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Aktualności

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci 

Zdzisława Michalaka

wieloletniego kościelnego 
w parafii pw. Św. Wincentego Ferreriusza

w Borzęcinie Dużym
składają Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Danuty Zych-Śliżewskiej

Rodzinie i Przyjaciołom
składają Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Psychologiczne Pogotowie Covidowe 
czeka na Cebie!

Zgłoś się, jeśli:
•  Ty lub Twoje Dziecko nie radzicie sobie z długotrwa-

łą izolacją;
•  odczuwacie smutek, przygnębienie, nadmierny lęk, 

czy złość; niepokoi Cię sposób korzystania Twojego 
Dziecka z komputera lub telefonu;

•  doświadczyliście straty najbliższych.
Z psychologiem można porozmawiać:
•  przychodząc w wyznaczonych godzinach do Porad-

ni – możliwość dostępna tylko dla osób zdrowych 
i niemających w ciągu ostatnich dni kontaktu z oso-
bami zarażonymi,

•  telefonicznie – wybierając numer sekretariatu Poradni:
 Poradnia Błonie – 730 661 336, 22 725 46 11  
w środy w godz. 13.00–15.00
 Poradnia Blizne Jasińskiego – 730 661 612, 22 722 05 70 
w piątki w godz. 14.00–16.00
 Poradnia Dziekanów Leśny – 881 507 527, 22 751 57 86 
w piątki w godz. 11.00–13.00.

•  pisząc na adres mailowy:
 Poradnia Błonie  
wsparcie-w-pandemii-blonie@zpppblonie.pl
 Poradnia Blizne Jasińskiego 
wsparcie-w-pandemii-blizne@zpppblonie.pl
 Poradnia Dziekanów Leśny 
wsparcie-w-pandemii-dziekanow@zpppblonie.pl

Zachęcamy do skorzystania z zapisu przez stronę:  
https://zpppblonie.pl/ 
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Drodzy Mieszkańcy

Mamy to! Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom – Godne Ży-
cie będziemy budowali Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla mieszkańców 
naszej gminy. Dzięki staraniom Stowarzyszenia i Urzędu Gminy dostaliśmy 
dofinansowanie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 
ponad 3 milionów złotych.

Z budową ruszymy prawdopodobnie już w tym roku. Budynek wraz z oto-
czeniem będzie przeznaczony dla 20 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności. Jedenaście osób będzie mogło korzystać ze wsparcia dziennego, zaś 9 miejsc będzie przeznaczo-
nych dla osób wymagających opieki całodobowej.

Kolejne dobre informacje. Uruchomiliśmy punkt szczepień masowych przeciw Covid 19. Dzięki współ-
pracy z Centrum Medycznym Arnica, na terenie GOSiR Stare Babice, będziemy mogli szczepić ponad 
1000 osób tygodniowo. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy wszyscy mieszkańcy naszej gminy, 
którzy będą chcieli się zaszczepić, będą mogli to zrobić.

W ostatnich dniach trwają intensywne prace przy remontach i przebudowie kilku skrzyżowań w cią-
gu ulicy Warszawskiej. Wiem, że utrudnienia są uciążliwe, ale czekaliśmy na odpowiednią pogodę, by 
położyć ostatnią ścieralną warstwę asfaltu. Jestem pewien, że nowa infrastruktura zrekompensuje nam 
wszystkie uciążliwości związane z jej utworzeniem.

Jesteśmy w trakcie wyboru ofert na rozbudowę szkoły w Zielonkach-Parceli. Zgodnie z planem już 
za niecałe 2 lata szkoła zyska blisko 3000 m², czyli prawie dwukrotnie zwiększy swoją dotychczasową 
powierzchnię. W ramach tego projektu powstanie plac zabaw i tereny rekreacyjne wokół szkoły. Lada 
dzień zostanie wybrana również oferta na modernizację boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym. 
Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia na zgodną z normami FIFA. Za 5 miesięcy nasi miesz-
kańcy będą mogli korzystać z profesjonalnego boiska.

Rozbudowa ulicy Klonowej coraz bliżej. Projekt znalazł się na liście zadań rekomendowanych do do-
finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki czemu gmina otrzyma dotację w wysokości 
50% kosztów realizacji tej inwestycji, jednak nie więcej niż 5 808 277,87 PLN. Ulica Klonowa posiadać bę-
dzie jezdnię o szerokości 6 m wraz z chodnikami o szerokości 2 m położonymi po obydwu stronach jezdni 
(po stronie północnej na całym odcinku ulicy, po stronie południowej na odcinku od. ul. Górki do ul. Aka-
cjowej). Na skrzyżowaniu ul. Górki i ul. Klonowej zaplanowano rondo. Ta inwestycja była długo wycze-
kiwana przez mieszkańców, tym bardziej cieszy mnie fakt, że będziemy mogli przystąpić do jej realizacji.

Kończymy również postępowanie na budowę ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego, poło-
żonego w naszej gminie. Na forach internetowych pojawiają się dyskusje na ten temat. Chciałbym Pań-
stwa zapewnić, że wszelkie normy przy budowie tej ścieżki zostaną zachowane. Oczywiście wszystkim 
zainteresowanym udzielimy wszelkich informacji w Urzędzie Gminy.

Proszę również Państwa o niekolportowanie jakichkolwiek nieprawdziwych lub niepotwierdzonych in-
formacji. Internet jest pełen osób, które piszą nieprawdę tylko po to, by jątrzyć albo po prostu zaistnieć. 
Widocznie bez internetu nie istnieją. 

Po więcej danych o nowych inwestycjach i nowych gminnych inicjatywach, jak zawsze, zapraszam na 
stronę internetową Urzędu Gminy Stare Babice. W każdej chwili pracownicy właściwych referatów są 
do Państwa dyspozycji.

Mam nadzieję, że najbliższy miesiąc przyniesie nam możliwość powrotu do normalności sprzed czasu 
pandemii, że w czerwcu wszyscy będziemy mogli się spotkać w przestrzeni publicznej.

Życzę Państwu dużo zdrowia i wzajemnej empatii.

Łączę wyrazy szacunku 
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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3,1 mln zł na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
Urząd Gminy Stare Babice uzyskał ponad 3,1 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego (COM) w Starych Babicach. 

Kwota ta została przyznana Gmi-
nie Stare Babice przez Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej 
w ramach resortowego Programu 
„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” 
finansowanego z Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, w odpowie-
dzi na złożony w ubiegłym roku 
wniosek aplikacyjny.

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w spra-
wie rozpoczęcia realizacji zadania zostanie podpisa-
na umowa o dofinansowanie, dzięki czemu możliwe 
będzie rozpoczęcie prac związanych z wyłonieniem 
wykonawcy i opracowaniem szczegółowego projektu 
budowlanego na bazie koncepcji architektonicznej, 
a w efekcie utworzenie placówki. Budynek powsta-
nie w Starych Babicach przy ul. Polnej, na dz. nr ew. 
633/20.

Inicjatywę w sprawie przystąpienia do tego progra-
mu wyraziło Stowarzyszenie NASZ DOM – GODNE 
ŻYCIE, a Rada Gminy, stosowną uchwałą, wyraziła 
wolę utworzenia takiego obiektu na terenie gminy. 

Budynek wraz z otoczeniem będzie przystosowany 
do potrzeb 20 dorosłych osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności. Bazę lokalową COM stworzą dwie części: dzienna 
i mieszkalna. W części dziennej znajdzie się m. in.: salon, 
pokój śniadań, gabinety specjalistyczne, pracownia ku-
linarna, sala wielofunkcyjna terapeutyczna do ćwiczeń 
z szatnią,  toalety. Część mieszkalną natomiast tworzą 
pokoje jedno- i dwuosobowe z własnymi łazienkami. 

11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w for-
mie pobytu dziennego (8 godzin dziennie), natomiast 

9 osób otrzyma wsparcie 
w formie całodobowe-
go zamieszkiwania przez 
7 dni w tygodniu. Uczest-
nicy COM, w ramach po-
bytu, otrzymają również 
całodzienne wyżywie-
nie, a także różnorodne 
wsparcie w zakresie po-
trzeb zdrowotnych, pie-
lęgnacyjnych, rehabilitacji 
leczniczej, stymulowania 
i rozwijania sprawności 
ruchowej, kompetencji 
poznawczych oraz społecznych. Odpowiedni specjali-
ści posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe i do-
świadczenie oraz opiekunowie i asystenci zatrudnieni 
jako kadra Centrum pomogą uczestnikom w wykony-
waniu podstawowych czynności życiowych i w prowa-
dzeniu normalnego, codziennego życia.

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w naszej gminie to ważne przedsięwzięcie wynikają-
ce z woli i potrzeb mieszkańców gminy. Od dawna 
z taką inicjatywą występowali zwłaszcza rodzice dzie-

Tak będzie wyglądało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Polnej. Na górze – plan pomieszczeń.
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Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, 
że nasze Stowarzyszenie przystępuje do realizacji 
zadania publicznego pn. „Gmina Stare Babice – miej-
sce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej 
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Stare Babice został rozstrzygnięty 
2 marca 2021 r.

Dzięki pozyskanym gminnym funduszom może-
my zrealizować zaplanowane trzy etapy projektu:

 terapia muzyką i ruchem  specjalistyczne usługi 
rehabilitacyjne  warsztaty sensoplastyka®.

Działania te stanowią element procesu integracji 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z gminy 
Stare Babice ze społeczeństwem poprzez niwelo-
wanie wzajemnych obaw i stereotypów, nawiązanie 
partnerskich kontaktów, wspólne aktywności i or-
ganizację różnych form spędzania wolnego czasu.

Celem naszego działania jest włączenie osób 
pełnosprawnych do działania na rzecz osób nara-
żonych na marginalizację i izolację społeczną. Dzia-
łania terapeutyczne mają na celu poprawę funk-
cjonowania i sprawności fizycznej uczestników, 
integrację środowiska osób niepełnosprawnych 
oraz wsparcie opiekunów i rodzin osób z niepełno-
sprawnościami zamieszkujących na terenie naszej 
gminy. Projekt dopuszcza udział wolontariuszy. Po 
uzyskaniu funduszy przystępujemy do opracowy-
wania formalnych i dokumentacyjnych aspektów 
realizacji tych działań.

Cieszymy się wiosną i wykorzystujemy warunki 
pogodowe do spacerów, w trakcie których łączymy 
wypoczynek, relaks i wymianę przemyśleń dotyczą-
cych realizacji naszych celów. Na bieżąco będziemy 
Państwa informować o postępach w pracach.

Pragniemy podkreślić, że współpraca z naszą 
Gminą daje nam wielką satysfakcję. Dziękujemy za 
wyrozumiałość i pomoc, które przynoszą wspaniałe 
efekty.

Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”  

w Starych Babicach

kontakt tel. Teresa 604 696 165 lub Jadwiga 504 778 905

kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl

foto: Teresa Semeniuk

Integrujemy się z mieszkańcami

ci niepełnosprawnych, którzy zabie-
gają o poprawę ich trudnej sytuacji 
w dorosłym życiu. Usługi oferowane 
w COM nastawione będą na pod-
trzymanie umiejętności życiowych 
uczestników oraz ich rozwój, popra-
wę funkcjonowania oraz integrowa-
nie ze środowiskiem lokalnym i włą-
czenie w lokalne życie kulturalne, 
rekreacyjne czy sportowe. 

tekst: Magdalena Wilczyńska  

Referat Funduszy Zewnętrznych

wizualizacja:  

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
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Gminny Punkt Szczepień Masowych  
w Zielonkach-Parceli
Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowiec-
kiego Nr 28 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie PSP w GOSiR, Punkt Szczepień 
Powszechnych zostanie uruchomiony po 
uzgodnieniu terminu z Oddziałem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 

8 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babi-
ce Sławomir Sumka zgłosił do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Warszawie gotowość do 

utworzenia dodatkowego Gminnego Punktu Szcze-
pień Masowych przeciw COVID-19 przy współpracy 
z Centrum Medycznym ARNICA w Starych Babicach. 

Pomieszczenia GOSiR Stare Babice zostały odpo-
wiednio przygotowane, a także opracowane zostały 
zasady obsługi pacjentów. Zapewnienie personelu me-
dycznego oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt me-
dyczny, a także przeprowadzenie procesu szczepień 
realizowane będą przez CM ARNICA. Planowane jest 
utworzenie 6–10 stanowisk szczepień.

O szczegółach i nowych decyzjach, w tym o ter-
minie uruchomienia punktu szczepień, Urząd bę-
dzie informować na bieżąco na swojej stronie inter-
netowej i na Fb.

tekst: UGSB; foto IB
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 „Innowacyjny Samorząd 
2021” – kreatywność 
w czasach pandemii
Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Stare 
Babice została wyróżniona w drugiej edycji kon-
kursu „Innowacyjny Samorząd” organizowanego 
przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Praso-
wej w kategorii gmin wiejskich za Platformę Usług 
Elektronicznych – aplikację „Gmina Stare Babice„.

