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BEZPIECZNE WAKACJE – CIESZ SIĘ LATEM!
Zadbajmy o to, by wakacje były udane i bezpieczne!
Żeby tak było, trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie wolno
zapominać o sprawach ochrony przed słońcem, rozsądnym korzystaniu z kąpieli czy o bezpieczeństwie
podczas wędrówek górskich, lecz także mieć na uwadze trwające nadal zagrożenie koronawirusem.
Zachowujcie dystans, noście maseczki, a przede
wszystkim – często i dokładnie myjcie ręce!

Program „Dobry Start” na nowych zasadach
Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu
„Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Składanie wniosków odbywa się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski
o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną,
PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków pozostało dokładnie w takim samym trybie.
Jak składać wniosek od 1 lipca?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych
latach, składać wnioski online:
* przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/
* przez bankowość elektroniczną
* przez portal PUE ZUS
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.
Wnioski na rok szkolny 2021/2022 należy składać
do 30 listopada.
Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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Skarbnikowi Urzędu Gminy Stare Babice
Marioli Sarzyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Taty
składają Wójt Gminy Sławomir Sumka
wraz z Pracownikami
Wyrazy wsparcia i współczucia dla
Justyny Szczepanik
wicedyrektor szkoły w Borzęcinie Dużym
z powodu śmierci
Mamy
składają Wójt Gminy Sławomir Sumka
wraz z Pracownikami
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Drodzy Mieszkańcy,
wakacje, wakacje i… inwestycje.
Zgodnie z zapowiedziami podpisaliśmy umowę na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Wykonawcą robót będzie Lindner Polska
Sp. z o.o., a wartość zawartej umowy wynosi blisko 25 mln zł. Wykonawca
na oddanie do użytku nowego obiektu ma 1,5 roku od dnia zawarcia umowy.
W ramach prac rozbudujemy istniejący budynek Szkoły Podstawowej,
powstaną drogi, chodniki, place, wiaty rowerowe, mała architektura, w tym kosze na śmieci i ławki,
zostanie przeniesiony plac zabaw. Projektowana powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi
około 2 900 m2. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli przyjąć do szkoły dodatkowo 500 dzieci.
Trwają prace na ul. Orzechowej w Koczargach Starych, gdzie prowadzona jest budowa drogi, nowego
chodnika, odwodnienia i oświetlenia. W lipcu planowane jest wszczęcie postępowania w zamówieniu
na przebudowę ul. Klonowej w Koczargach Starych. Chcemy jak najszybciej ruszyć z pracami, ponieważ
inwestycja ta jest od dawna oczekiwana przez mieszkańców i znacząco poprawi bezpieczeństwo,
szczególnie dla pieszych na odcinku objętym przebudową.
Teraz coś dla ducha. Serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w wydarzeniach
kulturalnych i edukacyjnych, jakie przygotowaliśmy w tym sezonie. 26 czerwca otworzyliśmy cykl
wydarzeń w ramach Kulturalnego Lata w gminie Stare Babice. Tego dnia przed Urzędem Gminy odbył
się koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Capella Bydgostiensis pod batutą
Bernarda Chmielarza. Podczas koncertu uroczyście wręczono Panu Krzysztofowi Grzelakowi nagrodę
„Babinicz 2019”. Mam nadzieję, że ta nowa formuła uhonorowania osób szczególnie zasłużonych
dla naszej wspólnoty samorządowej stanie się nową babicką tradycją.
Już 3 lipca zapraszam na kolejne wydarzenie, czyli Eko-Piknik, który odbędzie się na Polanie Dwóch
Stawów w Zielonkach-Parceli. Szykujemy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym warsztaty
i konkursy o tematyce ekologicznej . Zachęcam Państwa do uczestnictwa w Eko-Pikniku całymi
rodzinami. Będzie to doskonała okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli zabawy
i edukacji ekologicznej.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy akcję Lato w Gminie, podczas której nasze szkoły podstawowe
organizują półkolonie. Dziękuję Państwu za ogromne zainteresowanie naszą akcją, do której zgłoszonych
zostało już ponad 400 uczestników.
Ponadto dla wszystkich mieszkańców przygotowaliśmy bogatą propozycję atrakcji na lato,
m.in.: kino, a nawet teatr na leżakach czy dwudniowy zlot Food Trucków, którym zakończymy
tegoroczną akcję Kulturalne Lato.
Ogromnie cieszy mnie fakt, że po pandemii wróciliśmy do organizacji naszego gminnego
Eko-Targu. Od tego sezonu zwiększamy jego częstotliwość, a dzięki temu świeże i zdrowe produkty
będą mogli Państwo kupować na parkingu przy Urzędzie Gminy dwa razy w miesiącu: w każdą drugą
i czwartą sobotę miesiąca. Jeśli utrzymają się aktualne zasady i zalecenia sanitarne, targ będzie mógł
funkcjonować do początku października.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie gminy za rok 2020 rok, który jest
dostępny na stronie urzędu: https://stare-babice.pl/raport-o-stanie-gminy-za-2020-rok/. Obejmuje
on podsumowanie mojej działalności, jak również całego Urzędu Gminy. Znajdziecie w nim Państwo
m.in. informacje o realizacji programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
Pamiętając o rozpoczynających się właśnie wakacjach, chciałbym Państwu życzyć dużo słońca,
spokoju i odpoczynku od codziennych problemów i trosk.
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli podpisana
16 czerwca została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Wykonawcą
robót będzie Lindner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy to 24 749 251,95 zł brutto.

Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice i Adam
Jakóbiec – Członek Zarządu Lindner Sp. z o.o.

Termin wykonania robót budowlanych wynosi 16 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, termin uzyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 18 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
W ramach umowy do wykonania jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi, które obejmują m.in.: realizację
ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementów małej architektury, takich jak kosze na śmieci i ławki.
Projektowane są także utwardzenia (chodniki, place, dojazd
do budynku z parkingiem oraz połączenie komunikacyjne
piesze z istniejącą infrastrukturą szkoły). Planowane jest również częściowe ogrodzenie terenu.
tekst: UGSB
projekt: mgr inż. arch. Marcin Karbownik
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
27 maja 2021 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 8 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/245/2020 w sprawie scalenia i podziału
nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym –
kompleks 2
2. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
3. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 w sprawie realizacji
i zmiany „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Stare Babice powyżej 65 roku życia” na 2021 rok
4. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice
5. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego
6. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
7. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 z dnia 27 maja 2021
r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Stare Babice na 2021 rok
8. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej 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 zakładce „Prawo lokalne”.
opr. IB

Posiedzenie VIII sesji Młodzieżowej Rady Gminy
W piątek 21 maja odbyła się VIII sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Było to bardzo owocne posiedzenie,
obfitujące w wymianę zdań i dyskusje nad podejmowanymi uchwałami. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu
kworum, rozpatrzeniu wniosków w sprawie zmiany porządku obrad, radni przyjęli protokół z VII sesji.
Pierwszą sprawą, która trafiła na agendę było omówienie spraw związanych z organizacją „Lata w gminie”.
Bieżący rok jest bardzo trudny, ponieważ pandemia
w zasadzie uniemożliwia długofalowe planowanie, stąd też pod znakiem zapytania stała organizacja
tego wydarzenia. W poprzednich
edycjach akcja ta cieszyła się dużym
zainteresowaniem rodziców i dzieci,
ponieważ dawała możliwość kreatywnego zagospodarowania czasu
wolnego w wakacje. Z tego powodu
młodzieżowi radni z wielką radością
przyjęli informację, że mimo przeciwności losu Urząd Gminy i jednostki organizacyjne łączą siły, by
zapewnić dzieciom wakacyjne atrakcje. Czas lata to także przygotowanie do wyborów radnych Młodzieżowej Rady Gminy II kadencji, które
są planowane na przełom września
i października. Obecnym członkom
6
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Rady bardzo zależy na tym, by ich rówieśnicy znali ich
działania oraz chętnie startowali w nadchodzących
wyborach. Wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić,
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by wśród młodych była jak największa świadomość
o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Gminy.
Następnie rozpatrzyliśmy projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Gminy
dotyczącego utworzenia w Starych Babicach miejsca Free Graffiti. Podjęte działania w tym kierunku
to jasny sygnał, że Młodzieżowa Rada Gminy chce
wsłuchiwać się w głos młodych mieszkańców naszej
gminy i podążać za ich potrzebami. Free Graffiti to
