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Aktualności

Z powodu śmierci 
Janusza Śliżewskiego

pierwszego, niezwykle zasłużonego lekarza na terenie naszej gminy,
niezapomnianego społecznika odznaczonego Złotym Krzyżem 

Zasługi, laureata nagrody Babinicza, radnego pierwszej 
demokratycznie wybranej Rady Gminy, gorącego patrioty

wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Bliskich i Znajomych
składają Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Longina Sobolewskiego
wieloletniego współpracownika Urzędu Gminy  

w zakresie porad prawnych, propagatora podróżnictwa,  
miłośnika historii i kajakarstwa

składają Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

KASA – obsługiwane jednocześnie maksymalnie 2 osoby.

OBSŁUGA W KOMÓRKACH (Wydziały, Referaty, Biura) – maksymalnie 
2 osoby jednocześnie w jednym budynku Urzędu.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW do skrzynki podawczej przed wejściem 
do budynku Urzędu Gminy.

UMÓWIENIE WIZYTY – zachęcamy do wcześniejszego umówienia  
wizyty telefoniczne lub e-mailowo w kancelarii Urzędu Gminy  
lub we właściwej komórce organizacyjnej.

Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu Gminy  
musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
✅ zasłanianie ust i nosa (maseczka),
✅ zachowanie bezpiecznej odległości,
✅ dezynfekowania dłoni,
✅ pomiar temperatury ciała (urządzenia ścienne przy wejściu do budynków).

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

ZMIANA ZASADY OBSŁUGI 
MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE GMINY

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu

spędzenia ich w duchu nadziei,  
dużo zdrowia oraz rodzinnych chwil  

– na każdy możliwy sposób –
życzą: Dyrektor Domu Kultury Stare Babice 

wraz z Zespołem 
oraz Redakcja „Gazety Babickiej”
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Drodzy Mieszkańcy

Wiosna zbliża się wielkimi krokami i choć pandemia przyspieszyła, 
to i pogoda, i możliwości szczepień mogą dawać nadzieję, że to będzie 
ostatni rok pod znakiem COVID-19.

Razem z ociepleniem przyszedł czas na dokończenie zeszłorocznych 
inwestycji drogowych.  

W ciągu miesiąca zakończymy przebudowę skrzyżowań ulicy Warszawskiej z: Południową, 
Piłsudskiego oraz Reymonta. W kolejnym miesiącu zakończymy tak długo oczekiwany remont 
i przebudowę ulicy Pohulanka.

W ostatnich dniach ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę szkoły w Zielonkach-Parceli. Po trzech 
latach (sic!) od jej wybudowania. Niestety moi poprzednicy nie przewidzieli tak szybkiego rozwoju 
naszej gminy i by zapewnić godne warunki nauki dla babickich uczniów, musimy ją powiększyć 
o kolejne blisko 3000 m2. Projekt zakłada również przebudowę infrastruktury zewnętrznej, budowę 
chodników i nowych dróg dojazdowych na powierzchni blisko 4500 m2. Otwarcie ofert nastąpi 
w pierwszych dniach kwietnia. Zgodnie z dokumentami przetargowymi oddanie do użytku nowej 
części szkoły w Zielonkach-Parceli powinno nastąpić w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy 
z wykonawcą. 

W ostatnich tygodniach znów powróciła sprawa działki 180. Jej właściciel rozpoczął wycinkę 
drzew, na co nie wyraziliśmy zgody, a ponieważ utrudniał kontrolę pracownikom Urzędu Gminy 
– w trybie ekstraordynaryjnym – powiadomiliśmy o tym RDOŚ i prokuraturę. Jednocześnie 
zaproponowaliśmy właścicielowi działki 180 jej odkupienie przez Gminę. Na razie propozycja 
pozostała bez odzewu, ale w każdej chwili jestem gotów usiąść do stołu, by ostatecznie ten 
problem rozwiązać, aby tereny tak atrakcyjne przyrodniczo nie były niszczone i zabudowywane.

Przyszłe mamy z terenu naszej gminy wciąż zachęcam i gorąco namawiam do skorzystania 
z bezpłatnego całodobowego monitoringu KTG. Po szczegóły zapraszam na strony Urzędu Gminy.

Za chwilę Wielkanoc. Kolejne święta, których nie będziemy mogli celebrować tak jak przed 
pandemią – oby były to ostatnie takie dni. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju i miłości.

Łączę wyrazy szacunku 
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
25 lutego 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXXI sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 28 uchwał:

1. Uchwała Nr XXXI/307/2021 w sprawie przyjęcia spra-
wozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy 
Stare Babice za rok 2020

2. Uchwała Nr XXXI/308/2021 w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2021

3. Uchwała Nr XXXI/309/2021 w sprawie zatwierdzenia 
na rok 2021 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

4. Uchwała Nr XXXI/310/2021 w sprawie zatwierdze-
nia na rok 2021 planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji

5. Uchwała Nr XXXI/311/2021 w sprawie przyjęcia na 
rok 2021 planów pracy Komisji

6. Uchwała Nr XXXI/312/2021 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 
2021 rok

7. Uchwała Nr XXXI/313/2021 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2021–2036

8. Uchwała Nr XXXI/314/2021 w sprawie zwolnienia 
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębior-
ców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stare Babice

9. Uchwała Nr XXXI/315/2021 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Stare Babice

10. Uchwała Nr XXXI/316/2021 w sprawie przyjęcia na 
2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli

11. Uchwała Nr XXXI/317/2021 w sprawie wyrażenia 
woli o zmianie osoby reprezentującej Gminę Stare 
Babice w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem” w ramach programu LEADER

12. Uchwała Nr XXXI/318/2021 w sprawie zasad udziele-
nia pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora”

13. Uchwała Nr XXXI/319/2021 w sprawie nadania na-
zwy gminnej drodze położonej we wsi Klaudyn

14. Uchwała Nr XXXI/320/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

15. Uchwała Nr XXXI/321/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia 
z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego

16. Uchwała Nr XXXI/322/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia 
z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego

17. Uchwała Nr XXXI/323/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na najem lokalu użytkowego nr 2 usytuowa-
nego na działce nr 641/2 przy ul. Rynek 21 w Starych 
Babicach

18. Uchwała Nr XXXI/324/2021 w sprawie współdziałania 
z Gminą Izabelin w zakresie opracowania studium ko-
munikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ 
łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz po-
wiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare 
Babice i zabezpieczenia środków na ten cel

19. Uchwała Nr XXXI/325/2021 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XXV/269/2020 Rady Gminy Stare Ba-
bice z dnia 26 listopada 2020 r.

20. Uchwała Nr XXXI/326/2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”

21. Uchwała Nr XXXI/327/2021 w sprawie „Zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakre-
sie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin 
Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską 
i Krótką”

22. Uchwała Nr XXXI/328/2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Janów – obszar II

23. Uchwała Nr XXXI/329/2021 w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwa-
łą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
30 czerwca 2011 r.

24. Uchwała Nr XXXI/330/2021 w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice

25. Uchwała Nr XXXI/331/2021 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice

26. Uchwała Nr XXXI/332/2021 w sprawie rozpatrze-
nia petycji dotyczących: zakazu dyskryminacji oraz 
w przedmiocie szczepień przeciwko SARS-CoV-2

27. Uchwała Nr XXXI/333/2021 w sprawie rozpatrze-
nia petycji podjęcia przez RG uchwały, biorącej 
w obronę mieszkańców gminy, którzy narażeni są 
na poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługu-
jących im praw

28. Uchwała Nr XXXI/334/2021 w sprawie zaopiniowania 
projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”

Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć 
w internecie pod adresem: www.youtube.com/user/
UGStareBabice, a pełną treść uchwał znajdą Państwo 
na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.pl w za-
kładce „Prawo lokalne”.
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VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy
26 lutego odbyła się w trybie zdalnym VI sesja Mło-
dzieżowej Rady Gminy. To już drugie posiedzenie 
rady w bieżącym roku, a szczególne ze względu na 
wręczenie pierwszej w historii Starych Babic nagro-
dy „Przyjaciel Młodzieży”.

Podczas posiedzenia odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagrody „Przyjaciel Młodzieży” Panu Sławomirowi 
Sumce, który został wybrany jej laureatem na mocy 
Uchwały Nr 4/2020 Młodzieżowej Rady Gminy. Prze-
wodniczący Jan Waligóra wraz z wiceprzewodniczącą 
Weroniką Trzepałką wręczyli Wójtowi statuetkę wraz 
z dyplomem i uzasadnieniem, a nagrodzony serdecznie 
podziękował radnym za docenienie jego pracy na rzecz 
młodych w naszej gminie i stwierdził, że to dla niego 
dodatkowa motywacja do dalszych działań. 

Następnie radni: Sebastian Bek, Mateusz Wach, Emilia 
Żółcińska i Antoni Napurka przedstawili sytuację zwią-
zaną ze zdalną nauką w poszczególnych szkołach na 
terenie naszej gminy. Opowiedzieli o tym, jak wygląda 
w ich szkołach nauczanie na odległość, w jaki sposób są 
organizowane lekcje (czy wszystkie zajęcia realizowane 
online są udostępniane na żywo), mówili także o sprzę-
cie, który najczęściej wykorzystują uczniowie, by brać 
udział w e-lekcjach. Został również poruszony temat 
sprawdzania wiedzy uczniów – rozmawialiśmy o tym, 
czy można uczciwie kontrolować postępy w nauce 
z wykorzystaniem komunikacji zdalnej. Wymieniliśmy 
się także swoimi spostrzeżeniami co do powrotu do 
szkół. Im bardziej się on oddala, tym chętniej wrócili-
byśmy do szkolnych ławek. Podkreśliliśmy także wagę 
kontaktów społecznych, których zdecydowanie braku-
je w czasie pandemicznej izolacji. 

W punkcie 6. obrad, który brzmiał: „Przedstawienie 
oferty sportowej na terenie gminy. Propozycje propa-

gowania sportu wśród młodzieży” jako pierwszy głos 
zabrał Pan Jarosław Płóciennik, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Opowiedział o szerokiej 
ofercie zajęć, które już teraz proponuje mieszkańcom 
Babic GOSiR. Ponadto zapytał radnych, czy mają swo-
je propozycje aktywności, które mogłyby odbywać się 
w Ośrodku. Ciekawa dyskusja wywiązała się na temat 
infrastruktury sportowej w Starych Babicach. Jako mło-
dzieżowi radni dostrzegamy, że wszyscy potrzebujemy 
miejsc do rekreacji na wolnym powietrzu, a zaintereso-
wanie nimi wzrośnie szczególnie, gdy mamy nadzieję, 
w nieodległej przyszłości czas kwarantanny zakończy 
się i będziemy mogli swobodnie wychodzić i spotykać 
się z innymi. Młodzieżowa Rada Gminy ma w planach 
podjęcie działań w tej sprawie.

Na koniec przewodniczący podziękował gościom 
z innych rad za obecność – przewodniczącemu Rady 
Gminy Panu Henrykowi Kuncewiczowi i przewodniczą-
cemu Rady Seniorów Panu Tadeuszowi Wiśniewskie-
mu. Dziękujemy również wszystkim radnym Seniorom, 
którzy zaszczycili nas tego dnia swoją obecnością.

tekst: Jan Waligóra; foto: UGSB

Pracodawco!!! Planujesz zatrudnienie pracownika, który nie ukończył 30 roku życia?
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

W ramach wsparcia pracodawco otrzymasz na okres do 6 miesięcy refundację kosztów wynagrodzenia
oraz składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego

Nie zwlekaj!!! Przyjdź i złóż Wniosek

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl  
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 121
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„Pomaganie mam po Mamie”
Sławomir Sumka jest znany mieszkańcom nie tylko jako wójt, ale również jako zasłużony wolontariusz i dzia-
łacz społeczny. Mając na uwadze jego działalność, Młodzieżowa Rada Gminy zdecydowała się wyróżnić Wójta 
pierwszą w historii Starych Babic nagrodą „Przyjaciel Młodzieży”.

O harcerskiej przeszłości, pracy wolontarystycznej, 
karierze radnego oraz cechach, których potrzeba 
wójtowi rozmawiał z Wójtem Gminy Stare Babice Sła-
womirem Sumką Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy Jan Waligóra

Jan Waligóra: Wielokrotnie podkreśla Pan Wójt, jak 
ważny jest dla Pana etos harcerski, był Pan założy-
cielem drużyny harcerskiej w Szkole Podstawowej 
w Borzęcinie Dużym. Czy mógłby Pan przybliżyć nam 
historię swojej działalności w harcerstwie i tego, jak 
układała się Panu współpraca z młodzieżą?

Sławomir Sumka: To było tak dawno, że już prawie 
nie pamiętam, bo teraz ci młodzi ludzie są dorośli 
i mają własne dzieci. Byłem założycielem, właściwie 
wskrzesicielem 348 Drużyny Harcerskiej „Ludzie Pusz-
czy” hufiec Warszawa Wola. 