Tegoroczna edycja konkursu była szczególna, po-
nieważ w całości odbywała się podczas pandemii. Od 
kilkunastu miesięcy ciężar walki z COVID-19 spoczywa 
nie tylko na administracji rządowej – to wójtowie, bur-
mistrzowie, prezydenci miast i starostowie rozwiązują 
na bieżąco codzienne problemy szpitali, szkół i przed-
siębiorców, a przede wszystkim mieszkańców zarządza-
nych przez siebie gmin i powiatów.

Do konkursu w tym roku przystąpiło 226 samorzą-
dów z całego kraju. Zgłoszonych zostało 396 projektów. 
Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach 
konkursowych: miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, 
gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie 
oraz powiaty. Główni laureaci nagród to: Lublin, Dąbro-
wa Górnicza, gmina Międzychód, gmina Bieliny oraz po-
wiat przysuski.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo 
w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz 
potencjał do zainspirowania innych jednostek samorzą-
du terytorialnego do podejmowania podobnych kre-
atywnych działań. 

Nasza aplikacja, która została doceniona w skali kraju 
służy mieszkańcom od 2020 r. i jest stale rozwijana. Jest 
bezpłatna, a dzięki e-interwencji, każdy z Państwa może 
błyskawicznie dokonać zgłoszenia, załączyć zdjęcie oraz 
przesłać namiar GPS w celu zgłoszenia prośby o inter-
wencję. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Ba-
bice do pobrania aplikacji „Gmina Stare Babice”. Aplika-
cja jest dostępna na platformach: App Store oraz Go-
ogle Play.

Więcej informacji o konkursie: https://samorzad.pap.
pl/kategoria/aktualnosci/wyniki-konkursu-innowacyjny-
samorzad-2021-kreatywnosc-w-czasach-pandemii

opr. AK

Ruszył nabór wniosków do Programu „Moja Woda”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę Programu 
„Moja Woda”. 

Poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktu-
ry program ma na celu ochronę zasobów wodnych 
oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Ma się to 
odbywać poprzez zwiększenie poziomu retencji na 
terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych 
wód opadowych i roztopowych.

Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydo-
mowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roz-
topowe można składać do wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pomo-
cą portalu beneficjenta.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fi-
zyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami 
nieruchomości, na której znajduje się budynek miesz-
kalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, 
dla której udzielono już dofinansowania z Programu 
„Moja Woda”. 

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania 
wraz z regulaminem konkursu oraz wytyczne w zakre-
sie kwalifikowalności kosztów dostępne są pod adre-
sem: https://portal.wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze

Informacje w sprawie szczegółów Programu: 
tel. (22) 504 41 00.

tekst: materiały prasowe ARiMR
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Ceny wody
Cena wody w Starych Babicach wzrasta. Opłaty za ścieki znów będą wyższe – tego typu informacje coraz 
częściej pojawiają się w mediach społecznościowych mieszkańców naszej gminy. Jedne z tych informacji są 
prawdziwe, inne – nie, a większość z nich tak naprawdę prawdziwa jest tylko w części. Mamy nadzieję, że 
ten tekst pozwoli odpowiedzieć, jak jest naprawdę i dlaczego tak się dzieje.

DLACZEGO CENY ROSNĄ?
Nasza gminna spółka „Eko-Babice” jest zarówno do-
stawcą wody, jak i odbiorcą ścieków. Przez ostatnie 
lata chwaliła się dużą liczbą przyłączeń i ciągłym roz-
wojem. Rzeczywiście przez ponad 20 lat przyłączyła 
do sieci większość mieszkańców. 

Jednak tak duże inwestycje i zaciągnięte z tego ty-
tułu zobowiązania niestety do dziś rzutują zarówno 
na kondycję spółki, jak też na opłaty, które mieszkań-
cy muszą ponosić za media.

Cena wody lub odbioru ścieków ustalana jest przez 
państwowy organ – regulatora, jakim od kilku lat są 
Wody Polskie. We wniosku przedsiębiorstwo komu-
nalne musi wskazać koszt wydobycia wody, uzdat-
nienia, a przede wszystkim – koszt dystrybucji, na 
który w głównej mierze składają się koszty budowy 
i utrzymania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
a także koszty utrzymania samego przedsiębiorstwa. 
Te w ostatnich latach rosły często w sposób nieuza-
sadniony.

 Przez lata „Eko-Babice” zaciągały mnóstwo zobo-
wiązań: zarówno inwestycyjnych, dotyczących podłą-
czeń dużych klientów np. osiedli mieszkaniowych, jak 
i kapitałowych, głównie kredytowych. 

W audycie, jaki przeprowadzono na zlecenie spółki 
czytamy: 

„W okresie lat 2017–2019 koszty operacyjne wzrosły 
o 13%, z 22 353 000 PLN do 25 155 000 PLN. Przychody 
nie pokrywają kosztów operacyjnych, przez co Spół-
ka generuje w każdym roku stratę ze sprzedaży” i da-
lej – W tym samym okresie działalność podstawowa 
wygenerowała stratę rzędu 4 265 400 PLN, przy czym 
strata ta jest obecnie nie w pełni możliwa do kontroli 
przez „Eko-Babice”, co jest spowodowane niedosza-
cowaniem stawek za wodę i odprowadzanie ścieków. 

W dużym skrócie: to tak, jakbyście Państwo wzięli 
kredyt z banku na zakup mieszkania, ale bez uprzed-
niego przeliczenia przychodów, oszacowania zdol-
ności kredytowych i wysokości rat. Dobrze jest mieć 
nowe mieszkanie, ale po jakimś czasie rata kredytu 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 2019 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 18 875 378,93 21 208 075,23 22 849 558,32 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 22 352 570,56 23 307 907,15 25 154 892,88 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 841 843,03 21 189 507,87 22 658 477,19 

Koszty ogólnego zarządu 2 510 727,53 2 118 399,28 2 496 415,69 

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY -3 477 191,63 -2 099 831,92 -2 305 334,56 

D. Pozostałe przychody operacyjne 4 678 435,19 5 346 434,12 3 841 999,87 

E. Pozostałe koszty operacyjne 339 190,47 1 298 787,38 1 189 459,58 

F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 862 053,09 1 947 814,82 347 205,73 

G. Przychody finansowe 160 328,74 38 642,63 166 474,03 

H. Koszty finansowe 591 655,60 599 730,44 529 423,58 

I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 430 726,23 1 386 727,01 -15 743,82 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 430 726,23 1 386 727,01 -15 743,82 

L. Podatek dochodowy -57 183,00 476 491,00 230 435,00 

M. Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00 0,00 

N. ZYSK (STRATA) NETTO 487 909,23 910 236,01 -246 178,82 

Tabela 1: Rachunek zysków i strat GPK „Eko-Babice” (PLN) 
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i koszty utrzymania mieszkania przewyższą Wasze 
możliwości finansowe, więc pojawia się problem. 

W związku z realizowanymi inwestycjami Spółka 
zaciągnęła i spłaca 3 pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na łączną kwotę blisko 35 milio-
nów złotych.

W przypadku spółki „Eko-Babice” doszło w końcu do 
sytuacji, w której utrzymanie jej było finansowane z umo-
wy debetowej na koncie przedsiębiorstwa. Trzykrotnie 
droższej niż kredyt inwestycyjny.

Taki sposób zarządzania spółką i realizacji inwestycji 
jest możliwy – ale tylko wtedy, kiedy ma ona zapew-
nione wsparcie finansowe ze strony Gminy np. dofi-
nansowanie. Jeśli Gmina dopłaca, to znaczy, że składają 
się na to jej mieszkańcy. Taki stan rzeczy funkcjonował 
niestety przez wiele lat. 

W cytowanym wcześniej dokumencie audytor 
stwierdza: 

„Problemy płynnościowe Spółki mają charakter 
strukturalny, ponieważ ich pierwotnym źródłem jest 
dysproporcja pomiędzy posiadanym majątkiem, a wo-

lumenami sprzedaży wody i ścieków na obszarze jej 
działalności. Znacząca część majątku na terenie gminy 
Stare Babice została oddana do użytku w ostatnich 
kilkunastu latach w wyniku jednego z największych 
przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce realizowanych 
na obszarze o dominującej zabudowie jednorodzin-
nej. Inwestycje z jednej strony wygenerowały wysokie 
koszty amortyzacji oraz koszty eksploatacji, a z drugiej 
– stosunkowo niewielki na tle branży wolumen wody, 
a zwłaszcza ścieków”. 

Dalej czytamy: 
„W trakcie analizy stwierdzono, że zarówno koszty 

działalności wodno-kanalizacyjnej, jak i koszty pozosta-
łych działalności nie znajdują pokrycia w przychodach, 
co generuje straty ze sprzedaży. Wysoka cena ścieków 
jest i tak niedoszacowana, ponieważ taryfa nie pokrywa 
całości kosztów utrzymania infrastruktury. Dotyczy to 
w szczególności amortyzacji i kosztów ogólnozakłado-
wych, a ponadto taryfa nie uwzględnia w ogóle odsetek 
płaconych od pożyczek zaciągniętych na inwestycje. 
Należy przy tym zauważyć, że koszty amortyzacji mają 

Tabela 2: Wyniki poszczególnych działalności GPK „Eko-Babice” (PLN)

Marża na kosztach bezpośrednich 2017 2018 2019 

Dostawa wody -237 908,58 1 471 180,02 1 442 858,23 

Odbiór ścieków 1 346 149,98 2 757 391,31 3 098 847,75 

Usługi wod-kan 172 940,18 -371 573,89 -389 023,71 

Usługi sprzętowe 156 788,31 159 617,93 162 171,81 

Utrzymanie zieleni i prace porządkowe -87 426,21 -690 541,63 -196 729,12 

Inwestorstwo zastępcze/usługi pozostałe -160 748,60 33 576,23 73 113,02 

Marża na TKW 2017 2018 2019 

Dostawa wody -794 507,41 804 634,04 587 378,87 

Odbiór ścieków -61,32 724 342,54 672 207,25 

Usługi wod-kan 52 564,67 -610 795,40 -672 753,22 

Usługi sprzętowe 156 788,31 159 617,93 162 171,81 

Utrzymanie zieleni i prace porządkowe -166 924,96 -933 438,34 -553 672,70 

Inwestorstwo zastępcze/usługi pozostałe -214 323,39 -125 793,41 -3 979,58 

Marża na kosztach całkowitych 2017 2018 2019 

Dostawa wody -1 370 107,73 301 982,44 2 845,65 

Odbiór ścieków -1 647 829,22 -635 901,76 -916 399,03 

Usługi wod-kan -101 768,10 -701 368,68 -774 188,64 

Usługi sprzętowe 135 932,96 143 674,26 144 453,88 

Utrzymanie zieleni i prace porządkowe -242 028,52 -993 964,54 -700 283,75 

Inwestorstwo zastępcze/usługi pozostałe -251 391,02 -214 253,63 -61 491,38 

Razem -3 477 191,63 -2 099 831,92 -2 305 063,26 
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GMINA WODA MIN WODA MAX ŚCIEKI MIN ŚCIEKI MAX 

Wołomin 3,38 3,67   7,98 10,24 

Kobyłka 3,35 3,98   8,02   9,84 

Brwinów 3,40 3,40   7,74   7,74 

Podkowa Leśna 4,63 4,91 10,26 10,26 

Milanówek 3,60 3,60 10,61 10,61 

Grodzisk Mazowiecki 3,79 3,91   7,21   8,61 

Zielonka 3,37 3,60   9,73   9,76 

Halinów 3,59 3,59   6,64   9,4 

Otwock 5,06 6,73   6,18   8,24 

Karczew 5,06 6,71   6,16   8,22 

Józefów 4,65 4,65   8,84   8,84 

Wiązowna 3,11 5,9   7,37  11,24 

Raszyn 3,19 3,4   5,58   5,82 

Sulejówek 2,96 2,96   6,25   6,25 

Konstancin 3,29 3,44   9,45   9,61 

Góra Kalwaria 4,14 4,44   7,05   7,1 

Lesznowola 3,28 3,62   9,69   9,69 

Michałowice 3,60 6,68   8,94   8,94 

Nadarzyn 2,57 4,71   8,72   9,16 

Wieliszew 3,68 3,68   9,77   9,77 

Nieporęt 3,14 3,14   7,23 19,78 

Łomianki 4,45 4,45   8,71   8,71 

Izabelin 5,08 5,08  11,68  11,68 

Ożarów Mazowiecki 3,12 7,82   7,90  13,81 

Średnia 3,76 4,56   8,26   9,69 

Stare Babice 4,14 4,14 16,54 16,54 

w tym przypadku w większości charakter niezależny od 
Spółki, gdyż są wynikiem przeprowadzenia inwestycji in-
frastrukturalnej zgodnej z decyzją Gminy”.

Wątpliwości budzi też celowość niektórych wydat-
ków. W latach 2017–2019 na imprezy integracyjne dla 
pracowników wydano ponad 166 tysięcy złotych. Na 
szkolenia i konferencje ponad 288 tysięcy złotych. 
Koszty reklamy i reprezentacji w tym okresie to ponad 
526 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że to spółka będąca 
monopolistą, bo przecież nikt inny nie dostarczy wody 
i nie odbierze ścieków na terenie gminy. Do tego do-
chodzą koszty delegacji na blisko 70 tysięcy. 

