły umiejscowiono zgodnie z układem korytarzy w obecnej szkole. Łącznik od strony południowej
będzie poprowadzony na dwóch poziomach (parter
i piętro). Pozwoli to sprawne przemieszczanie się
uczniów starszych klas oraz dzieci młodszych idących
na posiłki i do hali sportowej. Łącznik od strony północnej będzie poprowadzony tylko na poziomie piętra, z prześwitem na parterze.
opr. IB
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„EKO-Babice” nowym odbiorcą odpadów
23 grudnia 2020 r. Gmina Stare Babice zawarła umowę
Na terenie gminy Stare Babice odpady odbierane są
na odbiór i transport odpadów komunalnych od wła- zgodnie z harmonogramem, który został doręczony do
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Państwa posesji. Zbiorczy plan wywozu odpadów możgminy z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym na też znaleźć w internecie pod adresem: https://stare„EKO-Babice”.
-babice.pl/.../terminy-wywozu-odpadow-w-2021/.
Od stycznia br. odpady z terenów naszej gminy będą odSzczegółowe zasady segregacji znaleźć można na strobierane przez „EKO-Babice”. Do tej pory zadanie to było nie internetowej UG poruszając się następującą ścieżką:
realizowane przez Przedsiębiorstwo
Strona główna > Ochrona środowiska
Od stycznia 2021 r. odpady
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz.
> Odpady > Zasady segregacji. Można
Zadanie to zostało powierzone
też skorzystać z linku: https://starez terenów naszej gminy
spółce gminnej w trybie in-house.
-babice.pl/ochrona.../odpady/zasadybędą odbierane przez GPK
Zagospodarowaniem odpadów na-segregacji.
„EKO-Babice”.
dal będzie zajmowała się firma
zewnętrzna („BYŚ”), która została wyłoniona w wyniku UWAGA, WAŻNE!
postępowania przetargowego na rok 2021. Zaletą dzia- • Odpady odbierane są od godz. 6:00.
łalności prowadzonej w trybie in-house jest szczegó- • Prosimy pamiętać, że pojemniki na odpady zmieszane
łowy nadzór nad realizacją usług odbioru i transportu
nie będą wymieniane.
odpadów oraz zwiększenie jej efektywności. Tego typu • Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję, a właprzekazanie in-house odbyło się już w innych miastach
ściciele nieruchomości posiadający altanki śmietnikowe
Polski. Pomimo nacisków prywatnych firm gospodazobowiązani są je udostępnić w dniu odbioru przed
rującymi odpadami coraz więcej gmin decyduje się na
wskazaną godziną.
powołanie własnej spółki do odbioru odpadów.
• Posegregowane odpady nie powinny zawierać domiePrzy okazji tematu odpadów warto przypomnieć, iż
szek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza – niesegresprawa ich segregowania i przestrzegania zasad tego
gowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieprocesu nie wynika już jedynie z dobrej woli mieszkańczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywoców, czy osobistej troski o ekologię, lecz także z pozowe mogą odmówić ich przyjęcia w ramach odbioru
wodu obowiązujących przepisów zawartych w „Ustaodpadów segregowanych. W tym przypadku będą one
wie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”, ogłoszonej
odebrane jako odpady zmieszane.
w „Dzienniku Urzędowym 2013 poz. 21”. Za niedopeł- • Pytania dotyczące odbioru odpadów lub ewentunienie przez właściciela nieruchomości obowiązku sealne reklamacje można zgłaszać bezpośrednio do
gregacji odpadów opłata z tytułu gospodarowania odGPK „EKO-Babice” pod nr. telefonów: 880 526 450
lub 22 722 90 08 wew. 135 lub mailowo: odpady@ekopadami komunalnymi wyniesie 135,20 zł od osoby na
-babice.pl
miesiąc (tj. czterokrotność opłaty podstawowej).

Podpisanie umowy. Od lewej: Marcin Łasiński
Prezes Zarządu GPK Eko-Babice, Renata Skalska
Członek Zarządu, Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice
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Rozmawiamy z Renatą Skalską Członkiem Zarządu
GPK „Eko-Babice”
GB: Czy odbiór odpadów to duże zadanie dla Przedsiębiorstwa?
RS: Dla firmy, która zajmuje się odbiorem i transportem
odpadów przez ileś lat jest to praca standardowa, natomiast dla przedsiębiorstwa, które wchodzi po raz pierwszy w temat, jest to bardzo duże wyzwanie: prawne, organizacyjne i techniczne. W obecnym porządku prawnym
aby móc odbierać i transportować odpady, konieczne
jest uzyskanie stosownych zezwoleń i wpisów takich jak
wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej
w Urzędzie Gminy, wpis do Bazy Danych o Odpadach
i uzyskanie zezwolenia Starosty Powiatowego na transport rzeczy. Działania zmierzające do uzyskania tych
wpisów i zezwoleń rozpoczęliśmy już od marca 2020
roku. Konieczne było wypracowanie modelu organizacji
pracy przy odbiorze odpadów oraz dokonanie symulacji
wyliczeń ekonomicznych wykazujących, jaki jest koszt
obsługi. Wyliczenia te były potrzebne nie tylko dla Spółki, ale także dla Wójta i Radnych, aby przekonać ich co
do zasadności powierzenia Spółce GPK „EKO-Babice”
odbioru i transportu odpadów od mieszkańców gminy.
W okresie od kwietnia do sierpnia roku ubiegłego odbyło się kilka spotkań z pracownikami urzędu i Wójtem,
na których prezentowaliśmy nasze opracowanie, a także
wsłuchiwaliśmy się w sugestie i zalecenia płynące z gminy. W czerwcu Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę wyrażającą zgodę, aby powierzyć „EKO-Babicom” gospodarkę odpadami. Ustaliliśmy harmonogram działań
organizacyjnych i technicznych, aby być przygotowanym do rozpoczęcia prac od 01.01.2021 roku. Konieczne
było też wykonanie naboru pracowników oraz kierownika, a także rozpisanie przetargów na zakup worków oraz
wynajem i zakup sprzętu.

GB: Jakie środki finansowe musiała zainwestować Firma, by uruchomić najnowszą usługę dla mieszkańców?
RS: Spółka uzyskała kredyt na zakup sprzętu w wysokości 4 mln zł. Ponieważ w pierwszym okresie korzystamy z używanego sprzętu wynajmowanego, natomiast
teraz mamy rozpisany przetarg na zakup 4 śmieciarek
z terminem składania ofert 02.02.2021. Wtedy dopiero
okaże się, jaka będzie rzeczywista wielkość zaangażowanych środków.
GB: Czy to jest inwestycja, która z czasem będzie przynosiła zyski do kasy Przedsiębiorstwa i Gminy?
RS: W założeniach kalkulacyjnych przyjęto zysk na poziomie 1,8 %. Taka była decyzja władz gminy w tym zakresie. W dalszej perspektywie zamierzamy świadczyć
zamówienia dla podmiotów gospodarczych, które poprawią poziom wysokości zysku.
GB: Ile nowych osób znalazło zatrudnienie?
RS: Zatrudniono 8 kierowców, 6 ładowaczy, kierownika
i specjalistę ds. rozliczeń i reklamacji. Prawie wszyscy
nowozatrudnieni są mieszkańcami gminy Stare Babice.
GB: Domyślam się, że początki mogły nieść ze sobą
pewne trudności?
RS: Na uwagę zasługuje fakt że bardzo dobrze układa
się moja współpraca z gminą tj. z Wójtem i Referatem
Ochrony Środowiska. Mam nadzieję że mieszkańcy
gminy poza zwróceniem uwagi, że odpady odbierają
samochody z logo „EKO-Babic” nie odczuli zmiany firmy. Ponieważ uczymy się szczegółowej topografii gminy, mogą zdarzyć się przypadki nieodebrania odpadów
– za co z góry przepraszam.
GB: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
RS: I ja dziękuję.
rozmawiała: AK/foto: UGSB
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Bezpłatne KTG i monitoring
11 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka podpisał z firmą Med Systems Sp. z o.o. list
intencyjny w sprawie uruchomienia na terenie Gminy Stare Babice szeregu bezpłatnych telemedycznych
programów zdrowotnych.
Med Systems zamierza w przyszłości uruchomić na
terenie gminy Stare Babice szereg bezpłatnych programów zdrowotnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów oraz przekazać system medyczny wykonywania badań przesiewowych
i cyklicznych dla uczniów szkół i przedszkoli oraz innych mieszkańców gminy Stare Babice.
Pierwszy realizowany będzie programem skierowany do kobiet w ciąży mieszkających na terenie gminy
Stare Babice. Jest to system opieki telemedycznej Carebits polegający na udostępnieniu sprzętu KTG i prowadzeniu monitorinu ginekologiczno-położniczego.
Carebits umożliwia monitorowanie dobrostanu ciąży
w domowym zaciszu, dzięki czemu minimalizowana
jest konieczność wizyty w gabinecie lekarskim.