specjalnie wyznaczone miejsce, w którym każdy
pasjonat sztuki ulicznej mógłby zgodnie z prawem
namalować swoje dzieło. Warto podkreślić, że dawniej graffiti jednoznacznie uznawano za wandalizm.
Dzisiaj prace najznamienitszych artystów ulicznych
potrafią być wystawiane w największych domach
aukcyjnych na całym świecie i licytowane za niebotyczne sumy. Jak zaznaczono w treści stanowiska,
tego typu inicjatywy są szczególnie ważne, zwłaszcza w czasie po pandemii, kiedy młodzież wraca do
szkół po kilku miesiącach izolacji, która okazała się
szkodliwa dla zdrowia psychicznego. Stanowisko zostało poparte przez 11 radnych, a 1 wstrzymał się od
głosu.
Później radni dyskutowali na temat uchwały
w sprawie powołania Komisji Kultury. Ze względu
na to, że Młodzieżowa Rada Gminy chętnie współpracuje z Biblioteką Publiczną, Domem Kultury czy
Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wydaje się
zasadne powołanie wewnętrznego organu, na który
zostałyby scedowane zagadnienia z zakresu kultury
i sportu. Kandydat na przewodniczącego komisji,
Kacper Kostanek powiedział, że zdaje sobie sprawę
z krótkiego czasu, który pozostał do końca kadencji,
jednak zapewnił, że chciałby go jak najefektywniej
spożytkować, przede wszystkim poprzez współpracę. Ostatecznie w skład komisji weszli: Kacper Kostanek – przewodniczący, Sebastian Bek, Maja Kaczurba, Krystian Pacocha i Emilia Żółcińska.
W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący Jan Waligóra przedstawił sprawozdanie ze
swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Mówił m.in. o udziale w Ogólnopolskim Forum Polityki Młodzieżowej, szkoleniach w ramach akcji „Masz
Głos”, posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej
i spotkaniu ze szwedzką młodzieżą. W czasie wolnych wniosków i informacji radny Krystian Pacocha
zapytał o sytuację komunikacji miejskiej w Starych
Babicach oraz o to, czy jest szansa na jej poprawę.
Odpowiedzi udzielił przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz.
Na koniec przewodniczący Jan Waligóra zamknął
sesję i podziękował radnym oraz gościom za udział.

Spór o działkę 180 trwa
„Covidove osiedle” na terenie działki 180 w Janowie prawdopodobnie nie powstanie. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Warszawie zweryfikował
plany dewelopera i nie dopuścił do budowy domów w otulinie rezerwatu „Łosiowe Błota”.
Wyrok WSA w Warszawie oddalił skargę dewelopera na
decyzję Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wstrzymującego budowę osiedla w środku lasu.
Inwestor nie będzie mógł, powołując się na ustawę koronawirusową, wybudować w trybie pilnym domów do
rekonwalescencji po chorobie.
Nadzór budowalny wstrzymał budowę dopiero po
licznych interwencjach formalnych stowarzyszeń społecznych, w tym po zorganizowaniu protestu przed
działką 180 we wrześniu ubiegłego roku.
Mimo to, sprawa działki 180 wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Wciąż nie sporządzono uzasadnienia
do wyroku, więc nie wiadomo, czy to koniec drogi
sądowej.
Deweloper – Marian Okręglicki nie określił jeszcze,
czy będzie odwoływał się od wyroku sądu. Jak powiedział w rozmowie dla TVP, ma jeszcze kilka pomysłów,
które można zrealizować na tym terenie.
Tymczasem walka o działkę 180 przeniosła się do internetu. Sześć pozarządowych organizacji podpisało list
mówiący o wywłaszczeniu działki pod cele publiczne,
a sprawę pilotuje Urząd Gminy Stare Babice. Na razie
kwestią sporną są pieniądze. W tej chwili można opierać się na wycenie rzeczoznawcy, który ten teren ocenił
jako leśny, przeznaczony pod zalesienie, a nie pod zabudowę. Urzędnicy i społecznicy mówią o kwocie 4 mln zł,
lecz inwestor chciałby uzyskać cenę 24 mln zł.
tekst: IB; foto: AK