Koniec końców doprowadziło to do sytuacji, w któ-
rej GPK „Eko-Babice” jest zadłużone, podobnie jak Pol-
ska w latach 80-tych. Mnóstwo nabranych pożyczek 
przez Gierka, ale Gierka już nie ma, więc my musimy te 
pożyczki spłacać.

Finalnie koszty przedsiębiorstwa na koniec 2019 roku 
były tak duże, że obecny wójt gminy Stare Babice po-
stanowił zmienić prezesa spółki. Niestety za błędy po-

przednich władz naszej gminy mieszkańcy dziś muszą 
płacić rachunki. Niestety rosnące.

CZY MOŻE BYĆ TANIEJ?
Tak. Pod warunkiem, że konsekwentnie będzie realizo-
wany program naprawczy spółki. Ograniczenie kosz-
tów, reorganizacja firmy, spłata kredytów i pożyczek po 
poprzednim Zarządzie, usprawnienie procesów księgo-
wych oraz bieżąca analiza kondycji spółki.

To już się dzieje. Pierwsze efekty już są widoczne. 
Zobowiązania spółki spadły o ponad 2 miliony złotych. 
Poprawiła się też ściągalność należności, które zmniej-
szyły się ponad 400 tysięcy złotych.

Te wszystkie działania mają doprowadzić do sytuacji, 
w której być może nie spadną ceny wody i ścieków dla 
mieszkańca – bo te w całej Polsce będą jeszcze rosły, 
chociażby przez zwiększające się z roku na rok kosz-
ty pracy – ale celem naszym jest by Gmina, a więc jej 
mieszkańcy nie musieli stale jej dofinansowywać.

tekst: GPK „Eko-Babice”; foto: Adobe Stock

Tabela 3: Taryfy GPK „Eko-Babice” 2020 na tle taryf z innych gmin podwarszawskich (PLN/m3)



11Nr 4 (296) kwiecień/maj 2021

Rozmowa z Marcinem Łasińskim  
– Prezesem GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
GB: Wydaje się, że aby pozyskać wodę, nie ma nic 
prostszego niż odkręcić kran. Z Pana perspektywy 
też to tak wygląda?
MŁ: Z perspektywy spółki wodociągowej wygląda to 
nieco inaczej. Ten finalny efekt w postaci wody w kra-
nie to złożona i pracochłonna operacja. Trzeba tę wodę 
wydobyć, uzdatnić i dostarczyć do końcowego od-
biorcy, czyli mieszkańców gminy Stare Babice. Wodę 
wydobywamy z ujęć czwartorzędowych, z głębokości 
ok 30 – 40 metrów. Na tym etapie jest ona uzdatnia-
na w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody: w Borzęcinie 
i Babicach, a stamtąd wodociągiem o długości ponad 
200 kilometrów rozprowadzana do naszych odbior-
ców. Trzeba też pamiętać, że niezależnie od procedur 
opisanych powyżej, część wody pochodzi bezpośred-
nio z Warszawy i dostarczana jest za pośrednictwem 
dwóch przyłączy – od ul. Estrady i od ul. Górczewskiej. 

GB: To proces technologiczny, a co z ekonomią? 
Dlaczego woda zdrożała o kilka procent w ciągu 
ostatniego roku? Odbiór ścieków podrożał jeszcze 
więcej. Dlaczego?
MŁ: Jest to efekt działań, które były realizowane w po-
przednich latach. Upraszczając: Spółka przez szereg lat 
bardzo inwestowała w sieć wodno-kanalizacyjną, pozy-
skując na ten cel znaczne środki zewnętrzne, ale pamię-
tajmy, że wymagało to równoczesnego zaangażowania 
także własnego kapitału. Do tego doszły zaciągnięte 
pożyczki, które Przedsiębiorstwo teraz spłaca. Pamiętać 
należy, że już trzy lata temu, czyli na etapie składania 
poprzedniego wniosku taryfowego, nie uwzględniono 
kosztów odsetek od kredytów i pożyczek, ponieważ 
w momencie jego składania nie było możliwości okre-
ślenia szczegółowego harmonogramu realizacji inwesty-
cji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków. W związku z tym wnioskodawca 
nie mógł wyliczyć, jakie poniesie koszty z tytułu spłaty 
odsetek od zaciągniętych na ten cel kredytów i poży-
czek. Mamy więc sytuację, w której Spółka intensyw-
nie inwestowała w sieć, mając świadomość strat, jakie 
ponosi na stawkach taryfowych i zobowiązań, jakie 
przyjdzie spłacać w kolejnych latach. Do tego docho-
dzi kwestia ilości mieszkańców podłączonych do sieci. 
Czym więcej odbiorców jest podłączonych do sieci, 
tym tańsza jest pozyskana woda i odprowadzone ścieki.

W gminie przyłączonych mamy blisko 7500 odbior-
ców wody, ale tylko niewiele ponad 6000 przyłączy ka-
nalizacyjnych, czyli nie wszyscy mieszkańcy podłączyli 

się do sieci kanalizacyj-
nej. To trochę nie fair 
wobec reszty mieszkań-
ców. Tym bardziej, że 
to Gmina dopłaca w tej 
chwili do każdego metra 
sześciennego odprowa-
dzonych ścieków. Czyli 
de facto mieszkańcy nie odczują tego w swoich portfe-
lach, ale przez to Gmina ma mniej pieniędzy na chociaż-
by nowe inwestycje.

GB: Czym się tłumaczą Ci którzy nie chcą przyłącza 
kanalizacyjnego?
MŁ: Przede wszystkim wygodą utrzymywania szamba. 

GB: Można coś z tym zrobić?
Przede wszystkim przekonywać i jeszcze raz przeko-
nywać do kanalizacji. Zresztą w ostatnich dniach po-
prosiłem o pomoc radnych i sołtysów naszej Gminy 
w edukowaniu i tłumaczeniu mieszkańcom, dlaczego 
podłączenie do kanalizacji wszystkim nam się opłaca. 
Gdyby wszyscy ci mieszkańcy, którzy mają możliwość, 
podłączyli się do kanalizacji, sytuacja Przedsiębiorstwa 
zdecydowanie by się poprawiła, a Gmina nie musiałaby 
dopłacać tak dużych kwot do odbioru ścieków. 

Będziemy zachęcać mieszkańców do przyłączania 
się do sieci, ale równocześnie będziemy intensyfi-
kowali razem z Urzędem Gminy wspólne kontrole 
szczelności tych „wygodnych szamb”, bo to przede 
wszystkim nie fair wobec innych mieszkańców. To tro-
chę jak codzienne, niby nieduże, ale jednak okradanie 
sąsiada. Jakby miała Pani jedną jabłonkę w ogrodzie ze 
smacznymi jabłkami, ale wszystkie zjadałby sąsiad, to 
byłaby Pani zadowolona?

GB: Nie chciałabym mieć takiego sąsiada. Zmień-
my temat. Weszliście Państwo również w tym roku 
w nowy rodzaj działalności, jakim jest odbiór odpa-
dów na terenie gminy. Nie bał się Pan takiego wy-
zwania? To nie jest podstawowa działalność spółki.
MŁ: To nie jest kwestia strachu przed wyzwaniami. 
Jeżeli zadanie jest logiczne i poparte analizą finanso-
wą, to trzeba je podjąć. Wójt zlecił nam takie zadanie, 
a my je wykonujemy. Dużo osób wieściło, że to się nie 
uda, że będzie drożej i gorzej. Minęło kilka miesięcy 
i wszystko działa, a cena dla mieszkańców za wywóz 
odpadów nie wzrosła, chociaż stało się tak prawie we 
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wszystkich innych Gminach. To bardzo dobra decyzja 
Wójta, a my się takich wyzwań się nie boimy. W War-
szawie, po uzależnieniu ceny za wywóz odpadów od 
zużycia wody, kwota ta wzrosła od 50 do 150 %. 

GB: A co się dzieje w samym przedsiębiorstwie?
MŁ: Pomimo sytuacji pandemicznej, która dla wszyst-
kich jest niezwykle uciążliwa, przedsiębiorstwo funk-
cjonuje normalnie. Dostarczamy wodę, odbieramy 
ścieki, wywozimy śmieci, nasze ekipy na bieżąco usu-
wają awarie. Konsekwentnie wdrażamy też zalecenia 
i wnioski będące wynikiem przeprowadzonego audy-
tu finansowego i zarządczego firmy. Pamiętajmy rów-
nież, że Spółka zobowiązana jest do realizacji zadań 
inwestycyjnych, wynikających z umów, jakie zostały 
podpisane kilka lat temu z NFOŚiGW. Nie przestaje-
my też myśleć o przyszłości.

GB: To znaczy?
MŁ: Przede wszystkim o wodzie. Musimy zabezpie-
czyć odpowiednie jej dostawy dla naszych mieszkań-
ców, bo Gmina ciągle się rozwija. Z każdym rokiem 
przybywa mieszkańców i naturalnie zwiększa się za-
potrzebowanie na wodę. Obecnie finalizujemy kwe-
stie formalne, które pozwolą nam podłączyć do sieci 
odwiert oligoceński, który powinien poprawić jakość 
wody. Planujemy również kolejne odwierty poszu-
kiwawcze, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie 
związane z ilością, jakością wody i możliwością jej po-
zyskania.

Musimy także poprawić efektywność procesów 
w oczyszczalni ścieków. Powstające tam osady, dzię-
ki możliwościom technologicznym, przeistoczą 
się z odpadów, za których utylizację musimy płacić 
w produkt, na którym będziemy zarabiać. Potrzebu-
jemy na to jeszcze chwili i tak się stanie.

Projektem, który planujemy rozpocząć jeszcze 
w tym roku jest instalacja nakładek na wodomierze, 
umożliwiających zdalny odczyt liczników w cza-
sie rzeczywistym. Nie mniej ważnym zadaniem jest 
także kompleksowy monitoring sieci wodociągowej 
w Gminie. Dostęp do danych i odpowiednie nimi za-
rządzanie – zarówno na etapie produkcji, dystrybucji 
czy odbioru wody – mają docelowo przełożyć się na 
efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, 
co z kolei będzie miało wpływ na optymalizację kosz-
tową przedsiębiorstwa.

Myślimy także o dwóch ważnych elementach 
funkcjonowania naszej obecnej sieci. Pierwszym bę-
dzie zbiornik wody uzdatnionej przy stacji w Starych 
Babicach. Pozwoli on na magazynowanie wody wy-
produkowanej w czasie niskiego zapotrzebowania 
i sukcesywne wprowadzanie jej do sieci, gdy zapo-
trzebowanie wzrasta. Drugi z nich to zbiornik reten-
cyjny przy oczyszczalni, który pozwoli usprawnić pro-
cesy technologiczne. 

GB: Ambitny plan. To rozwiązania raczej z ogrom-
nych metropolii w Europie. Jak Pan chce to sfinan-
sować?
MŁ: Chcemy nadal korzystać ze środków unijnych. 
Należy jednak pamiętać, że bezzwrotne wsparcie każ-
dorazowo wymaga również zaangażowania wkładu 
własnego przedsiębiorstwa. Także wszelkiego rodzaju 
pożyczki zaciągane na realizację projektów inwesty-
cyjnych, kiedyś trzeba będzie spłacić. Dlatego będzie-
my zabiegać o dofinansowanie naszych projektów ze 
środków zewnętrznych, ale będziemy robić to w spo-
sób odpowiedzialny, wynikający przede wszystkim 
z realnych możliwości finansowych Spółki. 

GB: Trzymamy kciuki i dziękujemy za rozmowę.

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym
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Narodowy Spis Powszechny
Przypominamy, że trwa Naro-
dowy Spis Powszechny. Interne-
towy samospis będzie przepro-
wadzany do 30 września 2021 r., 
ale nie warto czkać, bo to krótka 
procedura, do wykonania której 
jesteśmy zobowiązani.

Udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. Odmowa 
udziału w spisie powszechnym 
wiąże się z możliwością nałożenia 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 
57 ustawy o statystyce publicz-
nej. Każdy mieszkaniec Polski jest 
zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, 
polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, 
zamieszczonych w formularzu spisowym. 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z in-
ternetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub 
udać się do Urzędu Gminy i zgłosić chęć udziału 
w NSP 2021. Na spisującą się osobę będzie czekać 
specjalnie przygotowany komputer z dostępem do 
sieci internetowej. W razie pytań lub problemów 
wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pra-
cownik Urzędu. Ze względu na sytuację epidemiczną 
warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność 
punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na kon-
kretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon, dzwoniąc 
na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. W szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach dane są zbierane po-
niższymi metodami:
  wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez 
rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzy-
skane od respondenta do formularza spisowego,

  wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez 
rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia 
mobilnego wyposażonego w oprogramowanie 
przeznaczone do przeprowadzenia spisu (wywia-
dy bezpośrednie będą realizowane w szczególnych 
przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to po-
zwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego)

CO BY BYŁO, GDYBY NIE BYŁO SPISU?
W spisach powszechnych ludności i mieszkań, reali-
zowanych co 10 lat, zbierane są informacje o miejscu 

zamieszkania (nie zameldowania!), informacje o wieku 
danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Te pod-
stawowe informacje na temat ludności stanowią dla 
Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważ-
niejszych danych.