Zapraszamy kobiety w trzecim trymestrze ciąży do
skorzystania z bezpłatnego programu.
Wstępne zgłoszenia i szczegółowe pytania prosimy
kierować na adres: ktg@stare-babice.pl
Więcej informacji o Carebits: https://www.carebits.pl
opr.: IB/foto: UGSB

Gmina Stare Babice wyróżniona w X jubileuszowej
edycji konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
Program „Samorządowy Lider
Edukacji” to jeden z najbardziej
cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich
inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy „Polska Nagroda Jakości”.
Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód
do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub
województwa.
W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów
złożona z naukowców pracujących
w wybranych polskich uczelniach
(m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Humanitas) dokonuje oceny działań samorządów w sferze
zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone
regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł
„Samorządowego Lidera Edukacji”, mogą również otrzymać Wyróżnienia Nadzwyczajne. Certyfikat jest jednym
16
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z najbardziej cenionych, elitarnych
i rozpoznawalnych wyróżnień jakości,
jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod
względem polityki oświatowej gminy,
powiaty i województwa w Polsce.
Wśród dotychczasowych Laureatów
znajdują się m.in. Gdańsk, Lublin,
Katowice, Gdynia, gmina Kozienice,
Aleksandrów Łódzki, powiat Słupecki, Bydgoszcz, gmina Wisznia Mała
i wiele innych znakomitych polskich
jednostej samorządu terytolialnego.
13 grudnia 2020 roku Gmina Stare Babice otrzymała Certyfikat oraz
Wyróżnienie w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat został przyznany
na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu jako
gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie
priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę
stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów samorządu.
opr. AK

Korespondencja podatkowa na platformie ePUAP
Doręczanie pism przez organy podatkowe drogą internetową staje się coraz bardziej popularnym sposobem wymiany korespondencji. E-korespondencja
odbywa się przez elektroniczną skrzynkę podawczą
(wykorzystuje się do tego platformę ePUAP) lub Portal Podatkowy.
Podatnik otrzymuje pisma w formie elektronicznej,
jeżeli spełni jeden z następujących warunków. Pierwsza
opcja: złoży pismo w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub
Portal Podatkowy. Druga: wystąpi o przekazywanie pism
przez internet i wskaże adres elektroniczny. Trzecia: wyrazi zgodę na stosowanie takiej formy doręczenia i poda
adres elektroniczny. W każdej chwili można zrezygnować z odbierania dokumentów przez internet.
Doręczanie pism za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywa się poprzez wysłanie przez
organ podatkowy na adres elektroniczny adresata zawiadomienia z adresem elektronicznym, z którego można
pobrać dokument, a także pouczeniem dotyczącym
sposobu jego odbioru. To zawiadomienie można porównać do awizo stosowanego w usługach pocztowych.
Adresat nie otrzymuje na tym etapie samego pisma,

a jedynie informację o możliwości jego odebrania. Dostęp do treści dokumentu otrzymuje się dopiero po
kliknięciu w podany link i podpisaniu urzędowego poświadczenia odbioru (np. kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
Korzystanie z korespondencji podatkowej z Urzędem Gminy Stare Babice przez platformę ePUAP będzie możliwe po złożeniu Oświadczenia, które można
znaleźć na stronie internetowej UG, idąc następującą
ścieżką: Strona główna > Aktualności > Korespondencja podatkowa na platformie ePUAP; lub bezpośrednio pod linkiem: https://stare-babice.pl/wp-content/
uploads/2021/01/oswiadczenie-ePUAP.pdf.
W oświadczeniu należy podać domyślny adres skrzynki ePUAP, na którą po złożeniu oświadczenia będzie doręczana korespondencja podatkowa.
Wypełnione oświadczenie należy przesłać e-mailem na adres: rpiedg@stare-babice.pl lub złożyć do
skrzynki na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy. Można też wypełnić
powyższy dokument i złożyć przez ePUAP jako pismo
ogólne.
opr. AK

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2020 r. na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których będzie udzielana pomoc dla
osób uprawnionych.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej (przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa się pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej).
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu: 22 733 72 83
w poniedziałki i czwartki.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu
się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania
się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.
Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego można odnaleźć na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
Punkt pomocy prawnej w Starych Babicach: Urząd
Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, pokój nr 23, piętro 1: pon.–śr., pt. 14: 00–18 00; czw. 10:00–14:00.
Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego nie są
prowadzone punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
opr. AK
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Zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością
Centrum Medyczne ARNICA zaprasza na realizowane w ramach NFZ zajęcia rehabilitacji dla dorosłych
z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
lekkim i umiarkowanym. Zajęcia będą prowadzone
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–20.00.
Szczegóły dotyczące kwalifikacji pacjentów:
•P
 rogram przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku

życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
lekkim albo umiarkowanym (albo orzeczeniem równoważnym do któregoś z tych dwóch stopni), niezależnie
od miejsca zamieszkania.
•K
 walifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji
przez świadczeniodawcę posiadania przez pacjenta
ww. orzeczenia o niepełnosprawności.
•K
 walifikacja medyczna pacjenta do Programu realizowana jest przez wyznaczonego fizjoterapeutę

do którego należy m. in.:
diagnostyka funkcjonalna
pacjenta oraz kwalifikacja,
planowanie i prowadzenie
fizjoterapii.
•U
 dzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
Programu nie wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
•N
 a wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla
każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel fizjoterapii a także zakres i optymalną intensywność
świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji
założonego celu.
Zapisy na zajęcia prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://cmarnica.pl/
zapytaj-o-wizyte/ lub telefonicznie 22 100 32 35.
materiały prasowe ARNICA

Darmowe poradnictwo psychologiczne

Darmowe grupy wsparcia
online
Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl
i Fundacja PZU są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji
o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78.
W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje
możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów
psychologicznych z użytkownikami z województwa
mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmu-

je zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem
i przezwyciężania problemów życiowych związanych
z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.
Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl
materiały prasowe Grupa Wsparcia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
ZAPRASZA
Osoby chcące zaprzestania szkodliwego picia alkoholu
Osoby najbliższe dla nadużywających alkohol lub inne podobnie działające środki
do kontaktu w każdy: wtorek; 17.00–20.00
środę; 14.30–16.30
sobotę; 12.00–14.00
telefonicznie nr. 22 722 04 93 lub e-mailowo: gkrpa@stare-babice.pl
spotkania z terapeutami odbywają się po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu
GWARANTUJEMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ NIE POTĘPIAMY, NIE OSĄDZAMY,
NIE KRYTYKUJEMY – POMAGAMY
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informacje
UWAGA!
Prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej Urzędu Gminy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że również ta dyskusja odbędzie się online.
Decyzja uzależniona jest od tego, czy ilość zgłoszonych osób nie przekroczy dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym.

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
RPP.6721.12.2021

Stare Babice, dnia 07.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych położonych
we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki-Parcela, 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, 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 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki –
Parcela, w Gminie Stare Babice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu odbędzie się w dniach od 18 lutego 2021 r. do 15 marca 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.starebabice.bip.
net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parcela przyul. 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
− u stnie 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 29 marca 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 dnia3 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 29 marca 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 26 lutego 2021 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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30 lat „Gazety Babickiej”
Rok 2020 był jubileuszowym dla „Gazety Babickiej”. Powstała ona w wyniku przemian ustrojowych, które rozpoczęły się po wyborach w czerwcu 1989 roku. Pierwszy
numer ukazał się z oznaczeniem „styczeń”, ale trafił do
rąk czytelników 28 lutego 1990 roku.
Na tytuł ogłoszono konkurs. Pomysłodawcą zwycięskiej nazwy gazety, nawiązującej do „Gazety Wyborczej” był plastyk z firmy Jarosława Stokowskiego,
fundatora pierwszego numeru. Pierwszym redak-

torem Gazety był Stanisław Fijałkowski – nauczyciel
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Starych Babicach, instruktor harcerstwa. W późniejszym okresie „Gazetę
Babicką” prowadziła przez 5 lat Joanna Regulska.
Od marca 2002 roku przez 13 lat redaktorem naczelnym był Marcin Łada, uhonorowany za promowanie
i upowszechnianie historii terenu gminy Stare Babice
nagrodą Babinicz 2012. Od marca 2015 r. redakcją gazety zajmował się Referat Promocji i Rozwoju Gminy,
a od kwietnia 2018 r. – Dom Kultury Stare Babice.

Wspomnienia Stanisława Fijałkowskiego
Spotkanie ze Stanisławem Fijałkowskim to niezwykłe
przeżycie. To człowiek – chodząca historia. Jego opowieści o działalności solidarnościowej, a potem harcerskiej zasługują na oddzielne rozmowy, spisanie i wydanie. Skądinąd nasz rozmówca uchylił rąbka tajemnicy
o tym, iż pracuje nad publikacją o harcerstwie w gminie
Stare Babice. W tym miejscu odnotowujemy tylko fragmenty rozmowy dotyczące Gazety Babickiej.
GB: Panie Stanisławie, czy pamięta Pan moment, okoliczności, w których powstał pomysł utworzenia gazety?
SF: Trudno dziś odtworzyć taką konkretną chwilę. Ważne
jest, że po wyborach w 1989 roku powstała przestrzeń do
działań. Zawodowe Koła Solidarności (Rolnicza, Nauczycielska itd.) 3 maja 1990 roku zjednoczyły się w gminie
i utworzono Gminny Komitet Obywatelski Solidarność
Babice. Na początek czerwca wyznaczone były wybory,
więc była pilna potrzeba, by dotrzeć do ludzi – potrzeba
gazety była wyraźna i bezdyskusyjna. We trzech ze Stanisławem Zającem i Janem Żychlińskim udaliśmy się do
pana Jarosława Stokowskiego z prośbą o pomoc przy wydaniu pierwszego numeru.
GB: Kim był pan Stokowski?
SF: Po transformacji w 1989 roku jako jeden z pierwszych
rozwinął własną działalność gospodarczą, otworzył drukarnię; było to drukowanie metodą sitodruku.
GB: Czy zespół redakcyjny był duży?
SF: To była otwarta gazeta. Wiele osób do niej pisało:
Zbigniew Oracz, ja, Jan Żychliński, Ireneusz Siemiątkowski,
Janusz Śliżewski, czy gościnnie u nas, doświadczona redaktorka z któregoś z pism z Warszawy – Irena Janowska.
Maszynopisaniem zajmowała się Renata Kosiorek.
GB: Czy problematyka poruszana na przestrzeni lat bardzo się zmieniła?
SF: Tak naprawdę to chyba niewiele. Poza przygotowaniem ludzi do wyborów poruszaliśmy tematy komunika20
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cji PKS, linii autobusowych, budowy
trasy szybkiego ruchu na obrzeżach
Kampinoskiego Parku Narodowego.
GB: Czy w początkowych latach gazeta ukazywała się regularnie?
SF: No nie, nie było nas na to stać.
Poza tym, po wyborach zaspokojona została najważniejsza potrzeba,
która była powodem jej powstania
– wybory stały się faktem.
GB: W jakich okolicznościach biuletyn, czy gazeta przedwyborcza stała się pismem urzędu?
SF: Po śmierci Stanisława Zająca jego nastepca wójt gminy Krzysztof Turek zadecydował, że gazeta powinna być
wydawana jako informator gminny. Informować mieszkańców o wszystkich ważnych wydarzeniach, mających
miejsce na tym terenie.
GB: Proszę przytoczyć jedną z ciekawszych historii związanych z Pana działalnością na terenie gminy.
SF: Chyba jest ona związana z najstarszymi zapiskami
o Babicach. W wielu publikacjach i mapach mamy odnotowany rok 1400 jako najstarszy dokument o naszych
terenach. W związku z tym wójt Turek zasugerował, by
na 600-lecie, czyli w roku 2000, przygotować specjalne
uroczystości. Udałem się więc do Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie miały miejsce początki prac
nad dokumentami dotyczącymi ziem książąt mazowieckich. Profesor Maciej Paczuski udostępnił mi pudło z zapiskami dotyczącymi Babic i tam odnalazłem dokument
datowany na rok 1313. Zdumienie moje nie mało granic!
Udałem się z tym do wójta. Postanowiliśmy poczekać
jeszcze 13 lat i świętować 700-lecie naszej miejscowości.
Z tej okazji napisałem, a Gmina pomogła mi wydać, książkę „Babice i okolice. Historia i dziedzictwo”.
rozmawiała: AK