Wcześniej tę drużynę utworzyła ówczesna pani dy-
rektor, nauczycielka języka polskiego w szkole w Bo-
rzęcinie Dużym – Irena Krajewska. Organizacja działała 
przez pewien czas, a później się rozwiązała. W latach 
1989/1990 wskrzesiłem jej działalność. Pamiętam 
pierwszą zbiórkę – liczyłem, że stawią się cztery, może 
pięć osób, a przyszło chyba ponad 60! I grupa ta wca-
le nie topniała. Kiedy ruszaliśmy na biwak albo wy-
jazd z drużynami hufca Warszawa Wola, to wszyscy 
mówili: „O, Borzęcin idzie!” – było nas słychać, było 
nas widać i to była fajna praca, przygoda z młodzieżą. 
Z niektórymi harcerzami do tej pory utrzymuję kon-
takt, dostaję życzenia na święta z tekstem: „Druhu, 
wszystkiego najlepszego!”. Jest bardzo miłe, że po tylu 
latach pozostały u nich ciepłe wspomnienia. Bardzo 
miło wspominam ten czas, bo angażowaliśmy się lo-
kalnie w Borzęcinie.

W tamtejszej szkole, w piwnicy, mieliśmy harcówkę 
i tam co piątek odbywały się zbiórki. Staraliśmy się za-
wsze kogoś zapraszać. Odwiedzał nas ówczesny radny 
Pan Krzysztof Grzelak czy Józef Rosłon. Goście opowia-
dali nam o pracy w samorządzie. To były ciekawe czasy. 

Obozy harcerskie też były bardzo ciekawe, bo na te 
obozy nie tylko jeździły dzieci, ale jak się okazywa-
ło całe rodziny – rodzice i dziadkowie, którzy przy-
jeżdżali odwiedzić swoje pociechy, zostawali na cały 
tydzień. To był fajny, integrujący czas dla dzieciaków 
i rodziców.

Jako drużyna udzielaliśmy się lokalnie – dbaliśmy 
o miejsca pamięci narodowej – np. o cmentarz w Bo-
rzęcinie czy miejsce pamięci przed naszą szkołą. 

Sporo dzieciaków nie miało pieniędzy na wyjazd 
harcerski. Starałem się pomóc – przychodziłem do 
Urzędu Gminy i mówiłem, że mam problem z piątką 
dzieci, że nie mamy funduszy na obóz wakacyjny i py-
tałem, czy ktoś w Gminie by nam nie pomógł. Wtedy 
spotkałem pana Adolfa Jarkowca, kierownika oświaty, 
który powiedział: „Chodź, młody człowieku, napisze-
my wspólnie podanie, ja cię pokieruję”. I tak wspólnie 
stworzyliśmy pismo do ówczesnego wójta Krzysztofa 
Turka z prośbą o pomoc w dofinansowaniu wyjazdu 
dzieci na obóz harcerski. W zamian za opiekę nad 
miejscami pamięci w gminie otrzymaliśmy dofinanso-
wanie, a ta piątka dzieci była przeszczęśliwa, że mogła 
wyjechać, zobaczyć Mazury i morze – to była dla nich 
przygoda życia. Cieszę się, bo do tej pory wspomnie-
nia pozostały i dużo można by opowiadać. Dwoje 
harcerzy pracuje teraz ze mną w urzędzie – to dorośli 
ludzie, mają swoje rodziny i dzieci.

JW: Mieszkańcom dał się Pan Wójt poznać jako wo-
lontariusz wielu akcji charytatywnych: „Szlachetnej 
Paczki” czy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy”. Jak się Panu wydaje, czy harcerstwo i jego etyka 
pomagają Panu w pracy i w angażowaniu się w różne 
aktywności?

SS: Myślę, że harcerstwo zostaje we krwi i kształtu-
je młodemu człowiekowi kręgosłup z rdzeniem po-
magania, co tu dużo ukrywać – służby państwu, bez 
patrzenia na barwy polityczne. To zostaje na lata, bo 
powoduje naukę myślenia w pierwszej kolejności o in-
nych – kiedy jeździłem na obozy to najpierw dzieci 
musiały być nakarmione, dopiero wtedy sam mogłem 
zjeść. Najmłodsza harcerka miała osiem lat, zaraz po 
komunii rodzice zgodzili się, aby wzięła udział w obozie 
razem z bratem. Strasznie się bali, ale wszystkie dziecia-
ki wracały po wielu przygodach, dobrze zaopiekowane, 
nikomu nic się nie stało. Te akcje wolontarystyczne, to 
są takie działania, przez które kontynuuję ten etos har-
cerski, ale też takie działania, z których jestem znany, 
co powoduje, że ludzie mają do mnie zaufanie. Wiado-
mo, że chodzi o zbieranie pieniędzy czy sprzętów na 
rzecz potrzebujących rodzin. 
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Często trafialiśmy do fajnych ludzi, którzy znając 
mnie z różnych działań harcerskich, twierdzili, że war-
to mi zaufać, co było budujące. Jeszcze wcześniej, 
zanim zostałem radnym, prowadziłem różne akcje. 
Jako dziecko wymarzyłem sobie, że uruchomię zegar 
nad wejściem do kościoła w Borzęcinie. Ksiądz Józef 
Olczak powiedział, że to ogromny wydatek. Kilkana-
ście lat później kolejny proboszcz Bogdan Wosławski 
wyraził zgodę na naprawę tego zegara, a zegarmistrz 
wycenił tę usługę na około 40 000 zł. Nie zasypiając 
gruszek w popiele pytałem, czy jest jakiś inny spo-
sób. Jeden z zegarmistrzów powiedział mi, że można 
zamontować mechanizm elektroniczny, który też 
będzie wyglądał pięknie. Pierwsza wycena była na 
kwotę 16 000 złotych. Przez pół roku zbierałem pie-
niądze na własną rękę, ale nie dało to oczekiwanego 
rezultatu, więc zwróciłem się  do kilku zaprzyjaźnio-
nych firm, w których ludzie chętnie wsparli moją ini-
cjatywę. Zebraliśmy tych pieniędzy nawet więcej niż 
trzeba było na zamierzony cel, więc zostało jeszcze 
na inne parafialne potrzeby. Ten zegar do dnia dzi-
siejszego bije, słychać go. Jestem z tego dumny, gdy 
wychodzę z domu i słyszę wybijany Apel Jasnogórski 
– coś pięknego.

JW: Wspomniał Pan Wójt, że był Pan dwie kadencje 
radnym, z czego jedną – wiceprzewodniczącym rady. 
Jakie sprawy były szczególnie bliskie sercu radnego 
Sławomira Sumki?

SS: Tych spraw było wiele, jeszcze zanim zostałem rad-
nym, miało miejsce sprzątanie stawu w Borzęcinie, wtedy 
przyszło ponad 60 osób. Przez dwie soboty wybraliśmy 
ze stawu tony śmieci – lodówki, pralki, które zostały wy-
wiezione gminnymi kontenerami. Zaangażowało się  w tę 
akcję bardzo wiele osób. A potem takie akcje jak np. re-
mont organistówki w Borzęcinie. Ksiądz mówił, że nie ma 
pieniędzy na prace modernizacyjne. Nauczyłem się ro-
bić instalację hydrauliczną, o czym wcześniej nie miałem 
pojęcia. Wtedy swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli 
mnie koledzy z harcerstwa i nauczyli rzemiosła. 
Zorganizowałem część materiałów i nieodpłatnie wy-
konywałem prace remontowe. Zrobiłem instalację 
ogrzewania całego budynku. Dzięki przedsiębiorstwu 
„Wacławek” udało się skompletować okna. Wszystkie te 
działania chciałem kontynuować jako radny. 

Podjąłem decyzję o wystartowaniu w wyborach 
z Wojcieszyna. Tam zaczyna się historia mojej rodziny, 
stamtąd pochodził mój pradziadek, Józef Sumka, który 

Podczas VI sesji MRG przewodniczący Jan Waligóra i jego zastępca Weronika Trzepałka wręczyli Wójtowi nagrodę  
„Przyjaciel Młodzieży”  
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był sołtysem. Chęć dalszego działania, od harcerza, 
poprzez społecznika, aż do radnego spowodowała, że 
podjąłem decyzję o udziale w wyborach na stanowiska 
wójta gminy.

Zawsze ważne były dla mnie sprawy związane z roz-
wojem i integracją Wojcieszyna – rozwiązywanie 
przyziemnych problemów ludzi. To powodowało, 
że gdzieś się angażowałem, a pracowałem wówczas 
w policji na zmiany, stąd miałem sporo czasu wolnego. 
Rozmawiałem z mieszkańcami, biegałem i załatwia-
łem ich sprawy. Tę przygodę radnego, która zaczęła się 
w 2010 r. kontynuowałem także w roku 2014. W 2010 r. 
miałem jednego kontrkandydata, ale cztery lata póź-
niej byłem już jedyny na to stanowisko.

Lubię ludzi, zawsze byłem bliski mieszkańcom 
i stąd brały się różne śmieszne sytuacje, kiedy cza-
sem w niedziele ludzie przychodzi do mnie na śnia-
danie. Prowadzę otwarty dom, córka i żona również 
są zaangażowane. Czujemy wsparcie, bo dobro wraca, 
a wszystkie akcje, które organizowałem były zawsze 
z ludźmi i dla ludzi. 

Integracja mieszkańców gminy i działania na rzecz 
rozwijania naszych miejscowości były zawsze dla mnie 
bardzo ważne i nie tylko chodzi mi o to, żeby zapewnić 
kanalizację czy wodociągi, ale chciałbym też pokazać, 
że możemy coś wspólnie budować. Myślę, że kiedy 
mieszkańcy są zjednoczeni, to mogą dużo więcej.

JW: Ma Pan wykształcenie pedagogiczne, sam pisał 
Pan o sobie: „Jestem pedagogiem z wykształcenia, 
a społecznikiem z zamiłowania”. Jak ważne są Pana 
zdaniem te dwie cechy w kierowaniu gminą?

SS: Pedagog – wychowuje, tak więc mam w urzędzie 
ponad 100 osób, a do tego jeszcze pracowników jed-
nostek, w sumie ok. 600 osób. Trzeba być pedago-
giem, żeby wszystkich pogodzić i uczciwie traktować, 
wysłuchać. Staram się odwiedzać jednostki organiza-
cyjne, przedszkola i szkoły, być na bieżąco ze spra-
wami wszystkich referatów, tak aby każda sprawa na 
terenie gminy była mi znana i zaopiekowana. Jest wie-
le, wydawałoby się błahych spraw, które jednak dla 
innych są na miarę życia i śmierci. Nie ma spraw bła-
hych – są sprawy wszystkich mieszkańców. Ważni są 
dla mnie także pracownicy urzędu – to ludzie, którzy 
mają swoje problemy osobiste, chęć rozwijania się, 
kształcenia. Na tym też muszę się skupić. 

A społecznik… dla mnie nie ma ścisłych godzin pra-
cy: od 8:00 do 16:00; czasami kończę pełnienie swoich 
obowiązków nawet o godzinie 23:00. Kiedy zaczyna-
liśmy spotkania w sołectwach, to wracałem do domu 
nawet o 24:00. Tutaj nie można liczyć czasu, bo to jest 
bardzo ważne, trzeba się spotykać i rozmawiać. 

JW: Podczas jednej z sesji Rady Gminy stwierdził 
Pan, że jako wójt przygląda się Pan z całą pieczołowi-
tością babickiej oświacie. Jak wygląda Pańska praca 
na tym polu? Czy jest to obszar bardzo absorbujący?

SS: Przyglądam się z całą uwagą i pieczołowitością, 
bo to sprawa wychowania i edukacji. Jeżeli młody 
człowiek jest zaopiekowany przez rodzinę i znaj-
dzie swoje miejsce w szkole, a w obu tych miejscach 
spotka się ze zrozumieniem, to wiem, że z takiej 
jednostki wyrośnie piękna osobistość, która swoim 
przykładem będzie pokazywać, że można działać 
więcej i patrzeć szerzej, ale trzeba chcieć. 

Jeśli popatrzy się szerzej na oświatę, a nie tylko 
na wydawanie pieniędzy, bo to są środki niemałe 
– dokładamy ok 35 mln złotych subwencji, to po-
winniśmy nadzorować właściwy tok nauczania i tak 
kierować dzieci i młodzież, by się rozwijały.

 Wszelkie nagrody, które odbieramy są zasługą nie 
tylko całego zespołu Referatu Wspólnej Obsługi Jed-
nostek, ale też nauczycieli i obsługi technicznej. Dla 
wszystkich mam wielki szacunek i chciałbym im po-
magać, bo mamy dobry zespół oświatowców, którzy 
wykonują świetną robotę, co widać na przykładzie 
Młodzieżowej Rady Gminy.

JW: Pisano o Panu: „Pan Sławomir posiada natu-
ralną chęć niesienia pomocy”. Czy ta cecha może 
predysponować Pana do pełnienia funkcji wójta 
i pomagać w kierowaniu gminą?

SS: Chęć niesienia pomocy mam w sobie do dziec-
ka. Wychowałem się w biednej rodzinie, co było 
dla mnie ważnym przeżyciem. Wiem, co to bieda, 
co to niedostatek i brak ogrzewania, więc jeżeli 
ktoś zwraca się do mnie z prośbą o pomoc, to je-
stem w stanie go zrozumieć. Mnie wiele osób po-
dało rękę i wskazało właściwy kierunek działania. 
Spotkałem wiele osób, które w dobrym czasie sta-
nęły na mojej drodze, co później w przyszłości za-
procentowało. Pomaganie mam też po Mamie, która 
zawsze była otwarta, z sercem na dłoni, każdemu 
chciała pomóc. Jako dziecko wiele doświadczyłem, 
a to spowodowało, jakim człowiekiem jestem dzisiaj. 
Mam szacunek do tego, co kiedyś było i do miejsca, 
gdzie jestem teraz. Zawsze sobie mówiłem, że każde 
dziecko może mieć marzenia i przenosić góry, tylko 
trzeba dać mu szansę. 

