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ZMIANY W BEZPOŚREDNIEJ
OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW
Urząd Gminy Stare Babice prowadzi obsługę mieszkańców we
wszystkich realizowanych sprawach w godzinach:
pon.: 8:00–17:00, wt.–czw.: 8:00–16:00, pt.: 8:00–15:00
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkich interesantów przebywających na terenie Urzędu Gminy obowiązują zasady bezpieczeństwa i ograniczenia w związku z COVID-19:
• zakrycie ust i nosa (maseczka, przyłbica),
• dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury przed wejściem,
• zachowanie dystansu 1,5 m,
• w pokoju może znajdować się tylko jedna osoba
(oprócz pracownika urzędu).
UMÓWIENIE WIZYTY
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wcześniejszego umówienia wizyty w Urzędzie telefoniczne lub e-mailowo. Można zrobić to
w kancelarii Urzędu Gminy lub we właściwej komórce organizacyjnej,
której dotyczy sprawa. Rezerwacja wizyty gwarantuje szybkie i sprawne
załatwienie sprawy. Bez konieczności rezerwacji wizyty, dostępne jest
Biuro Obsługi Mieszkańca – kancelaria oraz kasa w Urzędzie.
KONTAKT
e-mail: kancelaria@stare-babice.pl
tel.: +22 722 95 81
szczegółowe dane kontaktowe:
www.stare-babice.pl/urzad-gminy/referaty/
SKŁADANIE PISM
Przypominamy, że w celu złożenia pisma należy korzystać ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy
przy ul. Rynek 32. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach:
pon.–czw.: 8:00–15:00, pt.: 8:00–14:00
URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJI LUDNOŚCI
USCiEL przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu w godzinach:
pon.: 8:00–16:30, wt.–czw.: 8:00–15:30, pt.: 8:00–12:00
(12:00–15:00 tylko rejestracja zgonów).
e-mail: uscel@stare-babice.pl
tel.: +22 730 80 96
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Z okazji Dnia Kobiet
wszystkiego najlepszego dla każdej Pani –
dużo zdrowia, uśmiechu, słońca
oraz realizacji planów i marzeń
życzą
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
wraz z Pracownikami
oraz Janusz Czaja Dyrektor Domu Kultury
z męską częścią Zespołu.

Podsumowanie roku 2020

Inwestycje idą pełną parą. Skończyliśmy etap projektowania rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli.
W najbliższych dniach ruszy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji tak, by
wiosną można było rozpocząć prace.
W tym roku zakończyliśmy kompleksową przebudowę ulicy Lutosławskiego w Klaudynie i położyliśmy
asfalt na ulicy Krzyżanowskiego. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, przez co na dokończenie przebudowy ulicy Pohulanka będziemy musieli poczekać
jeszcze kilka tygodni. Zostało nam tylko położenie
ostatniej warstwy podbudowy i warstwy ścieralnej
asfaltu. Przed nami rozpoczęcie prac drogowych na
ulicy Orzechowej w Koczargach Starych. Z realizacją
tego czekamy do nieco cieplejszych dni. Podobnie
sytuacja wygląda na przebudowywanych skrzyżowaniach: ulicy Południowej z Warszawską ulicy Reymonta z Warszawską i ul. Piłsudskiego z Warszawską.
Zakończyliśmy wiele pomniejszych inwestycji, które realizowane są doraźnie i na bieżąco: np. od dawna
oczekiwana przebudowa szatni w szkole w Starych
Babicach, wyposażenie hal sportowych w systemy

wentylacji przy szkołach w Koczargach Starych i Borzęcinie Dużym czy modernizacja
poddasza dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borzęcinie Dużym.
Dla obu OSP dokupiliśmy też profesjonalne pralnice, tak by proces konserwacji specjalistycznej odzieży i obuwia naszych
strażaków mógł się odbywać na miejscu.
Skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie w naszej gminie, nie można nie wspomnieć, że dzięki współpracy
z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
nasz gminny monitoring jest w tej chwili nadzorowany
przez Straż Gminą i policjantów z tej właśnie komendy – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pozwala to
przede wszystkim na błyskawiczną interwencję obu
tych służb w przypadku zaobserwowania na monitoringu niepokojących czy też podejrzanych zdarzeń.
Dbając o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego doświetliliśmy wszystkie
przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej, co w dużym stopniu poprawiło stan bezpieczeństwa na tej
drodze.
Mimo wszelkich utrudnień związanych z pandemią
– zdalnie, ale bardzo prężnie – działa Rada Seniorów,
podobnie Młodzieżowa Rada Gminy. Posiedzenia MRG

foto: UGSB

Szanowni Państwo
Za nami drugi pełny rok tej kadencji samorządu, czas
więc na podsumowanie tego, co zrobiliśmy. I choć był
to trudny, pandemiczny rok, gdzie czas momentami
się zatrzymywał na całe miesiące, to większość zakładanych zadań wykonaliśmy, a część rozpoczęliśmy.

Doświetlone przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej
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foto: IB

Ulica Lutosławskiego
po kompleksowej przebudowie

i Rady Seniorów odbywają się zdalnie, ale z całą uwagą
wsłuchujemy się w pomysły, a także potrzeby zarówno
naszych młodych jak i starszych mieszkańców.
Dla przyszłych mam, we współpracy z firmą Med-System, uruchomiliśmy bezpłatny program telemedyczny
zdalnego KTG z opieką położniczą 24 godziny na dobę.
To nowoczesne narzędzie od lat używane m.in. w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W Polsce tylko nasza gmina
wśród wszystkich polskich samorządów zdecydowała
się na wdrożenie takiego rozwiązania, zapewniając bezpieczeństwo dziecka i spokój przyszłej mamy.
Wciąż rozwijamy naszą aplikację mobilną – Stare
Babice, aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł na
bieżąco przy pomocy smartfonu komunikować się

z Urzędem Gminy lub jednostkami odpowiedzialnymi za infrastrukturę i bezpieczeństwo.
Rozpoczęliśmy też przygotowania do utworzenia
Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka, które choć rozpoczęło swoją działalność, wciąż nie ma
własnej siedziby. Mamy nadzieję, że do obchodów
100-lecia Radiostacji rozwiążemy ten problem i wspólnie z dzielnicą Bemowo będziemy mogli pochwalić
się nowoczesnym Centrum Nauki, które będzie na
co dzień realizowało projekty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży z całej Polski.
Nasze instytucje kultury jak Dom Kultury czy Biblioteka mimo zmiany formy działania bardzo aktywnie
starły się wyjść do mieszkańców z inicjatywą wspólnego spędzania czasu z doskonałymi projektami artystycznymi.
Niestety musieliśmy zawiesić Babickie Targi Zdrowej Żywności, ale
gdy tylko przepisy na to pozwolą
– wrócimy do tych cieszących się
dużym zainteresowaniem imprez.
Chcielibyśmy również w tym roku
dodatkowo uruchomić Targi Kwiatowe na rynku w Starych Babicach
z edycjami wiosenną i jesienną.
Konsekwentnie robimy też
wszystko, aby z każdym rokiem być
gminą coraz bardziej przyjazną dla
środowiska. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Urzędu
Gminy, ale też i w szkołach wprowadziliśmy zakaz korzystania z jedTarg ze Zdrową Żywnością
norazowych opakowań z tworzyw
foto: UGSB
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Aplikacja mobilna na telefon

Nowe szafki w szatni szkoły podstawowej w Starych Babicach

sztucznych. Nie kupujemy też wody w plastikowych
butelkach. Promujemy picie naszej babickiej kranówki.
Przez ostatnie dwa lata Urząd Gminy prowadził program dofinansowania wymiany pieców tzw. kopciuchów. Do dziś wydaliśmy na ten cel 400 000 złotych.
Oczywiście widząc popularność tego programu – będziemy prowadzić go dalej.
Kontynuacją działań w zakresie uporządkowania gospodarki odpadowej było powierzenie tego zadania
naszej spółce komunalnej Eko-Babice. I tak z powodzeniem to zadanie jest już realizowane od 1 stycznia 2021 r.
W zeszłym roku nasza gmina została wyróżniona
w kliku rankingach samorządów w Polsce. W rankingu „Perły Samorządu” Dziennika – Gazety Prawnej
w kategorii gmin wiejskich Stare Babice znalazły się na

7. miejscu w Polsce, zaś wójt gminy Sławomir Sumka
zajął 4. miejsce wśród wszystkich ocenianych włodarzy
gmin wiejskich w Polsce.
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020
Stare Babice zostały wyróżnione 5. miejscem wśród
wszystkich gmin wiejskich w Polsce, zaś 4. miejscem
w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość Fundacji Teraz Polska.
Za co pracownikom wszystkich instytucji samorządu gminnego, jak też wszystkim mieszkańcom
bardzo dziękuję.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Eko-Babice nowym odbiorcą odpadów

foto: UGSB
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
2 lutego 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXX sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały:
1. Uchwała Nr XXX/305/2021 w sprawie wniesienia
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć
skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w internecie pod adresem: www.youtube.com/user/
w Warszawie.
UGStareBabice, a pełną treść uchwał znajdą Państwo
na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.pl w za2. Uchwała Nr XXX/306/2021 w sprawie zmian w uchwakładce „Prawo lokalne”.
le budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok.

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy

18 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy
zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych, spotkała się Młodzieżowa Rada Gminy. Na początku Przewodniczący MRG Jan Waligóra wznowił IV sesję, której
pierwsza część miała miejsce 18 grudnia.
Podczas niej odbyło się głosowanie korespondencyjne
w sprawie wyboru laureata nagrody „Przyjaciel Młodzieży”. W kolejnym punkcie porządku obrad, którym były
wolne wnioski i informacje, przewodniczący komisji
skrutacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów, radny Mateusz Wach odczytał protokół z ustalenia wyników. Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu rady, zatem
w myśl zapisów Uchwały Nr 4/2020 laureat nagrody nie
został wybrany. Wobec tego przewodniczący zamknął
IV sesję.
Chwilę później otwarto V sesję Młodzieżowej Rady
Gminy – rozpoczynającą się drugą turą wyborów „Przyjaciela Młodzieży”, której zorganizowanie dopuszczone
jest w przypadku, gdy laureat nie zostanie wyłoniony
6
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w pierwszym głosowaniu. Komisja skrutacyjna przedstawiła zasady głosowania, rozdała karty wyborcze, które
radni wrzucili do urny. Po krótkiej przerwie zarządzonej
w celu zliczenia głosów, przedstawiono wyniki. Laureatem nagrody „Przyjaciel Młodzieży” za rok 2020
został Pan Sławomir Sumka. Przewodniczący odczytał Uchwałę nr V/6/2021 w sprawie przyznania nagrody
„Przyjaciel Młodzieży”. Serdecznie gratuluję Panu Wójtowi, jednocześnie pragnę poinformować, że uroczyste
wręczenie statuetki odbędzie się w czasie VI sesji.
Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy na rok 2021. Radny Samer Afana
zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt
związany ze współpracą z radiem internetowym Domu
Kultury. Rada przyjęła wniosek i rozszerzyła porządek
obrad. Dodatkowo Samer Afana zaapelował o przestrzeganie terminów zapisanych w planie. Dyskusja zakończyła się podjęciem przedmiotowej uchwały.
W kolejnym punkcie odbyła się dyskusja na temat
powołania doraźnej komisji statutowej, która miałaby

opracować projekt rekomendacji dla Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie MRG. Rok działalności wykazał
pewne okoliczności i sprawy nieujęte w statucie, stąd
rada chciałaby uwzględnić w nim nabyte doświadczenia.
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę nr V/8/2021.
W ostatnim punkcie porządku obrad jako pierwszy
zabrał głos radny Samer Afana, proponując nawiązanie
współpracy z tworzonym w Domu Kultury radiem internetowym. Przedstawił swój pomysł stworzenia autorskich audycji. Jan Waligóra opowiedział o tym, jakie kroki
zostały już podjęte w tym kierunku, wspomniał także, że
pozostaje w stałym kontakcie z Jarosławem Chrapkiem,
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice
w trakcie V sesji 18 lutego 2021