Wspomnienia Marcina Łady
O swojej pracy w redakcji „Gazety Babickiej” opowiada
Marcin Łada, redaktor naczelny w latach 2002–2015.

i merytoryczne. Wszystkie tematy konsultowaliśmy jeden raz
i były realizowane, bez zbędnych
Moja przygoda z „Gazetą Babicką” rozpoczęła się na ulepszeń i poprawek, co nieraz
początku 2002 roku. Kiedy jeden z kolegów dziennika- dzieje się w pracy redakcyjnej,
rzy powiedział mi, że szukają kogoś do pracy w Starych gdy, tuż przed drukiem, szefoBabicach, zupełnie nie wiedziałem, gdzie leży ta miej- wie lubią wprowadzać do skońscowość. Mieszkałem wówczas w centrum Warszawy, czonych już artykułów „lepsze”
a moje trasy wycieczkowe wiodły zazwyczaj w kierun- wersje dobrych tekstów.
kach: Wilanowa, Podkowy Leśnej i Zegrza. Nigdy jakoś
Dużą pomocą służyła nam zanie przejeżdżałem przez Babice. Okazało się, że to bliżej, wsze sekretarz gminy Wiesława
niż myślałem…
Wojtachnio, a życzliwość i zrozumienie dla potrzeb rePodczas pierwszego spotkania z wójtem Krzysztofem dakcji okazywali właściwie wszyscy pracownicy Urzędu
Turkiem i zastępcą wójta Jolantą Stępniak powiedziano Gminy. Radość sprawiało mi obserwowanie i opisywanie
mi, że dotychczasowa redaktor gazety rezygnuje z jej rozwoju babickiej gminy. Dumą napawały realizowane inprowadzenia i mogę zająć jej miejsce – pod warunkiem, westycje, budowy dróg, modernizacje szkół, pojawienie
że przedstawię za parę dni koncepcję nowego wydania się skwerów i stref rekreacji. Polska samorządowa dała
w unowocześnionej formie. Tak się też stało. Za tydzień Ziemi Babickiej wielką szansę i dobrze ją tu wykorzystaprzyjechałem z gotowym szpiglem,
no. Cieszyłem się również z sukcesów
czyli z rozrysowaną na papierze
mieszkańców gminy – opisywaliśmy
Praca w redakcji była dla
koncepcją całej gazety, z wyodrębzarówno sukcesy sportowe młodziemnie służbą dla lokalnej
nionymi działami tematycznymi,
ży, jak i laury chórów seniorów. Byspołeczności…
a także koncepcją okładki i działu
liśmy z mieszkańcami w sytuacjach
ogłoszeniowego. Gazeta miała formułę miesięcznika trudnych – przy wypadkach drogowych, powodziach,
i tworzona była wg mojej koncepcji przez dwie osoby.
pożarach, jak i podczas świąt, różnych uroczystości i podProjekt został zaakceptowany i rozpocząłem pracę. czas festynów. Przez lata zrosłem się z babicką społeczMiałem wówczas swoją firmę – jednoosobową działal- nością, utożsamiając się z tą ziemią i jej mieszkańcami. Tu
ność gospodarczą i w takiej formie – wystawiając rachun- naprawdę mieszkają wspaniali ludzie…
ki, rozliczałem się z gminą. To o tyle ważne, że nigdy przez
W naszej pracy redakcyjnej nie brakowało również nakilkanaście lat prowadzenia gazety nie brałem zwolnienia, głych wydarzeń. Pewnego dnia na przejeżdżający ulica
a wynagrodzenie dostawałem tylko za gotowy, opubliko- Warszawską „Wyścig Pokoju” spadł helikopter. Byłem
wany numer. Nie było zatem specjalnie kiedy pochorować przy tym! Na szczęście pilot zdołał posadzić maszynę
czy odpocząć, pracy w redakcji bowiem nie brakowało.
w ogrodzie kilka centymetrów od domu. Jednak urwane
Przez te wszystkie lata za siedzibę redakcji służyło nam wielkie śmigło przeleciało tuż nad głowami kolarzy. Nie
jedno z pomieszczeń w piwnicy Urzędu Gminy. Znajomi było ofiar!
podśmiewali się, że robimy „gazetę podziemną”. SkombiNieco później doszło do zabójstwa w jednym ze
nowaliśmy tam jakieś dwa stare biurka, był telefon i jeden składów materiałów budowlanych, a także do napadu
komputer, pojawił się nawet duży fotel, na którym siadali na bank. Dzięki dobrej współpracy z Komendą Powiatogoście udzielający wywiadów.
wą Policji mieliśmy sporo informacji o przestępstwach,
W tym momencie, jak Państwo zauważyliście, przesze- stąd w gazecie był dział kryminalny. Pomagaliśmy także
dłem na liczbę mnogą. Ponieważ gazeta była tworzona policjantom w propagowaniu zasad bezpieczeństwa,
przeważnie przez dwie osoby. Razem ze mną pracowa- opisywaliśmy działania dzielnicowych, a także sukcesy
ły w redakcji, przez kolejne lata: Janina Tomczyk, Aneta policji konnej, która wówczas funkcjonowała w naszym
Kołaczyńska i najdłużej Karolina Gwarek. Współpraco- powiecie.
wałem także z Kamilem Malinowskim, Romanem WojŻyjemy coraz szybciej, przez lata przyśpieszeniu uległa
ciechowskim, Agnieszką Miszczak i jeszcze kilkoma oso- także praca dziennikarska. Kiedy rozpoczynałem pracę
bami, które miały w redakcji praktyki dziennikarskie.
w „Gazecie Babickiej”, zdjęcia wykonywałem jeszcze na
Bardzo miło wspominam pierwszą dekadę mojej pra- taśmach fotograficznych. Trzeba było je wywołać, wykocy w Starych Babicach. Kontakty z wójtem Krzysztofem nać odbitki, a potem skanować. To wszystko zajmowało
Turkiem, a zwłaszcza z jego zastępczynią Jolantą Stępniak, masę czasu. Dziś już wszystko wysyłamy drogą elektroktóra nadzorowała pracę redakcji, były bardzo serdeczne niczną, a wiadomości z najdalszych stron świata pojawiają
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się w ciągu kilku sekund. Redagowanie gazet wymaga stałego doskonalenia się w dziedzinie informatyki, a przyśpieszenie wydaje się nie mieć końca…
Nie brakowało również zabawnych wydarzeń. Kiedyś
przeprowadziłem wywiad z prezesem Koła Wędkarskiego panem Januszem Pazurkiem, który opowiadał m.in.
o dorodnych rybach w zielonkowskich stawach. Mój
rozmówca złowił tam pięknego karpia i niczym w bajce
o złotej rybce, postanowił darować mu życie. Zabrał go
jednak ze sobą i wpuścił do przydomowego oczka imponującej wielkości. Gdy zastanawialiśmy się, jak zilustrować wywiad, pan Pazurek zaproponował, że przyniesie
tego karpia ze swojego oczka, zrobimy zdjęcie i zaniesie
go z powrotem. Tak się też stało. Kilka dni po ukazaniu
się artykułu, do sekretariatu gminy wbiegł jeden z mieszkańców, w stanie wskazującym na spożycie … z „Gazetą
Babicką” w ręce i wykrzykiwał:
– To wszystko nieprawda! W Zielonkach wcale nie ma
ryb, widziałem – oni tego karpia przynieśli!
Kolejną bardzo zabawną historią były kulisy wizyty
w naszej gminie Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej. Tak się złożyło, że to ja byłem sprawcą tej wizyty,
oczywiście w uzgodnieniu z władzami gminy. Zapraszałem Panią Prezydentową przez pół roku, dzwoniąc do jej
sekretarza co tydzień.
Któregoś dnia, około godz. 15:00 dostaję telefon.
– Pani Prezydentowa może jutro rano przyjechać do
Babic, co pan na to?
– Jak to jutro??? Nie zdążę nikogo uprzedzić – odpowiedziałem – trzeba zawiadomić wójta, szkołę! – przecież taką wizytę trzeba przygotować!
Należało choć wykosić trawę w Alei Dębów Katyńskich! Pani Prezydentowa z pewnością zechce podejść
do dębu pamięci jej męża Ryszarda Kaczorowskiego, a tu
trawa po pas. Co robić?
– Jeśli nie jutro, to nie wiem kiedy przyjedziemy – usłyszałem w odpowiedzi.
Pobiegłem do sekretariatu.
– Co robić? – zapytałem.
– A niech przyjeżdża – odpowiedział wójt znad jakichś
dokumentów.
Zadzwoniłem szybko w kilka miejsc, no i się zaczęło. Wszyscy mnie mocno krytykowali i nie szczędzili
ostrych słów.
– Przecież dzieci nie zdążą przygotować programu artystycznego!
– Czyś pan zwariował? – prezydentowa Komorowska,
tak nagle? Musimy zamknąć całą ulicę i obstawić teren!
– Nie Komorowska, tylko Kaczorowska – wyjaśniałem.
A kto skosi trawę? Pobiegłem szybko sam ją wyrywać,
zwłaszcza z okolic prezydenckich dębów… Całe szczęście
następnego dnia aleję pięknie wykoszono, prace ustały
na kilka minut przed przybyciem pani Prezydentowej.
22