Tekst: J. Waligóra
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Podatki lokalne – co warto wiedzieć?
Podatki często mylnie kojarzone są wyłącznie
z Urzędem Skarbowym. Decydujący wpływ na rozwój Gminy mają podatki lokalne. Stanowią one jedno ze źródeł dochodów samorządu terytorialnego.
Zgodnie z prawem władze samorządowe mają prawo
do ustalania wysokości tych podatków oraz wprowadzania ulg i zwolnień.
Podatki lokalne są dochodem własnym i stanowią dla
naszej Gminy około 11 % całej kwoty budżetu. W znacznym stopniu wpływają one na to, jakie inwestycje, jako
organ samorządowy, jesteśmy w stanie samodzielnie
przeprowadzić.
Jednym z podatków lokalnych, a zarazem najbardziej dochodowym dla Gminy jest podatek od nieruchomości, czyli tzw. podatek majątkowy. Jest to opłata
za posiadanie – jak sama nazwa wskazuje – nieruchomości (ziemi i budynków).
Inny rodzaj podatku lokalnego to podatek rolny.
Tym rodzajem opodatkowania podlegają grunty ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Kolejny to podatek leśny. Podlegają mu określone
w ustawie lasy, z wyjątkiem tych, przeznaczonych na
wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

WYMIAR PODATKU
Podatek muszą płacić nie tylko ci, którzy są właścicielami nieruchomości lub jej części (gruntu, domu,
mieszkania, budynków takich jak hale magazynowe
czy obiekty biurowe), lecz także osoby wykorzystujące wspomniane dobra jak właściciele. Mowa jest tu
o użytkownikach wieczystych gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
a także o posiadaczach mienia publicznego.
Podatki dla osób fizycznych ustalane są co roku.
Podstawą naliczenia ich wysokości są dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostę Powiatowego. O zakwalifikowaniu posiadaTERMINY PŁATNOŚCI
nych przez podatnika gruntów i budynków do daneTerminy płatności rat podatkowych przypadają na ma- go rodzaju podatku decyduje jego klasyfikacja w wyrzec, maj, wrzesień i listopad. Bardzo ważne jest do- żej wymienionej ewidencji.
trzymywanie tych terminów, by unikObowiązkiem podatnika jest złoDecydujący
wpływ
nąć upomnienia wysyłanego z Urzędu
żenie informacji o nieruchomościach
Gminy, czy – w razie dalszego nieurena rozwój Twojej Gminy i obiektach budowlanych, gruntach
gulowania należności – wystawienia
lub o lasach. Musi być ona wypełniona
mają podatki lokalne.
tytułu wykonawczego, czyli skierowana odpowiednim formularzu, jednonia sprawy długu do naczelnika urzędu skarbowego.
litym dla wszystkich samorządów. Podatnik ma 14 dni
Przydatnym narzędziem przypominającym o termi- na złożenie takiej informacji w przypadku nie tylko
nach płatności kolejnych rat jest system eBOI – Elek- np. zakupu mieszkania czy innej nieruchomości, lecz
troniczne Biuro Obsługi Interesanta dostępne pod także zmiany klasyfikacji gruntu, wynajmu go na cele
adresem https://starebabice.eboi.pl/ oraz w aplikacji prowadzenia działalności gospodarczej, dzierżawy, zado pobrania z Google Play i AppStore. Osoby zalogo- kończenia budowy, rozpoczęcia użytkowania budynku
wane na eBOI mogą kontrolować aktualny stan swo- czy postanowienia o nabyciu spadku. Organ podatkoich należności za odpady i podatki. System umożliwia wy ma możliwość dochodzenia należnego podatku za
też realizowanie wpłat za pomocą szybkich płatności, pięć lat wstecz.
przypomina również o zbliżającym się terminie sms-em
Decyzje podatkowe doręczane są podatnikom na
lub wiadomością przesłaną na adres e-mail. Wszystkie przełomie lutego i marca każdego roku za pośredfunkcje systemu eBOI opisane zostały na stronie inter- nictwem sołtysów, pracowników Urzędu, Poczty
netowej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce EBOI: Polskiej oraz drogą elektroniczną, poprzez platforhttps://stare-babice.pl/eboi-zalatwiaj-sprawy-bez- mę ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Admini-wychodzenia-z-domu.
stracji Publicznej).
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JAK OTRZYMAĆ DECYZJĘ DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ?
Wystarczy zarejestrować się na platformie ePUAP,
wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy oświadczenie.
Druk dostępny jest na stronie: https://stare-babice.
pl/wp-content/uploads/2021/01/oswiadczenie-ePUAP.pdf
WARTO WIEDZIEĆ!
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wtedy decyzję o wymiarze podatku doręcza się
każdemu współwłaścicielowi oddzielnie. Również wtedy, gdy współwłaścicielami są małżonkowie. Zapłata
podatku w całości przez jednego ze współwłaścicieli
powoduje zwolnienie z tego obowiązku pozostałych.