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Babicach
poszukuje pracownika na zastępstwo
na pełny etat

pracownika socjalnego
Niezbędnym wymogiem do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny,
zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1876 z późn. zm.), jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium
pracowników służb społecznych;
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku
praca socjalna;
3) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego
na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie.

specjalistą do spraw historycznych przy babickim Domu
Kultury. Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący zamknął V sesję.
Warto również wspomnieć, że Młodzieżowa Rada
Gminy zaangażowała się w organizowany przez Dom
Kultury 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przewodniczący MRG Jan Waligóra był wolontariuszem
wspomagającym, zaś nasz radny Antoni Napurka kwestował i udało mu się zebrać 1735,38 zł oraz 675 zł w e-skarbonce. Wielkie gratulacje!
Zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Stare Babice
zostali powołani opiekun i animator Młodzieżowej Rady
Gminy. Naszym opiekunem został Pan Michał Więckiewicz, Sekretarz Gminy, a animatorką Pani Justyna
Szczepanik – osoba z dużym doświadczeniem w pracy
pedagogicznej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym, wieloletnia radna gminy i przewodnicząca komisji oświaty. Nowym opiekunom serdecznie
gratulujemy i mamy nadzieję na wspaniałą współpracę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo
w ogłoszeniach na stronie BIP GOPS.
Na stronie http://www.bip.stare-babice.eu/
z listy jednostek należy wybrać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a następnie wybrać
– Ogłoszenia i komunikaty.
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się także telefonicznie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – nr tel.
22 722 90 11
w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8.00 do 17.00;
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00;
piątek od 8.00 do 15.00.
Z Ośrodkiem można również kontaktować
się mailowo: gops@stare-babice.waw.pl

Jan Waligóra
Przewodniczący MRG
Nr 2 (294) luty/marzec 2021
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Historyczna ścieżka piesza
„Śladami Radiostacji
Transatlantyckiej”
Na przełomie roku w Urzędzie Gminy Stare Babice
wójt Sławomir Sumka, zastępca burmistrza dzielnicy
Bemowo Pan Jakub Gręziak oraz Lasy Miejskie podpisali trójstronne porozumienie w sprawie utworzenia ścieżki historycznej „Śladami Radiostacji Transatlantyckiej”.
Ścieżka połączy najważniejsze punkty związane z naszym lokalnym zabytkiem m.in. maszt flagowy stojący
przed urzędem gminy, cmentarz wojenny w Latchorzewie, ul. mjr Jacka Decowskiego, ruiny Radiostacji, budynki pracowników radiostacji przy ul. Radiowej oraz Boernerowo nazywane kiedyś „osiedlem łączności Babice”.
Ten ponad sześciokilometrowy szlak pieszy spełniający standardy PTTK będzie miał nie tylko wymiar edukacyjny (dzięki tablicom historycznym), ale również połączy on, we wspólnej idei pielęgnowania dziedzictwa,
samorządy Starych Babic oraz Bemowa. W przyszłości
być może zostaną na jego trasie zainstalowane makiety
dla osób niewidomych.
W dobie pandemii SARS-CoV-2 inwestycje w lokalną
infrastrukturę oraz turystykę pieszą nie tylko zwiększają

Wójt Sławomir Sumka i zastępca burmistrza dzielnicy Warszawy
– Bemowo Jakub Gręziak podczas podpisywania porozumienia

bezpieczeństwo naszych mieszkańców, lecz także
umożliwiają im aktywne spędzanie wolnego czasu bez
konieczności wyjazdu poza miejsce zamieszkania.
Otwarcie szlaku zaplanowane jest na połowę roku
2021. Data ta wpisuje się w okres jubileuszu 100-lecia
Radiostacji Transatlantyckiej (2021–2023), który ogłosiła
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice, a następnie –
Rada Dzielnicy Bemowo.
Warto wspomnieć, że w tym roku, 4 sierpnia, mija 100.
rocznica podpisania umowy na budowę Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Starych
Babicach z firmą Radio Corporation of America.
tekst: JCh; foto: UGSB
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Ulica Lutosławskiego
po zakończonym remoncie

Gmina aplikuje o dodatkowe środki na inwestycje
W minionym roku Gmina Stare Babice aktywnie
aplikowała o bezzwrotną pomoc finansową dla gmin
pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w skrócie RFIL), a przeznaczoną na wsparcie
zadań inwestycyjnych.

wydatkowano na pokrycie części kosztów przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach oraz ul. Lutosławskiego w Klaudynie.
O kolejne środki trzeba było ubiegać się jak
w standardowej procedurze, a więc składając wnioski
o dofinansowanie na konkretne inwestycje, w odpowieRFIL to „Tarcza dla samorządów”, których budżety dzi na ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów nabory
zostały uszczuplone w wyniku trudnej sytuacji ekono- wniosków. Komisja ocenia projekty na podstawie takich
micznej spowodowanej epidemią COVID-19. Zasady kryteriów jak: realizacja zasady zrównoważonego rozworozdziału i przekazywania środków określa Uchwała ju, kompleksowość inwestycji, ograniczenie emisyjności
nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w spra- i poziomu ingerencji w środowisko, koszt planowanych
wie wsparcia na realizację zadań
inwestycji w stosunku do planowanych
inwestycyjnych przez jednostki sa- Z Funduszu Przeciwdziałania dochodów jednostki, liczbę osób, na
COVID-19 nasza gmina
morządu terytorialnego. Podstawę
które inwestycje będą miały korzystny
do ubiegania się przez samorządy
wpływ, relację kosztu planowanych inotrzymała bezzwrotne
o środki na inwestycje stworzył art.
westycji do prognozowanego efektu,
wsparcie w wysokości
65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r.
wpływ planowanej inwestycji na ograni2 228 704,00 zł.
o zmianie ustawy o szczególnych
czenie skutków klęsk żywiołowych lub
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw- zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestydziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób cja może mieć taki wpływ czy zapewnienie dostępności
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych osobom ze szczególnymi potrzebami.
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).
W ramach trzech naborów ogłoszonych do tej pory
Uchwała nie zawiera katalogu zadań inwestycyjnych, na przez kancelarię PRM Gmina Stare Babice złożyła 6 wniojakie mogą być przeznaczone środki RFIL. Gminy mo- sków o wsparcie finansowe następujących inwestycji:
gły przeznaczać je na inwestycje bliskie mieszkańcom
– rozbudowa szkoły podstawowej w Zielonkach-Pardanej jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na sieć celi (nabór w sierpniu 2020 r.);
kanalizacji i wodociągów, budowę dróg, remonty szkół
– trzy wnioski dotyczące przebudowy trzech dróg
czy przedszkoli, budowę żłobków, dostosowywanie gminnych: ul. Andersa w Janowie, ul. Klonowej w Kobudynków użyteczności publicznej dla osób z nie- czargach Starych i ul. Bugaj w Koczargach Nowych
pełnosprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem, (nabór w grudniu 2020 r.);
a także inne niezbędne lokalnie działania.
– budowa pomostu na jednym ze stawów w ZieW kwietniu 2020 r z Funduszu Przeciwdziałania lonkach-Parceli wraz z oczyszczeniem obu zbiorników
COVID-19 Gmina Stare Babice, w odpowiedzi na zło- i zagospodarowaniem miejsca na odpoczynek;
żony wniosek, otrzymała bezzwrotne wsparcie w wy– budowa drogi dojazdowej do terenu, na którym
sokości 2 228 704,00 zł. Kwota ta została ustalona planowane jest wybudowanie przedszkola i miejsca
przez Radę Ministrów i wynikała z relacji wydatków spotkań dla seniorów w Borzęcinie Dużym (nabór
majątkowych i zamożności gmin. Otrzymane środki w styczniu 2021 r.).
10
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Ulica Pohulanka w trakcie remontu

Dwie ostatnie inwestycje dotyczą miejscowości,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, gdyż dla takich
terenów przeznaczone było wsparcie w ramach ostatniego naboru.
Wniosek o dotację na rozbudowę szkoły niestety nie
uzyskał wsparcia, natomiast pozostałych pięć w chwili
obecnej znajduje się w ocenie.
Gmina Stare Babice ubiega się o dofinansowania
w różnych miejscach, i tak, obok Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, stara się pozyskać środki również
z innych funduszy.
W ramach Funduszu Dróg samorządowych na 2021 r.
złożono wniosek dotyczący rozbudowy ul. Klonowej
na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej
w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie
skrzyżowania z ul. Klonową. Wniosek po ocenie merytorycznej umieszczony jest na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.
Z kolei ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dawny Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) – Gmina ubiega się
o dofinansowanie przebudowy ul. Bugaj położonej
w miejscowości Koczargi Nowe na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 580) do granicy gminy
Stare Babice (granica z gminą Ożarów Mazowiecki). Ten
wniosek znajduje się na etapie oceny.
Pozostałe projekty oczekujące na wyniki oceny to:
•
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
(COM) w Starych Babicach.
Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Stare Babice poprzez
stworzenie tym osobom warunków do pobytu dziennego (8 godzin) i całodobowego w środowisku lokalnym oraz odpowiednie wyposażenie placówki. Projekt

został złożony w październiku 2020 r. Wnioskowane
dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 3 090 375,00 zł.
•
Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze
gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice.
Wniosek został złożony w listopadzie 2020 r. w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów „Rozwój zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki
i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej pozytywną ocenę otrzymało sześć wniosków,
w tym partnerski wniosek gmin Łomianki, Stare Babice,
Izabelin i Czosnów. Obecnie trwa ocena merytoryczna.
W ramach projektu planuje się budowę ścieżek rowerowych wraz z drogami dla pieszych wzdłuż ulicy Estrady (505 m) oraz ulicy Ekologicznej i Estrady (1020 m).
Inwestycja realizowana będzie w ramach przebudowy
ulic Ekologicznej i Estrady, zapewnieni dobrą organizację ruchu pieszo-rowerowego: rozdzielonego i bezkolizyjnego. Pozwoli na bezpieczne korzystanie z przystanków autobusowych i przejść dla pieszych, znajdujących
się na ww. odcinkach w sąsiedztwie ścieżek, istniejącego ronda przy ul. Ekologicznej i ul. Sikorskiego oraz ronda u zbiegu ul. Ekologicznej i Estrady (inwestycja będzie
prowadzona równolegle z budową ścieżki).
W rejonie inwestycji znajduje się dużo zakładów
pracy, do których lokalni mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dojeżdżać rowerami. Ponadto, podniesione
zostanie bezpieczeństwo osób docierających pieszo
i rowerem do pobliskiego ogrodu działkowego.
Więcej informacji o projektach zakończonych i realizowanych w latach 2020–2021 można uzyskać na stronie internetowej stare-babice.pl w zakładce stare-babice.pl/o_gminie/fundusze-zewnetrzne/ .
Referat Funduszy Zewnętrznych
Magdalena Wilczyńska, Beata Tuzimek
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Powstaną kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych
i rowerowych
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Zadanie 3

Zadanie 1

Turystyka rowerowa od kilkunastu lat zyskuje
w Polsce coraz szersze grono czynnych zwolenników. To istotne i cenne nie tylko ze względów zdrowotnych, lecz także ekologicznych. Cieszy zatem, iż
krok po kroku czynione są w Urzędzie Gminy kolejne starania o pozyskanie funduszy na budowę dróg
rowerowych, bo to najbezpieczniejsze rozwiązanie
dla użytkowników i dwóch, i czterech kółek.
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy
Stare Babice na rok 2021 i 2022 zaplanowana jest budowa pięciu odcinków dróg rowerowych.
Zad. 1 Przebudowa ul. Szymanowskiego w miejscowości Klaudyn na odcinku od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A w zakresie budowy ścieżki rowerowej.
Długość odcinka wynosi 750 m. W ramach zadania
zostanie wykonana ścieżka rowerowa o nawierzchni
12
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bitumicznej, przepusty w ciągu rowu przydrożnego
oraz dwa słupy oświetleniowe. Przy skrzyżowaniu
z ul. Czajkowskiego będzie miejsce obsługi rowerzystów. Gmina uzyskała zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Zad. 2A Przebudowa ulicy Pohulanka w miejscowości Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku
od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.
Długość odcinka wynosi 1 060 m. W ramach zadania
zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Przy skrzyżowaniu z ul. Kalinową będzie miejsce obsługi rowerzystów. Prace

związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na tym
odcinku rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku.
Zgodnie z harmonogramem na okres zimowy prace
zostały wstrzymane, a zakończenie robót budowlanych ma nastąpić do końca kwietnia 2021 r.

Przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Na Skraju oraz
przy granicy gminy będą miejsca obsługi rowerzystów. Gmina złożyła wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, który jest
obecnie procedowany przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zad. 2B Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej
w miejscowości Stare Babice na odcinku od ul. PoW wymienionych lokalizacjach miejsca obsługi rohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy ścieżki werów (MOR) będą wyposażone w ławkę, stojak ropieszo-rowerowej.
werowy, śmietnik oraz stację naprawczą.
Długość odcinka wynosi 98,8 m. W ramach zadaBudowa ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice
nia zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Promowanie
o nawierzchni bitumicznej. Nozrównoważonej mobilności miejskiej
Turystyka
rowerowa
woprojektowany odcinek połąpoprzez rozwój sieci dróg rowerood kilkunastu lat
czy budowany obecnie odcinek
wych na terenie gmin Ożarów Mazyskuje
w
Polsce
coraz
przy ul. Pohulanka i istniejący odzowiecki, Leszno, Stare Babice” z doszersze grono czynnych
cinek zlokalizowany pomiędzy
finansowaniem ze środków unijnych
zwolenników.
ul. Zieloną w Starych Babicach
Regionalnego Programu Operacyja ul. Szymanowskiego w Klaudynie.
nego Województwa Mazowieckiego
Gmina złożyła wniosek o wydanie decyzji zezwalają- 2014–2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
cej na realizację inwestycji drogowej, który jest obec- powietrza, Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ranie procedowany przez Starostwo Powiatu Warszaw- mach ZIT, typ projektów – Rozwój zrównoważonej mulskiego Zachodniego.
timodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa. Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska
Zad. 3A Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi le- w ramach ZIT oraz Budżetu Państwa.
śnej na terenie Lasu Bemowskiego w miejscowości
Planowany termin zakończenia projektu – 30.09.2022 r.
Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Si- Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9481/17
korskiego.
Planowane dofinansowanie Gminy Stare Babice:
Długość odcinka wynosi 1 330 m. Projekt przewiduje 4 865 897,00 zł.
odtworzenie/remont nawierzchni z kruszywa wraz Lider: Gmina Ożarów Mazowiecki, Partnerzy projektu
z poboczami oraz wymianę przepustów pod koroną – Gmina Stare Babice oraz Gmina Leszno.
drzew. Skarpa rowu zostanie wyprofilowana i obsiania
tekst: Iwona Demidziuk; plan: Urban Media;
trawą. Wykonana zostanie także balustrada drewniafoto:
przykładowe
formy elementów MOR zaczerpnięto
na. Leśny odcinek pozostanie zamknięty dla ruchu
z dokumentacji gminnej „Budowa ścieżek rowerowych…”
pojazdów czterokołowych, poza pojazdami Lasów
Miejskich służących obsłudze technicznej. Gmina
uzyskała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Zad. 3B Rozbudowa gminnej ul. Decowskiego w miejscowości Latchorzew na odcinku od ul. Sikorskiego
do granicy gminy w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.
Długość odcinka wynosi 1 215 m. W ramach zadania
na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Zająca zostanie
wykonany remont jezdni bitumicznej i wydzielony
pas przeznaczony do ruchu rowerów, natomiast od
ul. Zająca do granicy gminy wykonana zostanie nawierzchnia z kruszywa, na której będzie odbywał się
ruch mieszany pojazdów (samochodowy i rowerowy).
Nr 2 (294) luty/marzec 2021
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Budynek OSP w Borzęcinie Dużym po remoncie
Klatka schodowa;
OSP Borzęcin Duży

Dobiegły końca prace budowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym mające na
celu odświeżenie, przebudowę i rozbudowę istniejących pomieszczeń.
Zakończyła się adaptacja poddasza oraz przebudowa
schodów w budynku OSP w Borzęcinie Dużym. W wyniku przeprowadzonych prac powstały nowe schody
wewnętrzne, a na poddaszu strażnicy część biurowo-socjalna składająca się z pokoju biurowego, kuchni, sanitariatu oraz sali konferencyjnej. Obecnie trwa procedura
odbiorowa wykonanych robót przez uprawnione służby.
tekst: MŚ, AK; foto KS

Monitoring gminny
rozszerzony o nadzór
babickiej policji

Monitoring na babickiej komendzie policji

Dzięki współpracy Urzędu Gminy i Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach policjanci mają już
pełny dostęp online do monitoringu wizyjnego gminy Stare Babice.
14
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Poddasze; OSP Borzęcin Duży

Monitoring gminny to jeden ze sposobów podniesienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dotychczas mamy już zamontowane i uruchomione 72 kamery w różnych punktach miejscowości.
Kolejne projekty objęcia podglądem wizyjnym następnych punktów gminy zostały zawieszone w wyniku ograniczeń finansowych związanych z pandemią.
W momencie, gdy tylko będzie możliwość pozyskania
nowych środków, Komendant Straży Gminnej wystąpi
o ich przyznanie. Natomiast teraz niezwykle ważne jest
to, że nadzór kamer, który dotychczas prowadzony
był przez Gminną Straż w godzinach jej pracy, został
rozszerzony o monitory na komendzie babickiej policji. Funkcjonariusze mają dostęp do monitoringu 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę. Takie wykorzystanie
systemu kamer pozwala na szybsze podejmowanie
działań operacyjnych w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń na terenie gminy, a to przekłada
się na większe bezpieczeństwo mieszkańców i wyższą
skuteczność działania lokalnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych.
opr.: AK; foto: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach

Nowe auto dla Komendy Powiatowej PSP
3 lutego odbyło się oficjalne przekazanie kluczy do samochodu
operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu. Zakup
został sfinansowany przez Gminę
Stare Babice, Gminę Ożarów Mazowiecki oraz Gminę Izabelin.
W imieniu współfinansujących klucze na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Powiecie Warszawskim
Zachodnim przekazał Wójt Gminy
Stare Babice Sławomir Sumka.
Przekazane auto to samochód
osobowy marki Toyota. Będzie ono służyło do realizacji zadań innych niż ratowanie życia poszkodowanych,
czy akcje pożarnicze, bo takie zadania wykonują Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (np. w Błoniu), natomiast
pracownicy Komendy Powiatowej wykonują szereg
działań koordynacyjnych, do których ekonomiczny samochód osobowy jest niezbędny: każdego dnia udają

Wójt wręcza kluczyki do nowego auta dla KP PSP
na ręce Komendanta Powiatowego

się na różnego rodzaju odprawy i narady do Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komend ościennych powiatów, Starostwa, Gmin
i oczywiście remiz OSP.
Życzymy bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy!
tekst: AK
foto: UGSB

Nowy samochód dla Komendy Powiatowej Policji
Władze Gminy Stare Babice dofinansowały zakup no- im pasie ruchu, system start-stop, czyli automatyczne
wego radiowozu przeznaczonego dla policjantów pio- wyłączenie silnika podczas postoju. Tak więc auto jest
nu prewencji, patrolujących teren gminy.
ekonomiczne, co przekłada się na niższe koszty jego
W grudniu 2020 roku flota transportowa Komendy eksploatacji.
tekst/foto: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodoficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
niego z siedzibą w Starych Babicach została powiększodla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na o radiowóz zakupiony ze środków policyjnych przy
z siedzibą w Starych Babicach
dofinansowaniu przez władze gminy Stare Babice.
Pojazd wykorzystywany jest w codziennej służbie przez policjantów
pionu prewencji ze starobabickiej
komendy. Jest to radiowóz oznakowany zgodnie z najnowszymi wzorcami i jest utrzymany w kolorystyce
srebrno-niebieskiej. Kia Cee’d jest
w pełni zaopatrzona w indywidualne
wyposażenie sprzętu transportowego. Ma system kontroli trakcji (ASR)
oraz system zapobiegania blokowaniu kół (ABS). Wyposażona jest
w czujniki parkowania, kamerę cofania, asystenta pasa ruchu pozwaNowy radiowóz dla policjantów babickiej policji współfinansowany przez UGSB
lającego utrzymać pojazd na swoNr 2 (294) luty/marzec 2021
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Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
RPP.6721.17.2021

Stare Babice, 16.02.2021 r

OGŁOSZENIE
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży
i Wierzbin – Obszar Nr 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia
4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.
Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:
• z miany ustaleń dla terenów MN2, MN3 i MNU w zakresie wysokości budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
• z miany ustaleń w zakresie szerokości powiatowej drogi 1KDZ ul. Spacerowej,
• z miany ustaleń w zakresie liczby miejsc do parkowania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN2, MN3 i MNU,
• d oprecyzowania ustaleń dla parkowania zatrudnionych przy przedszkolach lub szkołach,
• d oprecyzowania wymagań dla powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie wielorodzinnej MW,
• z miany szerokości projektowanej drogi wewnętrznej 3KDW,
• z miany umiejscowienia wschodniej linii rozgraniczającej terenu 13MN2.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.
Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 10 marca 2021 r.
do 2 kwietnia 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.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na
stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe
w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 w Sali
OSP w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub
zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie urzędu.
UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń
sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien
posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie
(płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).
Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
• podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku
oraz w formie zapisu tekstowego.
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 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 19 kwietnia 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 http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie
przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiczną, 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 19 marca 2021 r.
Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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Depresja – wsparcie uczniów szkół podstawowych
Depresja może być skutkiem izolacji społecznej wywołanej epidemią COVID-19.
Samoizolacja społeczna, wprowadzenie zdalnego
nauczania, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, różnego typu zakazy i obostrzenia spowodowały, że dzieci i młodzież szkolna znalazły się w innej, nieznanej dotąd rzeczywistości.
Obecnie wiele młodych osób doświadcza negatywnych emocji: lęku o przyszłość, strachu przed zachorowaniem, niepewności związanej z nadejściem
kolejnej fali epidemii, braku przyjaźni i spotkań z rówieśnikami. Te wszystkie przyczyny mogą spowodować u dzieci i młodzieży obniżenie nastroju, które
może prowadzić do powstania depresji. Szkoły zapewniają pomoc psychologiczno-pedagogiczną swoim wychowankom, chociaż w przypadku klas IV–VIII
ich działania są ograniczone do kontaktu zdalnego.
Wsparcia szkołom udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wychodząc
naprzeciw działaniom wychowawczym zakupiła
i przekazała wszystkim gminnym szkołom pakiet materiałów (scenariusze zajęć, ulotki i filmy) do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń ukierunkowanych na
kampanię edukacyjno – profilaktyczną „depresjaJA”.
Głównym celem kampanii jest wzmocnienie wśród

uczniów poczucia bezpieczeństwa oraz radzenia
sobie z trudnymi emocjami oraz oswojenie strachu.
Zajęcia z wykorzystaniem materiałów przekazanych
przez GKRPA odbyły się już w klasach I–III i zostaną
przeprowadzone w klasach starszych, gdy tylko wrócą one do szkół.
Justyna Szczepanik