JW: Dziękuję za rozmowę.

SS: I ja również. Życzę wielu sukcesów Młodzieżo-
wej Radze Gminy.
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Na ratunek działce Nr 180

Od wielu lat właściciel działki Nr 180 leżącej we 
wsi Janów w gminie Stare Babice podejmuje próby 
zabudowy tego leśnego terenu. Za każdym razem 
próby te stają się tematem medialnym, wywołują-
cym szereg protestów przeciw planom inwestycyj-
nym właściciela.

W ostatnich tygodniach sprawy nabrały nowego kie-
runku. Właściciel gruntu wystąpił z pismem, w którym 
wyraził chęć porozmawiania na temat przyszłości tego 
terenu i zaproponował spotkanie z Wojewodą Mazo-
wieckim, Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go, Wójtem Gminy Stare Babice, Radą Gminy Stare Ba-
bice, oraz Komendantem Policji w celu wypracowania 
zasad dobrej współpracy i kompro-
misu. 

W odpowiedzi na to pismo Wójt 
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka 
wyraził otwartość i chęć uczestnic-
twa w takim spotkaniu oraz zaproponował włączenie 
do rozmów stowarzyszeń działających na rzecz przy-
rody. Zaznaczył, że podczas ewentualnych przyszłych 
rozmów Gmina Stare Babice jest gotowa rozmawiać 
o odkupieniu działki nr 180.

Jednocześnie sytuacja jest monitorowana przez 
Urząd Gminy. Podejmowane są wspólne ze Strażą 
Gminną i Policją kontrole. Właściciel przedmiotowe-
go terenu utrudnia prowadzenie działań kontrolnych 
niewpuszczając przedstawicieli urzędu na teren pro-
wadzenia prac. O tym fakcie została zawiadomiona 
Komenda Powiatowa Policji.

2 marca do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, Prokuratury Okręgowej i Komendy Powiatowej  

Policji skierowano zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia wykroczenia dotyczącego możliwego ła-
mania zakazów obowiązujących na danym terenie. 
5 marca przesłano informacje o pracach na działce 
o nr ew. 180 w miejscowości Janów do Prokuratury 
Krajowej i Okręgowej w Warszawie. 

9 marca ponownie zawiadomiono Komendę Powia-
tową Policji o możliwości popełnienia wykroczenia 
dotyczącego możliwego łamania kolejnych zakazów 
obowiązujących na danym terenie.

2 marca wysłane zostało zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia wykroczenia do Komendy Powiatowej 
Policji, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W związku z na-

pływającymi nowymi zgłoszeniami 
o podejrzeniu nielegalnego usuwania 
drzew z działki 180. 

5 marca do Prokuratury zostało wy-
słane kolejne zawiadomienie.

12 marca Wójt Gminy Stare Babice wystosował 
pismo z wezwaniem do podjęcia wspólnych dzia-
łań na rzecz ochrony przyrody i zwierząt na terenie 
działki 180. Pismo skierowane zostało do Prezydenta 
m.st. Warszawy, Starosty Warszawskiego Zachodnie-
go, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Burmistrza 
Dzielnicy Bemowo, Burmistrza Dzielnicy Bielany, 
Wójta Gminy Izabelin, Dyrektora Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Wójt zwrócił się z prośbą 
i apelem o pomoc w wykupieniu tego gruntu od wła-
ściciela oraz wszelką pomoc mającą na celu uratowa-
nie terenu przed całkowitym zniszczeniem.

tekst: IB; foto: Follow the Sun

Gmina Stare Babice 
jest gotowa rozmawiać 

o odkupieniu działki 180. 
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Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne  
EKO-BABICE zawsze w gotowości
GPK Eko Babice od ponad 20 lat dostarcza wodę i odbiera ścieki od mieszkańców gminy Stare Ba-
bice. Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija się, aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby miesz-
kańców. Do komfortu jesteśmy przyzwyczajeni: woda płynie z kranu, ścieki są odbierane i dopiero, 
kiedy przydarzy się awaria, niektórzy z nas dowiadują się, że istnieje taka jednostka jak pogotowie 
wodno-kanalizacyjne, która jest gotowa na wezwanie do awarii o każdej porze.

Aby przedstawić Czytelnikom działanie pogotowia wod-
no-kanalizacyjnego i dowiedzieć się, jak właściwie funk-
cjonuje ta struktura, spotkaliśmy się z Kierownikiem Eks-
ploatacji Sieci Eko Babice – Panem Adamem Rutkowskim, 
który przybliżył nam tajniki działania i opowiedział do-
kładnie, jak wygląda tu praca i procedury usuwania awarii.

Gazeta Babicka: Czym jest Dział Eksploatacji Sieci, 
do którego należy pogotowie wodno-kanalizacyjne?
Adam Rutkowski: Zadaniem naszego działu jest m.in. 
pełnienie dyspozycji, aby usługi dostarczania wody 
i odbierania ścieków były świadczone w sposób ciągły. 
Bez całodobowego pogotowia i ekip naprawczych 
nie byłoby to możliwe. Nasze zasoby to zaplecze 
techniczne, pozwalające usunąć każdy rodzaj awarii 
oraz niezastąpieni pracownicy, którzy pełnią dyżury 
przez całą dobę, również w niedziele i święta.
GB: Z ilu osób składa się dyżurujący zespół pogotowia?
AR: Każdego dnia na dyżurze jest 4-osobowy zespół: 
operator koparko-ładowarki, operator sprzętu specjali-
stycznego oraz dwóch konserwatorów, którzy najczę-
ściej pierwsi reagują i oceniają sytuację dojeżdżając na 
miejsce. Nad wszystkim czuwa osoba koordynująca, 
która przyjmuje zgłoszenia od dyspozytorów, ustala 
wyjazd, a następnie rozlicza koszty zgłoszenia.
GB: Jaki jest czas reakcji od wezwania do przyjazdu 
ekipy?
AR: Nasi pracownicy będący po godzinach w dyspo-
zycji, na wezwanie przyjeżdżają z dyżuru domowego. 
Może to potrwać 1–2 godziny. Dlatego też czas ocze-
kiwania na przyjazd ekipy do awarii jest nieco dłuższy 
niż ten, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w przy-
padku interwencji służb ratunkowych.
GB: Jakim sprzętem specjalistycznym dysponujecie?
AR: Jest to samochód ciężarowy z zabudową specja-
listyczną do udrażniania sieci kanalizacyjnej. Kupiliśmy 
go kilka lat temu ze środków unijnych i teraz nie wy-
obrażam sobie już pracy bez tego pojazdu.
GB: Żeby usunąć awarię, nie wystarczy tylko pracownik 
i samochód specjalistyczny?
AR: Tak, to prawda, pogotowie techniczne dysponuje 
samochodami, koparkami i całym sprzętem potrzebnym 

do usunięcia awarii. Cała baza znajduje się na stacji uzdat-
niania wody w Borzęcinie Małym. Jest to nasze serce, 
skąd codziennie odprawiamy pracowników, którzy jadą 
do swoich zadań. Również po godzinach, gdy wystąpi 
awaria, spotykamy się w bazie, aby pobrać sprzęt bu-
dowlany, niezbędny do jej usunięcia. Ulokowany jest 
tam również magazyn z dostępem całodobowym, któ-
ry wyposażony jest w materiały na własne potrzeby. To 
umożliwia nam usunięcie od ręki ponad 90% awarii, bo 
nie jesteśmy zmuszeni czekać do rana, aż się otworzą 
hurtownie. Mamy tam asortyment około 500 pozycji na 
różne scenariusze awarii: czy to awaria na przyłączu, sie-
ci czy na instalacji przy wodomierzu.
GB: Jakie rodzaje awarii się zdarzają?
AR: Awarie dzielimy na dwa główne rodzaje: są to awarie 
na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz te niższej 
kategorii: przyłącze, bądź jakiś element na instalacji. Są 
to wycieki i pęknięcia rur pod ciśnieniem. Podobnie jest 
z awariami kanalizacyjnymi: uszkodzeniu może ulec sieć 
kanalizacyjna lub przyłącze kanalizacyjne, które znaj-
duje się już na prywatnej posesji. Są to niedrożności 
spowodowane zatorem, rzadziej pęknięcia i wycieki.
GB: Awarie są raczej nieuniknione?
AR: Rury będą zawsze pękać w miarę upływu lat. 
Ważne jest, z jakiego materiału zostały wytworzone. 
Najstarsze sieci wodociągowe i kanalizacyjne na tere-
nie naszej gminy sięgają lat 80-tych i to głównie one 
są podatne na uszkodzenia. Zdarzają się również awa-
rie za sprawą uszkodzeń mechanicznych podczas ro-
bót budowalnych i niezastosowaniu zabezpieczenia 
istniejącej infrastruktury podczas prac wykopowych. 
Takie uszkodzenia naszych sieci najczęściej są koszto-
rysowane i fakturowane.
GB: Czy naprawa awarii zawsze przebiega standar-
dowo zgodnie z planem?
AR: Każda awaria wygląda inaczej i wymaga podejmo-
wania osobnych decyzji i procedur. Wszystko zależy 
od lokalizacji awarii i średnicy wodociągu. 
GB: Jaka jest procedura usuwania awarii?
AR: Usuwanie awarii podzielone jest na kilka etapów: 
dojazd, lokalizacja i odcięcie wypływu wody; powia-
domienie w mediach społecznościowych o braku 
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wody; organizacja sprzętu i obsady; oznakowanie ro-
bót drogowych; odkopanie i zabezpieczenie wykopu 
szalunkiem płytowym; odwodnienie, czyli poprawa 
warunków gruntowo-wodnych miejsca awarii; orga-
nizacja materiałów naprawczych; przygotowanie sieci 
do naprawy poprzez demontaż uszkodzeń; połącze-
nie wadliwego odcinka zgodnie ze standardami; wy-
miana gruntu i zasypanie wykopu zgodnie ze sztuką 
budowlaną; przywrócenie terenu do stanu pierwot-
nego; późniejsze odtworzenie nawierzchni z kostki 
betonowej lub asfaltowej.
GB: Jak przykładowo wygląda akcja naprawcza?
AR: W przypadku awarii wodociągowej z reguły 
dzwoni mieszkaniec i zgłasza, że przed swoją pose-
sją widzi kałużę, na której jest widoczny ruch wody, 
wybijanie, bądź woda stoi nieruchomo. Ekipa dyżurna 

przyjeżdża jak najszybciej i następuje ocena, czy to 
jest wyciek. Jeżeli tak, to odcinamy dostawę wody. 
Najczęściej usuwanie awarii zaczynamy od rana: 
przyjeżdża sprzęt, następuje rozeznanie w terenie, 
sprawdzamy mapy, robimy wykop i szukamy miejsca, 
gdzie nastąpiło rozszczelnienie czy pęknięcie. Potem 
następuje cała procedura związana z naprawą, czyli 
uszczelnienie bądź wymiana elementu. 