Nr 1 (293) styczeń/luty 2021

Wizyta bardzo się udała. Pani Karolina Kaczorowska była
wzruszona, gdy zobaczyła dąb pamięci jej męża. Z zainteresowaniem wysłuchała historii Babic, odwiedziła Urząd
Gminy i gimnazjum w Koczargach. Jej wizyta sprawiła
wszystkim dużo radości – to prawdziwa przedwojenna
dama, a jednocześnie bardzo ciepła, serdeczna i bezpośrednia osoba. Dziś wspominam kulisy tej wizyty z humorem, ale wówczas, w sytuacji stresowej, do śmiechu
mi nie było…
Wiele godzin mojej pracy dziennikarskiej poświęciłem
zgłębianiu historii gminy Stare Babice i ludzi związanych
z tymi terenami. Przez lata starałem się upowszechniać
historię Transatlantyckiej Radiostacji Babice, historię walk
o wolność Polski na tych terenach, a także wcześniejsze
dzieje związane z obecnością w Lipkowie Henryka Sienkiewicza i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To
fascynujące obszary wiedzy i jednocześnie niezwykłe
dziedzictwo tej ziemi. Zamiłowanie do historii sprawiło,
że poświęciłem się także pracy społecznej, czego efektem są pamiątki historyczne i pomniki, w których miałem również swój skromny udział. Razem z grupą przyjaciół skupionych wokół Związku Oficerów Rezerwy RP
organizowałem coroczny Rajd „Szlakiem Naszej Historii”.
Wówczas poznałem obecnego Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę, który działał społecznie w naszych
szeregach i cieszę się, że jest nadal wielkim miłośnikiem
historii babickiej gminy i orędownikiem powstania Muzeum Radiostacji Babice na naszym terenie. Moim zdaniem babickie dzieje zasługują na promowanie ich na
świecie, a wielki sukces II RP, jakim była działalność Transatlantyckiej Radiostacji może również dziś być czynnikiem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki
i techniki, dlatego właśnie powinno powstać muzeum.
To szansa dla nas i warto z niej skorzystać!
Obecną formę „Gazety Babickiej” odbieram bardzo
pozytywnie. Cieszę się, że jest ona wydawana na doskonałym papierze, a zespół redakcyjny stara się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Doceniam ciężką pracę pana dyrektora Janusza Czai,
pań redaktorek Anny Królik i Izabeli Bek, bo dobrze wiem
ile trzeba trudu, aby wydać kolejny miesięcznik w tak dużej objętości. „Gazeta Babicka” była i jest kroniką gminnych wydarzeń, powstała w czasie przemian ustrojowych
i zrywu wolności Solidarności.
30 lat to dużo, cieszę się, że przetrwała i nadal się rozwija. Życzę Redakcji dużo sił do pokonywania codziennych
trudności, radości z tworzenia kolejnych wydań, a Czytelnikom satysfakcji z czytania ciekawych artykułów, poszerzających ich wiedzę na temat naszej małej Ojczyzny
i przemian zachodzących dookoła.
Życzę Państwu wszystkiego dobrego i kolejnych jubileuszy „Gazety Babickiej”!
Marcin Łada

Obecni redaktorzy o pracy w „Gazecie Babickiej”
Od kwietnia 2018 roku wydawcą „Gazety Babickiej” jest
Dom Kultury Stare Babice. Jak to zwykle bywa – każda
zmiana niesie za sobą nowe wyzwania. Z jednej strony
relacjonujemy z pierwszej ręki wydarzenia kulturalne,
a z drugiej strony – dokładamy wszelkich starań, aby
redakcji umiejscowionej w pewnym oddaleniu nie
umknęły żadne istotne sprawy związane z pracą Urzędu
i naszych samorządowców. Tu należą się szczególne słowa podziękowania Wójtowi Gminy Sławomirowi Sumce i pracownikom Referatu Komunikacji Społecznej za
wymianę informacji, nieustające wsparcie, poświęcony
czas i uwagę, a pracownikom Urzędu Gminy za merytoryczny wkład w tworzone treści.
Z okazji jubileuszu „Gazety Babickiej” postawiliśmy
sobie pytanie: czym jest dla mnie praca w naszym miesięczniku. Wykonujemy ją od kwietnia 2018 roku i z pewnością jest to proces ciągłych zmian.
IZABELA BEK redaktor
Praca w „Gazecie Babickiej” jest moją pasją i sprawia
mi ogromną przyjemność. Jestem wdzięczna, że mogę
współtworzyć tak pełne tradycji i ważne dla mieszkańców medium.
Oddycham Babicami, interesuję się życiem naszej gminy, uczestniczę w wydarzeniach, które fotografuję i relacjonuję. To też ciągła nauka, poznawanie nowego, udoskonalanie istniejącego. Mam tu możliwość realizowania
swoich pomysłów i rozwijania zainteresowań. Spotykam
się i rozmawiam z mieszkańcami gminy, szukam ciekawych tematów, które mogłabym prezentować na naszych łamach. Służę „Gazecie Babickiej” swoimi umiejętnościami, talentami i kompetencjami, które w tym
miejscu znajdują najlepsze zastosowanie.
Życzę nam wszystkim niegasnącego zapału, dużo siły
i radości w jeszcze lepszym rozwijaniu naszego gminnego miesięcznika, który ma tak długą i wspaniałą historię.

i spełnienie takiego marzenia, kiedy to praca sprawia
100% frajdę. Jest niezwykła, bo daje szansę spotykania
ciekawych ludzi i rozmów z nimi, uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności, poznawania historii tych ziem
i odnotowywania z kronikarską dokładnością tutejszych
wydarzeń. To aktywna obecność na festynach, spektaklach, maratonach, Marszach św. Mikołaja oraz w naszych szkołach i przedszkolach.
Wartością dodaną i niezaprzeczalną jest fakt, że wydawcą „Gazety” jest Dom Kultury Stare Babice. Ten fakt
znacząco wpłynął na kształt i zawartość miesięcznika,
wzbogacając go o reportaże z nowoczesnego i młodego ośrodka.
Jubileusz „Gazety” pozwolił mi prześledzić jej rozwój.
To dało mi jeszcze pełniejszy obraz rozwoju Babic. Jestem wdzięczna losowi, że tak pokierował moje kroki,
bym mogła tutaj zapuścić korzenie.
Życzę „Gazecie” i przyszłym redaktorom kolejnych dekad odnotowanych na stronach lokalnego czasopisma.

ANNA KRÓLIK redaktor prowadzący
Od prawie trzech lat Babice stały się moim drugim domem. Wcześniej, przez cztery lata byłam już związana
zawodowo z gminą Stare Babice, ale miało to zupełnie
inny wymiar. Tworząc „Gazetę” czuję bijące tętno naszej gminy…
Czym jest dla mnie praca wydawnicza? To czary! To
proces, podczas którego z początkowych pomysłów
i zamierzeń powstaje uporządkowany, zamknięty materiał – ciekawy, bogaty i różnorodny. To możliwość lepienia, jak z niekształtnej gliny, czegoś, co będzie miało i piękną formę, i użytkową funkcję. To dar od losu

JANUSZ CZAJA redaktor naczelny
Szanowni Państwo!
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu chciałbym przekazać słowa szacunku i podziwu wszystkim, którzy przez
wszystkie te lata współtworzyli „Gazetę”.
Z archiwalnych tekstów dostępnych na internetowych stronach UG widać różnorodność poruszanych
tematów, ogromny wkład pracy redaktorów, zaangażowanie w pracę dziennikarską i reporterską.
Chylę czoła, gratuluję i mam nadzieję, że tradycja
gminnej kroniki będzie podtrzymywana jeszcze przez
wiele lat.
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„Aktywni+” to nowy program z Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej skierowany do seniorów
Przyjęta przez rząd uchwała ustanawia na lata 2021–2025
nowy program, którego budżet w każdym roku wyniesie
40 milionów złotych. Marlena Maląg Minister Rodziny
i Polityki Społecznej powiedziała, że jego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Program „Aktywni+” będzie realizowany w czterech
podstawowych obszarach:
1. 
Aktywność społeczna – różne formy spędzania
czasu wolnego, rozwijanie wolontariatu w środowisku lokalnym, wspieranie osób niesamodzielnych
w miejscu zamieszkania.
2. Partycypacja społeczna – samoorganizacja środowisk osób starszych, zwiększenie wpływu na decyzje dotyczące warunków życia.

3. Włączenie cyfrowe – umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi technologiami sprzyjająca działaniom społecznym.
4. Przygotowanie do starości – wzmocnienie relacji
międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.
Nowy program dla seniorów jest kontynuacją polityki senioralnej realizowanej przez ASOS (Rządowy
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych). W ramach „Aktywnych+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz
osób starszych już od stycznia 2021 roku będą mogły
ubiegać się o dofinansowanie od 25 do 250 tysięcy
złotych rocznie.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/Źródło: MRiPS