Rekrutację czas zacząć!
Rekrutacja do gminnych szkół i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/22 odbywać będzie się za pomocą Systemu Elektronicznych
Rekrutacji: www.starebabice.rekrutacje.edu.pl
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Dla uczniów kontynuujących edukację w placówce:
25.02–03.03.2021 r.
Dla osób starających się o przyjęcie do placówki:
11–26.03.2021 r.
Dla ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej:
11–30.03.2021 r.
Istnieją dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:
Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/
Wniosek wymaga podpisania Profilem Zaufanym.
Szczegóły dotyczące Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl.
18
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 ostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załączD
nikami do przedszkola lub szkoły w wersji papierowej w godzinach pracy do skrzynek podawczych do
składania dokumentów rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje zebrane są na stronie internetowej: https://stare-babice.pl/rekrutacja-do-szkol-i.../
Na podst. informacji z UG
Przeprosiny i sprostowanie
W ostatnim numerze Gazety Babickiej (nr 1 (293) styczeń/luty
2021), w artykule „Rusza rozbudowa szkoły w Zielonkach-Parceli”
zostały wykorzystane materiały tekstowe oraz graficzne z projektu rozbudowy szkoły bez wskazania autora projektu. Bardzo
przepraszamy za to niedopatrzenie i informujemy Państwa
Czytelników, iż generalnym projektantem rozbudowy szkoły
w Zielonkach-Parceli jest mgr inż. arch. Marcin Karbownik.

„100 lat w zdrowiu” to życzenia nie tylko noworoczne!
Dowodem tego, że mogą się spełnić, jest coraz większa
liczba 100-letnich jubilatów. Długowieczność zaczyna
się w głowie, dlatego nie pozwalajmy sobie na przedwczesną emeryturę.
Polska zajmuje 41. miejsce w świecie pod względem
długości życia mieszkańców; dla mężczyzn są to 74 lata,
dla kobiet – 82, a osób które mają za sobą setne urodziny, jest ponad półtora tysiąca.
Systematyczny wzrost długości życia Polaków (na
pocz. XX wieku było to tylko 49 lat!) spowodowany
jest m.in. rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych i medycznych, rosnącą świadomością zdrowotną i modą na zdrowy styl życia. Zawdzięczamy go
też zdobyczom cywilizacyjnym; ogrzewane mieszkaStarobabiccy seniorzy podczas treningu z kijami

nia, dobrej jakości ubrania, odpowiednia dieta, skuteczne leki i wielu innym. Każdemu może się udać, pod
warunkiem, że zacznie o siebie świadomie dbać, bo
w genach mamy zapisane co najmniej 120 lat sprawności, więc wszystko jest w naszych rękach.
Aktywność fizyczna to podstawowa profilaktyka
procesu starzenia się, bo przecież ruch to zdrowie.
Do siedzącego trybu życia nie jesteśmy genetycznie
przystosowani, przez wieki człowiek polował, pracował
fizycznie, pokonywał duże odległości pieszo. Tymczasem coraz częściej siedzimy przed komputerem czy telewizorem, a przecież przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, choroby
serca – najskuteczniej chroni nas ruch. Warto znaleźć
dziennie godzinę i systematycznie uprawiać ulubioną
aktywność: chodzić na spacery, biegać, jeździć na rowerze, pływać, tańczyć...

Należy pielęgnować też umysł, bo dopiero całościowa stymulacja strony fizycznej i intelektualnej przynosi
najlepsze efekty. „Giętki umysł” to też element długiego, zdrowego życia. Proces tworzenia się neuronów
(komórek nerwowych) trwa, gdy dostarczamy mu nowych umiejętności i wiedzy – tu też wszystko zależy
od nas. Aby do tej setki dotrwać ze światłym umysłem
czytajmy, uczmy się języków, rozwiązujmy krzyżówki
i łamigłówki, poznawajmy nowe miejsca i ludzi.
Aby zatrzymać biologiczny zegar trzeba wzmacniać
ciało i umysł zbilansowanym, zdrowym pożywieniem.
Pamiętajmy, że mózg stanowi 2% masy ciała, ale zużywa 20% energii wyprodukowanej przez organizm
i od niego zależy jakość wszystkich naszych zmysłów,
zdolność uczenia się i zapamiętywania. Lekarze są
przekonani, że powinniśmy wrócić do stylu odżywiania naszych przodków – jeść produkty
ekologiczne, mało przetworzone, mało kaloryczne, preferując ryby morskie, zboża pełnoziarniste,
warzywa, owoce, czasem
wypić lampkę czerwonego wina bogatego w antyoksydanty.
Ważny jest również dobry sen, w czasie którego
następuje przyspieszona
odnowa komórek, odpoczynek dla serca, układu pokarmowego i odpornościowego. Warto zadbać
o panowanie nad stresem, zrezygnować z używek –
szczególnie z palenia tytoniu i nadmiernego spożywania alkoholu.
Naukowcy podkreślają, że nigdy nie jest za późno,
aby wprowadzić prozdrowotne zmiany w naszym życiu
i długo się nim cieszyć. W podjęciu decyzji o zmianie
stylu życia najważniejszy jest pierwszy krok – nie zasłaniajmy się trudnościami, pandemią – warto zrobić to
już teraz.
Źródła: dr. Michał Chudzik – ekspert medycyny przeciwstarzeniowej i zdrowego stylu życia; Erikson E. Tożsamość a cykl życia; Natalia i Krzysztof Minge – Poradnik ćwiczeń umysłu dla seniorów.
Z Gminnej Rady Seniorów – Anna Czajkowska
foto: Maria Parlińska
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Akademia Zdrowego Seniora we współpracy
z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie
Jak dbać o zdrowie psychiczne, zwłaszcza w czasie
pandemii, jak radzić sobie ze stresem, ale także jak
budować mosty międzypokoleniowe – tego wszystkiego będzie można się nauczyć w Akademii Zdrowego Seniora, którą w lutym uruchamia Fundacja
Aktywni Dłużej we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Będzie to cykl bezpłatnych wykładów i zajęć praktycznych w formule
ONLINE, które zrealizują wolontariusze – studenci
Terapii Zajęciowej AWF Wydziału Rehabilitacji.
Start programu wyznaczono na 27 lutego, a kolejne zajęcia będą realizowane w każdą sobotę aż do 22
maja – czyli łącznie 11 warsztatów – po półtorej godziny każdy.
– Nasza Fundacja od kilku lat konsekwentnie wdraża nowe rozwiązania, których celem jest poprawa
kondycji psychofizycznej seniorów naszej gminy. Pandemia spowodowała, że zmieniliśmy sposób pracy,
ale dalej pozostajemy w kontakcie z uczestnikami naszych zajęć – tym razem w formule online. W warsztatach prowadzonych przez Fundację regularnie ćwiczy ponad 30 osób i liczba ta stale rośnie – podkreśla
Małgorzata Baranowska, Prezes Fundacji Aktywni Dłużej. – Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego to nowe otwarcie, które wnosi naszą pracę na jeszcze wyższy poziom i poszerza kompetencje Fundacji
– dodaje Małgorzata Baranowska.
W czasie zajęć prowadzonych przez wolontariuszy
uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszą wiedzą m.in.: na temat psychologii, radzenia sobie ze stresem, rozwijania funkcji poznawczych; pogłębią także
szereg praktycznych umiejętności i zainteresowań.
– Studenci Terapii Zajęciowej to osoby, które kształcą się, by móc w sposób profesjonalny odpowiadać
na potrzeby swoich podopiecznych i wpierać ich dobrostan w każdym wieku. W przyszłości zawodowej
naszych studentów jednym z ważniejszych zadań będzie, między innymi, utrzymanie przez jak najdłuższy
czas sprawności psychofizycznej i dobrej jakości życia seniorów – podkreśla Anna Cabak, prof. Akademii
Wychowania Fizycznego, sprawująca nadzór merytoryczno-dydaktyczny nad realizacją pracy wolontariuszy uczelni w tym projekcie. – Wyzwaniem tego zadania będzie formuła online, bo z uwagi na pandemię
realizacja zostanie przeprowadzona zdalnie – dodaje
prof. Anna Cabak.
20
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Joanna Baranowska prowadzi zajęcia online dla seniorów

PROGRAM AKADEMII ZDROWEGO SENIORA:
BLOK I: Wzmacnianie dobrostanu psychicznego
1. Jak dbać o zdrowie psychiczne. Sposoby radzenia
sobie ze stresem – 27.02.2021 godz. 10:30 poprowadzi Monika Oklesińska
2. Warsztaty asertywności – 06.03.2021 godz. 10:30
poprowadzi Sara Piotrowska
BLOK II: Rozwijanie aktywności poznawczej
1. Ćwiczenia wzmacniające pamięć. Trening pamięci
– zagadki logiczne, gry na skojarzenia – 13.03.2021
godz. 10:30 poprowadzi Monika Łoskot
2. A
 ktywność intelektualna seniorów. Jak dbać
o funkcje poznawcze – 20.03.2021 godz. 10:30 poprowadzi Paulina Mroczek
BLOK III: Budowanie relacji międzypokoleniowych
1. K
 reatywne zabawy z wnuczkami. Jak odciągnąć
wnuczków od telefonu, komputera – 27.03.2021
godz. 10:30 poprowadzi Paulina Mroczek.
2. C
 zego mogą nauczyć się młode osoby od seniorów – 10.04.2021 godz. 10:30 poprowadzi Sara
Piotrowska.
BLOK IV: Rozwijanie zainteresowań
1. Muzykoterapia – 17.04.2021 godz. 10:30 poprowadzą Paulina Mroczek, Monika Oklesińska.
2. Hortiterapia – terapia ogrodem – 24.04.2021
godz. 10:30 poprowadzi Monika Oklesińska.
3. Jak dbać o skórę dojrzałą? – 08.05.2021 godz. 10:30
poprowadzi Sara Piotrowska.
4. W
 spólne czytanie i dyskusja – 15.05.2021 godz. 10:30
poprowadzą Monika Łoskot, Monika Oklesińska.
5. Joga i relaksacja – 22.05.2021 godz. 10:30 poprowadzi Monika Łoskot.
tekst/ foto: Zbigniew Baranowski