KONTROLE
Urząd ma możliwość przeprowadzania wyrywkowych
kontroli nieruchomości. Mogą dotyczyć one tego,
czy mieszkaniec zgłosił swoją powinność podatkową w stosunku do Gminy oraz czy informacje zawarte w deklaracjach są zgodne ze stanem faktycznym.
Kontrolowane są: powierzchnia gruntów, budynków
i sposób ich wykorzystania, a także budowle związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
WARTO PAMIĘTAĆ!
Podatnikiem jest właściciel nieruchomości, co oznacza,
że na nim spoczywa obowiązek ujawnienia wynajmowanych powierzchni.
tekst: GB we współpracy z Referatem Podatków

70 lat Bemowa w Warszawie i Transatlantycka
Centrala Radiotelegraficzna
Sąsiedzka dzielnica Bemowo z okazji 70. rocznicy dołączenia jej do Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowała wystawę przy Forcie Bema.

Warto wybrać się na spacer w stronę ulicy Obrońców
Tobruku. Na ogrodzeniu placu zabaw przy Forcie Bema
zawisła wystawa „Bemowo wczoraj i dziś”. Ekspozycja
będzie dostępna do 30 lipca.
Na fotografiach przedstawiony został zarys historii
Bemowa i to, jak zmieniała się ta dzielnica na przestrzeni lat. Na trzech planszach przedstawiona została

także historia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej
Centrali Nadawczej Stare Babice. Materiały zostały przygotowane na podstawie wystawy poświęconej Radiostacji Transatlantyckiej zrealizowanej przez
Urząd Gminy Stare Babice na 1. piętrze Domu Kultury
Stare Babice w Zielonkach-Parceli.
opr. AK/foto: ze strony www.bemowo.waw.pl
Nr 6 (298) czerwiec/lipiec 2021
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Parkuj i nie płać!

Mandat i punkty karne za niedozwolone
parkowanie

W ostatnich latach centrum Starych Babic szybko
rozbudowuje się i unowocześnia. Zmienił się wygląd i charakter ulicy Rynek i bliskich okolic. Nowa
infrastruktura przyciąga mieszkańców, oferuje wiele
udogodnień, ale też przysparza pewnych kłopotów –
głównie z parkowaniem aut.
Teraz do centrum przyjeżdżamy nie tylko do Urzędu
Gminy, na pocztę, do kwiaciarni czy piekarni, ale też do
pobliskich ośrodków zdrowia, licznych firm, kancelarii,
sklepów, salonów urody i lokali gastronomicznych, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Ponadto
Złe parkowanie uniemożliwia ruch pieszych
i przejazd innych aut

mieszkańcy z dalszych części gminy zostawiają tu swoje samochody, aby autobusami z rynku dostać się do
przystanków Metro Księcia Janusza i Metro Młociny.
Ta rozwojowa sytuacja przysparza też pewnych
problemów i niedogodności – chodzi o parkowanie,