GB: Jak wygląda sytuacja z awarią kanalizacyjną? 
AR: W przypadku awarii kanalizacyjnej najczęściej 
występuje niedrożność, gdy do kanalizacji coś się 
dostanie i ją zablokuje. Wtedy w sieci kanalizacyj-
nej podnosi się poziom, co powoduje, że ścieki nie 
odpływają i następują zalania niżej położonych po-
mieszczeń w budynku w przypadku, kiedy odbiorca 
nie jest wyposażony w zawór zwrotny, co należy do 
jego obowiązków.
GB: Jak długo trwa usuwanie awarii?
AR: Terminy usuwania awarii określone są w umowach 
na dostawę wody i odbiór ścieków. Najczęściej spro-
wadza się to do 8 godzin, a mniejsze i prostsze awarie 
na przyłączach zajmują 2–3 godziny. Z chwilą przedłu-
żenia się awarii podstawiana jest cysterna z wodą do 
celów socjalnych. Czas usunięcia awarii uzależniony 
jest od warunków gruntowo-wodnych oraz od pory 
roku i warunków atmosferycznych; zwłaszcza zimą, 
gdzie dochodzi zmarznięty grunt, który najpierw 
trzeba przekuć, aby dostać się do uszkodzenia.
GB: Czy zdarzają się sytuacje, że czas usunięcia awa-
rii jest dłuższy?
AR: Tak, są niestety uszkodzenia, które jest ciężko 
zlokalizować. Ostatnio mieliśmy sytuację, że mo-
nitoring i wodomierze wykazywały awarię, ale czas 
poszukiwań znacznie się wydłużył, gdyż w ziemi była 
zmarzlina i woda nie wypływała w miejscu uszko-
dzenia, tylko kilkadziesiąt metrów dalej zalewało 
ogródki działkowe. Na czas usuwania awarii wpływa 
również dostępność i widoczność urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, które są zakrywane na 
skutek remontów dróg, ulic i terenów prywatnych. 
Jest to często występujący proceder, gdzie nie są 
respektowane przepisy i nasze prośby. Na sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej jest kilkadziesiąt tysięcy 
urządzeń armatury regulacyjno-odcinającej oraz re-
wizyjno-inspekcyjnej. 
GB: Jakie inne utrudnienia zdarzają się w dostępie 
do miejsca awarii?
AR: Sieci zlokalizowane są w pasach drogowych, ale 
również na prywatnych nieruchomościach w miej-
scach trudno dostępnych dla sprzętu budowla-
nego, którym usuwamy awarię. Dlatego prośba do 
mieszkańców takich posesji, aby zwrócili uwagę na 
to, gdzie sadzą drzewka, budują altany i wiaty, ogro-
dzenia itd. Jest to czyn zabroniony przepisami prawa 
budowlanego.
GB: Czy jest możliwość przewidzenia awarii, zanim 
jeszcze ona nastąpi i powstaną szkody, np. zalanie 
posesji? 
AR: Pracujemy obecnie nad systemem monitoringu 
sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak nawet najlepszy 
system nie pokaże wszystkiego, często musi wystąpić 
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ten widoczny moment, kiedy występuje awaria i ktoś 
ją zauważa. O mniejszych awariach dowiadujemy się 
w momencie, kiedy zadzwoni do nas mieszkaniec 
i o tym poinformuje. Mamy po prawie 200 kilome-
trów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To niereal-
ne, aby każdego dnia sprawdzać całą sieć. Są to tysią-
ce włazów i zasuw, które codziennie trzeba by było 
otworzyć. Dlatego właśnie jest całodobowe pogoto-
wie, aby mieszkaniec, który zauważa awarię w pobli-
żu swojej posesji mógł ją szybko zgłosić i uruchomić 
interwencję.
GB: A jak układa się Państwa współpraca z miesz-
kańcami?
AR: Chcę tutaj przede wszystkim podziękować 
mieszkańcom, że nie są obojętni i dzwonią do nas. Im 
szybsza interwencja przy trudnej sprawie, tym mniej-
sze są późniejsze straty, np. zniszczenia mienia i pose-
sji, a także straty wody. Cieszy to, że mieszkańcy chcą 
się z nami komunikować, że znają nasz telefon cało-
dobowy. To bardzo cenna współpraca. W tym miej-
scu też chciałbym zaapelować do mieszkańców, aby 
zawsze zastanowili się, zanim zgłoszą do nas awarię, 
ponieważ bardzo często zdarzają się nieuzasadnione 
wezwania pogotowia technicznego. Z każdym we-
zwaniem związane są koszty, bo po takim telefonie 
w nocy do awarii ściągamy z domu pracownika dy-
żurującego oraz uruchamiamy sprzęt, który wyjeżdża 
i potem wraca do bazy. Są to koszty, które później 
mają odzwierciedlenie w cenie usług. Gdy na ulicy 
widzimy wyciek czy wylewające się ścieki – jak naj-
szybciej dzwonimy! Ale to, co wycieka na terenie po-
sesji, czy przed budynkiem, to już może być awaria na 
przyłączach i nie my ponosimy koszty jej usunięcia, 
tylko odbiorca zgodnie z obowiązującymi prawem. 
Oczywiście usuwamy taką awarię na zlecenie, ale 
później fakturujemy klientowi usługę.
GB: Czym są nieuzasadnione wezwania pogotowia 
technicznego?
AR: Ostatnio mieliśmy wezwanie od mieszkanki, że 
coś cieknie przy budynku. Okazało się, że to był wo-
domierz ogrodowy niezabezpieczony przed zamarz-
nięciem. Mieszkanka musiała ponieść koszt naprawy. 
Ważne jest zwracanie uwagi przez mieszkańców na 
to, aby zabezpieczać na zimę instalacje wodocią-
gowe i kanalizacyjne, które mogą ulec zamarznię-
ciu, rozerwaniu czy pęknięciu i wtedy często woda 
zalewa również sąsiada. Niestety zdarzają się nam 
też zgłoszenia, że cieknie komuś spłuczka w sedesie 
lub gdzieś wewnątrz budynku czuć zapach ścieków. 
Wtedy trzeba wezwać hydraulika, który na zlecenie 
mieszkańca wykona naprawy. Korzystając z okazji, 
chciałbym uświadomić i uczulić mieszkańców, że do 
naszej konserwacji należą sieci zewnętrzne, a naprawa 

awarii przyłączy i instalacji wewnętrznych znajduje się 
w gestii właściciela posesji.
GB: Zima się skończyła, ale okres wiosenny i letni 
także niesie pewne zagrożenia?
AR: Tak, nadeszła wiosna, a wraz z nią wraca temat 
ulewnych deszczy i nielegalnego odprowadzania 
wody deszczowej do instalacji sanitarnej. Przypomi-
nam, że jest to ustawowo zakazane, a za nie nielegal-
ne przyłącze i odprowadzanie deszczówki do naszej 
sieci grożą kary w wysokości nawet 10 000 zł.
GB: Dobrze pamiętamy silne ulewy i zalania z sierp-
nia ubiegłego roku. Co zrobić, aby uniknąć powtórki?
AR: W przypadku ulewy nasz system w kanałach 
głównych jest przeciążony, przepompownie nie na-
dążają pompować wody, a wszystko razem ma nie-
stety ujście na oczyszczalni, która w tak krótkim cza-
sie, przy ogromnej ilości wody, nie jest w stanie tego 
technologicznie przetworzyć. Po ulewach mamy bar-
dzo dużo zgłoszeń, że ulica zalana jest ściekami, ale to 
dlatego, że właśnie woda opadowa została nielegal-
nie wprowadzona do sieci. Na prywatnych posesjach 
wody opadowe winny być zagospodarowane w ra-
mach własnej działki. Niestety mieszkańcy nie robią 
tych inwestycji, tylko własną metodą tworzą krótkie 
podłączenia do naszego przewodu, co jest nielegalne. 
Pisaliśmy już o tym temacie w Gazecie Babickiej po 
ciężkiej sytuacji związanej z ubiegłorocznymi sierp-
niowymi ulewami. Warto już teraz wziąć to pod uwa-
gę, bo za chwilę nadejdą wiosenne burze, które będą 
dostarczały dużej ilości wody deszczowej, a ta znów 
będzie wpadała do naszej sieci kanalizacyjnej, two-
rząc zbiorową odpowiedzialność.
GB: Czyli warto zagospodarować wodę deszczową 
we własnym ogrodzie?
AR: Tak, tutaj gorąco apeluję do mieszkańców 
o oszczędzanie wody w okresie suszy i o ograniczenie 
używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów. 
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodo-
wać obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić 
do przerw w dostawie wody.
GB: Podsumowując, kwestia eksploatacji naszej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej to bardzo szeroki temat 
i teraz widzimy, jak wiele osób jest w niego zaanga-
żowanych i jak wiele procedur musi zostać dopełnio-
nych. Bardzo dziękuję za rozmowę i wyjaśnienie tak 
wielu zagadnień. 
AR: I ja serdecznie dziękuję, jak również pragnę bar-
dzo serdecznie podziękować pracownikom za wy-
siłek, za ich zaangażowanie i włożony trud w czasie 
usuwania awarii.
Kontakt z pogotowiem wodno-kanalizacyjnym
tel. 22 722 90 01 lub 609 203 994

Rozmawiała: Izabela Bek, foto: AR
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Policja Powiatowa ma nowego Komendanta
1 marca Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak powierzył podinspektorowi Wojciechowi 
Turkowi obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach. 

Podisnpektor Wojciech Turek do 
Policji wstąpił w lutym 1996 roku 
i przez cały okres służby związa-
ny jest ze stołecznym garnizonem. 
Pracę rozpoczął w Wydziale Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie. W 2010 roku objął 
stanowisko Kierownika Referatu Pa-
trolowo-Interwencyjnego, a następ-
nie Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Prewencji w Komendzie Powiato-
wej Policji w Legionowie. W 2012 
roku został Zastępcą Naczelnika 
Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa 
Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika 
Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa 
Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału 
Wywiadowczo-Patrolowego w Komisariacie Policji 
Warszawa Targówek.

Od kwietnia 2017 roku był I Zastęp-
cą Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa V, a od lutego 2020 roku 
zostały mu powierzone obowiąz-
ki Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa V, a 26 czerwca 2020 roku 
objął stanowisko Komendanta Rejo-
nowego Policji Warszawa  V.

Dotychczasowy Komendant, In-
spektor Tomasz Dałek, sprawował tę 
funkcję od 16 maja 2017 roku. 

Odchodzącemu na emeryturę 
Komendantowi za dotychczasową 

współpracę podziękował przybyły na uroczystość Ko-
mendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzier-
żak oraz Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

tekst: AK na podst. mat. prasowych KPP

foto: KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Szkoła Rodzenia 
w gminie Stare Babice
Czwarty już rok Fundacja Nasze Szczęścia organizuje 
we współpracy z Gminą Stare Babice „Program opieki 
nad kobietą w ciąży i jej rodziną w gminie Stare Babice”. 
Szczególnie w tym trudnym czasie pandemicznym do-
stęp do specjalistów jest mocno ograniczony.

Zapraszamy kobiety ciężarne zamieszkujące w gminie 
Stare Babice na zajęcia online – bezpieczne i fachowe 
wsparcie położnej, psychologa, fizjoterapeuty. Uczest-
nictwo w programie jest idealnym uzupełnieniem pod 
względem edukacyjnym oraz świadczeń zdrowotnych 
proponowanych przez lokalne przychodnie.

W programie m.in.:
–  warsztaty psychologiczne dla Mamy i Taty
–  przebieg ciąży i porodu
–  czas po porodzie
–  spotkanie indywidualne z położną.

Zapraszamy do zapisów mailowych: 
zapisy@naszeszczescia.pl
Start zajęć już w kwietniu 2021.

Program dofinansowany z budżetu Gminy Stare Babice.
tekst: Fundacja Nasze Szczęścia
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze 
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodo-
wy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas 
spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy 
i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają 
ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, 
województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby 
spisał się każdy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym 
świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie 
dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne 
mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do 
podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy 
ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju 
przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które 

przypominało współczesny spis powszechny, była „Lu-
stracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona 
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. 
Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy miesz-
kańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszech-
ny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu nie-
podległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej prze-
prowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze 
względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa 
udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że od-
rodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. 
Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczeb-
niejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierw-
szego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają: 
−  Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamiesz-

kania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego 
lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania sta-
łe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

−  cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz prze-
bywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy 

są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami 
lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

−  Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez 
względu na okres przebywania), którzy nie wymeldo-
wali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjaz-
dem na stałe za granicę,

−  osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele 
polscy i cudzoziemcy,

−  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imie-

niu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 
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Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czte-

roletni, jak i w momencie odradzania niepodległej 
Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludno-
ści, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla 
sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podob-
nie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań 
w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych sta-
tystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. 
Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jed-
nocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty 
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi 
mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do 
planowania i podejmowania działań we wszystkich naj-
ważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet trans-
portowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy 
proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokaliza-
cję miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak 
wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, woje-
wództwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom 
lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców 
i organizować połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu po-
znamy dokładnie przede wszystkim sytuację demo-
graficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, 
a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom 
związanym z tym tematem: z jednej strony urodze-
niom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniej-
szemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to 
również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełno-
sprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów lud-
ności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ 
metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób 
statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektroniczne-
go załatwiania spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie 
i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet 
nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie 
internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do 
końca spisu. 

Osoby, które nie mają w domu komputera i Inter-
netu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. 

W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miej-
sce do samospisu internetowego, będzie też można 
liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. 
Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcze-
śniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać 
o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skon-

taktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z cze-
go 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami 
przeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. 
Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy 
statystycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem 
ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas 
wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać 
na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i tele-
foniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie za-
leżeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmi-
strzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza 
warto skontaktować się z infolinią spisową pod nume-
rem 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rach-
mistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie 
możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spi-
sania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej 
skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek 
spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane 

ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności 
czy posiadanych kosztowności. Również w części for-
mularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘ-
DZIE pytań o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE za-
warte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub 
telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli 
mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi 
w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację 
spisową i jak najszybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachę-
camy do śledzenia strony internetowej Urzędu Staty-
stycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.
gov.pl. 

tekst: mat. prasowe GUS
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Przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli
Wszyscy liczymy na jak najszybsze 
zakończenie obostrzeń związanych 
z pandemią i powrót dzieci do 
szkół. W natłoku wyzwań związa-
nych z epidemią nie można zapo-
mnieć, jak wiele dzieci i młodzieży 
mieszka na terenie naszej gminy, 
a co za tym idzie – jak bardzo po-
trzebne są nowe sale lekcyjne.

Zgodnie z przepisami samorządo-
wymi ogłoszono postępowanie 
przetargowe na rozbudowę szkoły 
w Zielonkach-Parceli. Termin składa-
nia ofert upływa 7 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istnieją-
cego budynku szkoły podstawowej w miejscowości 
Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Re-
kreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towa-
rzyszącymi.

Dla zainteresowanych szczegóły postępowania do-
stępne są na stronie internetowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
Mamy nadzieję, że w kolejnym numerze gazety bę-

dziemy mogli poinformować Państwa, która oferta wy-
grała i kiedy ruszą prace. 

tekst: AK

wizualizacja: generalny projektant rozbudowy szkoły 

w Zielonkach-Parceli, mgr inż. arch. Marcin Karbownik

Boisko do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym
Wraz z wiosną planowane jest rozpoczęcie prac mo-
dernizacyjnych na boisku do piłki nożnej w Borzęci-
nie Dużym. 