Noworoczne Spotkanie Seniorów online
29 stycznia odbyło tradycyjne noworoczne spotkanie
Kolega Karol Gałecki zapoznał nas z nowatorskim
seniorów. Tym razem w nowej formule, dostosowanej projektem – zakupem z funduszy sołeckich sprzętu
do wymogów izolacji społecznej, czyli online. Na wiel- gimnastyczno-rehabilitacyjnego na zajęcia online i naką wirtualną salę przybyli seniorzy z gminy Stare Babi- wet pokazywał, jak go używać.
ce i gmin zaprzyjaźnionych: Bychawy z województwa
Prezes Fundacji „Aktywni Dłużej” Małgosia Baralubelskiego, Izabelina, Leszna, a nawet z Poznania.
nowska życzyła seniorom dalszego zapału do aktywWśród gości znaleźli się: wójt Sławomir Sumka, za- ności ruchowej i zaprosiła do nowego projektu „Akastępczyni wójta Katarzyna Sońta, sekretarz gminy Mi- demia Zdrowego Seniora” który będzie realizowany
chał Więckiewicz, przewodniczący Rady Gminy Henryk we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego
Kuncewicz, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachod- w Warszawie, a Ewelina Michalak ucieszyła wszystkich
niego Jan Żychliński, zastępca dyrektora Mazowieckiego wiadomością, że Dom Kultury wznawia dla seniorów
Centrum Polityki Społecznej pełnomocnik ds. Polityki „Tańce w kręgu”.
Senioralnej Elżbieta Bogucka, prezesi
Spotkania w Klubie Seniora „Nastowarzyszeń, fundacji, dyrektorzy
dzieja” i wykłady na Uniwersytecie
Na wielką wirtualną salę
placówek kulturalnych i oświatoTrzeciego Wieku też ograniczyła panprzybyli seniorzy z gminy
wych. Wszystkich, którzy dołączyli
demia. Alicja Napurka – opiekunka
Stare Babice i gmin
na to wirtualne spotkanie przywitaKlubu omawiając wydarzenia, które
zaprzyjaźnionych.
ły prowadzące spotkanie: dyrektor
udało się zrealizować w 2020 roku,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Napurka stwierdziła że wszyscy stęskniliśmy się za normalnoi pełnomocnik ds. osób starszych z Referatu Komunikacji ścią, a spotkania online są tylko jej namiastką. AgnieszSpołecznej Karolina Spiżewska.
ka Matuszewska, prezes UTW, podkreśliła kreatywność
Spotkanie rozpoczęło się piosenkami w wykonaniu studentów, którzy aby zrealizować program umawiali
zespołu senioralnego „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego się na wykłady na świeżym powietrzu, w amfiteatrze
prowadzonego przez Zofię Lasocką i Jana Jaworskiego. babickim.
Gospodarz Gminy – Sławomir Sumka złożył wszystkim
Spotkanie zakończyło się występem „Jeszcze zażyczenia noworoczne, zdrowia, końca pandemii i po- gramy w Zielone” przygotowanym przez artystyczny
wrotu do normalności, aby znowu spotykać się oso- Zespół „Bez Nazwy”, działający przy Domu Kultury,
biście i obdarzać uśmiechem. Podkreślił, jak ważne jest prowadzony przez animatora kultury Mateusza Kalidla władz samorządowych zapewnienie osobom star- nowskiego. Grupa w składzie Anna Czajkowska, Staniszym opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Do życzeń sław Malinowski, Marianna Kosińska, Wiesława Kałuzińdołączyli się obecni na spotkaniu goście.
ska, Maria Parlińska, Piotr Goraj, Irena Janowska i Karol
Następnie noworoczne życzenia od Gminnej Rady Gałecki zaprezentowała szereg klasycznych utworów
Seniorów złożył przewodniczący Tadeusz Wiśniewski, literackich skłaniających do refleksji nad życiem. To
a przy okazji przedstawił kilka projektów, które mimo niezwykłe spotkanie dostarczyło wszystkim dużą dozę
pandemii udało się przeprowadzić. Zaprezentował zaku- optymizmu i wiarę w powrót starej normalności.
piony przez Radę sprzęt nagłaśniający, który uatrakcyjni
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
przyszłe imprezy senioralne.
Sekretarz GRS Anna Czajkow„Jeszcze zagramy w zielone” –
występ artystyczny Zespołu
ska opowiedziała o udziale
Bez Nazwy. Irena Janowska
naszych seniorów w „Konrecytuje „Modlitwę”
kursie Kapeluszy” zorganizoBułata Okudżawy
wanym przez Ogólnopolską
Fundację UTW i przedstawiła
finalistów – Marię Parlińską,
Piotra Garaja, oraz półfinalistów – Danusię Mikinę,
Mariannę Kosińską, Zofię Cichowlas i Zofię Okulicz, którzy zaprezentowali się w strojach konkursowych.
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Starobabicka Rada Seniorów podsumowuje
kolejny rok pracy na rzecz osób starszych
Rok 2020 był czwartym rokiem działalności Rady Seniorów, którego ambitny plan w znacznym stopniu
zmodyfikowała pandemia COVID-19, ale dzięki dużemu wsparciu władz samorządowych udało się zrealizować wiele nowych projektów.

dzieja” (teatr 07.03.2020 r. i 07.10.2020 r.);
• zakup sprzętu nagłaśniającego z pozyskanego miniprojektu Fundacji „Zaczyn”.

Rada Seniorów na projekty pozyskała łącznie 16 500 zł
(13 000 zł od sołectw, 2 500 zł z fundacji i 1 000 zł od
Oto ich krótki przegląd:
sponsora).
•
wymiana studyjna w ramach tzw. „dobrych prakNiestety projekt „Seniorzy – Seniorom” został przetyk” z gminami Bychawa (11.09.2020 r.) i Niedźwiada prowadzony tylko częściowo, a „Dzień Sportu Seniora”
(01.10.2020 r.) w województwie lubelskim;
musieliśmy odwołać.
• współpraca w zakresie lokalnej strategii polityki senioPrzed ogłoszeniem izolacji społecznej inicjowaliśmy
ralnej z organizacjami seniorskimi w gminach Izabelin i uczestniczyliśmy w organizacji:
(09.09.2020 r.) i Leszno (28.02.2020 r.);
• k olędowania międzypokoleniowego w Szkole
• uczestnictwo 30-osobowej grupy seniorów z wnukaPodstawowej w Borzęcinie Dużym (10.01.2020 r.);
mi w międzypokoleniowym projekcie „Więcej kultury • Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Domu
jesienią” w Julinku (07.08 i 21.08.2020
Kultury (12.02.2020 r.);
r.) dofinansowanym przez Marszał- Członkowie RS uczestniczyli • S potkaniu Noworocznym Seniorów
ka Województwa Mazowieckiego;
(07.02.2020 r.);
online w spotkaniach
• udział w „Konkursie kapeluszy” or•o
 statkowej zabawie kostiumowej
i szkoleniach.
ganizowanym przez Ogólnopolskie
seniorów (25.02.2020 r.).
Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (od
Realizując zadania z zakresu ochrony i promocji
11.11 do 06.12.2020 r.);
zdrowia zaprosiliśmy dr. Marka Posobkiewicza – byłe•
zakup sprzętu gimnastycznego na zajęcia online go głównego inspektora SANEPID-u do wygłoszenia
z funduszy pozyskanych z projektów sołeckich wsi prelekcji pt. „Znaczenie szczepień ochronnych” dla słuStanisławów, Zielonki Wieś i Kwirynów, których część chaczy UTW ( 15.09.2020 r.), propagowaliśmy badania
przeznaczyliśmy również na projekty kulturalno- PSA dla mężczyzn i zapisy na nie (czerwiec 2020 r.), oraz
-oświatowe dla Stowarzyszenia UTW i Klubu „Na- kontynuowaliśmy akcję „Koperta życia”.
Pomimo ograniczeń wywołanych pandemią współpraca
z Domem Kultury, Biblioteką
Gminną i GOSiR-em nie została
ograniczona, a wiele zajęć dla
seniorów, takich jak: robótki
zręczne, tańce, warsztaty plastyczne, gimnastyka, zajęcia zespołu „Bez Nazwy” były kontynuowane w formie online.
Koordynowaliśmy prowadzone przez fundacje „Aktywni
dłużej” i „KIM” zajęcia ruchowe,
spotkania na UTW i w klubie
„Nadzieja”, tańce, wyjazdy, wyjścia do teatru, tworząc bezkolizyjny plan zajęć seniora, co okazało się szczególnie istotne przy
wprowadzeniu zajęć online.
Bardzo ważne było docie„Więcej kultury jesienią” – projekt międzypokoleniowy –
ranie z informacją i wsparcie
seniorzy z wnukami w Julinku
22
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nej, Obywatelskim Parlamentem
Seniorów oraz Mazowiecką Radą
Seniorów – organem doradczym
przy Marszałku Województwa
Mazowieckiego, Fundacją „Zaczyn”.
Członkowie RS uczestniczyli online w spotkaniach i szkoleniach,
byli obecni na VI Sesji Plenarnej
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Senacie RP (01.10.2020 r.),
V Sejmiku Senioralnym Województwa
Mazowieckiego
(16.11.2020 r.), wideokonferencji pt.
„Rada Seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu”
(18.11.2020 r.), projekcie „Obywatel,
Senior, Radny”. Przedstawicielka
Rady została wybrana na 5-letnią kadencję do Oddziału
Warszawsko-Mazowieckiego OPS.
Budowanie relacji międzypokoleniowych to jeden
z celów naszej pracy, dlatego bardzo cenimy współpracę nawiązaną z Młodzieżową Radą Gminy i planowane
wspólne działania na rzecz mieszkańców – tych młodych i starszych.
W tym zdominowanym przez pandemię roku zawsze
mogliśmy liczyć na wsparcie organizacyjne i finansowe
Wójta Sławomira Sumki i Rady Gminy, a także Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz współpracę z pełnomocnikiem ds. osób starszych. Dziękujemy za realizację
Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej w imieniu wszystkich starszych mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie starobabickiej
Rady Seniorów

emocjonalne seniorów, dlatego w „Gazecie Babickiej”
systematycznie ukazywały się materiały o wydarzeniach senioralnych i porady przydatne w czasie pandemii, a na stronie internetowej Gminy, w zakładce
„Seniorzy” zamieszczane były informacje o portalach
z różnych dziedzin życia, przydatne osobom starszym.
Od kwietnia 2020 roku działał prowadzony przez
Radę Seniorów „Telefon zaufania”. Zaangażowaliśmy
się jako wolontariusze, wspierając naszych najstarszych
seniorów w trudnych sytuacjach, proponując pomoc
sąsiedzką w zakupach, drobnych naprawach, transporcie do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych. Udało
się pozyskać, przy wsparciu sponsorów, np. chodzik
czy telewizor.
Współpracowaliśmy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, pełnomocnikiem ds. Polityki Senioral-

Z Gminnej Rady Seniorówsekretarz Anna Czajkowska

Mamy kolejną 100-latkę w gminie
Niezwykle miło nam poinformować Czytelników, że
grono 100-letnich babickich seniorów powiększyło
się o kolejną jubilatkę.
Pani Henryka Durka z Babic Nowych obchodziła urodziny 23 stycznia. Życzenia od Wójta Sławomira Sumki
przekazały kierownik USC Magdalena Łagun-Paszek
oraz sołtys Babic Nowych Marzena Szelenbaum. Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym. Wraz z życzeniami Szanowna Jubilatka otrzymała kwiaty, kosz okolicznościowy oraz życzenia z kancelarii premiera.
tekst: AK
foto: UGSB

Podarunki z UGSB
dla pani Henryki
z okazji 100. urodzin
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Stowarzyszenie działające na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
17 marca o godzinie 18.00 na platformie Zoom odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Forum wymiany doświadczeń”. Do udziału zapraszamy członków
Stowarzyszenia oraz zainteresowanych mieszkańców z grupy Osób z Niepełnosprawnościami (OzN).
Tematem marcowego spotkania będzie „Szkoła
i nauka OzN”.
W styczniu i lutym rozmawialiśmy o formach pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, finansach,
świadczeniach i podatkach. W ramach spotkań dzielimy się praktyczną wiedzą i własnymi doświadczeniami codziennego życia, dużo ze sobą rozmawiamy
i wspieramy się wzajemnie. Osoby zainteresowane
udziałem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy
w celu przesłania danych do logowania się na sesję.
Trudne mamy czasy, ale próbujemy znaleźć chwilę
na relaks i wypoczynek. I tak 13 lutego grupa naszych
podopiecznych uczestniczyła w kuligu połączonym
z pokazem przejazdu konnego z pochodniami w terenie leśnym. Zabawa na łonie natury była przednia, pogoda jak na zamówienie, a więc humory dopisywały.
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, a szczególnie tym, borykającym się w codziennym życiu
z niepełnosprawnościami, życzymy zdrowia, siły,
uśmiechu i cierpliwości! Niech każdy dzień będzie