Przestronny, monitorowany i bezpłatny parking P&R
zwykle jest prawie pusty
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które jest w okolicach rynku coraz bardziej utrudnione.
Dodatkowo pamiętajmy, że w dni powszednie, w godzinach dziennych, odbywają się msze pogrzebowe,
a konwój żałobników z Kościoła pw. NMP w Starych
Babicach przemieszcza się na cmentarz parafialny.
Bardzo często trudno jest przejechać ulicą Rynek
z powodu aut pozostawionych na chodnikach i w miejscach niedozwolonych, oznaczonych znakiem zakazu
zatrzymywania się. Straż Gminna ma codziennie pełne
ręce roboty, upominając i spisując niefrasobliwych kierowców.
Trzeba pamiętać, że parkowanie w niedozwolonych
miejscach powoduje m.in.: utrudnienia w przejeździe
dla innych użytkowników drogi czy zagrożenie i utrudnienia dla pieszych. Za nieprawidłowe parkowanie możemy otrzymać mandat w wysokości od 100 do 300 zł.
Do tego dochodzą punkty karne. Należy pamiętać, że
gmina jest monitorowana, a nagranie z monitoringu
również może być podstawą wezwania do zapłaty kary.
Na takich zdjęciach widać datę i godzinę parkowania.
Przepisy zakazują zatrzymywania się i parkowania
również w zatokach autobusowych,
co często jest ignorowane na babickim
rynku – Drodzy Mieszkańcy, nie ma
znaczenia, czy zatrzymaliście się na
30 sekund czy na 3 minuty. Zakaz postoju wyklucza każde z takich zdarzeń
– apeluje Komendant Straży Gminnej,
który przypomina wszystkim mieszkańcom, że tuż obok kościoła, w ścisłym
centrum Starych Babic, mamy bezpłatny, bezpieczny, monitorowany parking P&R na 53 pojazdy. W przypadku
braku miejsc na rynku, dojście z parkingu P&R nie zajmie więcej niż 4 minuty,
a droga może też poprowadzić przez
babicki park, co z pewnością wpłynie
pozytywnie na samopoczucie kierowcy.
tekst: GB; foto: AK
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Kontynuujemy doświetlanie przejść dla pieszych

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest jednym z najważniejszych zagadnień na liście priorytetów włodarzy gminy Stare Babice. Szczególnie ważne są tu aspekty ciągłego zmniejszania ryzyka wypadków wśród
uczestników ruchu drogowego.
Z myślą o podnoszeniu bezpieczeństwa pieszych
i osób zmotoryzowanych w budżecie Gminy na rok
2021 zabezpieczone zostały środki na realizację zadania
pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy”.
W połowie maja 2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami
i uzgodnieniami, uzyskanie zaświadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wykonanie
robót budowlanych i uruchomienie oświetlenia. Za
najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: WOLTE
Karolina Kaczmarska z siedzibą w Starych Babicach.
22 czerwca ukazało się zawiadomienie o wyborze
tej oferty. Aby zawrzeć umowę musi minąć 5 dni od
chwili publikacji zawiadomienia (czas na ewentualne
odwołania pozostałych Wykonawców). Wartość zamówienia wynosi 115 620 zł. Prace będą realizowane
w siedmiu miejscach gminy:
1) Borzecin Duży ul. Warszawska skrzyżowanie
z ul. Poprzeczną (2 przejścia);
2) Borzecin Duży ul. Poprzeczna przy wjeździe
na parking szkolny;
3) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie
z ul. Szembeka;

4) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie
z ul. Wołodyjowskiego przy sklepie Carrefour;
5) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie
z ul. Osiedlową;
6) Lipków ul. Mościckiego na wysokości
posesji nr 14;
7) Koczargi Stare ul. Akacjowa skrzyżowanie
z ul. Jarzębinową.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/459641.
Wyżej opisane prace będą połączone z realizacją zadania z „Budżetu obywatelskiego Mazowsza” pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”. Zostaną one stworzone
w newralgicznych punktach Borzęcina Dużego: przy
kościele na ul. Warszawskiej oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W skład projektu będą wchodziły
czujniki ruchu pieszego, czujnik ruchu podtrzymujący
pracę systemu oraz znaki drogowe D6 wraz z lampami
ostrzegawczymi, umieszczonymi nad znakiem w celu
poprawienia jego widoczności.
Warto przy okazji wspomnieć, że w ubiegłym roku
doświetlono 11 przejść dla pieszych, w tym 10 na ulicy
Warszawskiej, która jest drogą wojewódzką. Cały opis
zadania umieszczony jest na stronie –https://bom.mazovia.pl/projekt/80
tekst: ID/ foto: UGSB
Nr 6 (298) czerwiec/lipiec 2021