Sprzęt dla seniorów z funduszy sołeckich
na 2020 rok
Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów, do której
przychyliły się Władze Samorządowe na zebraniach
sołeckich w 2020 roku, złożono wnioski na rzecz
osób starszych z naszej gminy.
Projekty udało się zrealizować w trzech sołectwach:
Zielonki Wieś, Kwirynów i Stanisławów, gdzie uzyskały
akceptację mieszkańców.
Z pozyskanych środków został zakupiony sprzęt
gimnastyczno-rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany na zajęciach ruchowych dla seniorów, prowadzonych przez fundacje „Aktywni dłużej” i „KIM” oraz
szafa do przechowywania tego wyposażenia, ustawiona w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach.
Karol Gałecki – członek Rady Seniorów zajął się zakupem sprzętu, sprawami organizacyjnymi i finansowymi i wraz z Marianną Kosińską rozdysponowaniem
pakietów.
W dobie pandemii, gdy zajęcia ruchowe prowadzone są online, sprzęt będzie wypożyczany do wykorzystania w domach.
Dziękujemy mieszkańcom gminy Stare Babice za
działania międzypokoleniowe, liczymy że w kolejnych
latach więcej sołectw włączy się do współpracy.
W sprawie wypożyczania sprzętu prosimy o kontakt: Karol Gałecki – tel. 606 127 667
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marianna Kosińska
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Święty Mikołaj od strażaków
Strażackie Pogotowie św. Mikołaja to akcja charyta- remizy prezenty przynosi też wielu indywidualnych
tywna wymyślona i organizowana przez strażaków darczyńców. Często przychodzą całe rodziny, czasem
z OSP Stare Babice. Od 2010 roku, już 11 razy, nasze pojedyncze osoby, które przy tej okazji oglądają nasze
czerwone samochody dostarczyły paczki najbardziej pojazdy, sprzęt, robią sobie zdjęcia.
potrzebującym dzieciom, które wskazywane są nam
Za wszystkie prezenty, te większe i te mniejsze jesteco roku przez pracowników Gminnego Ośrodka Po- śmy wszystkim niezmiernie wdzięczni. Najważniejsze
mocy Społecznej.
jest to, że dzielimy się swoim sercem, że dostrzegamy
W połowie grudnia zbieramy prezenty w naszej re- bardziej potrzebujących, że chcemy pomagać i wspiemizie, następnie je segregujemy w zależności od wieku rać się wzajemnie w naszej lokalnej społeczności. Dzięki
dzieci i pakujemy w specjalne worki strażackie. Tuż przed tym wszystkim osobom, którym nieobcy jest los innych,
wigilią ubieramy się w stroje św. Mikonasza akcja co roku kończy się sukWierszyki, laurki
łaja, wsiadamy w samochody strażaccesem. Mierzymy go szerokością
i podziękowania to wyrazy
kie i ruszamy z prezentami.
uśmiechów dzieci, które odwieradości dzieci
W tym roku odwiedziliśmy 38 rodzamy, wielkością ich uradowanych
dzin, a 96 dzieci dostało swoje prezenoczu. Zawsze są piosenki, wierszyki,
ty. Te liczby oczywiście zmieniają się,
laurki, samodzielnie przygotowaale każdego roku są podobne, łatwo
ne podziękowania i to właśnie te
więc policzyć, ile przez te lata przygowyrazy radości dzieci nadają sens
towaliśmy świątecznych paczek.
naszej akcji.
Nasza akcja odbywa się dzięki wspaTrzeba podkreślić też udział saniałym darczyńcom i wielu innym
mych strażaków. Od lat nie brakuwspierającym nas ludziom, którzy są
je chętnych do zaangażowania się
wrażliwi na potrzeby innych. Od samego początku pani w Strażackiego Mikołaja. Wymaga to co prawda poMagda Nowak z firmy Hexe przygotowuje i drukuje święcenia wielu godzin na zebranie, sortowanie, przygodla nas, całkowicie bezpłatnie, materiały informacyjne. towanie podarunków i rozwiezienie paczek, ale daje też
Firma „EKO-Babice” pomaga nam w dystrybucji ulotek ogromną satysfakcję. Zwykle gasimy pożary, ratujemy
do skrzynek pocztowych. Od kilku lat dzięki uprzejmo- ludzi, ale rozumiemy też, że życie doświadcza nie tylko
ści Pani Dyrektor Doroty Smolińskiej, rodzice i dzieci ze w tak nagły i bezpośredni sposób. Strażacy to ludzie maszkoły podstawowej w Starych Babicach przygotowują jący głęboko zakodowaną potrzebę pomagania innym.
paczki dla konkretnych, wybranych dzieci. W tym roku, Strażacki Mikołaj to oczywiście nie jedyna forma pomow podobnej formie, dołączyła do nas również szkoła cy, w którą angażują się nasze druhny i druhowie. Zawsze
z Zielonek-Parceli, gdzie akcję koordynowała Pani Domi- jesteśmy tam, gdzie jest taka potrzeba, w ciągu roku
nika Olszewska. Tym wspaniałym rodzicom i dzieciom bierzemy udział w wielu innych akcjach i inicjatywach.
należy się wielkie uznanie, za to że chcą się dzielić.
Obiecujemy, że za rok, licząc jak zawsze na ofiarność darCzęsto wspierają nas lokalne firmy. Tym razem, czyńców, po raz kolejny ruszymy z naszym Strażackim
smaczne i pięknie opakowane pierniki dla każdego Pogotowiem św. Mikołaja.
tekst/foto: Łukasz Sawionek OSP Stare Babice
dziecka przygotowała cukiernia Żaczek. Do naszej
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Ferie zimowe w gminnych szkołach podstawowych
W Szkole Podstawowej w Zielonkach–Parceli zajęcia
feryjne trwały od 4 do 8 stycznia 2021 r. Do udziału
zgłoszonych zostało 46 dzieci. W pozostałych szkołach podstawowych: w Koczargach Starych, Borzęcinie Dużym oraz Starych Babicach zimowe półkolonie
obejmowały drugi tydzień ferii (od 11 do 15 stycznia).
Do udziału w zimowych półkoloniach zostało zgło-

szonych łącznie 156 dzieci z naszej gminy. Półkolonie
organizowane były zgodnie z zasadami akcji „Bezpieczne Ferie” zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego oraz MEN, MZ i GIS dla organizatorów
półkolonii w szkołach podstawowych.
materiał z UGSB

Kreatywne półkolonie w szkole w Zielonkach-Parceli
W Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli w ścisłym reżimie
sanitarnym odbyły się półkolonie
zimowe dla uczniów klas I–IV.
Dzieci brały udział w szczegółowo przygotowanym programie,
który składał się z zajęć rekreacyjnych oraz zajęć o charakterze artystycznym. Odpowiednie
metody i formy pracy pozwoliły
na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku.
Uczestnicy półkolonii wzięli udział
w energicznych zajęciach tanecznych. Pani, która prowadziła zajęcia,

obdarzyła nas wszystkich swoim entuzjazmem. Poznaliśmy
ciekawe układy taneczne. Z wielkim zaangażowaniem tworzyliśmy ekologiczne ozdoby. Ze skarpet wypchanych ryżem powstały skrzaty oraz inne pacynki według własnego
pomysłu. Stworzyliśmy kolorowe ekologiczne torby i zakładki do książek. W pracach plastycznych korzystaliśmy
m.in. z folii bąbelkowej, kolorowych wyciorków, papieru.
Efektem twórczej zabawy były piękne i niepowtarzalne
dzieła. Z pomalowanych kartonów konstruowaliśmy i burzyliśmy stworzone przez siebie budowle. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach ruchowych. Największą atrakcją
była gra terenowa “Planeta detektywów”, podczas której
rozwiązywaliśmy zagadki i wykonywaliśmy zadania przygotowane przez animatorów. Miło nam było Was gościć.
Zapraszamy na kolejne półkolonie i ciekawe atrakcje.
tekst/foto: Anna Krysztoforska

Ferie zimowe w Szkole
Podstawowej
w Koczargach Starych
Wszyscy uczestnicy mieli szansę wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach. Każdego dnia odbywały się warsztaty np. zajęcia taneczne, kulinarne, Minecraft, „Żarłoczne Potwory (to jest Roztwory)”, ceramika, ścieżka
sensoryczna. W piątek przyjechał do nas teatr TAK
z przezabawnym spektaklem. Oprócz tego każdego
dnia wychowawcy prowadzili w swych grupach rozmaite zajęcia artystyczno-ruchowe, między innymi
tworzenie ozdób z zimnej porcelany, zabawy z bańkami w bańkach czy sztucznym śniegiem. Dzieci wykonały szereg pięknych prac np. zakładki do książek,
bransoletki, bałwanki ze skarpetek, aniołki itd. Obowiązkowym punktem programu były codzienne wyjścia na boisko oraz zabawy sportowe w hali.
26
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Szerokie uśmiechy dzieci były najlepszym dowodem na
udaną zabawę.
tekst/foto: Kinga Niegowska

Śpiewać da się
You Can Sing 2020
Zaplanowany we wrześniu „Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej” miał być wyjątkowy i taki
właśnie był. W tym roku wyzwanie było większe, bo
należało zaśpiewać kolędę lub piosenkę świąteczną
po angielsku. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja
w szkołach oraz zawężony repertuar spowodowały
mniejszą liczbę zgłoszeń, jednak konkurs odbył się
z udziałem czterech szkół podstawowych.
Udział wzięły dzieci ze szkół:
w Starych Babicach, która od
pięciu lat jest organizatorem
tego wydarzenia, w Koczargach Starych, Zielonkach-Parceli oraz z niepublicznej szkoły
„Big Ben”. Nad finałem czuwało
niezależne jury w składzie Julia Trębacz-Mazuruk, aktorka
i wokalistka oraz Mateusz Jakubczyk, metodyk i anglista.
Do tej pory tytułowe YOU CAN SING znaczyło dla
organizatorów i uczestników szansę na zaprezentowanie swojego talentu, jednak w tym roku pojawiło
się drugie znaczenie tej nazwy. Czasownik can opisuje nie tylko umiejętności, ale także to, co jest wykonalne, na przykład Can you lick your elbow? (proszę
spróbować!). Dlatego, w tym roku, oprócz „Śpiewać
każdy może”, YOU CAN SING tłumaczymy także –
„Śpiewać da się” w każdym czasie!
Forma jaką przyjęliśmy, by konkurs mógł przebiegać w czasie, gdy szkoły pracowały zdalnie, była zupełnie nowa i istniała obawa, że uczestnicy mogą jej
nie zaakceptować. Zapytaliśmy uczniów, jakie emocje
towarzyszyły im, gdy trzeba było nagrać piosenkę na
video na etapie eliminacji.
Czułem się bardzo przyjemnie i świątecznie, gdy
nagrywałem piosenkę do eliminacji. Zrobiłem wiele
prób nagraniowych i każdą kolejną udoskonalałem,
próbowałem śpiewać przy różnych podkładach muzycznych i wybrałem ten, przy którym najlepiej mi
się śpiewało. – powiedział nam jeden z uczestników.
Podobnie było z finałowym koncertem, który odbył się bez widowni i został zarejestrowany na video,
a uczestnicy poznali wyniki dopiero następnego dnia
za pośrednictwem witryny internetowej organizatora.
Z powodów restrykcji sanitarnych zabrakło uroczystego wręczenia nagród. Wszyscy młodzi wokaliści
otrzymali nagrody rzeczowe, a laureaci finału gminne-