Kulig grupy Osób z Niepełnosprawnościami

wyjątkowy i będzie okazją do zadowolenia. Niech
miłość i wsparcie najbliższych osób towarzyszy
Wam nieustannie w podejmowanych działaniach.
Przyłącz się do nas! Członkami Stowarzyszenia
mogą być osoby z niepełnosprawnościami, członkowie rodzin, opiekunowie oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.
Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach
kontakt tel. Teresa 604 696 165 lub Jadwiga 504 778 905
kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
foto: AdobeStock

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów od 27 lutego br. (w soboty) będą odbierane sprzed posesji odpady wielkogabarytowe:
• Rejon 17, 18, 19, 20: 27 luty 2021 r.
• Rejon 1, 2, 3, 4: 6 marca 2021 r.
• Rejon 5, 6, 7, 8: 13 marca 2021 r.
• Rejon 9, 10, 11, 12: 20 marca 2021 r.
• Rejon 13, 14, 15, 16: 27 marca 2021 r.
Rejony i harmonogramy wywozu odpadów w 2021
roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2021/
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne
powstające w naszych domach, które ze względu na
duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do tej grupy odpadów
zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów, itp.
24
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Prosimy mieć na względzie, że do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, radio, itp.), wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe, jak również części samochodowe i sprzęty mechaniczne (np. kosiarki spalinowe itp.), odpady
ogrodowe czy worki z odpadami posegregowanymi.
tekst: UGSB; foto: Adobe Stock
Gabaryty
to odpady
dużego
formatu

Pożar – niebezpieczeństwo,
które często nadchodzi zimą

M
ac
iej

Ras
iński

foto: OSP Borzęcin Duży

Dom
w Koczargach
Starych
po pożarze

o:
fot

Sezon zimowy to okres zwiększonej ilości pożarów,
które wybuchają od wewnątrz, w mieszkaniach
budynków wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych
i drobnych zakładach wytwórczych. Pożar pociąga za sobą ogromne straty materialne, zdrowotne
i często ofiary śmiertelne.
W tym sezonie zimowym w naszej gminie miało
miejsce już kilka groźnych pożarów domów i zabudowań gospodarczych, m.in. w styczniu w Wojcieszynie
i Koczargach. Warto poświęcić chwilę na analizę przyczyn ich powstawania, sposobów zapobiegania i zabezpieczenia fizycznego oraz finansowego.
Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w okresie zimowym to:
• nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym,
w tym palenie papierosów,
•
niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń
grzewczych,
• pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru,
•
pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń
elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,

•
niefachowe przeróbki, brak konserwacji instalacji
i urządzeń elektrycznych,
• elektryczność statyczna – brak instalacji uziemiających,
•
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych,
•
nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,
• nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie, cięcie, zgrzewanie,
podgrzewanie materiałów,
• wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – przeciążenia, zwarcia, łuk elektryczny,
• stare, uszkodzone lampki choinkowe stanowią duże
zagrożenie zapalenia się choinki i firanek.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO
Powyższe przyczyny powstawania pożarów od lat się
powtarzają, dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego, jakie
powinny być zachowane podczas dogrzewania pomieszczeń. Oto kilka najważniejszych zasad:
• nie stosujemy bezpieczników o większej mocy niż
wskazane,
Nr 2 (294) luty/marzec 2021
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Akcja pożarnicza – dom
w Koczargach Starych

Strażacy w akcji

• używamy tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej,
• nie wykonujemy prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiamy stałych instalacji i przedłużaczy elektrycznych,
• nie ustawiamy elektrycznych urządzeń grzewczych
bezpośrednio na podłożu palnym, ani w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
• nie zatykamy przewodów wentylacyjnych,
• nie ogrzewamy pomieszczeń kuchnią gazową,
• nie ustawimy gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
• butle gazowe przechowujemy w przystosowanych
do tego pomieszczeniach.
CO ROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ POŻAR W OBIEKCIE
• W pierwszej kolejności ewakuujemy się na zewnątrz,
do strefy bezpiecznej. Identyfikując miejsce pożaru,
musimy wiedzieć, którędy bezpiecznie wyjść. Najprostszą metodą jest przed wyjściem delikatnie dotknąć gołą dłonią drzwi. Jeśli są gorące – nie otwieramy, tam jest ogień!
• Gdy możemy już bezpiecznie wyjść na korytarz,
trzeba powiadomić o zagrożeniu sąsiadów. Ewakuując się, stukamy i dzwonimy do wszystkich drzwi,
krzycząc: „Pali się!”.
• Ewakuujmy się spokojnie, ale szybko i jak najdalej od
budynku, który się pali.
• Starajmy się przemieszczać jak najniżej ziemi, zwłaszcza, gdy zadymienie jest duże.
Pożar w budynku mieszkalnym powstać może
w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, na poddaszach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych
instalacji ocieplanych materiałem palnym. W przy26
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foto. Maciej Rasiński

foto. OSP Borzęcin Duży

Z ŻYCIA GMINY

padku zauważenia pożaru niezwłocznie należy zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz
wezwać straż pożarną.
UBEZPIECZ SIĘ OD POŻARU!
Ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów, który jest w stanie pozbawić nas domu i całego
majątku, który w nim zgromadziliśmy. Ubezpieczenie
nieruchomości od pożaru jest więc obecne w każdej
polisie mieszkaniowej, a wykupienie jej to koszt rzędu
kilkuset złotych w skali roku.
CZYM JEST UBEZPIECZENIE OD POŻARU?
Liczba i charakter zdarzeń wchodzących w podstawowy
pakiet ubezpieczeniowy są różne w każdym towarzystwie. Zawsze jest jednak na tej liście ogień i nigdy nie występuje on samodzielnie. W pakiecie zdarzeń losowych
razem z ogniem są także: zalanie, uderzenie pioruna, grad,
uderzenie pojazdu lądowego, huragan, deszcz nawalny,
śnieg i lód, sadza i dym, upadek drzew lub masztów.
TO WARTO WIEDZIEĆ
1. Nie można ubezpieczyć nieruchomości tylko przed
ogniem.
2. Każda polisa mieszkaniowa chroni nieruchomość
przed pożarem i innymi podstawowymi ryzykami.
3. Polisa może chronić przed ogniem również budynki
gospodarcze, garaże, piwnice i innego rodzaju zabudowania.
4. Kompleksowa polisa ogniowa chroni mury, elementy stałe i ruchomości domowe.
Oprac. IB
Źródło: https://bezpieczenstwo-bhp.pl/
https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/
foto: Maciej Rasiński OSP Ożarów Maz., OSP Borzęcin Duży
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Wreszcie znów na żywo!

Krzysztof Kiljański (śpiew)
i Witold Cisło (gitara)

Kuba Matuszczyk (fortepian)
i Michał Bronk (śpiew)

Odmrożenie teatrów i sal koncertowych pozwoliło nam
wreszcie zaprosić gości na wydarzenia na żywo. To fantastyczne uczucie, cieszymy się tak, jakbyśmy odbyli
uroczyste otwarcie Sali Widowiskowej po raz pierwszy.
W naszej Sali Widowiskowej nareszcie rozbrzmiały brawa! Za nami dwa znakomite koncerty. Podczas walentynkowego koncertu 14 lutego na scenie wystąpili dwaj gentelmani polskiej sceny muzycznej – Krzysztof Kiljański
i Witold Cisło. W trakcie koncertu „Dla zakochanych i nie
tylko…” usłyszeliśmy największe przeboje z pierwszej płyty Krzysztofa Kiljańskiego „In the room”, ale nie tylko –

nie zabrakło utworów z kanonu światowej klasyki, które
w klimatycznym i nastrojowym wykonaniu obu artystów
topiły serca pań. Jak na Walentynki przystało.
Z kolei 16 lutego, w ramach Muzycznych Wtorków,
gościliśmy na naszej scenie pianistę Kubę Matuszczyka
oraz śpiewaka Michała Bronka. Koncert „Od Chopina
do Gershwina” to fantastyczna muzyczna podróż po
klasyce i nie tylko. Usłyszeliśmy utwory Chopina, Rachmaninowa, Glassa, Kapustina, ale też Gershwina, Fogga czy Ennio Morricone. Wirtuozeria pianisty i talent
wokalny solisty zachwyciły publiczność, zarówno tę
w Domu Kultury, jak i online – koncert live obejrzało
łącznie prawie 600 osób – to dwie nasze Sale Widowiskowe! Dziękujemy też Michałowi Bronkowi za wprowadzenie nas w tajniki klasyki (anegdotyczne zapowiedzi) oraz własne interpretacje wokalne utworów.
Kto nie mógł być na koncercie, może ich usłyszeć
w musicalowym repertuarze w Teatrze Muzycznym
ROMA, z którym artyści są związani na stałe od kilku lat.
tekst: AO; foto: IB, AK

Z A P RA S Z A MY PA ŃST WA
na wydarzenia w Sali Widowiskowej Domu Kultury:

• niedziela 7 marca 2021, godz. 19.00
Koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpią Aleksandra Troczyńska-Rucińska, Chór Aprobata, Anita
Konca oraz uczniowie ze Studia Wokalnego
•w
 torek, 9 marca 2021, godz. 19.00
Grupa MoCarta wśród Gwiazd
•w
 torek, 13 kwietnia 2021, godz. 19.00
Koncert Atom String Quartet
Szczegółowe informacje dotyczące zbliżających się wydarzeń
znajdują się na naszej stronie internetowej, a także w kolejnym
numerze Informatora Kulturalnego Online.
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Sukces 29. Finału WOŚP w Starych Babicach!

Wolontariusze, organizatorzy i współtwórcy koncertu finałowego WOŚP w DKSB

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod dyrekcją
Jurka Owsiaka gra już prawie trzy dekady, a w Domu
Kultury Stare Babice trzy lata temu powstał i działa
pełną parą sztab nr 5299, którego szefem jest Marek
Biarda – domowokulturowy mistrz dźwięku. Tegoroczny finał był inny niż zwykle. Nie gościliśmy w Sali

PARTNERZY I SPONSORZY
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Widowiskowej setek gości, jak we wcześniejszych
edycjach, ale mimo to okazało się, że siła tej inicjatywy jest ogromna, a gotowość ludzi do pomagania
tak wielka, że kolejny raz uzyskany wynik zbiórki jest
imponujący.
Babickie Finały nie mogłyby się odbyć bez ogromnego zaangażowania pracowników Domu Kultury, sponsorów, partnerów, grupy wolontariuszy kwestujących
i wspierających nas organizacyjnie oraz wielu osób dobrego serca. Wśród dwudziestu wolontariuszy zbierających datki do kolorowych puszek po raz kolejny był
Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice, który cały
dzień kwestował z Małżonką na ulicach naszej gminy.