Zakres planowanych prac obejmuje usunięcie ist-
niejącej nawierzchni z trawy syntetycznej; utylizację 
usuniętej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnie-

niem; ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycz-
nej na podkładzie elastycznym z liniami do piłki noż-
nej (w układzie zgodnym ze stanem istniejącym) wraz 
z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym 
i granulatem gumowym. 

Nastąpi także wymiana dwóch mobilnych bramek 
piłkarskich; a po skończeniu prac rekultywacja istnieją-

cej nawierzchni z trawy naturalnej 
wokół nawierzchni syntetycznej.

Konieczne będą także miejscowe 
naprawy obrzeży oraz nawierzch-
ni z kostki na styku z nawierzchnią 
z trawy syntetycznej uszkodzone 
podczas prac modernizacyjnych 
boiska. 

Osoby zainteresowane szczegó-
łami zachęcamy do zapoznania się 
dokumentacją dostępną pod adre-
sem: https://platformazakupowa.
pl/transakcja/433139.

tekst: AK

foto: UGSB
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Projekty zakończone i rozliczone w 2020 r. 
W roku 2020 zakończyło się i zostało rozliczone 12 projektów. Oto kilka z nich: 

1.  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawiera-
jących azbest – w ramach zadania udało się zebrać 
i unieszkodliwić 56,12 Mg (4 157 m2) uciążliwych dla ludzi 
i środowiska materiałów zawierających azbest z nieru-
chomości znajdujących się na terenie gminy. Zadanie 
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w for-
mie dotacji, w wysokości 5 220,72 zł.

2.  „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sie-
ci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej” – w ramach obu projektów, dzię-
ki grantom w wysokości 134 988,38 zł, sfinansowano 
zakup 44 zestawów obejmujących laptopy przeno-
śne, oprogramowanie i niezbędne akcesoria wraz 
z dostępem do zdalnego Internetu. Sprzęt ten został 
przekazany do 4 szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Stare Babice celem użyczenia rodzinom, które nie 
mają możliwości zapewnienia dzieciom sprzętu do 
nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodziet-
nym. Po zakończeniu nauczania zdalnego sprzęt 
będzie mógł być wykorzystywany przez szkoły do 
realizacji zajęć stacjonarnych. 

Projekty współfinansowane były przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020, działanie 1.1 „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu o wysokich przepustowościach”.

3.  W ubiegłym roku zrealizowano 5 inwestycji z funduszy 
sołeckich dofinansowanych w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 
(MIAS):
1)  doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszaw-

skiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Koczargach 
Starych,

2)  doposażenie placu zabaw oraz boiska w Mariewie,
3)  wykonanie 5 progów spowalniających na ul. Koczar-

skiej w Starych Babicach,

4)  zakup kontenera magazynowego przeznaczonego 
do montażu na terenie rekreacyjnym przy ul. Siel-
skiej w Wojcieszynie,

5)  montaż 2 ulicznych sygnalizatorów świetlnych – rada-
rowych wyświetlaczy prędkości w Zielonkach-Parceli.

Dofinansowanie powyższych zadań wyniosło łącznie 
47 242,67 zł.

4.  Budowa drogi gminnej oznaczonej w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbo-
lem 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego – 
droga dł. 356 m powstała równolegle do ul. Warszaw-
skiej na gruntach leżących pomiędzy drogą serwisową 
dla trasy S8 i planowaną drogą gminną oznaczoną sym-
bolem 1KDL. Na realizację tej inwestycji Gmina Stare 
Babice otrzymała dofinansowanie pochodzące z Fun-
duszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji 
Wojewody Mazowieckiego w wysokości 672 190,24 zł.

Co się dzieje w trwających projektach unijnych? 
Obecnie trwa realizacja 15 projektów dofinansowanych 
ze źródeł zewnętrznych, w tym:
  1.  Budowa całorocznego gminnego targowiska „Mój 

rynek” w Borzęcinie Dużym 
  2.  Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł 

ciepła na terenie gminy Stare Babice 
  3.  Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 

poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin Ożarów Mazowiecki Leszno, i Stare Babice

  4.  Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Vir-
tual WOF) 

  5.  Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – 
wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

  6.  Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice
  7.  Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów w Gminie Stare Babice 
  8.  Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwe-

stora dla JST województwa mazowieckiego 
  9.  „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie 

przestrzenne w gminach”
10.  Akademia samorządowa: Dostępność plus – mazo-

wieckie i łódzkie 
Referat Funduszy Zewnętrznych

Beata Tuzimek, Magdalena Wilczyńska, Magdalena Waszkiewicz



GMINA URZĄD TEREN

18 Nr 3 (295) marzec/kwiecień 2021

Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl

Stare Babice, 15.03.2021 r.
Znak sprawy: RPP.6721.22.2021

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 12 maja 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 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. 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 26 maja 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) 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 26 maja 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 22 kwietnia 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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Minął już rok zaskakująco trudnych czasów i doświad-
czeń. Coraz donośniejsze stają się głosy społecznego 
niepokoju i ogólnego zmęczenia. Wszyscy pragniemy 
powrotu do normalności. Rodziny i osoby z niepełno-
sprawnościami oczekują zaplanowanych i regularnych 
przedszkolnych i szkolnych zajęć, warsztatów terapii 
zajęciowej i szeroko pojętej pomocy specjalistycznej.

Każda jednostka chorobowa skutkująca niepełnospraw-
nością jest dużym obciążeniem.

Świat to dostrzega. 3 grudnia obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, a 2 kwiet-
nia jest Światowym Dniem Autyzmu. W takich chwilach 
wszyscy dajemy wyraz swojej postawy – pełnej akceptacji 
i zrozumienia dla chorych. W związku z powyższym chcie-
libyśmy podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami.

Ciężko jest nam wszystkim. Niepokoimy się każdy 
z osobna o swoje sprawy (bo to przecież dla nas najważ-
niejsze) i nie zauważamy, że choć śmiejemy się z powiedze-
nia „gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania”, (rozproszenie 
w działaniu nawet wtedy, gdy cel wydaje się jednakowy 
i słuszny). 

Być może, w naszej rzeczywistości to, z czym do Państwa 
zwracamy się jest trudne, ale prosimy:
–  pomagajmy potrzebującym, słabszym i chorym bez 

względu na jednostkę chorobową, stopień niepełno-
sprawności i rodzaj choroby,

–  bądźmy razem dla wspólnego dobra nas i naszych pod-
opiecznych,

–  cieszmy się i śmiejmy razem.
Ze swej strony pragniemy zapewnić, że myślimy o Was 

Wszystkich ciepło i serdecznie.
Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”

w Starych Babicach

Kontakt tel: Teresa 604 696 165, Jadwiga 504 778 905

e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl

Stowarzyszenie 
działające na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami

Wiosenny czas niech 
przyniesie Wszystkim 
Spokój i Radość,  
a Święta Wielkanocne 
obdarzą naszych Podopiecznych, 
ich Rodziny, Opiekunów, Przyjaciół, 
Sympatyków oraz Naszych Czytelników 
zdrowiem, szczęściem i miłością.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty 
spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru mogą składać 
w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 
2014–2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się 
rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez 
co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: 
powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, 
ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto 
o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powia-
towy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, 
zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwal-
czania ASF. 

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli 
straty w roku, w którym jest składany wniosek o przy-
znanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat 
poprzednich. 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać 
rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, 
wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 
ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dota-
cja może być przyznana na inwestycje odtwarzające 
zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworze-
nie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę znisz-
czonych budynków czy zakup nowych maszyn lub 
urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodar-
stwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensa-
tę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z pro-
dukcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały 
regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą 
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem 
biur powiatowych działających na terenie właściwego 
oddziału regionalnego. 

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

materiały prasowe ARiMR; foto: Adobe Stock

Rekompensaty za klęski 
żywiołowe lub ASF 
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ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że 
proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłaca-
nych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać 
się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Bie-
brzańskiego Parku Narodowego. Mimo że od wielu lat 
ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają 
przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, 
które lekceważą te apele.

POZYTYWNE SKUTKI WYPALANIA TRAW TO MIT
Wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw, 
nie poprawia jakości gleby, w znacznym stopniu obni-
ża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się 
jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do 
stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosyste-
mu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw 
bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań 
gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

SUROWE KARY: GRZYWNA, A NAWET WIĘZIENIE
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie 
o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Ko-
deks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu 
lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. 
do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy 
dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty 
zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia 
wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapi-
sami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat. 

WYPALANIE TRAW TO TEŻ RYZYKO UTRATY DOPŁAT
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warun-
ków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby 
móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatno-
ści obszarowe w ramach PROW 2014–2020. W przypad-
ku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę 
finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez 
niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, 
może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona 
do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla 
tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą 
oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. 
Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone 
zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

materiały prasowe ARiMR

foto: Adobe Stock

II Ogólnopolski Konkurs KRUS dla dzieci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła 
w 2021 roku II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospo-
darstwie Rolnym. Konkurs skierowany jest do dzieci 
w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden 
z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpiecze-
niu społecznemu rolników w okresie przyjmowania 
zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowan-
ki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci 
odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodar-
stwa rolnego. Rymowanka powinna bazować na wykazie 
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Drogie Koleżanki i Koledzy Seniorzy
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  
kolorowych spotkań  

z budzącą się do życia przyrodą
życzą członkowie 

Starobabickiej Rady Seniorów.
Wielkanoc 2021 rok

Gminna Rada Seniorów 
przedstawiła plan pracy na 2021 rok
24 lutego odbyło się online posiedzenie Rady Se-
niorów, na którym zatwierdzono zaplanowane do 
realizacji zadania i projekty, uwzględniając warunki 
izolacji społecznej.

Obecni na spotkaniu Wójt Gminy Sławomir Sumka, 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, Prezes 
UTW Agnieszka Matuszewska, Dyrektor GOPS Alicja 
Napurka i pełnomocnik do spraw osób starszych Karo-
lina Spiżewska, ustosunkowali się pozytywnie do przed-
stawionego Planu Pracy Rady Seniorów na rok 2021.

Wójt Sławomir Sumka zaakceptował przedstawio-
ne działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 
a przy okazji potwierdził wprowadzenie w bieżącym 
roku realizowanego przez firmę Med Systems pilota-
żowego programu opieki telemedycznej dla seniorów.

Henryk Kuncewicz zapewnił, że Radni, jak zawsze, 
będą wspierali działania na rzecz osób starszych, szcze-

gólnie te, które promują aktywność ruchową. Prze-
wodniczący Rady Seniorów podkreślił także, że jednym 
z istotnych zadań planu jest współpraca z Młodzieżo-
wą Radą Gminy, tworzenie i pogłębianie relacji między-
pokoleniowych, podejmowanie i realizacja wspólnych 
projektów.

Agnieszka Matuszewska i Alicja Napurka zapewniły, 
że wpisują się w przedstawiony plan pracy Rady Senio-
rów, bo tylko wspólne działania wszystkich organizacji 
seniorskich tworzą dla osób starszych bogatą ofertę 
aktywności ruchowych, kulturalnych i poznawczych.

Ze szczegółami planu pracy Rady Seniorów można 
zapoznać się na stronie Gminy w zakładce Seniorzy – 
Rada Seniorów https://stare-babice.pl/seniorzy/rada-
-seniorow/

Sekretarz Rady Seniorów Anna Czajkowska

czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie 
należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna 
edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i prze-
biega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat 
z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

Zapraszamy zainteresowane dzieci do zapoznania się 
z materiałami prewencyjnymi przygotowanymi i zwią-
zanymi z tematyką  rymowanki, które znajdują się na 
stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/ak-
tualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-
i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-
materialami-edukacyj/

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/
opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami 
stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu należy 
przesłać do 9 kwietnia 2021 roku na e-mail: rymowanka@
krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymo-
wankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną 
na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 
(z dopiskiem Konkurs na rymowankę). 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu 
dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

tekst: IB na podst. materiałów KRUS

foto: Adobe Stock

Z ŻYCIA GMINY

foto: Adobe Stock
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Najstarsza mieszkanka Gminy Stare Babice – 
   zaszczepiona!!!

25 lutego roku w Centrum Medycznym ARNICA zlo-
kalizowanym w Starych Babicach przy ulicy Rynek 
10, drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 
przyjęła najstarsza mieszkanka Gminy Stare Babice 
– 101-letnia Pani Karolina Kulicka. 

W czasie szczepienia zarówno pierwszą jak i dru-
gą dawką Pani Karolina zachowywała spokój, a także 
okazywała zaufanie personelowi medycznemu. W ra-
mach docenienia, Zespół Centrum Medycznego AR-
NICA uroczyście wręczył najstarszej mieszkance gmi-
ny dyplom uznania potwierdzający zaszczepienie.

Serdecznie gratulujemy Pani Karolinie i dziękujemy 
za to, że swoją postawą daje dobry przykład młod-
szym pokoleniom i zachęca do zaszczepienia się 
przeciw groźnemu wirusowi jakim jest COVID-19. 