Aby przybliżyć skalę wykorzystania danych przez 
inne resorty, administrację samorządową czy biznes, 
poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania tych 
statystyk.
  Ministerstwo Finansów oblicza kwoty dotacji dla 
poszczególnych gmin według liczebności popula-
cji. Musi znać stan i strukturę ludności oraz rozkład 
przestrzenny populacji. Statystyki przygotowywane 
przez GUS są wyznacznikami dla tworzenia budże-
tu jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto 
wspierają one działania analityczne realizowane 
przez Narodowy Bank Polski określające sytuację 
w sferze stabilności finansowej kraju.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej kształtuje poli-
tykę w zakresie oświaty, bazując na strukturze de-
mograficznej ludności, liczbie i wieku dzieci.

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje zago-
spodarowanie przestrzenne regionu, znając struktu-
rę wiekową, zawodową, itp. ludności.

  Ministerstwo Zdrowia planuje środki na ochronę 
zdrowia w poszczególnych regionach Polski.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje po-
litykę żywnościową na podstawie danych nt. pogło-
wia i struktury terytorialnej zwierząt gospodarskich 
w chowie oraz trendów w hodowli tych zwierząt, 
a także struktury zasiewów upraw rolnych. Dane dla 
poziomu gmin umożliwiają realizację programów 
i strategii krajowych w obszarze rolnictwa i obsza-
rów wiejskich.
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  Minister właściwy ds. budownictwa realizuje zada-
nia państwa polegające na zaspokojeniu potrzeby 
mieszkalnictwa, co jest zapisane w Narodowym Pro-
gramie Mieszkaniowym (NPM). Do celów NPM nale-
żą: poprawa warunków mieszkaniowych społeczeń-
stwa, stan techniczny zasobów mieszkaniowych oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej, a także 
zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o docho-
dach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wyna-
jęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
  Gminy wiejskie korzystają z wyników spisów w za-
kresie obliczania wskaźników zwodociągowania 
i skanalizowania, stanowiących jedno z kryteriów 
przyznawania im pomocy finansowej na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

  Przedsiębiorcy sporządzają biznesplany, bazując 
na informacjach, których podstawą są wyniki spi-
sów powszechnych. Ponadto ci, który ubiegają się 
o dotacje z funduszy europejskich w ramach Regio-
nalnych Programów Operacyjnych (RPO), wykorzy-
stują informacje statystyczne konieczne do złoże-
nia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności 
projektów.

  Inwestorzy polscy i zagraniczni poszukują nowych 
rynków dla rozwoju firm. W tym celu analizują 
szczegółowo dane statystyczne pochodzące ze spi-
sów na poziomie lokalnym. Chcą się przekonać, czy 
w poszczególnych regionach pozyskają odpowied-
nią kadrę pracowników.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ jest jedynym rzetelnym i pełnym bada-
niem analizującym strukturę wyznaniową i etniczną 
kraju. Dzięki niemu można trafnie oszacować liczeb-
ność diaspor wyznaniowych oraz mniejszości etnicz-
nych i narodowych zamieszkujących terytorium RP, 
jak też tworzyć programy wsparcia wychodzące na-
przeciw potrzebom niniejszych grup.
  Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z do-
tacji unijnych, które przyznawane są m.in. na pod-
stawie wielkości kraju i liczebności mieszkańców, 
określonymi wynikami ostatniego spisu.
  Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim związana 
jest z wielkością populacji, zgodnie z zasadą propor-
cjonalnej reprezentacji.
GUS jest częścią międzynarodowej społeczności 

statystyków. Przeprowadzanie spisów wpływa ko-
rzystnie na postrzeganie Polski na arenie międzynaro-
dowej jako kraju wiarygodnego, o dużym znaczeniu.

Po realizacji spisów w latach 2010/2011 Polska weszła 
do ścisłego grona krajów uważanych za przodujące 
w dziedzinie przygotowywania oficjalnych statystyk.

W 2020 r. polska statystyka publiczna uplasowała 
się na 2. miejscu na świecie, a pośród państw Europy 
Wschodniej na 1. miejscu, w prestiżowym rankingu 
Open Data Inventory (ODIN), który ocenia zakres 
(kompletność) i otwartość danych na stronach inter-
netowych krajowych urzędów statystycznych.

opr. AK na podst. materiałów GUS

Gorąco witamy nowych mieszkańców gminy!
Każdy maluch w rodzinie to ogromna radość. Cieszy przyrost naturalny również w kontekście mieszkań-
ców naszej gminy. Milo nam poinformować Państwa, że każdy nowo narodzony maluch zameldowany 
przez rodziców na pobyt stały w naszej gminie może otrzymać upominek powitalny. Akcja dotyczy dzieci 
urodzonych po 1 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy ro-
dziców nowo narodzonych 
dzieci do odbioru pamiąt-
kowego upominku od Wój-
ta Gminy Stare Babice. 

Wystarczy dokonać zgło-
szenia dziecka i odebrać 
prezent w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i Ewidencji Lud-
ności, ul. Rynek 21, 05-082 
Stare Babice.

Kontakt do zgłoszeń oraz pytań: 

tel.: (22) 730 80 96, (22) 730 80 96

e-mail: uscel@stare-babice.pl
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Projekty unijne realizowane przez naszą Gminę
W ubiegłym numerze „Gazety Babickiej” sygnalizowaliśmy Państwu, jakie projekty dofinansowane ze środ-
ków zewnętrznych są aktualnie realizowane w gminie Stare Babice. Dziś pragniemy przybliżyć kilka z nich.

1.  Budowa całorocznego gminnego targowiska „Mój 
rynek” w Borzęcinie Dużym 

Dzięki zabiegom Zespołu Pozyskiwania Funduszy uzy-
skano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zmianę 
lokalizacji planowanego targowiska z uwagi na liczne 
protesty mieszkańców nieruchomości sąsiadujących 
bezpośrednio z obiektem. Pierwotnie targowisko miało 
powstać w Starych Babicach przy ul. Pocztowej. Nowa 
lokalizacja to teren vis a vis Otwartej Strefy Rekreacji 
w Borzęcinie Dużym z bezpośrednim dostępem z ulicy 
Jana III Sobieskiego.

Planowane targowisko zapewnić ma miejsca do 
sprzedaży m.in. produktów rolnych ogólnych i ekolo-
gicznych, a także przemysłowych. 

Dofinansowanie budowy targowiska wynosi 1 mln zł 
i pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiej-
skie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2.  Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źró-
deł ciepła na terenie gminy Stare Babice

To zadanie realizowane jest przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020” (MIWOP). Dofinan-
sowanie przyznane na realizację tego zadania wynosi  
196 062 zł i stanowi 100% wartości kosztów kwalifiko-
wanych zadania. Zbieranie danych zostało zakończone.

3.  Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 
poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

Do 25 czerwca 2021 roku planowane jest ukończenie bu-
dowy pierwszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Pohulanka od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej. Na począt-
ku lutego zatwierdzony został pierwszy wniosek o płat-
ność z ww. projektu. Gmina otrzymała zwrot ponad 165 
tys. zł,  poniesionych do tej pory na wykonanie doku-
mentacji 5 odcinków ścieżek oraz prace budowlane wy-
konane w 2020 roku. Inwestycja jest współfinansowana 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość 
projektu wg umowy: 16 073 549 zł, w tym część Partnera 
– Gminy Stare Babice:  5 467 300 zł. Całkowita kwota 
dofinansowania projektu – 14 305 458,61 zł, w tym dofi-
nansowanie Partnera:  4 865 897 zł.

W kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane związane z budową ścieżek rowe-
rowych. Jest to: Zadanie 3A – Przebudowa drogi we-
wnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu Bemowskiego 
w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. 
Sikorskiego na dz. ew. nr 18/189, 17/178, 14/176, obręb 
0010 Janów, gm. Stare Babice.

Gmina uzyskała decyzję o ZRID na kolejne odcinki pla-
nowanych ścieżek tj. w zakresie Zadania 2B – „Rozbudo-
wa drogi gminnej ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcin-
ku od ul. Pohulanka do dz. ewid. nr 119 w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej” oraz w zakresie Zadania 3A 
„Rozbudowa gminnej ul. Decowskiego w miejscowości 
Latchorzew na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gmi-
ny w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”. 

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

Gmina Stare Babice jako Partner projektu współpra-
cowała z Liderem przy przygotowaniu dokumentów 
do trzech przetargów w zakresie dotyczącym Gminy 
Stare Babice w komponentach:
•  „e-turystyka” przetarg ogłoszony w 2020 r. i już jest 

rozstrzygnięty; 
•  w ramach komponentu „e-dostępność” wyłoniono 

wykonawcę systemu mikronawigacji i informacji kon-
tekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności 
publicznej. W Gminie Stare Babice objęty nawigacją 
będzie 1 obiekt – Dom Kultury i Biblioteka w Zielon-
kach-Parceli. 

•  w komponencie „e-środowisko” natomiast trwają fi-
nalne prace przed ogłoszeniem przetargu na dostawę 
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czujników jakości powietrza (planowany termin ogło-
szenia do ogłoszenia w III/ IV 2021r.). 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

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

31 marca br. dobiegł końca projekt, który od stycz-
nia 2019 r. realizowały dwa przedszkola samorządowe: 
Przedszkole w Starych Babicach oraz Przedszkole w Bli-
znem Jasińskiego (całkowite dofinansowanie ze środków 
UE wynosi 326 174,36 zł). W ramach projektu zrealizo-
wany został kompleksowy program wsparcia dla dzieci 
z deficytami rozwojowymi i trudnościami, w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami w celu wyrównania ich szans 
edukacyjnych. Przedszkola doposażono w niezbędny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele ukończyli 
specjalistyczne szkolenia podnoszące ich kompetencje 
w zakresie metod pracy z dziećmi ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Prowadzone były także róż-
norodne zajęcia dodatkowe dla dzieci grupowe i indy-
widualne, w tym specjalistyczne m.in. muzykoterapia, 
dogoterapia, sensoryka, sprawne dłonie, kodowanie, 
terapia psychoruchowa i treningi słuchowe, mała moto-
ryka, korekcja wad postawy poprzez zabawę, umuzykal-
nienie – dialog z muzyką, taniec przedszkolaka. W obu 
przedszkolach w zajęciach brało udział 285 dzieci.

6.  Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice
Zakończenie projektu odbyło się 31 marca br. Od wrze-
śnia 2019 r. realizowały go dwie szkoły podstawowe: SP 
w Starych Babicach i ZSP w Borzęcinie Dużym (cał-
kowite dofinansowanie ze środków UE i z Budżetu 
Państwa wynosi 384 490 zł). W ramach tych środków 
zostały doposażone szkolne pracownie biologiczne, 
chemiczne, fizyczne, geograficzne i matematyczne. 
Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne to m.in. mo-
nitory interaktywne i laptopy, mikroskopy, teleskop, 
dygestorium, mapy, globusy oraz różnego rodzaju 
pomoce dydaktyczne, które są niezbędne, aby pro-
wadzić w szkołach nauczanie metodą eksperymen-
tu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Nauczyciele odbyli szkolenia doskonalące metody 
pracy dydaktycznej. Uczniowie brali udział w wielu 
zajęciach dodatkowych m.in. z matematyki, języków 
obcych, robotyki, kodowania, przedsiębiorczości oraz 
w laboratoriach przyrodniczych. Zorganizowane zo-
stały także pokazy i półkolonie naukowe, a także wy-
cieczki edukacyjne. 

7.  Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczo-
wych uczniów w Gminie Stare Babice 

Od września 2020 r. projekt realizują dwie szko-
ły podstawowe: w Koczargach Starych oraz w Zie-
lonkach-Parceli (całkowite dofinansowanie na lata 
2020–2022 ze środków UE i z budżetu państwa wy-
nosi 371 865,51 zł). Umowa o dofinansowanie projektu 
została podpisana 06.10.2020 r. i po przeprowadzeniu 
rekrutacji  uczniów  do projektu, rozpoczęto prowa-
dzenie zajęć dodatkowych w grupach projektowych. 
W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniu  
nauczania zdalnego w szkołach zajęcia projektowe 
odbywają się również w formie zdalnej. Zaplanowa-
no różnorodne aktywności, ze szczególnym uwzględ-
nieniem eksperymentów, doświadczeń oraz samo-
dzielnego wykonywania zadań przez uczniów. Trwają 
działania dotyczące zakupów wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych do szkolnych pracowni przedmioto-
wych oraz nowoczesnego sprzętu komputerowego 
i multimedialnego, które będą sfinansowane ze środ-
ków dotacji.