Wyjątkowymi gośćmi podczas 29. Finału WOŚP w Starych Babicach byli: Jan Żychliński starosta warszawski
zachodni, a także Michel Moran znany restaurator, juror
programów MasteChef oraz MasterChef Junior. Każdy
z panów podarował na aukcję wyjątkowe przedmioty:
piłkę z Euro 2012 z podpisem Roberta Lewandowskiego, autorską książkę oraz unikatowy kitel – obydwa
z autografami samego Mistrza Kuchni.
29. Finał WOŚP w Starych Babicach zaczęliśmy już
o godz. 10.00 od warsztatów jogi online, w których
uczestniczyło ponad 50 osób.
Program artystyczny transmitowany z Sali Widowiskowej od godz. 13.00 wypełniły występy, koncerty
i pokazy różnego typu. Wydarzenie transmitowane
było online aż do godziny 20.00 na kanale YouTube
Domu Kultury i na naszym profilu na Facebooku.
W takcie całego wydarzenia wolontariusze pod
czujnym okiem Katarzyny Kujawki ze Szkolnego Koła
Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
dbali o porządek i zapewniali wsparcie techniczne.
Pomiędzy kolejnymi odsłonami artystycznymi realizatorzy łączyli się ze studiem Domu Kultury, gdzie na
bieżąco i na gorąco prowadzący komentowali licytacje,
zapowiadali gości i występy.
Finał zakończyliśmy tradycyjnym światełkiem do nieba, ufundowanym przez Hurtownię Fajerwerków Piromax. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z OSP
Stare Babice, OSP Borzęcin Duży i Straż Gminna.
Zliczanie zawartości tradycyjnych puszek trwało do
późnych godzin wieczornych. Nasi wolontariusze kwestujący zebrali w formie tradycyjnej 25 344,43 zł (kwota
nie uwzględnia zebranej waluty obcej). Do puszek stacjonarnych zebraliśmy 5 758,49 zł. Tegoroczną nowością była e-skarbonka naszego sztabu oraz możliwość

posiadania elektronicznych skarbonek przez naszych
wolontariuszy. Dzięki temu zebrana w dniu finału kwota do kolorowych puszek została powiększona o datki
przekazane zdalnie w wysokości 11 335 zł.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim partnerom i pojedynczym osobom, które przekazały nam
przedmioty lub vouchery na licytacje. Wśród trzech
najwyżej wylicytowanych przedmiotów znalazła się
piłka z podpisem Roberta Lewandowskiego, obraz Miki
Urbaniak oraz rakieta tenisowa deblowego mistrza
Mariusza Fyrstenberga. Licytacja „dnia pracy z Wójtem
Gminy Stare Babice”, została również wylicytowana
Zespół Dance
to the Beat

wysoko. Łącznie z aukcji Allegro przeprowadzonych
przez nasz sztab wpłynęła na rzecz Fundacji WOŚP
kwota blisko 17 500 zł.
Łącznie zebraliśmy wspólnie blisko 60 000 złotych!
Dziękujemy za hojność i wszelką pomoc wszystkim
wspierającym nasz sztab, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego finału i już zapraszamy do współpracy za rok.
tekst, foto: DKSB
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Historia babickiej rodziny Żychlińskich

cz. 5

W kilku ostatnich numerach „Gazety Babickiej” snuliśmy opowieść o rodzinie Żychlińskich, zamieszkałej
w naszej gminie i okolicach od prawie 200 lat. Opisaliśmy linię ołtarzewską i wieruchowską, teraz czas
na linię paschalińską.
Po ukazaniu się I części {numer 9 (289) 2020}, zgłosił się
do naszej redakcji pan Janusz Borodziński, którego żona
Ewa pochodzi z rodziny Żychlińskich. Małżonkowie
przekazali informacje i zdjęcia dotyczące gałęzi rodziny
zamieszkałej w Nowych Babicach i w Warszawie.
Przypomnijmy: część pierwszego artykułu o rodzinie
Żychlińskich poświęcona była najstarszemu synowi Antoniego i Urszuli – Józefowi Żychlińskiemu – wójtowi
i sędziemu, który urodził się w 1825 r. w Chrzanowie
(obecnie tereny miasta Warszawy). W 1844 r. poślubił
on Katarzynę Dominiak, córkę Karola i Łucji Kicińskiej.
Z małżeństwa tego urodziło się sześciu synów: Antoni, Jakub Jan, Jan, Stanisław, Dominik i Józef Maciej oraz
dwie córki: Małgorzata i Rozalia.
Najmłodszy syn Józefa i Katarzyny Józef Maciej urodził się w 1861 r. w Paschalinie i objął tę posiadłość po
swoim ojcu. Paschalin był osadą w gromadzie Wieruchów, uchwałą nr VI/10/15/54 WRN w Warszawie z dnia
5 października 1954 r. został włączony do utworzonej
wtedy gromady Babice Stare (obecnie Stare Babice).

Od lewej: Józef Żychliński, dalej jego siostra – Maria
Moszczyńska, jej szwagier Wacław Kuberski, poniżej
na krzesełku Jerzy Kuberski. Babice lata 30 te XX w.

Józef Maciej ożenił się z Rozalią Antoniną Dobrzyńską córką Szczepana i Marcianny Przybysz, ślub wzięli
w 1897 r. w kościele w Babicach. Urodziło im się pięcio30
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Na zdjęciu rodzinnym z lat 30-tych stoją od lewej Natalia Kuberska, drugi mąż Rozalii – p. Wiśniewski, NN,  Bolesław Łuczak i jego
żona Janina, Józef (młodszy syn Józefa Macieja) oraz Bronisław
Moszyński, mąż Marii. Siedzą od lewej starszy syn Natalii –
Jerzy, Rozalia oraz Maria Moszyńska.

ro dzieci: dwóch synów – Leon i Józef oraz trzy córki:
Janina, Maria i Natalia. Trójka z dzieci Józefa Macieja
pozostała w okolicach Paschalina – syn Leon zamieszkał w domu rodzinnym, córka Natalia wyszła za mąż
za mieszkającego w pobliżu Wacława Kuberskiego,
a Janina – za Bolesława Łuczaka, też gospodarującego
w okolicy. To małżeństwo było bezdzietne, po śmierci
Bolesława Łuczaka, młodszy syn Natalii, Marian Kuberski przez wiele lat opiekował się swoją ciotką Janiną,
zajmując się również jej gospodarstwem i odziedziczył
je po jej śmierci w latach osiemdziesiątych XX w.
Prawdopodobnie w latach dwudziestych XX wieku
Józef Maciej Żychliński zmarł. Po jego śmierci Rozalia
wyszła ponownie za mąż za Pana Wiśniewskiego i miała
z nim syna Władysława. Cała trójka (Wiśniewski, Rozalia
i Władysław) pochowana jest w grobie rodziny Kuberskich na cmentarzu w Babicach.
Druga z córek Józefa Macieja – Maria wyszła za mąż
za Bronisława Moszyńskiego i zamieszkała w domu
należącym do rodziny Moszyńskich. Było to spore gospodarstwo ogrodnicze mieszczące się na warszawskiej Woli przy ulicy Moczydło. Małżeństwo to było
również bezdzietne. W latach 70-tych XX w. ich dom
wraz z gospodarstwem oraz drugie, sąsiadujące z nim,
zostały przejęte przez miasto Warszawa – obecnie jest
to teren parku im. Edwarda Szymańskiego (poety robotniczego pochodzącego z Woli), znajdujący się po-

między ulicami Elekcyjną a Aleją Prymasa Tysiąclecia.
Wspomnieniem po istniejących tam kiedyś gospodarstwach jest kilka przepięknie kwitnących wiosną drzew
owocowych.
Trzecia z córek Józefa Macieja, Natalia Kuberska
miała dwóch synów. Młodszy Marian przejął gospodarstwo po rodzicach. Ożenił się z Janiną Świątkowską
i ma z nią trzech synów – Jacka, Jerzego i Adama. Wszyscy mieszkają i gospodarują w okolicy Babic. Natomiast
starszy syn Natalii i Wacława – Jerzy Kuberski był znanym działaczem państwowym, ministrem oświaty oraz
ambasadorem Polski w Watykanie. Zmarł kilka lat temu
i pochowany jest na cmentarzu w Laskach, (pisaliśmy
o nim w GB nr 12/2020 i 1/2021). Jego jedyna córka Anna
wyszła za mąż za znanego dziennikarza muzycznego,
znawcę i propagatora muzyki country Korneliusza Pacudę. Mają dwóch synów Bartłomieja i Michała oraz
wnuczkę Polę, mieszkają w Warszawie.
Najstarszy syn Józefa Macieja – Leon Żychliński ożenił się z Leokadią z Łuczaków, z którą mieli dziesięcioro
dzieci: dwóch synów i osiem córek (Jadwigę, Barbarę,
Teodozję, Elżbietę, Marię, Annę, Teresę i Jagodę).
Synowie niestety zmarli w dzieciństwie podobnie jak
córka Jagoda. Małżonkowie całe swoje życie związali
z Babicami, prowadzili gospodarstwo rolne. Ich córki
też związały swoje życie z Babicami i okolicą.
• Barbara, po mężu Śladkowska, zmarła w roku 1986,
pozostawiła syna Mariusza i wnuki: Joannę i Damiana,
• Teodozja Gajowiak zmarła w latach dziewięćdziesiątych, pozostawiła syna Michała,
• Anna Szelenbaum zmarła kilka lat temu, mąż Wacław nie żyje od ok. 2 lat, mieli dwoje dzieci Małgorzatę i Marka,
• Elżbieta Tomasik zmarła w 2014 r., nie miała z mężem
Tadeuszem dzieci.

Zdjęcie ślubne Romany i Józefa Żychlińskich

Anna z rodzicami Leonem i Leokadią z Łuczaków Żychlińscy;
zdjęcie otrzymane od p. Czesławy Barszczewskiej z Bliznego

• Jadwiga Szymańska jest od dwóch lat wdową po
mężu Władysławie, ma córkę Martę i wnuka Kamila,
• Maria jest żoną Andrzeja Trędowskiego, mają syna
Tomasza i córkę Annę oraz pięć wnuczek (Marcelinę,
Adriannę, Adę, Zosię i Martę).
• Teresa Soduł ma córkę Izę i synów Adama i Kazimierza, oraz czworo wnucząt. Wnuk Tomasz niestety
zginął w wypadku w zeszłym roku (miał 23 lata).
Drugi syn Józefa Macieja, Józef Żychliński urodził się
24.10.1906 roku. W latach trzydziestych XX w. ukończył
studia na Wydziale Budownictwa na Politechnice Warszawskiej. Był jednym z projektantów i zarządzających
budową Kościoła pw. Pomnik Krwi i Chwały św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kowlu (obecna Ukraina),
niestety kościół ten został zburzony przez Rosjan po
II wojnie światowej. Józef projektował również inne
obiekty sakralne, między innymi kościół w Ożarowie
Mazowieckim (kościół seminaryjny Księży Pallotynów
w Ołtarzewie – budowany w latach 1936–1953).
We wrześniu 1939 r. jako oficer rezerwy brał udział
w walkach 1 Pułku Obrony Warszawy, walczył na Pradze. Po kapitulacji dostał się do niewoli, okupację spędził w kilku oflagach (głównie w oflagu 4c) na terenie
Niemiec. Po ciężkiej chorobie i operacji w Lubece wrócił do Polski dopiero w grudniu 1946 r.
W styczniu 1948 r. ożenił się z Romaną Hołdak, córką Romana i Anny z Boczkowskich.
Józef i Romana wychowali dwoje dzieci: Ewę i Włodzimierza. Do Anny Hołdak (i jej zmarłego w latach
trzydziestych męża Romana) należało duże gospodarstwo ogrodnicze na Woli przy ul. Górczewskiej
w okolicach ul. Księcia Janusza. Rodzina Hołdaków od
lat mieszkała na Woli, brat dziadka Romany ufundował pod koniec XIX wieku grunt pod budowę kościoła
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na ulicy Wolskiej. W wyniku powojennych przekształceń własnościowych na terenie gospodarstwa stoi
obecnie osiedle, pozostał jedynie stojący na niewielkiej parceli tuż przy nowej stacji metra dom rodziny
Hołdaków, który należy do córki Józefa – Ewy.
Józef Żychliński przez cały okres po II wojnie światowej był bardzo aktywny w branży budowlanej.