Mieszkańców Gminy Stare Babice zapraszamy do 
zapisów (w terminach zgodnych z przynależnością 
do grup wiekowych) na szczepienia przeciw CO-
VID-19 do Centrum Medycznego ARNICA. Zapisy 
prowadzone są przez formularz kontaktowy za-
mieszczony na stornie internetowej CMA https://
cmarnica.pl/formularz-zgloszenia-na-szczepienie-
-covid-19/ oraz telefonicznie +48 789 329 323 – tele-
fon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 18.00–20.00. 

tekst/foto: Anna Robak/ARNICA

Szczepienie na COVID-19 
może przyjechać do pacjenta
Pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na samo-
dzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień 
mogą ubiegać się o to, by zespół medyczny pojawił 
się u nich w domu.

Trzeba jednak pamiętać, że wyjazdowe punkty 
szczepień pojadą tylko do tzw. pacjentów leżących.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z mobilnego 
punktu szczepień należy kontaktować się bezpośred-
nio z jednym z trzech zespołów ulokowanych na tere-
nie powiatu warszawskiego zachodniego:
•  Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2,  

tel.: +22 775 47 40
•  Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7,  

tel.: +46 864 95 52
•  Milanówek, ul. Szkolna 6, tel.: +22 602 09 97
Zostały one powołane przez Wojewodę Mazowieckiego. 

UWAGA!
Dla mieszkańców naszej 
gminy istnieje możliwość 
transportu do i z punktów 
szczepień dla osób z niepeł-
nosprawnościami lub wyklu-
czonymi komunikacyjnie.
Zapisy na transport odbywają się wyłącznie po 
uprzednim umówieniu terminu szczepienia w punk-
cie szczepienia. 

Zapisów na transport można dokonać pod numerem 
telefonu: +22 730 80 31 w następujących godzinach: 

pon.: 8:00–16:00 
wt.–czw.: 8:00–15:00
pt.: 8:00–14:00.

tekst: AK, foto: Adobe Stock

Najstarsza mieszkanka gminy po drugiej dawce szczepienia
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Budowanie integracji międzypokoleniowej
Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjono-
wania każdego społeczeństwa. Idea integracji mię-
dzypokoleniowej obecna jest w naszym lokalnym 
środowisku od dawna, a powołanie Młodzieżowej 
Rady Gminy stwarza ku temu szczególnie sprzyjającą 
płaszczyznę. Zarówno Rada Seniorów jak i Rada Mło-
dzieży wskazuje w swoich zadaniach programowych 
budowanie takich relacji jako ważny cel.

Definicja UNESCO mówi: „Programy międzypoko-
leniowe są nośnikiem celowej i zaplanowanej w czasie 
wymiany zasobów i procesów uczenia się pomiędzy 
młodszymi i starszymi generacjami. Wymiana ta przy-
nosi korzyści indywidualne i społeczne”.

W dawnych kulturach, gdzie zasadniczą rolę odgry-
wał przekaz ustny, seniorzy byli nośnikiem tzw. życio-
wej mądrości, teraz ta rola się zdewaluowała. Szybkie 
tempo zmian i postęp technologiczny sprawiają, że 
rozluźniają się więzi między młodymi i starszymi, któ-
rzy tworzą odmienne, niespójne grupy, mówiące jakby 
innymi językami. Jednak odmienność nie oznacza braku 
możliwości porozumienia.

Obecnie stoimy przed wyzwaniem tworzenia prze-
strzeni do kontaktów międzypokoleniowych, opar-
tych na partnerstwie. Jest to nowa sytuacja, która od 
starszych i młodych wymaga otwartości, wzajemnego 
uczenia się i słuchania. Współpraca pokoleń, to sku-
teczne narzędzie zaspokajające potrzeby różnych grup 
i rozwiązania lokalnych problemów – samotności osób 
starszych, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, po-
czucia bezpieczeństwa i budowania 
tożsamości.

Integracja międzypokoleniowa pro-
wadzi do wzajemnego zrozumienia 
między młodszymi i starszymi gene-
racjami, podnosi samoocenę, ukazuje 
wzajemne korzyści. 

Pokolenia różnią się tylko poten-
cjałami, młodzi swobodniej porusza-
ją się w cyberprzestrzeni, starsi łatwiej nawiązują kon-
takty osobiste. Starsze pokolenie jest przekaźnikiem 
tradycji, obyczajów, wierzeń, poglądów estetycznych 
i patriotycznych. Gromadzi wiedzę o historii rodziny, 
która pozwala zrozumieć młodym kim są i skąd pocho-
dzą ich przodkowie, co kształtuje właściwy stosunek 
do osób starszych. Zapoznają młodych z historią i kul-
turą regionu, wydarzeniami z przeszłości, które tworzą 
więzi ze środowiskiem. Badania wskazują, że młodzi nie 
chcą być pouczani, ale chętnie poznają doświadczenia 
starszych pokoleń i wyciągają z nich wnioski dla siebie. 

Starsi oczekują pomocy w poruszaniu się w nowocze-
snych technologiach, a współdziałanie z przedstawicie-
lami młodej generacji zaspakaja ich potrzebę szacunku 
i kontaktów społecznych.

Działania międzypokoleniowe powinny opierać się 
na wzajemności i korzyści dla obu stron, rozwiązywać 
problemy, które dotyczą wszystkich, bez względu na 
wiek, bo ważny jest wspólny cel. Wszyscy chcemy, 

aby młodzi czerpali od starszych 
wytrwałość w działaniu, wrażliwość 
na świat i ludzi, a seniorzy uczyli się 
od młodych otwartości na nowe, 
optymizmu i wiary, że wszystko jest 
możliwe. Przenikanie się pokoleń jest 
zjawiskiem dokonującym się sponta-
nicznie, np. w rodzinie, ale może być 
też inicjowane i realizowane jako dzia-

łanie celowe. Solidarność międzypokoleniowa będzie 
się rozwijała, gdy będziemy stwarzać okazje do spotkań 
pokoleń, jeżeli zadbamy o przestrzeń do dialogu, który 
łączy i umożliwia transfer wiedzy i umiejętności.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/foto: IB

Źródła:

„Przybrzeżne problemy współczesnej pedagogiki„  

pod red. A. Małyska, J. Górniewicz. Prace Naukowe Centrum 

Badań Społecznych UTW” [zesz.16 r. 2015];

„Dobre praktyki w działaniach międzypokoleniowych„ 

Beata Tokarz-Kamińska, wyd. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Integracja 
międzypokoleniowa prowadzi 
do wzajemnego zrozumienia 

między młodszymi 
i starszymi generacjami, 

podnosi samoocenę, ukazuje 
wzajemne korzyści. 
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Razem z pomocą dla niepełnosprawnych
W wielu gospodarstwach domowych od dawna se-
greguje się odpady, a nawet wyodrębnia plastikowe 
nakrętki. Kosze, do których się je oddawało stały 
w wielu dużych firmach czy w szkołach. Okres spo-
łecznych obostrzeń utrudnił przekazywanie dalej 
tych surowców wtórnych z naszych domów. 

Społecznicy znaleźli na to rozwiązanie. Od kilkuna-
stu miesięcy w różnych miejscach pojawiają się kolo-
rowe, wolnostojące, ażurowe kosze na nakrętki. Jako 
pierwszy w naszej gminie pojawił się kilka miesięcy 
temu zielony pojemnik przed szkołą w Zielonkach-
-Parceli. To niezwykłe, jak szybko zostaje napełniany! 

Na początku marca z inicjatywy z sołtysów wsi: Bli-
zne Jasińskiego, Borzęcina Dużego oraz Koczarg No-
wych pojawiły się trzy kolejne. Zakup pojemników 
serc na korki został zrealizowany przez Urząd Gminy 
Stare Babice.

Pojawiły się one przy: Przedszkolu w Bliznem Jasiń-
skiego, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym oraz przy Szkole Podstawowej w Koczargach 
Nowych.

O co w tym chodzi?
Fundacje i stowarzyszenia organizują zbiórki nakrę-

tek. Celem tych akcji jest zgromadzenie ich w hur-
towych ilościach, które później można sprzedać 
w punktach skupu. Zarobione w ten sposób pieniądze 
przeznacza się na szczytny cel. 

Siła pomagania tkwi w skali zebranego materiału. Aby 
kupić np. wózek inwalidzki za kilkanaście tysięcy zło-
tych, trzeba zebrać kilka ton nakrętek. Żeby zarobić na 
sprzedaży nakrętek kilkadziesiąt groszy, musimy zebrać 
kilogram nakrętek, a to oznacza kilkaset sztuk. 

Dla pojedynczej osoby jest to niemal niemożliwe. 
Dla dużej społeczności jest to osiągalne i pozwala 
zarobić na sprzedaży nakrętek już bardzo wymierne 
pieniądze i przeznaczać je na konkretne cele.

Zebrane nakrętki można sprzedać w punktach skupu 
surowców wtórnych. Te z kolei sprzedają je firmom, 
które ponownie je wykorzystują. Plastik z korków od 
butelek po zmieleniu przerabia się na granulat, który 
można ponownie wykorzystać w procesie produkcji. 
Zbieranie i recykling nakrętek są bardziej opłacalne niż 
zbieranie plastikowych butelek i sprzedawanie ich do 
skupów. Butelki są trudniejsze w obróbce. Wymaga-

ją bardziej zaawansowanego, więc i kosztowniejsze-
go sprzętu. Dodatkowo większa jest również cena 
ich składowania, ponieważ zajmują po prostu więcej 
miejsca niż małe plastikowe korki. 

 
Jakie nakrętki zbierać na cele charytatywne?
Zbierając nakrętki, należy oczyścić je z naklejek, 

etykiet, cen. To ułatwi i skróci proces ich przeróbki. 
Do zbierania nadają się nakrętki z opakowań spożyw-
czych (napojów, mleka, ketchupu itp.) oraz nakrętki 
z opakowań środków chemicznych (płynów do mycia 
naczyń, płynów do prania, kosmetyków itp.). 

Najważniejsze, by wyrobić w sobie nawyk odkła-
dania nakrętek w oddzielne miejsce. Niewiele nas to 
kosztuje, a połączenie naszych sił może przynieść wy-
mierne korzyści.

tekst: AK; foto: IB, AK

Pojemnik 
na plastikowe 
nakrętki przed 
szkołą w Zielonkach-Parceli

Metalowe serce przed Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
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Trudny powrót  
do normalności
Często nie doceniamy, jak wiele posiadamy, ile tak na-
prawdę mamy, jeśli chodzi o zdrowie, życie, czy dom, 
który jest naszym schronieniem. Takie przemyślenia 
mamy dopiero wtedy, gdy dotknie nas tragedia.

Taką tragedią w niedzielny poranek 31 stycznia zo-
stała dotknięta siedmioosobowa rodzina z Koczarg 
Starych z ulicy Akacjowej. Szczęście w nieszczęściu, 
że pożar wybuchł przed godziną 8:00 rano, kiedy do-
mownicy zaczęli budzić się ze snu. Niestety na jaką-
kolwiek reakcję nie było szans, ogień był bardzo za-
awansowany i praktycznie odcinał drogę do wyjścia. 
W ostatniej chwili domownicy, w piżamach, opuścili 
mieszkanie. W jednej chwili stracili cały dobytek życia. 

Na miejsce przybyło siedem zastępów straży po-
żarnej i tutaj – uratowani oraz ich bliscy chcą złożyć 
podziękowania strażakom, którzy w bardzo profesjo-
nalny sposób podeszli do sprawy. Zastosowali oni no-
woczesny system gaszenia, polegający na podawaniu 
wody pod wysokim ciśnieniem, który skutecznie gasi 
pożar i nie powoduje tylu strat w postaci zalania bu-
dynku, jak to dzieje się podczas akcji prowadzonych 
starszymi metodami. Po kilkugodzinnej akcji nastąpiło 
podsumowanie strat: mieszkanie na górze doszczęt-
nie spalone, parter domu zalany. Przyczyną pożaru 
był piecyk elektryczny oraz wadliwa instalacja.

Z całego serca wielkie podziękowania kierujemy do 
osób, które bezpośrednio pomagały w ratowaniu cze-
go się da z parteru domu (głównie przed zalaniem). 
Dziękujemy sąsiadom, znajomym, którzy bezintere-
sownie pomagali w wynoszeniu, pakowaniu i zabez-
pieczeniu rzeczy.

Ogromne podziękowania za zaangażowanie i po-
moc dla Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sum-
ki, który wraz z małżonką jeszcze tego samego dnia 
przybył na miejsce, aby ocenić straty. Zadeklarował 
pomoc – i już na drugi dzień działał, podstawiając 
kontenery na pozostałości po pożarze oraz organizu-
jąc materiały na kosztowny remont domu.

Serdeczne Bóg zapłać dla ks. Tomasza Sobieckiego 
z Parafii św. Rocha w Lipkowie, który już w poniedzia-
łek rano przybył na miejsce i zadeklarował zbiórkę 
pieniędzy na najbliższej niedzielnej mszy świętej.

Podziękowania dla Wojtka – przyjaciela rodziny, któ-
ry założył zbiórkę internetową, mającą na celu wsparcie 
finansowe. Odzew był wielki, dobrych ludzi, o wielkich 
sercach jak się okazuje – nie brakuje. Z godziny na godzi-
nę można było obserwować powiększającą się kwotę na 
remont – za co rodzina pragnie bardzo podziękować!.