8.  Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwe-
stora dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 
województwa mazowieckiego 

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi in-
westora w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 
województwa mazowieckiego, poprzez objęcie au-
dytem wstępnym i szkoleniami z zakresu obsługi 
inwestora w 141 JST, z których 71 wdroży bądź zmo-
dernizuje standardy obsługi inwestora obowiązujące 
w jednostce. Gmina Stare Babice korzysta w projek-
cie z doradztwa, szkoleń dla 4 pracowników urzędu, 
doposażenia stanowisk pracy w sprzęt umożliwiający 
uczestnictwo w szkoleniach online. 

9.  „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowa-
nie przestrzenne w gminach”

Gmina w ramach projektu realizuje pogłębione kon-
sultacje do procedury zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
oraz m.in. dokonała w 2020 r. zakupu wyposażenia 
2 stanowisk pracy dla pracowników z Referatu Pla-
nowania Przestrzennego zaangażowanych w realiza-
cję projektu. W ramach zadania pracownicy urzędu 
uczestniczą także w szkoleniach i podnoszą kwalifi-
kacje w zakresie poprawnego prowadzenia procesu 
planowania przestrzennego w gminie. 

Celem projektu jest realizacja pogłębionych kon-
sultacji społecznych do procedury zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego” w gminie. Projekt jest realizowany w part-
nerstwie z Fundacją Sendzimira i jest współfinansowany 
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ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.”

10.  Akademia samorządowa: Dostępność plus – ma-
zowieckie i łódzkie

Gmina Stare Babice złożyła akces do udziału w projek-
cie, którego głównym celem jest przegląd procedur 
związanych z obsługą w Urzędzie klienta ze szcze-
gólnymi potrzebami oraz wsparcie urzędów w do-
stosowaniu tych procedur, czyli wdrożeniu wniosków 
i rekomendacji, które zostaną wskazane w wyniku 

przeprowadzenia przeglądu procedur. Dodatkowo 
wyznaczeni urzędnicy zostaną przeszkoleni z zakresu 
stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób 
z niepełnosprawnością. Udział Gminy w projekcie jest 
bezkosztowy. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach „Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020” 
i trwa od  02.01.2021 do 30.06.2022 roku. 

Referat Funduszy Zewnętrznych

Beata Tuzimek, Magdalena Wilczyńska, Magdalena Waszkiewicz

VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy
16 kwietnia 2021 r. miała miejsce VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. 
Ze względu na zasady bezpieczeństwa i reżim sanitarny, posiedzenie odbyło się w try-
bie zdalnym.

Sesję rozpoczął Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamó-
wień i Funduszy Zewnętrznych Pan Jacek Kłopotowski, 
który przedstawił, jakie aktywności są organizowane na 
terenie naszej gminy w ramach realizacji zadań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury. Są to m.in. zajęcia 
z tańca towarzyskiego czy warsztaty umuzykalniające. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że są one za słabo promo-
wane i znaczna liczba młodych ludzi z naszej gminy może 
po prostu o nich nie wiedzieć. Wobec tego zdecydowa-
liśmy się podjąć inicjatywę stworzenia katalogu, który za-
wierałby wspomniane zajęcia oraz pokrótce opisywałby, 
na czym polegają.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice Pan 
Maciej Tuzimski wraz z Panią Urszulą Hoczyk, przedsta-
wili młodzieżowym radnym ofertę Biblioteki Publicznej, 
a także podejmowane działania na rzecz upowszech-
niania czytelnictwa. Dowiedzieliśmy się o zajęciach 
prowadzonych w Bibliotece, aplikacji bibliotecznej oraz 
opcjach, które oferuje nowoczesny katalog dostępny za 
pośrednictwem internetu. Wymieniliśmy się spostrzeże-
niami oraz rozmawialiśmy o tym, jakie działania należało-
by podjąć, żeby młodzież chętniej odwiedzała Bibliotekę 
i sięgała po książki. Zgodnie podkreśliliśmy wagę edukacji 
czytelniczej od jak najmłodszych lat.

Następnie głos zabrała Pani Paulina Nowakowska, Kie-
rowniczka Działu Wydarzeń Kulturalnych w Domu Kul-
tury Stare Babice. Przedstawiła szeroką ofertę Domu 
Kultury, w której każdy mieszkaniec gminy może znaleźć 
coś ciekawego dla siebie. Jak się okazało, wielu z mło-
dzieżowych radnych zna Dom Kultury i uczęszcza na 
organizowane w nim zajęcia. Pani Paulina opowiedziała 
również o udoskonaleniach, które wprowadza DK. Jest 
to chociażby „E-informator Kulturalny”, który zawiera in-
formacje o działaniach tutejszego Domu Kultury, m.in. 

takich jak zajęcia czy koncerty odbywające się w Sali Wi-
dowiskowej. Podkreśliła, że w dobie obostrzeń covido-
wych większość wydarzeń odbywa się zdalnie.

Następnie głos zabrała sprawozdawczyni radna Maja 
Kaczurba, która przedstawiła projekt stworzenia w gmi-
nie Stare Babice miejsca „free-graffiti”. Byłaby to specjal-
nie przygotowana ściana, dzięki której każdy mógłby 
namalować graffiti, nie wchodząc w konflikt z prawem. 
Podobne akcje, jak tworzenie miejsc na ten rodzaj ak-
tywności artystycznej, organizowane są w całej Polsce, 
a graffiti uważane niegdyś za przejaw wandalizmu, staje 
się powoli prawdziwą sztuką. Jak zaznaczyła Maja, pomysł 
przyszedł jej do głowy, gdy zaobserwowała pomalowane 
sprayem przystanki autobusowe i ściany budynków. Pan 
Wójt poparł ideę i powiedział, że czeka na szczegółowe 
propozycje ze strony Rady.

Następnie Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 
przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie mię-
dzysesyjnym. Mówił m.in. o swoim udziale w warszta-
tach dla młodzieży dotyczących Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej, posiedzeniu doraźnej Komisji Sta-
tutowej czy spotkaniu z Panem Jarosławem Chrapkiem, 
które dotyczyło obchodów jubileuszu Radiostacji Trans-
atlantyckiej. Ponadto wraz z wiceprzewodniczącą, We-
roniką Trzepałką uczestniczył w szkoleniu prowadzonym 
w ramach akcji „Masz Głos”, do której zakwalifikowała się 
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice. Pełna treść spra-
wozdania będzie włączona do protokołu z posiedzenia.

Pani Anna Czajkowska, przedstawicielka Gminnej Rady 
Seniorów opowiedziała o wykładach w ramach współ-
pracy międzypokoleniowej. Zapraszamy do śledzenia 
informacji o MRG na naszym profilu Fb: https://www.
facebook.com/mrgstarebabice

tekst: Jan Waligóra
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
25 marca 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXXII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 7 uchwał:

1. Uchwała Nr XXXII/335/2021 w sprawie wprowadze-
nia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Stare Babice na rok 2021

2. Uchwała Nr XXXII/336/2021 w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

3. Uchwała Nr XXXII/337/2021 w sprawie przekazania 
skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie na uchwałę Nr XVIII/173/16 Rady Gminy Sta-
re Babice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stare Babice

4. Uchwała Nr XXXII/338/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 
w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach 

Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2 E – usługi 
dla Mazowsza w ramach ZIT

5. Uchwała Nr XXXII/339/2021 w sprawie dopłat do ta-
ryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

6. Uchwała Nr XXXII/340/2021 w sprawie zmian w uchwa-
le budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok

7. Uchwała Nr XXXII/341/2021 w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na 
lata 2021–2036.

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”.

opr. IB

Marcowe posiedzenie Rady Seniorów
27 marca 2021 roku odbyła się kolejna sesja Gminnej Rady Seniorów, podczas której podjęto m. in. Uchwałę 
w sprawie upamiętnienia 100-lecia Radiostacji Babice.

Na początku spotkania Marcin Łada, Przewodniczący 
Związku Oficerów Rezerwy przedstawił krótki rys hi-
storyczny na temat powstania Radiostacji Transatlan-
tyckiej. Babice 100 lat temu były miejscem narodzin 
polskiej radiotechniki, znanej na kilku kontynentach. 

Następnie członkowie Rady Seniorów jednogło-
śnie podjęli Uchwałę Nr 1/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 
w sprawie poparcia Młodzieżowej Rady Gminy, która 
ustanawia, by lata 2021, 2022, 2023 były jubileuszem 
100-lecia Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficz-
nej – Babice. Skąd pomysł rozciągnięcia świętowania 
na trzy lata? Otóż najistotniejsze daty w historii po-
wstania radiostacji to lata 1921 i 1923:

  4 sierpnia 1921 roku – podpisano umowę na budowę 
Radiostacji. Odbyło się to w Nowym Jorku pomię-
dzy firmą RCA a przedstawicielami rządu polskiego.

  17 listopada 1923 – nastąpiło oficjalne otwarcie Ra-
diostacji z udziałem Prezydenta RP Stanisława Woj-
ciechowskiego. 

Naszej Gminie przypada zaszczytna rola dbania 
o dziedzictwo kulturowe Polski w zakresie historii ra-
diotelegrafii i zobowiązanie do przypominania, szcze-
gólnie młodej generacji, sukcesów i osiągnięć polskich 
inżynierów, którzy odnieśli niepodważalny sukces.

Pandemia i związane z nią obostrzenia uniemoż-

liwia, jak na razie, organizację adekwatnych do wagi 
uroczystości wydarzeń. Tak naprawdę nie wiemy, kie-
dy będzie to możliwe. 

Na spotkaniu omówiono również, planowany na 
okres letni, „Dzień Sportu Seniora” i uzyskano zapew-
nienie od Dyrektora GOSiR-u o gotowości wsparcia 
organizacyjnego.

Wysłuchano informacji przedstawiciela Wydzia-
łu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Ze-
wnętrznych o zasadach rozdziału dotacji dla organiza-
cji pozarządowych, realizujących zadania dla seniorów. 
Przewodniczący Rady Seniorów podkreślił, że zgodnie 
ze Statutem Rady Seniorów, która jest organem dorad-
czym, konsultacyjnym i inicjatywnym, widzi konieczność 
udziału przedstawiciela Rady w składzie ww. komisji.

Na spotkaniu Seniorzy poinformowali zebranych 
o przystąpieniu do konkursu „Seniorzy w akcji” ogło-
szonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
oraz o wspólnym (wraz z podmiotami wspierającymi: 
UTW i Domem Kultury Stare Babice) przystąpieniu 
do dwóch projektów: „Seniorzy – Ambasadorzy śro-
dowiska przyrodniczego Kampinoskiego Parku Na-
rodowego” przygotowanego przez duet międzypo-
koleniowy oraz drugi projekt – „Wzajemny szacunek 
– ważna sprawa” zgłoszony przez grupę seniorów.

Sekretarz Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Polska Golgota Wschodu 
– pamiętamy!
13 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Święto przypominające tragiczne 
losy naszych elit we wschodniej części Rzeczypospo-
litej zostało ustanowione przez Sejm RP 14 listopada 
2007 r. Historia współczesna dodała do tragedii katyń-
skiej także tragedię smoleńską. Od 10 kwietnia 2010 r. 
co roku upamiętniamy również ofiary katastrofy lot-
niczej pod Smoleńskiem, w której zginęła cała dele-
gacja prezydencka razem z Prezydentami RP Lechem 
Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim. W niedzielę, 
11 kwietnia 2021 r. w Starych Babicach wspominano oba 
te tragiczne wydarzenia. 

W warunkach pandemii wspólnie modlono się w ba-
bickim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, a następnie skromna delegacja przeszła do Alei 
Dębów Katyńskich, gdzie złożono wieńce przy tablicy 
Matki Bożej Katyńskiej i zapalono znicze pamięci pod 
29 dębami upamiętniającymi Ofiary 
Polskiej Golgoty Wschodu. Podczas 
Mszy św. ks. prałat dr Grzegorz 
Kozicki, proboszcz babickiej parafii 
powiedział m.in.: ludzie potrzebują 
pokoju i chodzi tu zarówno o pokój 
wewnętrzny, jak i o pokój między 
rodzinami, społecznościami i naro-
dami. Przypomniał również poświę-
cenie żołnierzy i oficerów WP walczących w 1939 r. 
o wolność Polski.

Tegoroczną uroczystość katyńską w Starych Babicach 
uświetnił swoją obecnością dyrektor Muzeum Ka-
tyńskiego w Warszawie Sławomir Frątczak. Podczas 
uroczystości przypomniał rolę Muzeum Katyńskiego 
w gromadzeniu pamiątek po polskich oficerach zamor-
dowanych na Wschodzie i misję tej placówki w propa-
gowaniu pamięci o naszych bohaterach. Wypowiedział 
także wyrazy uznania dla samorządu gminy Stare Babi-
ce i babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP za 
utworzenie Alei Dębów Katyńskich i organizację corocz-
nych uroczystości religijno-patriotycznych. 

– Głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej należy do 
jednego z najważniejszych elementów misyjnej działal-
ności Muzeum Katyńskiego, które mam honor prowa-
dzić – powiedział dyrektor Sławomir Frątczak. – Prawda 
wymaga jednak ustawicznego przypominana. Jak wy-
kazały badania ponad 90 % Polaków słyszało o Katyniu, 
ale w wielu przypadkach nie jest w stanie prawidłowo 
wskazać sprawców zbrodni. Dlatego właśnie głoszenie 

prawdy na różnych szczeblach jest bardzo potrzebne. 
Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach z wize-
runkiem Matki Bożej Katyńskiej obejmującej przestrze-
loną głowę żołnierza jest dowodem, że tu pamięta się 
o bohaterach. Niewiele jest miejscowości w Polsce, któ-

re poświęcają swoje miejsca dla Alei 
Dębów. Mała Ojczyzna jest jednym 
z motorów tożsamości narodowej 
i przykładem pięknego działania, aby 
pamięć nie dała się zgładzić…

Podczas uroczystości dyrektor Mu-
zeum Katyńskiego Sławomir Frątczak 
uhonorował pamiątkowymi Orłami 
Katyńskimi: Wójta Gminy Stare Babi-

ce Sławomira Sumkę, dyrektora SP im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach Dorotę Smolińską, specjalistę ds. 
obronnych i obrony cywilnej UG Stare Babice Romana 
Balcerowiaka i wiceprezesa ZG ZOR RP, a jednocześnie 
prezesa Koła ZOR RP w Starych Babicach Marcina Ładę.

Wójt Sławomir Sumka w przemówieniu kierowa-
nym do mieszkańców gminy odniósł się do realiów 
pandemii: 

Aleja Dębów Katyńskich 
jest szczególnym miejscem 
dla babickiej społeczności, 

upamiętnia bowiem w dużej 
części przodków dzisiejszych 

mieszkańców gminy Stare 
Babice i ich przyjaciół.



21Nr 4 (296) kwiecień/maj 2021

– Babickie uroczystości katyńskie od lat gromadziły 
wiele osób. Przychodzili tu uczniowie pobliskiej Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i harcerze, 
razem zawsze stali przy Dębach Pamięci ze zniczami. 
Przybywały rodziny ofiar, mieszkańcy naszej gminy, 
przedstawiciele parlamentu, władz różnego szczebla 
i instytucji państwowych. Zawsze asystowały nam 
poczty sztandarowe, kombatanci, przedstawiciele 
WP i służb mundurowych. Dziś jest nas tu niewielu, 
skromna reprezentacja, która daje jednak świadec-
two, że pamiętamy o naszych bohaterach i zawsze 
będziemy pamiętać!

Zbrodnia Katyńska przez lata objęta klamrą milcze-
nia i zakłamania, do dziś nie została w pełni poznana. 
Dane historyków mówią o ok. 22 tys. ofiar. Brakuje 
nam wiedzy dotyczącej jeszcze jednego ogniwa tego 
dramatu, tzw. listy białoruskiej. Dzisiejsza sytuacja mię-
dzynarodowa blokuje działania naukowców w tej dzie-

dzinie. Dochodzi nawet do wymazywania historii Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej z miejsc, które zostały już wcześniej 
upamiętnione, czego przykładem jest zdjęcie tablic 
z budynku Państwowego Uniwersytetu Medycznego 
w Twerze (Kalininie). 

Tablica w języku polskim i rosyjskim, odsłonięta 
tam 22 czerwca 1992 r. głosiła: „Pamięci jeńców obozu 
w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Ka-
lininie, światu ku przestrodze – Rodzina Katyńska”. 
O demontaż tablic zabiegała prokuratura w Twe-
rze, która stwierdziła, że zostały one zamontowane 
z naruszeniem przepisów, a „przedstawiona na nich 
informacja nie oddaje rzeczywistej prawdy”. To bo-
lesne działanie po 81 latach od zbrodni nie buduje 

pojednania we współczesnym świecie. W Twerze zo-
stali zamordowani m.in. żołnierze Korpusu Ochrony 
Pogranicza, żandarmi, a także funkcjonariusze przed-
wojennej Policji Państwowej upamiętnieni również 
w babickiej Alei Dębów Katyńskich. 

Uroczystość katyńska w realiach pandemii była bar-
dzo skromna, tym bardziej cieszy udział w niej prze-
wodniczącego Rady Seniorów Tadeusza Wiśniew-
skiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady 
Gminy Jana Waligóry, radnej Lucyny Skrzeczkowskiej 
i reprezentacji młodzieży szkolnej.

Aleja Dębów Katyńskich jest szczególnym miejscem 
dla babickiej społeczności, upamiętnia bowiem w du-
żej części przodków dzisiejszych mieszkańców gminy 
Stare Babice i ich przyjaciół. Jak mówił wójt Sławomir 
Sumka:

– Z Miejsc Pamięci Narodowej położonych w gminie 
Stare Babice zawsze płynie przesłanie – Nigdy Wię-

cej Wojny! Wiek XX tak bardzo nas doświadczył, że 
powinniśmy w codziennym życiu skupiać się na bu-
dowaniu pomostów pomiędzy narodami i pojedna-
niu. Czasem jest to trudne, bowiem wybaczenie nie 
oznacza zapomnienia, a prawda o naszych dziejach 
i ofiarach wymaga szacunku i stale musi być przypo-
minana. Apelujemy zatem: pamiętajmy o naszych bo-
haterach, o ich poświęceniu dla Polski, to jest bowiem 
nasza historia i nasze dziedzictwo.

Relacja filmowa z tegorocznej uroczystości katyń-
skiej dostępna jest na stronach internetowych Urzędu 
Gminy Stare Babice, na Fb i YouTube.

tekst: Marcin Łada

foto: UGSB, Kamil Malinowski



GMINA URZĄD TEREN

22 Nr 4 (296) kwiecień/maj 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, 15.04.2021 r.
Znak sprawy: RPP.6721.26.2021

O G Ł O S Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

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.), 
art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 10 maja 2021 r. do 1 czerwca 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”.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:
−  ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach MN1.17 i MN1.18,
−  nowe brzmienie §27 ust. 1 pkt 6 lit. e.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 

Stare Babice, ul. Rynek 21. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku 
z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z  uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z  aktualnych obostrzeń oraz 

ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy 
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem 
do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z  art. 18 ust.  1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
−  w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 15 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust.  1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta 
Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce 
„Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice
/–/

Sławomir Sumka

UWAGA!
Ze względu na sytuację 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 17 maja 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl

Stare Babice, 15.04.2021 r.
Znak sprawy: RPP.6721.27.2021

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach:  
Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 
ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i z Uchwałą 
Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego 
wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach:  

Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 19 maja 2021 r. do 16 czerwca 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 odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021  r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice w  Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W  przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział 
w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online 
(zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z  uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z  aktualnych obostrzeń oraz 

ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy 
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do 
sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z  art. 18 ust.  1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
−  w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust.  1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta 
Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce 
„Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice
/–/

Sławomir Sumka

UWAGA!
Ze względu na sytuację 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 3 czerwca 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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II etap konsultacji społecznych
Od końca 2019 roku realizowana jest częściowa zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice” – dokumentu kształtującego politykę przestrzenną gminy. Dokument ten 
jest opracowywany na podstawie uwarunkowań gminy Stare Babice, ale także na podstawie kierunków rozwoju 
terenów sąsiednich. W celu możliwie spójnego zaplanowania dalszego rozwoju nawiązano bliższą współpracę 
z gminą Izabelin, dostosowując projektowany układ komunikacyjny do istniejących oraz projektowanych dróg 
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a także odpowiednio rozmieszczając poszczególne funkcje terenu. 

W ramach prowadzonej procedury planistycznej gmi-
na zgłosiła się do projektu „Wspólna przestrzeń – par-
tycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” re-
alizowanego przez Fundację Sendzimira, która udzieli 
gminie wsparcia zarówno merytorycznie jak i finan-
sowo podczas organizacji pogłębionych konsultacji 
społecznych.
Zaplanowano kilka etapów konsultacji, które pozwo-
lą na szersze omówienie zakresu zmian studium oraz 
wspólne wypracowanie rozwiązań planistycznych, 
koniecznych do zapewnienia właściwego funkcjono-
wania i  rozwoju poszczególnych części gminy. Do-
tychczas mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału 
w geonakiecie, w której mogli się wypowiedzieć na 
tematy związane z: przestrzenią Rynku w Starych Ba-
bicach, komunikacją publiczną, drogami rowerowymi 
oraz retencją i farmami fotowoltaicznymi. 

W maju 2021 r. zaplanowano organizację dwóch 
spotkań konsultacyjnych, podczas których przedsta-
wione zostaną koncepcje kierunków zagospodarowa-
nia terenów zlokalizowanych na północ od ul. Trakt 
Królewski w miejscowościach Borzęcin Duży, Zalesie, 
Wojcieszyn oraz Koczargi Stare (obszary nr 21 i 25), na 
północ od ul. Ciećwierza w miejscowości Klaudyn (ob-
szary nr 8 i 9) oraz teren przy trasie S8 w miejscowości 
Blizne Łaszczyńskiego (obszar 
nr 10). Ze względu na obecną 
sytuację epidemiczną w kraju 
spotkania te odbędą się onli-
ne na platformie ZOOM. 

  Pierwsze spotkanie wyznaczono na 10 maja 2021 r. 
o godz. 16:00, pod adresem: https://zoom.us/j/ 
98304851626 W jego trakcie zaplanowano omówie-
nie koncepcji projektowanej sieci komunikacyjnej 
oraz rozmieszczenia poszczególnych funkcji terenu 
na obszarze zlokalizowanym na północ od ul. Trakt 
Królewski w miejscowościach Borzęcin Duży, Zale-
sie, Wojcieszyn, Koczargi Stare. 
  Drugie spotkanie zaplanowano na 11 maja 2021 r. 
o godz. 16:00, pod adresem: https://zoom.us/j/ 
94648045601 Tym razem tematem dyskusji będą 
koncepcje projektowanej sieci komunikacyjnej 
oraz rozmieszczenia poszczególnych funkcji te-
renu na obszarze zlokalizowanym na północ od 
ulicy Ciećwierza w miejscowości Klaudyn oraz 
projekt ustaleń szczegółowych dla planowanych 
funkcji terenu obszaru przy trasie S8 w miejsco-
wości Blizne Łaszczyńskiego. 

Szczegóły dotyczące spotkań zostaną opublikowa-
ne na początku maja na stronie Urzędu Gminy Stare 
oraz na fanpage’u Urzędu Gminy na Facebooku. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji oraz 
udziału w spotkaniach konsultacyjnych. 

tekst: Sylwia Kajdan/UGSB
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Żagle dla mieszkańców Gminy Stare Babice 
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy projekt oparty o zajęcia żeglarskie, który był współfinansowany przez 
Gminę Stare Babice. Byliśmy ciekawi, czy pomysł się przyjmie. Postanowiliśmy spróbować.

Kiedy w Gazecie Babickiej pojawił się pierwszy artykuł 
informujący o projekcie, okazało się że spotkaliśmy 
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców gminy. Większość zajęć została zarezerwowa-
na w ciągu tygodnia od ukazania się artykułu. Pomysł 
się spodobał, a chętnych osób było więcej niż miejsc 
do zaoferowania.

Dlatego w tym roku kontynuujemy projekt „Żeglar-
stwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom 
społecznym”, który jest współfinansowany przez 
Gminę Stare Babice. Do udziału w projekcie zachęca-
my dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi oraz wszyst-
kie zainteresowane osoby z terenu gminy Stare Babi-
ce. Szczególną uwagę przykładamy do osób z rodzin 
wielodzietnych, rozbitych, o niskim statusie społecz-
nym i finansowym, niepełnosprawnych, wycofanych. 
Od uczestników zajęć nie wymagamy doświadczenia 
żeglarskiego. W ramach projektu przygotowaliśmy 
następujące zajęcia:
1.  Rejsy po Jeziorze Dziekanowskim (gmina Łomian-

ki) na jachcie typu Omega
Rejsy po jeziorze Dziekanowskim mogą być dla Pań-

stwa okazją do zapoznania się z żeglowaniem albo 
początkiem nowego hobby, ale też miejscem na ro-
dzinne przeżycie nowych doświadczeń, rozbudzenie 
marzeń i jako sposób na wspólne spędzenie czasu.
2.  Cykl wykładów promujących żeglarstwo

Zajęcia odbędą się na terenie gminy Stare Babice 
(w formie online lub w plenerze – forma zajęć zależeć 
będzie od obostrzeń stosowanych z uwagi na sytu-

ację epidemiczną w kraju). Do 15 czerwca zamieścimy 
dokładny terminarz zajęć.
3.  Miniwyprawa Żeglarska „Śladami Pana Samocho-

dzika”
Miniwyprawa żeglarska realizowana jest w formie 

4-dniowego rejsu jachtem kabinowym typu Solina 800 
po jeziorze Jeziorak, a zainspirowana powieścią Zbi-
gniewa Nienackiego „Pan Samochodzik i Kapitan 
Nemo”, której akcja rozgrywa się właśnie nad tym je-
ziorem. Podczas każdej miniwyprawy planujemy: po-
szukiwanie miejsc opisanych w powieści, zwiedzanie 
Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, żeglo-
wanie i kąpiele w jeziorze Czyste na terenie rezerwa-
tu Jasne (światło w tym jeziorze dociera na głębokość 
14–15 metrów); noclegi i przygotowywanie posiłków 
na jachcie. Każdego dnia będziemy nocować w innym 
miejscu. Ostateczna trasa zostanie dostosowana do 
warunków hydrometeorologicznych.
4.  Cykl spotkań z psychologiem

Zajęcia z psychologiem przeznaczone są dla wszyst-
kich osób biorących udział w projekcie jak również dla 
innych zainteresowanych z terenu gminy Stare Babice.