Pamiątka z chrzcin pierwszej córki Romany i Józefa
Żychlińskich – Ewy. Na zdjęciu pierwsza od prawej stoi
Natalia Kuberska, trzecia od prawej Rozalia matka Józefa
Żychlińskiego, następnie jej syn Józef i jego Żona Romana,
z lewej strony Janina Łuczak, w centrum trzymana przez
ojca chrzestnego Ewa Maria Żychlińska. Pozostałe osoby
to rodzina Boczkowskich, Hołdaków i znajomi.

Józef Żychliński siedzi drugi od lewej. Był jednym z projektantów
i zarządzających budową Kościoła pw. Pomnik Krwi i Chwały
Zaświadczenie o repatriacji Józefa Żychlińskiego

32
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św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kowlu (obecna Ukraina)

Romana i Józef Żychlińscy z dziećmi: Ewą i Włodzimierzem;
Międzyzdroje 1954 r.

Uczestniczył w odbudowie Warszawy, otrzymał sporo odznaczeń państwowych. Zmarł 24 października
1976 roku i został pochowany w grobie rodziny Hołdaków na cmentarzu Wolskim.
W roku 1952 Józefowi i Romanie urodził się syn Włodzimierz, jedyny wnuk Józefa Macieja noszący nazwisko Żychliński.

Włodzimierz odziedziczył uzdolnienia po ojcu.
Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, czynnie działał przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Specjalizuje się w renowacji
starych mebli, jest w tej branży uznanym specjalistą.
Ma dwóch synów, dwie córki i sześcioro wnucząt – to
już siódme pokolenie potomków pierwszych Żychlińskich Antoniego i Urszuli, którzy zamieszkali
w okolicach Babic w 1824 r. Córka Józefa i Romany Ewa
z Żychlińskich primo voto Karpińska, secundo voto Borodzińska ma z pierwszego małżeństwa syna Marcina,
córkę Annę oraz wnuczkę Ingę. Ewa skończyła studia
na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Chemii
i pracowała w swoim zawodzie.
Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
Za informacje i materiały dziękuję PP. Ewie i Januszowi
Borodzińskim, P. Jackowi Kuberskiemu

Zaproszenie do współpracy
Zapraszamy osoby zainteresowane publikacją historii własnego rodu. Kontakt przez redakcję GB z autorką tego tekstu, która spisze Państwa opowieść.
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Zapisy online do Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice
Zmieniająca się funkcja bibliotek wymaga nowych
rozwiązań. W odpowiedzi na potrzeby użytkowników
zmienia się nasz sposób pracy, wygląd i oferta. Jednym
słowem, bibliotekarze idą z duchem czasu. Babicka
biblioteka nieustannie dba o rozwój i jest otwarta na
nowe wyzwania. Chcemy zaprezentować kolejne, tuż
po aplikacji e-biblioteka Mateusz, nowatorskie rozwiązanie adresowane do wszystkich osób, które chcą zostać czytelnikami naszej biblioteki. Proponujemy zapis
online do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. Już
teraz, bez wychodzenia z domu możecie Państwo stać
się czytelnikami. Wystarczy, że wypełnicie formularz
zapisu online! Formularz znajduje się na stronie biblioteki https://biblioteka-starebabice.pl w dolnym
menu zakładka → Zapisz się do biblioteki.
Pierwszym krokiem przy zdalnym zapisie jest wybranie
osoby uprawnionej do korzystania z biblioteki. Oznacza
to, iż można zapisać siebie jak również swoje dzieci. Następnie należy wypełnić pola dotyczące danych tj.: numeru PESEL, adresu zamieszkania, dane kontaktowe oraz
informacje identyczne z tymi, które podaje się podczas
tradycyjnego wypełniania karty zapisu do biblioteki. Elektroniczna forma zapisu jest zgodna z tzw. deklaracją, czyli
załącznikiem nr 1 do Regulaminu BPGSB.
Zarówno przy zapisie tracycyjnym, będąc na miejscu
w bibliotece, jak również dokonując zapisu online użytkownik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która
upoważnia do korzystania ze zbiorów biblioteki. Jeżeli dokonają Państwo zapisu elektronicznego, wówczas
dane z formularza zostają wpisane do systemu bibliotecznego, karta zostaje przypisana do konta czytelnika,
bibliotekarz wykonuje zdjęcie tej karty i wysyła je na adres mailowy wskazany w formularzu. Karta fizycznie czeka do odebrania na zapisanego czytelnika w bibliotece
przy pierwszej tradycyjnej wizycie na miejscu.
Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma dostęp do
pełnej gamy możliwości czytelniczych m.in.:
REZERWACJI KSIĄŻEK
Przypominamy, iż rezerwujemy wyłącznie pozycje wypożyczone przez inne osoby.
ZAMAWIANIA KSIĄŻEK
Istnieje możliwość zamawiania książek dostępnych poprzez internetowy katalog biblioteki. System zdalnych
zamówień jest aktywny wyłącznie w godzinach od 18:00
do 9:00 rano dnia następnego. W weekendy: od piątku
od godz. 18:00 do poniedziałku do godz. 9:00. W tych
34

Nr 2 (294) luty/marzec 2021

godzinach przycisk ukazuje się pod książką. Wówczas
można zamawiać. Rano bibliotekarz sprawdza listę zamówionych pozycji, przygotowuje je do odbioru dla
czytelnika. Zamówienie czeka do końca dnia roboczego
biblioteki, tj. do godz. 17:00. Po tym okresie złożone zamówienia są automatycznie anulowane. Ze względu na
organizację udostępniania zbiorów bibliotecznych system zdalnych zamówień jest aktywny wyłącznie wtedy,
kiedy biblioteka jest nieczynna dla czytelników.
MAILOWE PRZYPOMNIENIA
Czytelnik po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce
→ Inne ma możliwość wpisania swojego adresu mailowego, na który system wysyła powiadomienia o rezerwacjach oraz przypomnienia o nadchodzącym terminie
zwrotu wypożyczonych pozycji.
KARTA BIBLIOTECZNA Z KODEM 2D
W babickiej bibliotece można legitymować się kartą biblioteczną z kodem 2D w postaci obrazka (aplikacji) na
ekranie telefonu (tabletu). Dajemy możliwość używania
telefonu jako karty bibliotecznej. Kod paskowy zastąpi wygenerowany kod w formacie QR Code. Ten właśnie kod będzie sczytywany przez pracownika biblioteki w trakcie wypożyczania pozycji. Wszelkie operacje
będą powiązane z kontem bibliotecznym, tak więc jego
dalsze udostępnianie osobom postronnym w efekcie
obciąży konto właściciela. Wygenerowany kod można
przechowywać w programie służącym do obsługi kart
lojalnościowych. Dla telefonów z systemem Android
najpopularniejsza jest aplikacja STOCART. W telefonie
z systemem Windows mamy już zainstalowany PORTFEL.
Najprościej zapisać „obrazek” z nową kartą i wyświetlać
podczas wypożyczania książek.
APLIKACJA E-BIBLIOTEKA MATEUSZ
Instrukcja jak w prostych krokach rozpocząć korzystanie
z aplikacji znajduje się pod adresem https://biblioteka-starebabice.pl/aplikacja-e-biblioteka-mateusz/
Zachęcamy do korzystania z bibliotecznej oferty.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
Urszula Hoczyk Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

SPORT

LEGIA Warszawa w Babicach dzięki współpracy
z Klubem ATP
Jest to pierwszy artykuł o stołecznej szkółce piłkarskiej, która –
mamy nadzieję – na stałe zagościła
w gminie Stare Babice.
Nie mogliśmy się już doczekać,
żeby przekazać wam tę wiadomość,
ale w końcu nadszedł ten moment.
Jest nam bardzo miło poinformować,
że nasz Klub Akademia Talentów Piłkarskich został oficjalnym klubem
partnerskim Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Jesteśmy bardzo dum-

Wójt Sławomir Sumka i koordynator Legia Soccer Schools Piotr Płeszka. Wręczenie
przedszkolnego stroju piłkarskiego z podpisami zawodników pierwszej drużyny Legii

Podpisanie umowy. Od lewej: Adam Orlikowski – prezes
Fundacji Legia, Piotr Płeszka – prezes ATP, Marcin Harasimowicz
– członek zarządu Fundacji Legia.

ni, że największy Klub w Polsce docenił pracę, którą wykonujemy, szkoląc nasze grupy juniorskie. Jesteśmy też
przekonani, że od tej pory szkolenie chłopców w naszym
zespole wejdzie na jeszcze wyższy poziom, a obie strony
zyskają na tej współpracy.
Na czym dokładnie ta współpraca będzie polegać?
• Trenerzy ATP uzyskają dostęp do szkoleń i staży odbywających się w Legii.
• Nasi młodzi piłkarze, będą pod stałym monitoringiem
trenerów i skautów Legii.
• Wyróżniający się chłopcy z naszych grup juniorskich
będą zapraszani na testy i treningi do Akademii Piłkarskiej Legii.

• Trenerzy dostaną wsparcie merytoryczne specjalnie do
tego oddelegowanych, wykwalifikowanych pracowników Legii.
• Zawodnicy uzyskają darmowe wejście na mecze pierwszej drużyny Legii.
Dzięki tej kooperacji w naszym Klubie ATP w Starych
Babicach powstało Przedszkole Legii, a już niebawem powstanie również Szkoła Techniki oraz Szkoła Bramkarzy
prowadzona przez trenerów Legii Warszawa.
Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo nawiązanie
współpracy z Legią Warszawa to bez wątpienia ogromny
krok w rozwoju naszego Klubu. Nie możemy się już doczekać pierwszych efektów tej współpracy.
W przeszłości, o czym warto wspomnieć, Legia Warszawa pukała do drzwi Starych Babic jednak jakakolwiek
współpraca, czy porozumienie nigdy nie zostało osiągnięte. Teraz to się udało. Mam nadzieję, że we współpracy z
Legią Warszawa uda nam się wspólnie wytrenować wielu wspaniałych młodych piłkarzy, o których z pewnością
jeszcze nie raz usłyszymy na lokalnych stadionach, a być
może cześć z nich, będziemy oglądać z dumą w turniejach międzynarodowych.
Zachęcamy już teraz do rozpoczęcia wielkiej przygody
piłkarskiej z naszym Klubem i Legią Warszawa.
Do zobaczenia na boisku!
tekst: Piotr Płeszka; foto: ATP

Trenerzy Przedszkola Legia Stare Babice: Jakub Klimek i Katarzyna Kwiatkowska
wraz z małymi adeptami
piłki nożnej
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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

w Babicach Nowych

ul. Ogrodnicza 2c

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek: 7:00–20:00,
soboty: 7:00–20:00, niedziele handlowe: 10:00–18:00

JUŻ OTWARTE!

Całodobowy sklep spożywczy
Pieczywo
Warzywa i owoce
Nabiał

Babice Nowe, ul. Warszawska 278

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

tel. 795 – 596 – 016

Wędliny
Chemia
Alkohole

Zapraszamy!

24h

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

L

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

e-mail: sur-ozarow@wp.pl

Ośrodek Szkolenia Kierowców

RELAX

L

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

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