Z każdej strony można było dostrzec wsparcie, m. 
in. w postaci pracowników firmy elektrycznej Pana 
Przemka Siemka, która charytatywnie wymieniała 
wadliwą instalację, czy sąsiadów, znajomych, rodzi-
ny, którzy pracowali w trudnych warunkach,bo był to 
okres największych mrozów. Nieodzowną pomocą 
było wsparcie gastronomiczne od Pierogarni u Kro-
kodyla, później od Karczmy Zaborów, czy od rodziny 
Państwa Baranowskich z Koczarg, która zaopatrywała 
pracujących w ciepłą zupę, czy naleśniki. 

Wielu okolicznych mieszkańców organizowało się 
wśród swoich znajomych, rodzin i pomagało zarówno 
finansowo, jak i w postaci ubrań, zabawek, czy nawet 
robieniem prania uratowanej odzieży. Każdego dnia 
po pożarze podwórko było pełne przewijających się 
ludzi dobrej woli, np. z pozostałościami po własnych 
remontach, jak np. paneli, farb, mebli, czy odzieży, za-
bawek, wyposażenia kuchni czy łazienki.

Podziękowania dla GOPS w Starych Babicach oraz dla 
GPK EKO-BABICE za udzieloną pomoc, dla Pana Andrzeja 
Zapadka za zakup materiałów budowlanych, firmie Elgra 
– za zaopatrzenie w materiały, potrzebne do założenia 
instalacji elektrycznej, firmie lokalnej Oknadrzwi.net, któ-
ra zaoferowała pomoc w postaci okien, oraz okolicznemu 
marketowi budowlanemu Bricomarche, zaoferował płyt-
ki i pomógł w uzyskaniu rabatu na drzwi i panele. O po-
prawę samopoczucia zadbał salon fryzjerski „Agnieszka”, 
fundując cztery karnety na usługi fryzjerskie.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
z zaangażowaniem pomagali rodzinie do powrotu do 
normalności. Obecnie trwają prace wykończeniowe, 
jest już bliżej niż dalej. Pamiętajmy – DOBRO WRACA!

tekst/foto: Mariola Smolińska
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OŚWIATA W GMINIE

Koczarska szkoła w czasie pandemii

Pomimo trudnego okresu, w jakim przyszło nam żyć 
w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych staramy 
się, by życie płynęło swoim naturalnym rytmem. 

Frekwencja w klasach młodszych jest bardzo wysoka, 
a my, nauczyciele organizujemy dzieciom, w reżimie 
sanitarnym, wiele aktywności: zabawy karnawałowe 
w gronie klasowym, konkursy plastyczne, językowe 
i przedmiotowe, warsztaty GotujManii dla dzieci klas 
1–3, które w tym roku realizują ogólnopolski program 
zdrowego żywienia „Ze Szkołą na Widelcu”. Tworzymy 
dekoracje i przygotowujemy występy wiosenne. Stara-
my się, by uczniowie jak najmniej odczuli skutki obec-
nej sytuacji pandemicznej. 

Najmłodsze dzieci z grup przedszkolnych biorą 
udział w konkursach wewnętrznych, dniach tematycz-
nych i zajęciach plastycznych.

Nie możemy, niestety, zaprosić klas starszych do 
szkoły, ale staramy się aktywować młodzież poprzez 
włączanie ich w udział w konkursach szkolnych, gmin-
nych i ogólnopolskich: przedmiotowych, plastycznych 
i językowych. Nauczyciele prowadzą zdalnie kółka za-
interesowań. Bierzemy udział w projekcie „Kreatywna 
Szkoła”. Jednocześnie z  niecierpliwością czekamy, by 
powitać stacjonarnie wszystkich naszych uczniów.

tekst: Kinga Niegowska

foto: archiwum szkoły
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Projekt „Kreatywna szkoła” 
Projekt „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji klu-
czowych uczniów w Gminie Stare Babice” realizowany 
jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i fir-
mą „Mały Inżynier” w okresie IX 2020–VIII 2022. Celem 
projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umie-
jętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze pod-
niesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Od września uczniowie szkoły w Zielonkach-Parceli 
uczestniczą w zajęciach matematycznych „Spotkania 
z królową”. Nawet w czasie nauki zdalnej, późnym po-
południem, po skończonych lekcjach, spotykamy się 
w szkole i w małych grupach zgłębiamy tajniki mate-
matyczne oraz praktyczne zadania inżynieryjne.

Uczniowie dokonują pomiarów ścian, wyliczają ilość 
farby niezbędnej do ich pomalowania, pieką ciasto, 
wyliczają kalorie, robią zdrową sałatkę przeliczając gra-
maturę składników, dokonują pomiarów niezakręconej, 
zużytej podczas mycia zębów wody, szukają oszczęd-
ności w jej ogólnym zużyciu.

Praktyczne zadania przynoszą dużo frajdy i solidną 
dawkę wiedzy o świecie. Wyniki pracy bywają sporym 
zaskoczeniem dla młodych badaczy, jak chociażby in-
formacja, że do wyprodukowania jednego t-shirta po-
trzebne jest aż  2700 litrów wody! Przed nami jeszcze 
wiele ciekawych wyzwań i zadań, dzięki którym wspól-
nie odkryjemy zastosowanie matematyki w naszym 
codziennym życiu.

tekst/foto: Monika Morel

Konkurs Eko-szkoła – edycja III
Jednym z podstawowych zadań Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli jest szeroko pojęta edukacja eko-
logiczna propagowana wśród społeczności szkolnej. 
Chcemy uświadamiać młodzieży, jak wielkie znaczenie 
ma środowisko naturalne człowieka oraz konieczność 
dbania o jego stan.

Podejmujemy różnorodne 
działania proekologicz-
ne i promujące zdrowy 
styl życia, które wpływają 
na poziom świadomości 
i kultury naszego lokal-
nego społeczeństwa. Za-
chęcamy także do udzia-
łu w licznych konkursach, 
w których nasi uczniowie 
wyróżniają się aktywno-
ścią i zdobywają nagrody.

Kolejny raz wzięliśmy 
udział w konkursie plastyczno-fotograficznym „EkoSz-
koła – edycja III” organizowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W kategorii I „Prace plastyczne uczniów 
ze szkół podstawowych z klas I–III” zajęliśmy III miejsce, 

a w kategorii II „Fotografie uczniów szkół podstawowych 
z klas IV–VIII” I, II i III miejsce.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Komi-
sja konkursowa doceniła naszą dotychczasową działal-
ność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania po-
staw proekologicznych w postaci „EkoBonu” o wartości 
5 000 złotych. Nagrody wręczyli Marek Ryszka Prezes 
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Kamila Mokrzyc-
ka Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie 
w obecności Zbigniewa Sipiery Posła na Sejm RP.

tekst: Anna Krysztoforska

foto: SP Zielonki
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DOM KULTURY

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

W niedzielę 7 marca w Sali Widowiskowej Domu Kul-
tury Stare Babice odbył się wyjątkowy koncert z oka-
zji Dnia Kobiet. Wydarzenie zostało przygotowane 
we współpracy z dwiema niezwykłymi domokultu-
rowymi instruktorkami: Anitą Koncą – prowadzącą 
zajęcia wokalne oraz Aleksandrą Troczyńską-Ruciń-
ską – prowadzącą Chór Aprobata. 

Podczas koncertu swój talent zaprezentowali nie-
zwykle zdolni uczestnicy Studia Wokalnego oraz 
pięknie brzmiący Chór Aprobata. Dzięki współpracy 
z przedszkolem w Starych Babicach, wydarzenie zosta-
ło uatrakcyjnione filmikami z występami dzieci. W roli 
konferansjera zobaczyliśmy Janusza Czaję – Dyrektora 
Domu Kultury Stare Babice.

tekst: AS; foto: AK

Wśród gwiazd z Grupą MoCarta
Genialni! Znakomici! Mistrzostwo świata! – to tylko 
kilka euforycznych epitetów, które można było usły-
szeć po wtorkowym (9 marca) występie Grupy MoCar-
ta. Dla takich wieczorów warto wyjść z domu, wdziać 
palto (i maseczkę;), zapomnieć o minusie za oknem 
i przesileniu wiosennym, które czyha na nas jak co 
roku. Bo porcja inteligentnego humoru w połączeniu 
z mistrzowską wirtuozerią Artystów, to najlepsze, co 
możemy sobie zafundować w ten niełatwy czas.

Grupa MoCarta to kwartet smyczkowy, który od 
ponad 20 lat konsekwentnie łączy muzykę klasyczną 
w swoich aranżacjach z najlepszymi kabaretowymi tra-
dycjami – jest tu absolutnie wyjątkowy humor o wyso-
kiej kulturze, działający na ludzi bez względu na wiek, 
narodowość czy poglądy polityczne.

Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolesław 
Błaszczyk to prawdziwe gwiazdy wśród… gwiazd. 

Jednych do łez rozśmieszyła wizyta w wiedeńskiej 
rozgłośni radiowej 1785 roku oraz próba rozchmurzenia 
Ludwiga van Beethovena, innych – doskonały muzycz-
ny gag z przecinkami, kropkami i wykrzyknikami w wersji 

pantomimicznej! Jedno jest pewne – śmiali się wszyscy, 
niektórzy nawet do łez.

Bo inteligencja, błyskotliwość, pomysłowość i mu-
zyczna wirtuozeria to znaki szczególne Grupy MoCar-
ta. Mount Everest kabaretu. 

tekst: AO; foto: AK
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HISTORIA

Historia babickiej rodziny Dąbrowskich cz. 1 

„Lepiej wydać na piekarza niż na aptekarza” – ta sentencja towarzyszy nam od dzieciństwa. Szczególnie istotna 
w Babicach, gdzie przez wieki nie było apteki, natomiast piekarnia istnieje od 1928 roku i funkcjonuje od pokoleń 
w tym samym miejscu, czyli w samym centrum rynku, pod numerem 20, Piekarnia Dąbrowscy – firma rodzinna.

Teren, na którym stoi obecnie piekarnia, należał na 
początku XX w. do niejakiego Krynickiego. Zbudo-
wał on już budynki pod przyszłą piekarnię, ale z po-
wodu trudności nie zdążył rozwinąć jej działalności. 
Siedlisko to wraz z budynkami, trafiło do Eugeniusza 

Przedworskiego. W tym samym 
czasie pojawiło się w Babicach 
małżeństwo Dąbrowskich, czyli 
Stanisław i Kazimiera z Lato-
szyńskich. Około roku 1918 za-
kupili oni od Eugeniusza Przed-
worskiego siedlisko na cztero 
hektarowej działce. Jednak zie-
mia ta okazała się być słaba dla 
upraw rolnych; kupując grunt 
przykryty śniegiem nie mogli 
ocenić jego jakości.

Kazimiera pochodziła z Tar-
czyna, a Stanisław z powiatu łu-
kowskiego. Pracował jako mistrz 
brązownik w przedsiębiorstwie 

Gerlach w Warszawie, produkującym od 1760 r. wysokiej 
jakości zastawę stołową do kuchni i jadalni.

Prawdopodobnie para naszych bohaterów pozna-
ła się w Warszawie, ślub wzięła w Tarczynie 11 lutego 
1899 r. Oto fragment z ich aktu ślubu: „...zawarty został 
w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między 
Stanisławem Dąbrowskim liczącym 24 lata, kawale-
rem, mistrzem brązownikiem, urodzonym w Niedź-
wiadku, w parafii Tuchowicz w Guberni Siedleckiej, 
w powiecie łukowskim, synem Ludwika i Emilii z Pod-
niesińskich, zamieszkałym w Warszawie w Parafii Św. 
Andrzeja – a Kazimierą Józefą Latoszyńską panną li-
czącą 19 lat i 11 miesięcy, urodzoną i zamieszkałą przy 
rodzicach włościanach w Tarczynie, córką Stanisława 
i Józefy z Węgrowskich...”. Z małżeństwa tego urodziło 
się troje dzieci: Zofia (1900–?), jako dorosła osoba była 
nauczycielką w szkole w Macierzyszu, po mężu Zieliń-
ska), Jan Jerzy (1902–1942, kawaler, bezdzietny) i Marian 
Seweryn (1906–1989 ).

I właśnie (Marian) Seweryn Dąbrowski postanowił 
skorzystać z wybudowanych budynków pod piekar-
nię i zostać piekarzem. Musiał uczyć się tego zawodu 
w Warszawie. Codziennie chodził pieszo z Babic do 
stolicy, aby terminować w piekarni Pana Wilda (Niemca 
z pochodzenia), przy ulicy Górczewskiej w okolicach 
dzisiejszego basenu Moczydło (ok. 7 km w jedną stro-
nę). Później przeniósł się do piekarni Pana Kobylańskie-
go przy ulicy Chłodnej (to prawie 11 km z Babic). Se-
weryn wcale nie był wyjątkiem, wielu ludzi chodziło 
pieszo do miasta lub, co zamożniejsi, jeździli wozem 

Stanisław Dąbrowski (1875–1952)

Zofia i Seweryn 1936 r.

Kazimiera Dąbrowska (1879–1944)



31Nr 3 (295) marzec/kwiecień 2021

Zapraszamy osoby zainteresowane publikacją histo-
rii własnego rodu. Kontakt przez redakcję GB z au-
torką tego tekstu, która spisze Państwa opowieść. 

Zaproszenie do współpracy

konnym. W początkach XX wieku ciągle jeszcze nie 
było żadnej komunikacji z Babic do Warszawy.