Jury konkursu

go mają możliwość realizacji nagrania swojego głosu
w zawodowym studio nagraniowym.
Jak mówi członek jury, Mateusz Jakubczyk „stacjonarny konkurs wniósł trochę normalności w życie jurorów i uczestników” i o to chodziło. Natomiast Julia
Trębacz, która zasiadła w jury po raz drugi, zauważyła,
że poziom muzyczny uczestników był niezwykle wysoki. Oto jak występ w finale wspomina Sebastian ze
szkoły w Starych Babicach: Po zaśpiewaniu kawałka
piosenki na próbę, cały stres mi minął i zaśpiewałem cały utwór. Nawet chciało mi się śmiać podczas
śpiewania, bo byłem szczęśliwy i swobodny. Jury
było bardzo przyjazne. W przyszłości będę próbował kolejnych konkursów i okazji do występowania
z mikrofonem przed publicznością.
Śpiewać da się i śpiewać warto, bo piosenka jest
nieocenionym sposobem nauki słownictwa i to tak
bardzo przyjemnym! Inny aspekt nauki podkreśla zasiadający w jury metodyk: piosence towarzyszą emocje i skojarzenia, które dodatkowo ułatwiają zapamiętywanie. Śpiewając, utrwalamy sobie całe frazy,
które powtarzają się po kilka razy w piosence.
Dziękujemy wszystkim niezłomnym młodym śpiewakom i mamy nadzieję, że muzyka będzie nadal
wspierać Wasz rozwój, nie tylko językowy, ale także
uwrażliwiać na piękno.
tekst/foto: Agnieszka Metzgier
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Elektroniczny Informator Kulturalny
Domu Kultury Stare Babice
Grażyna Auguścik „Moniuszko, Chopin j jazz w sieci” 29 grudnia 2020

Nowy rok – nowe pomysły! Absolutna nowość! W luz czterech województw, dzięki współpracy czterech
tym br. powstanie E-informator Kulturalny Domu
instytucji kultury;
Kultury Stare Babice, dzięki któremu będziecie na bie- • informacje dotyczące uczestnictwa Domu Kultury
żąco z informacjami dotyczącymi wydarzeń, wszelStare Babice w projekcie „Sieć na kulturę” realizokich aktywności, projektów, zawanym przez Fundację Wspierania
jęć i warsztatów organizowanych Nula Stankiewicz
Zrównoważonego Rozwoju współśpiewała piosenki
przez Dom Kultury Stare Babice.
finansowanego przez Europejski
Agnieszki Osieckiej
W numerze pierwszym znajdą „Tylko nie o miłości”
Fundusz Rozwoju Regionalnego
się m.in. następujące materiały:
w ramach Programu Operacyjnego
5 stycznia 2021
•
relacje z niezapomnianych coPolska Cyfrowa;
tygodniowych koncertów od•
zapowiedź wyjątkowego koncerbywających w Sali Widowiskotu pt. „Od Chopina do Gershwiwej transmitowanych na żywo
na” z cyklu Młode Talenty, który
przez internet w grudniu i styczodbędzie się we wtorek 16 lutego
niu w ramach cyklu Muzyczne
br. o godz. 19.00 – wystąpią Kuba
Wtorki;
Matuszczyk (fortepian) & Michał
• rozstrzygnięcie I Babickiego KonBronk (wokal, konferansjerka).
kursu Pierniczkowego – autorskiego domokulturoweE-informator Domu Kultury Stare Babice będzie
go pomysłu realizowanego pod patronatem Michela dostępny w wersji elektronicznej na naszej stronie inMoran;
ternetowej www.domkultury-starebabice.pl.
•
relacja z wyjątkowych świątecznych warsztatów
Zapraszamy do lektury!
tekst: Paulina Nowakowska/foto: AK, IB
dla seniorów online, które połączyły uczestników
Renata Przemyk
„Przemyk Akustik Kwartet”
19 stycznia 2021
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Agnieszka Wilczyńska i Andrzej
Jagodziński w koncercie
„Tribute to KOMEDA”
12 stycznia 2021

BIBLIOTEKA

Czytelnicze podsumowanie 2020 roku

Rok 2020 był dla babickiej biblioteki na pewno nietypowy. Inność w naszym funkcjonowaniu związana była
z dodatkowymi obostrzeniami w związku ze stanem
epidemii. Był to szczególny rok, pełen zawirowań i niepewności. Jednego byśliśmy pewni: naszych Czytelni-

ków, którzy chętnie i licznie odwiedzali babicką bibliotekę i korzystali ze zbiorów.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O ZWROT ZALEGŁYCH KSIĄŻEK!
Drogi Czytelniku
jeśli zapomniałeś lub nie mogłeś z różnych względów
zwrócić w terminie wypożyczonych książek, koniecznie
zrób to teraz. Bez żadnych konsekwencji. Zwróć książki,
bo inni na nie czekają!
DZIĘKUJEMY!
Zwrotu książek można dokonać o dowolnej, dogodnej
porze, poprzez wrzucenie ich do zamontowanej przed
budynkiem wrzutni – Biblioskrytki.
Dziękujemy!!!
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Virtuti Militari – niezwykły symbol polskiej historii
Na pomniku poświęconym Obrońcom Ziemi Babickiej
przy ul. Warszawskiej i na bramie Cmentarza Wojennego w Starych Babicach widnieją symbole Krzyża
Wojennego Virtuti Militari. Mało kto wie, że jest to
najstarszy na świecie order wojskowy, a jego historia
w niezwykły sposób wiąże się z polskimi dziejami.

Brama cmentarza wojskowego w Starych Babicach.

w Lipkowie. Jakubowicz wytwarzał tam m.in. pasy
kontuszowe, jako element staropolskiego, a jednocześnie narodowego stroju. Był to czas niezwykłych
patriotycznych zrywów, Konstytucji 3 maja i niestety
końca I Rzeczypospolitej. Król w 1792 r. ustanowił Order Virtuti Militari (cnocie wojskowej). Uhonorowano
nim żołnierzy po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami, aby nagrodzić „zasługi,
męstwo w boju i biegłość w sztuce wojennej”. Po raz pierwszy order wręczono
25 czerwca 1792 r. w obozie wojsk Rzeczypospolitej w Ostrogu na Wołyniu.
Wśród wyróżnionych byli m.in.: książę
Józef Poniatowski, gen. Tadeusz Kościuszko, gen. Michał Wielhorski, brygadier Stanisław Mokronowski i wielu innych.
Wprowadzony niedługo później statut nowego
odznaczenia określał pięć klas orderu, które obowiązują do dziś. Początkowo odznaczenie miało kształt
owalny, szybko jednak przybrało kształt krzyża. Order
noszono na błękitnej wstędze z czarnym obramowaniem.

Od dłuższego czasu poszukiwałem albumu o Virtuti
Militari wydanego kilka lat temu przez MON. Wreszcie udało mi się go kupić za pośrednictwem internetu. CARYCA MÓWI: NIE!
Z wielką radością zobaczyłem, że na str. 208 opubliko- Order jako symbol zwycięskiej walki z Rosją wzbudził
wano zdjęcie mjr. Jacka Decowskiego (dowódcy pozycji wściekłość carycy Katarzyny II. Zaledwie dwa mieBabice z 1939 r.) i wniosek o odznaczenie naszego bo- siące po jego ustanowieniu został zniesiony przez
hatera Orderem Virtuti Militari. W dokumencie sporzą- konfederację targowicką, której marszałek Stanisław
dzonym 24 września 1939 r. przez Dowódcę Odcinka Szczęsny Potocki wydał nawet uniwersał zakazujący
Północnego Waliko Tewzadze (Grunoszenia znaków i ozdób militarW
historii
tego
niezwykłego
zina w Wojsku Polskim), w opisie
nych. Stwierdzał w nim, że konfeodznaczenia wspominamy nie deracja „nie może zezwolić, aby
czynu czytamy:
„Major Jacek Decowski, jako
czyny przeciwne wolności reputylko ostatniego Króla Polski,
d-ca III/26. pp wyruszył w dn. 15 IX
blikantskiej, choćby najmężniej
ale także dwóch polskich
z Marymontu przez Wawrzyszew
dopełnione, ozdobami jakiemiżświętych…
na Osiedle Łączności Babice, punkt
kolwiek nagradzane były… Wszystterenowy nadzwyczaj ważny dla całego odcinka płn. kie znaki, medale czy krzyżyki za czyny wojskowych
i zajął go. Od tego czasu dzięki osobistym walorom: w czasie zwiedzenia przez despotyzm prowadzoogromnej odwadze, umiejętności dowodzenia i su- nych, za czcze, żadne i niebyłe” uznaje.
mienności w spełnianiu swych żołnierskich obowiązW tej sprawie interweniował m.in. sam Tadeusz Koków, nie patrząc na bardzo trudne warunki, potrafił ściuszko. W liście opublikowanym w prasie warszawutrzymać swym baonem ten ważny punkt, wytwarza- skiej prosił Szczęsnego Potockiego o cofnięcie wydając w baonie nastrój prawdziwie żołnierski. Baon ten nych „sancitów”. Argumentował, że dowódcy polscy
nadal wykonuje sumiennie swoje zadania, dzięki cze- stanęli w obronie zagrożonej ojczyzny, „a bijąc się
mu pozycja obronna odcinka płn. ma możliwość pro- przeciw wchodzącemu w kraj nasz wojsku rosyjskiewadzenia dalszych umocnień dla obrony Warszawy”.
mu, dopełnili powinności swojej”. Przeciw uniwersałom
konfederacji występował także książę Eustachy SanKRÓLEWSKI ORDER
guszko, który niewiele sobie robiąc z zakazu noszenia
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski od- orderu, „trzy razy większy kazał odlać i nosił go, prowiedził w 1791 r. manufakturę Paschalisa Jakubowicza sząc, aby się kto posunął odjąć mu tę ozdobę”.
30
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Po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r. dzieje
orderu były niezmiernie burzliwe i dramatyczne. Mimo
że Sejm Grodzieński rok później przywrócił odznaczenie, na skutek presji Rosji order został ostatecznie skasowany przez Radę Nieustającą 7 stycznia 1794 r.
ORDER DLA KOBIETY?
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego książę Józef
Poniatowski w 1807 r., za zgodą cesarza Napoleona Bonapartego, przywrócił Order Virtuti Militari, nadając mu
nazwę Orderu Wojskowego Księstwa Warszawskiego.
Ciekawostką jest, że w tym czasie po raz pierwszy
tak wysokie odznaczenie nadano kobiecie – sierż. Joannie Żubrowej (za kampanię austriacką 1809 r.). Joanna służyła w wojsku w męskim przebraniu. Kiedy jej
płeć odkryto, uzyskała akceptację swoich dowódców
– mogła pozostać w wojsku, ale pod warunkiem, że
będzie służyć bez żołdu. Zgodziła się! Kiedy za bohaterskie czyny postanowiono nagrodzić ją orderem,
komisja orderowa zaproponowała księciu Poniatowskiemu, że jako kobiecie korzystniej będzie dać jej
wynagrodzenie pieniężne. Zachowały się jej pamiętniki, w których oburzona pisała: „wzgardziłam niekczemnem proponowaniem, bo ja nie walczyłam za
pieniądze, ale za honor Ojczyzny!”.
TEN CAR BYŁ DLA POLSKI ŁASKAWY…
W okresie Królestwa Polskiego (1815–1830) car Aleksander I utrzymał wszystkie istniejące w Księstwie
Warszawskim ordery. Co ciekawe Virtuti Militari przyznawano nawet w tym czasie, jako Order Wojskowy
Polski za kampanie odbyte w latach 1812–1813, a zatem car zgadzał się honorować
dzielność wojskową nawet za Major Jacek Decowski
w niewoli, w Murnau.
zdobycie Moskwy! Po wybuchu
Na mundurze, pod
Powstania Listopadowego wła- guzikiem widoczna
dze powstańcze kontynuowały wstęga Srebrnego
rozdawnictwo orderu za zasługi Krzyża Virtuti
Militari
bojowe.
Upadek powstania w 1831 r.
spowodował nie tylko zniesienie autonomii Królestwa
Polskiego, ale i wielką narodową klęskę. Namiestnik Iwan
Paskiewicz zakazał noszenia
odznaczeń i stopni wojskowych. Tych, którzy chcieli złamać ten przepis, ostrzegano:
„nie wolno nikomu nosić takowych orderów, które przez
rząd buntowniczy były nadane, pod odpowiedzialnością
wedle całej surowości prawa”.