Więcej informacji na temat projektu i zapisów na 
zajęcia i rejsy znajduje się na stronie internetowej 
www.jkl.waw.pl w ogłoszeniu na stronie głównej: Za-
jęcia dla mieszkańców gminy Stare Babice. 

Dodatkowych informacji udzielamy drogą elektro-
niczną: jkl.anv@wp.pl. Zapraszamy.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki



26 Nr 4 (296) kwiecień/maj 2021

Z ŻYCIA GMINY

Uśmiech i optymizm idą w parze
Spontaniczny, pełen ciepła uśmiech, to najprostszy sposób, aby optymizm i pozytywne nastawienie,  
nawet w czasie pandemii, przeszły na otaczających nas ludzi.

Za twórcę psychologii pozytywnej uważa się amery-
kańskiego badacza – psychologa Martina Seligmana, 
który twierdzi, że w budowaniu optymizmu najważ-
niejszą rolę odgrywa sposób interpretacji życiowych 
wydarzeń. Duży wpływ na optymizm – poczucie 
życiowej satysfakcji mają geny, które dziedziczymy 
w około 50%, ale i tak mamy realny wpływ na to, czy 
będziemy szczęśliwi, bo poziom satysfakcji zależy 
od tego, co myślimy i robimy. Erich From – słynny 
niemiecki psycholog, socjolog i filozof twierdził, że 
szczęście nie jest dziełem przypadku ani darem bo-
gów, ale czymś, co każdy z nas musi wypracować dla 
samego siebie.

Uśmiech to pierwszy krok do budowania optymi-
zmu w codziennym życiu i tworzenia dobrych relacji 
społecznych, bo uśmiech wywołuje uśmiech, bo lu-
bimy ludzi uśmiechniętych, chętniej im pomagamy, 
zapraszamy, wybaczamy, rzadziej się z nimi kłócimy. 
Uśmiechnięci są zdrowsi, nie zapadają na depresję, żyją 
dłużej; uśmiech pobudza endorfiny, hormony szczę-
ścia, z uśmiechem każdemu jest do twarzy.

Oczywiście najlepiej żeby uśmiech był naturalny 
i wypływał z pogodnego światopoglądu, ale neurofizjo-
logia potwierdziła, że nawet samo rozciągnięcie mięśni 
twarzy, krtani, przepony i aparatu oddechowego po-
woduje, dzięki płynącym do mózgu impulsom, wydzie-
lanie endorfin. A najważniejszą funkcją tych neuroprze-
kaźników jest obniżanie poziomu stresu, zmniejszanie 
bólu, a także podwyższenie odporności na infekcje 

i choroby. Uśmiechanie się jest swoistym wehikułem 
budującym nasz własny dobrostan.

Każdy człowiek może nauczyć się optymizmu, mo-
dyfikując swój styl wyjaśniania zdarzeń. Pesymiści za 
swoje niepowodzenia winią siebie i uważają je za trwałe 
oraz nieodwracalne. Optymiści uznają swoje porażki za 
przejściowe i często zależne od czynników zewnętrz-
nych. Patrząc na szklankę wypełnioną do połowy wodą 
optymista powie: „O, jeszcze pół zostało”, pesymista 
natomiast: „O, zostało tylko pół”. Zgodnie z samospeł-
niającą się przepowiednią, pesymiści nastawiają się na 
porażki, optymiści na sukcesy.

Pozytywne myślenie kształtuje nasz nastrój i samo-
poczucie, dodaje energii, wzmacnia emocjonalnie i fi-
zycznie. Optymiści mają większe grono przyjaciół, milej 
spędzają czas, czują się szczęśliwi, a nawet łatwiej zała-
twiają sprawy w pracy, urzędzie czy sklepie. Optymizm 
daje poczucie kontroli nad własnym życiem, wiarę 
w siebie, w sens i porządek świata, a także tolerancję 
i zaufanie do innych. Optymiści żyją dłużej, pogodniej 
i radośniej, a przy okazji innym z nimi również żyje się 
bardzo przyjemnie.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska; foto: Adobe Stock

Źródła:

Martin E. P. Seligman „Optymizmu można się nauczyć”, 

Wydawnictwo Media Rodzina 

Czerw A. „Optymizm. Perspektywa psychologiczna”, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne
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Nasi seniorzy – AKTYWNI DŁUŻEJ – na intensywnych 
treningach 
W kwietniu Fundacja Aktywni Dłużej przeprowadziła 
całą serię aktywności dla naszych seniorów. Treningi 
i warsztaty odbywały się 6 razy tygodniowo! Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom – młodość to stan ducha!

Fundacja Aktywni Dłużej we współpracy z Gminą Stare 
Babice, Akademią Wychowania Fizycznego i Decath-
lon Bemowo przygotowała bogaty grafik zajęć ONLINE 
dla Seniorów Gminy. Były to zarówno zajęcia jogi, gimna-
styki i relaksacji jak również wykłady w ramach Akademii 
Zdrowego Seniora. Poniedziałkowe zajęcia przygotowa-
ne z firmą Decathlon (JOGA TERAPEUTYCZNA) dobie-
gły końca, natomiast na pozostałe – nadal zapraszamy! 
•  GIMNASTYKA ONLINE: wykorzystuje przybory 

do ćwiczeń (piłki gimnastyczne, rehabilitacyjne, dys-
ki sensomotoryczne, taśmy gumowe, wałki i piłeczki 
do automasażu). We wtorki są to zajęcia o charakterze 
siłowym, w środy – poświęcone są w większym zakresie 

ćwiczeniom rozciągającym, we czwartki jest to trening 
powięziowy (automasaż i relaksacja).

•  RUCH ROZWIJAJĄCY: ćwiczenia ogólnorozwojowe 
zwiększające sprawność i świadomość ciała (piątki).

•  AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA: cykl wykładów 
i warsztatów realizowanych przez studentów III roku 
Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie (soboty).
Osoby, które nie mają linka do zajęć prosimy o kon-

takt pod numerem 504 770 809 lub adresem mail 
aktywnidluzej@halasana.edu.pl

opr. AK, foto: Adobe Stock

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

godz. 10.30–11.30 godz. 10.30–11.30 godz. 10.30–11.30 godz. 12.30–13.30 godz. 10.30–12.00

GIMNASTYKA ONLINE 
(we współpracy z gminą 

Stare Babice)

GIMNASTYKA ONLINE
(we współpracy z gminą 

Stare Babice)

GIMNASTYKA ONLINE
(we współpracy z gminą 

Stare Babice)

RUCH ROZWIJAJĄCY
(we współpracy z gminą 

Stare Babice)

AKADEMIA ZDROWEGO 
SENIORA

(we współpracy z AWF 
w Warszawie)
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Zielonki-Parcela w serialu „Kowalscy kontra Kowalscy”
Nie bez powodu wielu z nas jest 

dumnych z tego, jak wygląda 
kompleks szkolno-kulturalno-

-oświatowy w Zielonkach-Parceli. 
Jego nowoczesny wygląd doce-
niają także producenci i realiza-

torzy znanych programów, seriali 
i stacji telewizyjnych. 

Polana Dwóch Stawów i dziedzi-
niec szkoły w Zielonkach-Parceli 
już dwa lata temu był planem pod-
czas realizacji programu: „Drzewo 
marzeń”. Teraz z pewnością wielu 
z Państwa śledzi skomplikowane 

i przezabawne losy rodzin Kowalskich w stacji POLSAT. 
Zdjęcia do serialu ruszyły 7 czerwca 2020 roku w reżimie 
sanitarnym.

„Kowalscy kontra Kowalscy” to opowieść 
o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy 
tylko to samo popularne w Polsce nazwisko, 
a różni właściwie wszystko! Ale ci, którzy śle-
dzą losy bohaterów, wiedzą, że nie do końca 
tak to jest… Serial w prześmieszny sposób 
podejmuje temat, czy z rodziną rzeczywiście 
najlepiej wychodzi się na zdjęciach oraz na ile 
pieniądze są gwarantem szczęścia...

Dwa ekranowe małżeństwa tworzą: Piotr 
Adamczyk i Marieta Żukowska, oraz Woj-
ciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiat-
kowska. W rolach ich synów występują  
Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski zabie-
gający o względy pięknej koleżanki – w tej 
roli Wiktoria Gąsiewska. Plejadę aktorskich 
gwiazd dopełniają m.in. Paweł Wawrzecki, 
Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz i Joanna 

Orleańska. Za scenariusz i reżyserię serialu odpowia-
da Okił Khamidov tadżycko-polski reżyser telewizyj-
ny i filmowy; reżyser m.in. „Świata według Kiepskich”. 
Producentem wykonawczym nowego serialu jest fir-
ma Tako Media. 

W wielu scenach serialu odnajdujemy zielonkow-
skie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, korytarze 
szkoły, GOSiR i Salę Widowiskową Domu Kultury. 
Naprawdę – całkiem pięknie się prezentują – może-
cie sprawdzić sami, bo serial dostępny jest na IPLI 
– polskim serwisie VOD należącym do Cyfrowego 
Polsatu. Emisje telewizyjnych premier odbywają się 
w soboty o godz. 20:05.

tekst: AK na podst. mat. prasowych POLSAT; foto: AK



29Nr 4 (296) kwiecień/maj 2021

DOM KULTURY

Takiego koncertu jeszcze u nas nie było!
Jeżeli myślicie, że w Domu Kultury Stare Babice odbywają się tylko nostalgiczne, nastrojowe, instrumen-
talne koncerty, to bardzo się mylicie. 23 marca odwiedzili nas prawdziwi metalowcy. Nie grali oni zwykłego 
metalu, ale death metal w najlepszym wydaniu. 

Gwiazdą wieczoru był powstały 
w 2016 roku zespół Chainsword, 
którego część muzyków jest miesz-
kańcami nasze gminy. Chainsword 
na deskach Sali Widowiskowej za-
prezentował swój najnowszy album 
Blightmarch. Mimo, że w Polsce ga-
tunek death metalu nie ma już tylu 
fanów, jak to było trzy dekady temu, 
to zespołowi Chainsword wróży-
my karierę zagraniczną. Ich album 
zbiera bardzo pozytywne recenzje 
w świecie, w szczególności w USA. 
Chainsword przez krytyków jest 
porównywany do legendarnego już 

brytyjskiego zespołu Bolt Thrower, 
który swoją karierę zaczynał pod 
koniec lat 80-tych.

Chainsword nie był jedynym ze-
społem, który wystąpił tego dnia 
w naszym Domu Kultury. Pierwot-
nie support miał stanowić poznań-
ski zespół Cancerfaust. Niestety 
żyjemy w trudnych czasach i pa-
nowie z Poznania nie mogli do nas 
dojechać. Środowisko death me-
talowców jest dość wąskie, a dzię-
ki temu wszyscy wszystkich znają. 
W trakcie kilku godzin znaleziono 
zastępstwo dla supportu. Przed 
Chainsword zagrał warszawski ze-

spół Lunacy, powstały w 2017 roku. 
Mimo zaledwie czteroletniej historii 
istnienia Lunacy, jest to zespół zło-
żony z dojrzałych muzyków. Niekie-
dy ich twórczość porównywana jest 
do takich gigantów jak Sepultura czy 
Meshuggah.

Początkowo koncert miał odbyć 
się z publicznością, lecz niestety 
parę dni wcześniej wprowadzo-
no lockdown Mazowsza. Mimo to 
muzycy nie poddali się i postano-
wili zagrać koncert online. Był on 
transmitowany na kanale Youtube 
Domu Kultury Stare Babice. Na 
żywo oglądało go około 100 osób, 
a łączna liczba odtworzeń przekra-
cza w tej chwili 1 000. Jeżeli lubicie 
ciężkie granie, to nadal możecie 
obejrzeć to niezwykłe wydarzenie 
na naszym Youtube. Przed wami 
1,5 godziny death metalu w najlep-
szym wydaniu.

Jesteśmy dumni z tego, że mimo 
pandemii panowie mogli zagrać 
u nas swój koncert. Zapamiętajcie 
nasze słowa – niedługo zespół Cha-
insword będzie gwiazdą na między-
narodowych festiwalach.

tekst: JCh; foto: IB
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Projekt „Sieć na kulturę” 
– szkolimy młodzież
22 kwietnia zakończył się cykl dziesięciu cotygodnio-
wych czwartkowych bezpłatnych spotkań warszta-
towych pt. „Dostępność zasobów cyfrowych online” 
realizowanych przez Dom Kultury Stare Babice.