Seweryn po zdaniu egzaminów czeladniczych roz-
począł działalność w 1928 r. w Babicach, w drewnianym 
budynku, który kupili jego rodzice. Otworzył piekarnię 
i nieduży sklep, w tym samym miejscu, gdzie obecnie 
mieści się firma państwa Dąbrowskich. Razem z rodzi-
ną zajmowali drugą część budynku.

W życiu osobistym Seweryna też zaszły zmia-
ny – w 1936 r. ożenił się z Zofią z domu Bańkowską 
(1906–1987). Przed ślubem Zofia mieszkała z rodzicami 

w Warszawie, mieli restaurację przy ul. Górczewskiej, 
w miejscu dzisiejszego stadionu Olimpii. Z tego mał-
żeństwa urodziła się córka Jadwiga (która niestety 
zmarła jako maleńkie dziecko) oraz dwóch synów:  
Jerzy ur. w Warszawie (1939–2004) i Grzegorz ur. w Ba-
bicach w 1942 r. 

W tym czasie nie było w Babicach prądu, wyrabianie 
ciasta odbywało się ręcznie w drewnianej bajcie, pie-
czono w ceramicznym piecu opalanym drewnem. Za 
oświetlenie służyły lampy naftowe. Nie było również 
bieżącej wody, przynoszono ją w wiadrach ze studni 
mieszczącej się na podwórku.. Obecny właściciel pie-
karni, Pan Krzysztof Dąbrowski, wnuk Seweryna z za-
partym tchem słuchał opowieści dziadka o historii 
firmy, jak to dziadek od poniedziałku do soboty piekł 
i rozwoził pieczywo, a w niedzielę po południu odbierał 
pieniądze. O tym, ile drewna trzeba było porąbać, by 
nagrzać piec i jak ręcznie zrobić kajzerkę. 

cdn.

Tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
Za pomoc i materiały dziękuję: Rodzinie Dąbrowskich:

Hannie, Ewie i Krzysztofowi

                    Seweryn i Zofia z Jadwigą (1937–1939) – 1937rok 

 Seweryn Dąbrowski (z prawej) z pracownikami, lata 30 XX w.
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BIBLIOTEKA

Nowe informacje z biblioteki
Wyrzucanie starych książek bywa bolesne. Zdecy-
dowanie częściej wolimy podzielić się nimi z inny-
mi, przynosząc je do biblioteki. Porządkując swoje 
zbiory książkowe nie trać głowy i nie wyrzucaj ich. 
Podstawową zasadą, którą warto kierować się, od-
dając książki do biblioteki, jest myśl: oddajemy 
takie egzemplarze, po które sami chcielibyśmy się-
gnąć. Książki nie powinny być zniszczone i wydane 
przed 2010 roku. Cezura nie dotyczy klasyki i lektur 
szkolnych, tutaj, czy książka trafi na biblioteczną 
półkę, decyduje jej stan „techniczny”. 

Księgozbiór babickiej biblioteki składa się przede 
wszystkim z literatury pięknej i popularnonaukowej we 
wszystkich odmianach, stąd nasza dbałość o to, by był 
on aktualny i zaopatrzony w nowości wydawnicze.

Książki zniszczone, zabrudzone, z nieaktualną tre-
ścią, z brakującymi stronami nie powinny zajmować 
miejsca na bibliotecznych półkach. W zależności od 
jakości wydania oraz popularności wśród czytelników 
dany egzemplarz wypożyczany jest nawet przez kilka 
lat. Książka jest usuwana ze zbiorów biblioteki najczę-
ściej z powodów zniszczenia, np. zalania czy zaplamie-
nia, zdekompletowania stron i „zaczytania”. Oczywiście 
brany jest także pod uwagę aspekt prozdrowotny, dla-
tego często dokonujemy selekcji zbiorów pod kątem 
stanu książek. Egzemplarze podarowane bibliotece 
idealnie nadają się na wymianę tych już „zaczytanych”.

Jeżeli w Twojej prywatnej biblioteczce znajduje się 
ciekawa publikacja, którą warto byłoby podzielić się 
z innymi, to może przynieś ją do nas – z jednej strony 
wzbogacisz biblioteczny księgozbiór, a z drugiej – spra-
wisz radość innym czytelnikom. Serdecznie zapraszamy 
do przekazywania książek w formie daru do biblioteki. 

Na życzenie darczyńcy babicka biblioteka wystawia 
podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę oraz 
publikuje nazwisko (lub ustalone dane, np. instytucji) 
darczyńcy na stronie www. Książki i audiobooki prze-
kazane bibliotece otrzymują specjalnie przygotowane 
oznaczenia w postaci naklejek. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI CZYTELNICZEJ!
„Widok na literaturę, widok na Bibliobajkę, czyli okazja 
na wygranie Bibliobajki”

W wyznaczonych terminach od lutego do czerw-
ca na fanpage’u Biblioteki będziemy obchodzić świę-
ta, które niewątpliwie są okazją do czytania. Świę-
ta będą promowały wybrane ilustracje z Bibliobajki. 
Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie biblio-
teki w zakładce – wydarzenia biblioteczne. Dla pierw-
szych pięciu osób, które pod postem danego dnia 
w komentarzu podadzą tytuł i autora książki związanej 
ze świętem przypadającym tego dnia wraz z numerem 
swojej karty bibliotecznej, mamy nagrodę w postaci 
naszej nietuzinkowej książki pt. „Bibliobajka”.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Ciepłych, radosnych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych, spędzonych  

w rodzinnej atmosferze

życzą Dyrektor i Zespół 
Biblioteki Publicznej 

Gminy Stare Babice

Wielkanoc, 2021 r.
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GKS „Naprzód Stare Babice” w nowym roku
Naprzód Stare Babice rozpoczął treningi w nowym 
roku 18 stycznia. Ze względu na obostrzenia i reżim 
sanitarny jako pierwsza treningi rozpoczęła nasza 
młodzież, która bierze udział w rozgrywkach MZPN. 
Tydzień później do treningów wrócili również senio-
rzy, którzy występują w Lidze Okręgowej. 

Nasza młodzież zagrała ostatnio 
w kilku turniejach. Na pochwałę 
w szczególności zasługują nasi mło-
dzi piłkarze z rocznika 2014, którzy 
pod wodzą trenerów Łukasza Świd-
nickiego i Eryka Beckera zaczynają 
zdobywać pierwsze trofea. 

W ramach przygotowań do no-
wego sezonu klub GKS NAPRZÓD 
Stare Babice zorganizował turnieje 
halowe piłki nożnej na obiektach 
GOSiR Stare Babice w dniach 20 
i 21 lutego. Były one skierowane do 
roczników: 2007, 2009, 2010, 2011. 

Turnieje odbywają się oczywi-
ście pod patronem sponsorów: 

klubu Pierogarnia u Krokodyla Tomasza Zawadzkiego, 
ELGRA Piotr Grabski, Centrum Fotowoltaiki Prezesa 
Michała Suski, którzy jednocześnie byli fundatorami 
nagród dla uczestników turnieju. 

Wiele emocji i radości dostarczyli nam młodzi pił-
karze naszego klubu, którzy w każdym z turniejów 

stawali na podium, zdobywając 
różnego rodzaju medale – w tym 
dwa złote. 

Przygotowania do nowego se-
zonu również zakończyli nasi se-
niorzy, którzy większość swoich 
sparingów rozgrywali z drużynami 
IV Ligowymi, wygrywając z RKS 
OKĘCIE, KS RASZYN czy KS OŻA-
ROWIANKA. Podopieczni Piotra 
Michalskiego występujący w Lidze 
Okręgowej oraz Adama Kempy są 
liderami w klasie B i zmierzają po 
awans do klasy A. Naszym senio-
rom oczywiście życzymy samych 
wygranych.

tekst/foto: GKS NSB

Co słychać w UKS „Borzęcin”
Uczniowski Klub Sportowy „Bo-
rzęcin” mieści się na terenie szko-
ły podstawowej w Borzęcinie 
Dużym. Jesteśmy klubem z ponad 
20-letnią tradycją. Obecnie, pod 

nadzorem wykwalifikowanej kadry, składającej się 
z ośmiu trenerów, trenuje u nas ponad 100 osób. In-
struktorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje na kur-
sach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Nasi Zawodnicy i Nasze Zawodniczki uczestniczą 
z rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, 
biorą udział w licznych sparingach i turniejach, a także 
wyjeżdżają na letnie obozy piłkarskie.

Uczniowski Klub Sportowy „Borzęcin” proponuje 
Państwu idealną formę rozrywki dla dzieci i dorosłych. 
Zajęcia prowadzimy w rocznikach: 2007; 2008/2009; 
2010/2011; 2012; 2013; 2014; 2015 i młodsi.

Nie prowadzimy selekcji. Zapraszamy każdego, kto 
chce aktywnie spędzić wolnych czas. Miejsce znajdą u 
nas nie tylko dzieci i młodzież szkolna. Aktywna grupa 
Seniorów również chętnie poszerzy swoje szeregi.

Dzięki zaangażowaniu GOSiR, aktywności Prezesa 
Klubu i uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej, mamy bogaty zasób sprzętu treningowego, a do 
dyspozycji boisko oraz halę sportową.

W czasie pandemii stosujemy się do wszystkich wy-
mogów sanitarnych, a w okresie obostrzeń, uniemoż-
liwiających spotkania na boisku, trenujemy online.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu tele-
fonicznego pod nr: 501 438 615.

Tekst: Rafał Gąsiński; Foto: Robert Żurawski
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Zobacz więcej z Optyk Mikulscy
Optyk Mikulscy to rodzinna firma, która od 1989 dba 
o jakość i komfort widzenia Klientów w każdym wieku. 
W oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie i wiedzę 
naszych specjalistów oferujemy rozwiązania, które za-
pewnią najlepszy, satysfakcjonujący efekt.

Indywidualne podejście i profesjonalizm
Wierzymy, że badanie wzroku i dobór okularów powin-
ny być wyjątkowymi doświadczeniami. Nasi zadowole-
ni Pacjenci od wielu lat powierzają nam 
zdrowie swoje i swoich bliskich, wracając 
do nas po kolejne okulary.

Rozwój i nowy rozdział
Aby zachować najwyższy poziom i ja-
kość usług zdecydowaliśmy się prze-
nieść salon na ulicę Poznańską, do więk-
szego i nowocześniejszego lokalu. Przy 
pomocy innowacyjnej Platformy ZEISS badania może-
my przeprowadzać częściowo bezdotykowo. To nie-
zwykle nowoczesne narzędzie pozwala na perfekcyjne 
dopasowanie okularów co do milimetra, dzięki uży-
ciu dziewięciu kamer rejestrującym perspektywę 180°  
twarzy pacjenta.

Wszyscy specjaliści w jednym miejscu
Trzy gabinety specjalistyczne (okulista dla dzieci i doro-
słych, optometrysta oraz terapeuta widzenia), pozwolą 
na precyzyjną diagnostykę i leczenie: zaburzeń widzenia, 

chorób oczu takich jak jaskra czy zaćma, 
wad z zakresu neurookulistyki. Wesprze-
my także w rozwiązywaniu problemów z 
nauką i skupieniem u dzieci, które często 
wynikają z braku treningu wzrokowego. 
Praca z terapeutą widzenia pomoże wy-
robić i utrzymać poprawne nawyki, które 
zaprocentują lepszą koncentracją.

Doceniamy naszych Pacjentów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, 
wraz z otwarciem nowej lokalizacji, wprowadziliśmy 
program lojalnościowy. Pozwoli on na korzystanie z 
naszych usług w niższych cenach.

Czekamy już od 6 kwietnia w salonie Optyk Mikulscy 
przy ul. Poznańskiej 270, w samym centrum Ożarowa 
Mazowieckiego!
www.optykmikulscy.pl
https://m.facebook.com/optykmikulscy



Komora 
hiperbaryczna

Klaudyn
ul. Krzyżanowskiego 21C

tel. 789 500 724



JUŻ OTWARTY!

NOWY

● 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

Latchorzew, Warszawska 214/8



usługi kompleksowe w transporcie 
●  dostawa świeżych warzyw i owoców  

w ciągu 24 h

● przeprowadzki , usługi transportowe

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

●  wynajem samochodów dostawczych  

chłodnia, winda 

  tel. 795 – 596 – 016

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!

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2



OGŁOSZENIE
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo 

Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1a

05-082 Stare Babice

zatrudni księgową/księgowego
na pełnym etacie

Wymagania: doświadczenie zawodowe w pracy w dziale 
księgowości ze znajomością z zakresu kadrowo-płacowego; 

wykształcenie – minimum średnie; biegła obsługa komputera; 
sumienność; samodzielność; miejsce pracy Zielonki-Parcela.

Oferujemy stałą i stabilną pracę oraz możliwość rozwoju w firmie 
o ugruntowanej pozycji w branży nasiennej. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:  
plantico@plantico.pl

Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej 
treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo 

Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Pełną treść ogłoszenia o pracę zawierającą klauzulę RODO 
znajdą Państwo na stronie https://plantico.pl/ogloszenie-o-prace



tel.: 22 722 12 14, 505 909 942     e-mail: sur-ozarow@wp.pl

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          

RELAX
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

RELAX
Warszawa, ul. Obozowa 60, LO im. C. K. Norwida

Gwarantujemy jakość 
oraz indywidualne podejście 

do każdego kursanta 

Tel. 602 49 63 75
info@oskrelax.pl          www.oskrelax.pl

L L

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

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