Car Mikołaj I (który był źle nastawiony do Polaków),
dążąc do likwidacji polskiego charakteru Krzyża Virtuti Militari, postanowił włączyć go do systemu orderów rosyjskich. Odznaczenie przybrało nazwę Polskiej
Odznaki Zaszczytnej (choć przecież wcale polskie nie
było). Nadawano je masowo żołnierzom rosyjskiej armii interwencyjnej, „aby upamiętnić zasługi w czasie
działań wojennych przeciw polskim buntownikom”…
PROTEST LELEWELA
Nastały czasy wielkiej emigracji, w Paryżu powstał
Komitet Narodowy Polski, którego prezesem został
Joachim Lelewel. Jedna z pierwszych jego odezw potępiała nadanie polskiego Orderu Virtuti Militari żołnierzom rosyjskim, którzy tłumili powstanie. Wydano
specjalną broszurę w językach polskim i francuskim,
w której pisano: „Samodzierżca Mikołaj, wywierając
w najdrobniejszych szczegółach zemstę na Polakach,
chcąc nawet narodowość ich znaków honorowych
zniszczyć, poważył się order polski Virtuti Militari
rozdać w masie wojsku swojemu. Tak więc zdradą
kupiwszy zwycięstwo, nagradza tych, których posłał
dla zniszczenia wolności i narodowości polskiej.”
Polscy oficerowie służący na zachodzie w obcych
armiach niejednokrotnie spotykali się tam z oficerami
rosyjskimi. Dochodziło wówczas do niezrozumiałych
dla przedstawicieli innych narodów sytuacji, bowiem
Polacy nosili Krzyże Virtuti Militari, a Rosjanie Polskie
Odznaki Zaszczytne, oba odznaczenia bliźniaczo do
siebie podobne. Wywoływało to różne poważne konflikty. Do jednego z anegdotycznych wydarzeń doszło
w 1832 r. w Neumark, kiedy to grupa polskich oficerów
została zaproszona na bal przez
pruskiego pułkownika kirasjerów.
Napoleon Sierawski – oficer konnego pułku gwardii – wspominał:
postanowiliśmy pójść na ten bal
jak najpóźniej i zdjąć zasłużone polskie krzyże, aby nie kłuć
w oczy Rosjan. Gdyśmy się pokazali, taniec natychmiast przerwano, pułkownik pospieszył nas witać. Około 40 oficerów rosyjskich
nas otoczyło, poznaliśmy wielu
kolegów ze Szkoły Podchorążych. Do mnie przyczepił się jakiś
rotmistrz od huzarów z ogromnymi wąsiskami, ściskał, całował,
pił do mnie ciągle na połączenie
wiekuiste braci Rosjan z Polakami. Serce pękało mi z żalu, nie
mógł mnie zrozumieć. Nareszcie
zaklina na honor, bym wyznał,
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dlaczegom taki smutny? Odpowiedziałem, pukając
palcem w jego piersi. My krzyże polskie w boju przeciw wam zyskane, przez wzgląd na was do ładownic
schowali. Chcesz, to ci mój zaraz pokażę! Wy niemi za
tę samą walkę świecicie nam teraz w oczy! Zerwał się
równemi nogami ów rotmistrz, krzyknął ogromnym
głosem: Gaspada! Krzyże polskie won! W jednej chwili
wszyscy (Rosjanie) je odpięli – zaczęła się szalona pijatyka, a tej należało dotrzymać.
UPRAGNIONA NIEPODLEGŁOŚĆ
Idea orderu Virtuti Militari powróciła w 1918 r. wraz
z odzyskaniem niepodległości Polski. Ustawą z 1 sierpnia 1919 r. restytuowano odznaczenie, nadając mu
nazwę Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Przyznawano go wtedy dekretem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego na wniosek Kapituły Tymczasowej Orderu. Przywrócono również dawne znaczenie orderu, jako uhonorowania „czynów wybitnego męstwa
i odwagi, dokonanych w boju i połączonych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny”. Święto orderu
miało być obchodzone 3 maja. Jednakże nowa ustawa
z 25 marca 1933 r. przeniosła je na 11 listopada (i tak
jest w naszych czasach), zmieniając także nazwę na
Order Wojenny Virtuti Militari. Do panteonu kawalerów orderu dołączyło wielu żołnierzy, którzy wsławili się w walkach o niepodległość w latach I wojny
światowej, w walkach o granice odrodzonej Ojczyzny
i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Wśród kawalerów orderu znaleźli się nie tylko zaprawieni w bojach
żołnierze, ale również dzieci – najmłodszym z nich był

trzynastoletni obrońca Lwowa z 1919 r., Antoś Petrykiewicz. Postanowieniem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego odznaczono go pośmiertnie Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari, tym samym odznaczeniem uhonorowano także miasto Lwów.
Kataklizm II wojny światowej przyniósł nowe ofiary
złożone na Ołtarzu Ojczyzny. Za wrzesień 1939 r. i kolejne kampanie nadano wiele orderów Virtuti Militari.
Tym niezwykłym odznaczeniem uhonorowano bohaterską Warszawę, żołnierzy: Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, Armii Krajowej, a także Polskich Sił Zbrojnych utworzonych na terenie ZSRR.
POWTÓRKA Z HISTORII?
Po II wojnie światowej komuniści, podobnie jak rosyjscy carowie, chcieli zniszczyć rangę Orderu Virtuti
Militari, nadając go szczodrze sowieckim dowódcom.
Order I klasy nadano m.in. marszałkom: Gieorgijowi
Żukowowi, Iwanowi Koniewowi, Konstantemu Rokossowskiemu i wielu innym.
Szczególne oburzenie wywołała decyzja władz partyjno-rządowych PRL z 1974 r. – na jej mocy nadano
najwyższą klasę orderu sekretarzowi generalnemu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonidowi
Breżniewowi, który wojnę spędził na tyłach frontu,
jako oficer polityczny.
VIRTUTI MILITARI DLA MATKI BOŻEJ!
Ponieważ żadne oficjalne formy protestu nie wchodziły wówczas w grę, najstarsi generałowie II Rzeczypospolitej, wsławieni m.in. walkami o Lwów i obroną

3 V 1976 r. Uroczystość złożenia
orderów Virtuti Militari na Jasnej Górze.
Drugi od lewej: gen.
www.lwow.home.pl

Mieczysław Boruta-
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-Spiechowicz, obok
gen. Roman Abraham i ks. płk Adam
Studziński – dominikanin
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Polski w 1939 r., postanowili odpiąć od swych mundurów Krzyże Virtuti Militari i złożyć je na Jasnej Górze. Uznali bowiem, że jest to jedyna ochrona wielkiego polskiego symbolu przed profanacją. Na czele
tej niezwykłej grupy stanęli generałowie: Mieczysław
Boruta-Spiechowicz i Roman Abraham, który walczył
w okolicach Babic w 1939 roku.
Uroczystość odbyła się 3 maja 1976 r. w obecności
Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, kardynała
Karola Wojtyły (przyszłego Papieża) oraz Episkopatu
Polski. Przed pontyfikalną Mszą Św. najstarszy generalskim stażem Mieczysław Boruta-Spiechowicz złożył prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu oficerski raport: „Wasza Eminencjo, Księże Kardynale Prymasie
Polski! Jako mandatariusz na kraj z ramienia szefa
Kapituły Virtuti Militari i Naczelnego Wodza czasu wojny – śp. generała Kazimierza Sosnkowskiego,
a także w imieniu zebranych tu generałów Wojska
Polskiego i Armii Krajowej II RP, proszę posłusznie
o zgodę na złożenie przez nas Jasnogórskiej Hetmance dziękczynnego wotum w postaci naszych Krzyży
Virtuti Militari za sześćsetletnią pomoc w obronie
naszego Narodu i Państwa”.
Przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Madonny
złożono uroczyście dwanaście krzyży Virtuti Militari
odpiętych od mundurów, a także pięć klas Orderu
Wojennego Virtuti Militari, odtworzonego wg wzoru ustalonego w okresie II Rzeczypospolitej. Prymas
Polski – kardynał Stefan Wyszyński pobłogosławił
wtedy te żołnierskie wota, a gen. Jan Kąkolewski zameldował: „Przekazuję akt złożenia Orderów Virtuti
Militari krwią i honorem na Polu Chwały w obronie
Ojczyzny zdobytych”.
WERYFIKACJA PO LATACH…
Przyszedł czas kolejnych przemian ustrojowych i weryfikowania błędów historii. 10 lipca 1990 r. prezydent
Wojciech Jaruzelski uchylił uchwałę Rady Państwa PRL
z 1974 r. w sprawie nadania Krzyża Wielkiego Orderu
Wojennego Virtuti Militari Leonidowi Breżniewowi,
w dalszych latach (2 sierpnia 1995 r.) prezydent Lech
Wałęsa uchylił uchwałę Krajowej Rady Narodowej
z 1946 r. w części dotyczącej nadania Krzyża IV klasy Orderu Virtuti Militari gen. Iwanowi Sierowowi,
zbrodniarzowi stalinowskiemu, współodpowiedzialnemu za mord polskich oficerów w Katyniu. Z kolei
26 lipca 2006 r. prezydent Lech Kaczyński pozbawił
Wincentego Romanowskiego (winny znęcania się nad
żołnierzami podziemia niepodległościowego) orderu nadanego rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska
Polskiego z 3 sierpnia 1945 r. W 2008 r. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał Prezydentowi RP listę ponad stu żyjących kawalerów Virtuti

Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej

Militari, którym – jak argumentowano – order powinien zostać odebrany. Dziś już nie słychać o dalszych
działaniach organów państwowych w tym zakresie.
Dzieje pierwszego polskiego orderu wojskowego
są niezwykle dramatyczne. Odzwierciedlają trudną
historię Polski, która jest świadectwem poświęcenia
naszego narodu w walce o wolność Ojczyzny. Symboliczne odwzorowania orderu widoczne są w wielu miejscach w Polsce. Jedno z nich mogą Państwo
zobaczyć w Lesznie, gdzie ostatnio, w stulecie Bitwy
Warszawskiej, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wybudowano od nowa pomnik
poświęcony poległym za wolność Polski w latach
1914–1920. Monument autorstwa Lili i Wiesława Fijałkowskich został ufundowany przez władze samorządowe naszego powiatu. Oprócz pamiątkowej tablicy
i pięknego orła widnieje tam również Krzyż Virtuti
Militari.
tekst: Marcin Łada
foto: Danuta Łomaczewska, Marcin Łada.
Źródła: A.Cz. Żak, K. Sikora, A. Wesołowski, N. Bujniewicz
„220 rocznica ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari”;
K. Filipow „Order Virtuti Militari 1792–1945”; R. Stefaniak
„Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej a Jasna Góra
Zwycięstwa”; E. Rakoczy ZP „Jasnogórska Hetmanka”.
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BRICOMARCHE w Babicach działa już od pół roku

Nowe centrum handlowe w Babicach wrosło na dobre w krajobraz naszej okolicy. W związku z coraz
większą jego popularnością, wywiadu udzieliła nam
Pani Kinga Witkowska Prezes Aderon Spółki Pekan
Sp. z o.o., prowadząca wraz z mężem Piotrem Witkowskim sklep sieci BricoMarche.
GB: Pani Kingo, sklep BRICOMARCHE w Babicach działa
już prawie pół roku. Jak ocenia Pani przyjęcie sklepu przez
okolicznych mieszkańców?
KW: Naszym zdaniem sklep przyjął
się doskonale, co widzimy po liczbie klientów, która wzrasta z miesiąca na miesiąc. Sklep otworzyliśmy ze znacznym opóźnieniem
niezależnym od nas, stąd też mieliśmy wiele obaw co do asortymentu, jakim zatowarowaliśmy sklep.
GB: Proszę powiedzieć, co można
znaleźć w sklepie BRICOMARCHE?
KW: Sklepy sieci BRICOMARCHE są
sklepami typu DOM i OGRÓD, zatem można w nich znaleźć wszystko, co może mieć zastosowanie
w naszych domach i ogrodach. Oczywiście na tym
terenie z racji nazwy sieci, nasz sklep kojarzony jest
z marketem budowlanym, lecz asortyment jaki mamy
znacznie różni się od tego, który występuje w typo-

wych składach budowlanych. Oczywiście mamy rozbudowany dział budowlano-remontowy, lecz jest on
tylko jednym z wielu. Mocno stawiamy na dekorację,
zasłony, firany, rolety. Mamy bardzo bogaty wybór
farb, tapet czy oświetlenia.
GB: Co jeszcze można kupić w Babicach w Brico?
Mamy duży wybór drzwi, płytek, paneli. Posiadamy
również bogaty wybór wyposażenia łazienek. Majsterkowicze mogą liczyć na narzędzia oraz niezbędne

akcesoria, przy czym należy zaznaczyć, że dział wciąż
się rozbudowuje. Z kolei panie zapraszamy po zakup sprzętu AGD, począwszy od płynów i proszków,
a skończywszy na garnkach czy patelniach.
GB: Pobliska okolica to głównie zabudowa jednorodzinna, a wiadomo, że jak dom to i ogród. Co znaleźć można
do ogródka w Brico?
KW: Powiem śmiało, że wszystko, tj. nasiona, sadzonki,
sprzęt ogrodowy, meble ogrodowe i nie tylko. Mamy
uprawnienia do sprzedaży środków ochrony roślin.
Przygotowujemy zatowarowanie pod kątem ogrodu
na wiosnę, a czasu faktycznie zostało już niewiele.
Planujemy utrzymać szeroki asortyment przez cały
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sezon. Widzimy, że obok buduje się sporo domów,
więc również zapewniamy towar pod kątem dekoracji balkonów w żywe rośliny czy robienie miniogródków. Na naszym dziale „Ogród” mamy pracowników
z prawdziwą pasją do roślin, więc na pewno będziemy
się starali, aby Państwa ogrody za naszą sprawą kwitły.
GB: Przechadzając się po Brico w Babicach faktycznie dostrzegamy, że można kupić tu wiele rzeczy codziennego
użytku, takich jak: żarówki, kubki, zmiotki.
KW: Tak, nasz sklep jest sklepem tzw. pierwszej potrzeby. Staramy się, aby klienci mogli kompleksowo zaopatrzyć się we wszystko, co jest konieczne
do funkcjonowania domu, bo jeśli mamy dywan to
i środki do jego pielęgnacji, jeśli mamy parkiety, to
mamy również listwy podłogowe.
GB: Chodząc po sklepie powiedziała Pani, że mimo to,
iż sklep ma wyposażenie do domu i ogrodu, to Brico ma
również ofertę dla firm budowlanych.
KW: Tak, jako sieć mamy swoje sklepy budowlane,
stąd oferujemy materiały budowlane, bloczki, papę,
wełnę i inne artykuły w małych ilościach, a po złożeniu zamówienia przez klienta towary przywozimy
bezpośrednio „pod dom”. Także budujących czy remontujących zapraszamy po zakupy.
GB: A jak Państwo dobieracie asortyment, widomo są
gusta i guściki...?
KW: Uczymy się obserwując, co kupują klienci. Sklepy
Brico, jeśli chodzi o całą Polskę, posiadają różny towar odpowiadający na potrzeby klientów. To co się
sprzedaje na naszym terenie, niekoniecznie sprzeda
się w Iławie czy Poznaniu. Dlatego ważna jest Państwa
opinia. Od stycznia tego roku zwiększamy ilość dostawców i różnorodność towaru licząc, że zadowolimy potrzeby klientów.

GB: Wiem też, że w Brico w Babicach nagrywane są filmy
z udziałem Wiesława Skiby (twarzy Brico), znanego z programu na HGTV.
KW: Tak, jest to wyróżnienie dla naszego sklepu
i świetna reklama. Od lutego postaramy się co jakiś
czas robić warsztaty z udziałem Wiesława Skiby, a także specjalistów od naszych dostawców, którzy pokażą, jak dobrze malować, kłaść podłogę czy zmienić
kran.
GB: Podsumowując, jak zachęcić naszych mieszkańców
do odwiedzenia i zakupów w Brico?
KW: Wiemy, że mamy dużą konkurencję w sklepach
wielkopowierzchniowych w Warszawie, ale my działamy lokalnie, u nas można dostać najpotrzebniejsze
produkty od ręki, można z nami udekorować czy wyremontować dom. A co najważniejsze, mamy bardzo
atrakcyjne ceny. Dlatego zapraszamy do odwiedzenia
nas i do zakupów.
rozmawiała: IB/foto: Bricomarche
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NOWY
JUŻ OTWARTY!
Latchorzew, Warszawska 214/8

● Świeże warzywa i owoce,
● zioła doniczkowe,
● przetwory,
● jajka,
● grzyby,
● soki tłoczone na zimno.
Serdecznie zapraszamy:
pon.–pt. 08:30–19:00
sob.
09:00–16:00
UWAGA!
Dostarczamy również do domu.
Darmowa dostawa dla Nowych
Babic i okolic.
Zamówienia realizujemy od 40 zł.
Możliwość płatności kartą.
tel.: 515 016 536

Całodobowy sklep spożywczy
Pieczywo
Warzywa i owoce
Nabiał

Wędliny
Chemia
Alkohole

Babice Nowe, ul. Warszawska 278

L

Ośrodek Szkolenia Kierowców

RELAX

Zapraszamy!

24h

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

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawa świeżych warzyw i owoców
w ciągu 24 h
● przeprowadzki , usługi transportowe

osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia
do składania wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz u Doradcy Klienta
Indywidualnego lub Specjalisty ds. rozwoju zawodowego
pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120
osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej
do składania wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz u Doradcy Klienta
Indywidualnego lub Specjalisty ds. rozwoju zawodowego
pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120
Pracodawców
do składania wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób bezrobotnych w ramach projektu
„ Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 122
Pracodawców
do składania wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu
„ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 122

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● wynajem samochodów dostawczych
chłodnia, winda

tel. 795 – 596 – 016

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