W zajęciach wzięło udział dziewięciu uczestników 
z naszej gminy w wieku 10–14 lat. Warsztaty były zor-
ganizowane w ramach ogłoszonego przez Fundację 
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju projektu „Sieć 
na kulturę”, którego celem jest podnoszenie kompe-
tencji cyfrowych. Podczas zajęć poruszonych było 
wiele praktycznych tematów, uczestnicy poznali wiele 
przydatnych portali i serwisów internetowych. Zdo-
byli nowe umiejętności, które wykorzystają w szkole 
i w życiu prywatnym, np. tworzenie nietuzinkowych 
prezentacji i grafik, wyszukiwanie ciekawych i warto-
ściowych treści w internecie, znajomość nowych tech-
nologii, a także – co bardzo ważne – świadomość, jak 
w dzisiejszych czasach bezpiecznie korzystać z sieci. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

tekst: JT
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HISTORIA

Historia babickiej rodziny Dąbrowskich cz. 2 

Piekarnia Państwa Dąbrowskich, mieszcząca się przy ul. Rynek 20, nieopodal Urzędu Gminy to firma rodzinna 
istniejąca od 1928 roku. Początek dali jej Kazimiera i Stanisław Dąbrowscy, historię kontynuował ich syn – (Marian) 
Seweryn z żoną Zofią. Dziś przedstawiamy ciąg dalszy opowieści – o synach Seweryna i Zofii – Jerzym i Grzegorzu.

W związku z wykonywanym od pokoleń przez rodzinę 
Dąbrowskich zawodem warto przytoczyć ciekawostkę 
o najbardziej popularnych bułeczkach – kajzerkach:

 „...Sposób wypieku i charakterystyczny kształt 
kajzerki został opracowany przez wiedeńskich pie-
karzy, a według tradycji bułeczka nazwana jest na 
cześć cesarza Franciszka Józefa (z. niem. Kaiser – ce-
sarz). Bułka ta popularna jest w wielu państwach za 
sprawą rozległości terytorialnej Austro-Węgier. Stąd 
znaleźć ją można nie tylko w piekarniach austriac-
kich, ale i słoweńskich, chorwackich, węgierskich, 
niemieckich, polskich oraz włoskich. Zadomowiła się 
również w USA i Kanadzie. Podczas dominacji au-
striackiej w Lombardii tamtejsi piekarze wykształcili 
własny sposób wypieku tejże bułki i tak powstała re-
gionalna Michetta.

Kajzerka wypiekana jest tradycyjnie z czterema 
nacięciami w Krakowie, a pięcioma w Warszawie…” .

Dziadek Seweryn opowiadał wnukom o trudnym 
czasie okupacji niemieckiej, o tym jak nie było z czego 
piec chleba, o konkurencji między piekarzami, o trud-
nościach ze sprzedażą, o zwrotach, o niewypłacalno-
ści sklepów. O warszawskiej rodzinie jego żony, która 

po kapitulacji Powstania Warszawskiego schroniła się 
w ich domu na rynku, o ciasnocie – dom nie był duży, 
nie było bieżącej wody ani kanalizacji. O czasach po-
wojennych i walce władzy komunistycznej z prywat-
ną własnością. Okres tuż po wojnie do połowy lat 
50. to najtrudniejszy czas w dziejach babickiej firmy. 
Z powodu braku surowca w czasie wojny i restrykcji 
wobec prywatnych przedsiębiorców w okresie stali-
nowskim piekarnia działała z przerwami. Była nawet 

czasowo zamknięta, właściciel dostał wysoki domiar 
i trafił do aresztu, na szczęście nie na długo.

Mimo przeciwności losu Seweryn kontynuował pra-
cę, uzyskując w 1952 roku dyplom mistrzowski w zawo-
dzie piekarza. Zmiany na lepsze nastąpiły dopiero po 
1956 roku. W Babicach założono prąd, piekarnia została 
zmodernizowana oraz pojawiły się pierwsze maszyny. 
W 1958 roku piekarnia została wyposażona w nowo-
czesny, jak na tamte czasy, piec ceramiczny i mieszałkę 
do ciasta, która zastąpiła ręczne wyrabianie. Wypiekano 
pięć rodzajów pieczywa: chleb pszenno-żytni, razowy, 
bułkę paryską, rogale i kajzerki. Pieczywo było sprzeda-
wane na miejscu w sklepie oraz rozwożone po innych 
sklepach specjalnym drewnianym furgonem konnym. 

W podwórzu była stajnia z dwoma końmi, które 
ciężko pracowały, rozwożąc pieczywo, oraz służy-
ły do prac na polach za piekarnią (sięgających aż po 
dzisiejszą ulicę Polną). Czasem też synowie Seweryna 
i Zofii wprawiali się na nich w jeździe konnej. W latach 
60. XX w. nastąpiły kolejne modernizacje i drewniany 
dom został obmurowany.

W 1963 roku najstarszy syn, Jerzy Dąbrowski, zda-
je egzamin czeladniczy i rozpoczyna pracę wspólnie 
z Sewerynem. W latach 80. XX w. zostaje wybudo-
wany nowy budynek w głębi podwórza, w którym do 
dnia dzisiejszego odbywa się produkcja pieczywa.

 Jeden z naszych poprzednich bohaterów, Pan Ta-
deusz Żychliński, napisał wiersz o babickiej piekarni:

 „Ma Pan Dąbrowski nadal piekarnię,
przed wojną piekła, lecz zysk był marny,
bo konkurencja, produkcja mała

Seweryn, Stanisław, Zofia, Jerzy i Grzegorz; rok 1945

Zofia Dąbrowska z synami Jerzym i Grzegorzem
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ledwo zadaniom swoim sprostała,
potem okupant ją szantażował,
wreszcie stalinizm chciał ją skasować.
Parę pokoleń o nią walczyło,
by dziś, choć drogo pieczywo było,
więc do piekarni czuję sentyment
i proszę zwiększyć jej asortyment.”
W 1959 r. Jerzy zakłada rodzinę z mieszkającą na ryn-

ku w Babicach Hanną z domu Barszczewską, urodzoną 
w Macierzyszu w 1938 r. Para doczekała się dwóch sy-
nów: Zbigniewa ur. w 1959 r. i Krzysztofa ur. w 1972 r. 
Hanna zajmowała się rodziną, sklepem i wspomagała 
męża w prowadzeniu piekarni. 

W czasach, kiedy piekarnię prowadził Jerzy, czyli 
w PRL-u, wszystko co upiekł, sprzedawane było w pie-
karni natychmiast, przed piekarnią ciągle stała kolejka, 

nie było żadnych trudności z płatnościami. Pan Jerzy 
dostarczał pieczywo do sklepów Gminnej Spółdziel-
ni, potem szedł do banku po przelew. Nie było żad-
nej konkurencji, ale brakowało rąk do pracy. Ludzie nie 
chcieli pracować, zwłaszcza na nocną zmianę. Asorty-
ment narzucano odgórnie, jednak Jerzemu z czasem 
udało się rozbudować ofertę 
do ok. 20 pozycji: m.in. był pie-
czony okrągły chleb (pamiętam 
z dzieciństwa pyszne piętki 
w dużej ilości) i bułka paryska.

Niestety w latach siedem-
dziesiątych XX w. z części grun-
tów rodzina została wywłasz-
czona przez ówczesne władze, 
z czym Seweryn nie mógł się 
pogodzić do końca życia.

Po śmierci Seweryna w 1989 r., 
Jerzy pracował sam, ale od 1991 r. 
kolejne pokolenie dołącza do 

pracy w piekarni. Krzysztof, młodszy syn Państwa Dą-
browskich, pracuje z ojcem aż do jego śmierci w 2004 r. 

Krzysztof ukończył babicką podstawówkę, a następ-
nie Technikum Piekarskie przy ul. Komorskiej w War-
szawie. Był bardzo dobrze przygotowany do zawodu, 
obserwując od najmłodszych lat pracę w piekarni, która 
była i jest ściśle związana z życiem prywatnym i zawo-
dowym rodziny Dąbrowskich. Krzysztof lubi swoją pracę 
i nie wyobraża sobie innej. Jednak trudności w prowa-
dzeniu piekarni też nie brakuje. Niektóre są podobne 
do tych, które miał Seweryn – jest spora konkurencja ze 
strony hipermarketów i dyskontów, do tego dochodzą 
wysokie koszty działalności i trudności ze zbytem wy-
produkowanego pieczywa. Starając się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom klientów właściciele urozmaicają asorty-
ment, przy czym pozostają wierni zasadom produkowa-

nia pieczywa bez konserwan-
tów i na naturalnym zakwasie. 
Ta właśnie receptura nadaje mu 
niepowtarzalny smak i aromat, 
po który każdego dnia wracają 
wierni klienci. Obecnie pieczy-
wo dostarczają do kilkudzie-
sięciu odbiorców, w tym do 
sklepów patronackich i firmo-
wych. Furgon konny odszedł 
do wspomnień, od wielu lat 
pieczywo jest rozwożone sa-
mochodami, przy piekarni po-
budowano garaże.

Jerzy Dąbrowski 

Zabudowania w podwórku piekarni

Seweryn Dąbrowski wśród pracowników piekarni – siedzący 

pośrodku
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HISTORIA

Pan Krzysztof ożenił się w 1992 r. z Ewą Dobosz, uro-
dzoną w 1974 r., pochodzącą z Ołtarzewa. Para poznała 
się w Wojcieszynie, ślub wzięli w Ołtarzewie w 1992 r. 
Ewa jest z zawodu ekonomistką i świetnie odnalazła się 
w prowadzeniu biura przy piekarni. Jej praca polega na 
kierowaniu pracą biurową, logistyką i zaopatrzeniem, do-
datkowo prowadzi dom, a razem z mężem wychowali 
dwóch synów: Emila ur. w 1993 r i Seweryna ur. w 1997 r. 

Obaj chłopcy rozpoczęli edukację w Babicach: tu 
uczyli się w szkole podstawowej i w gimnazjum. Emil 
ukończył Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskie-
go w Warszawie. Po maturze studiował na SGGW na 
Wydziale Socjologii i został absolwentem tej uczelni. 
W 2020 r. w Łomiankach ożenił się z Jowitą z domu Li-
twiniuk urodzoną w 1995 r., z wykształcenia nauczycielką.

Natomiast Seweryn po szkole podstawowej i gim-
nazjum, kontynuował edukację w Szkole Gastrono-
micznej na ul. Poznańskiej w Warszawie, uzyskując 
dyplom kucharza.

Mimo wyuczonych innych zawodów, obaj synowie 
pracują już razem z tatą w piekarni. To już czwarte po-
kolenie z tej rodziny kontynuujące profesję piekarza, 
oraz piąte pokolenie Dąbrowskich mieszkające w Ba-
bicach. W historii tej rodziny wybory prapradziadków 
miały ogromny wpływ na życie prywatne i zawodowe 
kolejnych pokoleń.

 Tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
W opracowaniu korzystałam z:

Wikipedia Wolna Encyklopedia „Chleb po warszawsku”
Magdalena Stopa i Federico Caponi 

Za pomoc i materiały dziękuję: Rodzinie Dąbrowskich:
Hannie, Ewie i Krzysztofowi

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

Zaproszenie do współpracy

Jerzy i Grzegorz Dąbrowscy lata 50-te

Furgon konny bardzo podobny do babickiego – tutaj: Nowy Sącz, koniec lat 50. Wóz do transportu pieczywa pod piekarnią przy 
ul. Długosza; fot. autor nieznany. Zdjęcie ze zbiorów i dzięki uprzejmości serwisu Twój Sącz www.twojsacz.pl

Jerzy Dąbrowski około 1955 r.
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BIBLIOTEKA

KSIĄŻKI + AUDIOBOOKI = BIBLIOTEKA
Książki to lekarstwo na całe zło. Czas spędzony z ciekawą książką zawsze kojarzy się z przyjemnością, 
szczęśliwą chwilą, rozbudza ciekawość świata, daje radość, budzi wyobraźnię. W babickiej bibliotece 
mamy niezliczoną ilość nowości, dzięki którym czytelnik może przenieść się w świat bajek, romansów,  
czy dalekich podróży. W I kwartale 2021 r. na bibliotecznych  
półkach pojawiły się nowości wydawnicze książek  
i audiobooków dzięki wsparciu  
funduszy sołeckich. 



Centrum Medyczne ARNICA 
serdecznie zaprasza 

na bezpłatne 
komputerowe 
badanie wzroku
które odbędzie się  
12 maja 2021 r. 
od 10.00 do 13.00. 
Zapisy na badania odbywają się osobiście 
w Dziale Obsługi Pacjenta, 
bądź telefonicznie 22 100 32 35. 

Oprócz badania istnieje możliwość 
zakupu okularów do pracy przy komputerze, 
dla kierowców oraz fachowy dobór szkieł 
i opraw okularowych po cenach hurtowych. 

Zapraszamy dorosłych 
oraz dzieci powyżej 15 roku życia

TU JEST MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

508 793 936

BABICKA
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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

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Komora 
hiperbaryczna

Klaudyn
ul. Krzyżanowskiego 21C

tel. 789 500 724



 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
numer licencji 

19611