11

GMINA URZĄD TEREN

W upały pomagaj
zwierzętom
Upalne miesiące często są tragedią dla tysięcy
zwierząt. Wielu z nas stara się im pomóc, wystawiając miski z wodą w ogrodach, na balkonach
czy parapetach.
Woda jest niezbędna, aby chronić zwierzę przed odwodnieniem.
Pamiętaj! W czasie upałów wystaw miskę z wodą
psom, wolno żyjącym kotom, ptakom, owadom i innym zwierzętom!
Kiedy zobaczysz zwierzęta potrzebujące pomocy,
m.in. wolno biegające psy, które mogły uciec z posesji,
postaraj się zabezpieczyć je i nie wahaj się zadzwonić
po pomoc.

Straż Gminna – 22 721 02 11, 722 53 92
Policja – 997
Klinika Vetriver – 22 721 00 75
tekst: IB/foto: Adobe Stock

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
W tym roku odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbywał się w soboty: od 27 lutego do
27 marca. Mieszkańcy gminy chętnie korzystali z możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Zebrano
ich blisko 149 ton.
W związku z pojawiającymi się propozycjami przeprowadzenia takiej akcji w innym terminie, mając na
uwadze realizację potrzeby mieszkańców, chcemy
wybrać na przyszłość jak najbardziej optymalny termin odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zachęcamy więc do zgłaszania pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dogodnego
dla Państwa terminu przeprowadzenia takiej akcji
w następnych latach. Wiadomość prosimy wysyłać na
adres e-mail: odpady@stare-babice.pl lub dzwoniąc
pod nr tel.: 22 730 80 90/12.
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Przypominamy również, że w Starych Babicach,
przy ul. Dworkowej, funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK),
do którego przyjmowane są dostarczane przez
mieszkańców odpady powstające w gospodarstwach
domowych na terenie gminy Stare Babice (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Gminy: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow/.
tekst: UGSB/fto: Adobe Stock
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Nie radzisz sobie z problemami?
U nas znajdziesz pomoc!
Zadzwoń – 601 938 288
Osoby przeżywające traumę, kryzysy życiowe, rozwojowe, długotrwały stres, złość, lęki, nerwice, zaburzenia osobowości, a także
chorzy ze spektrum autyzmu, z cechami Aspergera, ADHD, osoby
po próbach samobójczych i ich rodziny mogą liczyć na bezpłatne
wsparcie psychologa w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Pomoc oferuje Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog,
psychotraumatolog, psychoterapeuta i terapeuta.
Jej motywacją do pracy jest możliwość towarzyszenia i pomocy osobom doświadczającym poczucia
bezsilności, bezradności i beznadziejności. Terapia ma
za zadanie wesprzeć pacjenta w stopniowym uzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem, odzyskiwaniem
nadziei, pokonywaniem własnych lęków, budowaniu
samoświadomości, przywracaniu sensu życia, nadawaniu mu ładu i znaczenia.
Pani Agnieszka ukończyła Psychologię Kliniczną
i Zdrowia na Uniwersytecie SPWS w Warszawie, studia

podyplomowe specjalizacyjne Psychotraumatologia
na Uniwersytecie SWPS, jest w trakcie certyfikacji
w Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Oddział
Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Jana Babińskiego w Krakowie.
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy.
Telefony: 22 722 04 93, 601 938 288.
DYŻURY: czwartki godz. 10.00 -19.00
mail: gkrpa@stare-babice.pl.
Justyna Szczepanik
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Zamień 4 koła
na 2 kółka
Ciepłe dni, których coraz więcej doświadczamy, zachęcają
do przebywania na świeżym
powietrzu i wybierania różnych form aktywności. Jedną
z nich jest jazda rowerem.
Pozytywny wpływ roweru na
nasz organizm
Regularna jazda rowerem ma
zbawienny wpływ na nasz organizm. Według badań specjalistów osoby systematycznie
poruszające się rowerem żyją średnio od 2 do 6 lat
Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym na
dłużej od osób nieaktywnych fizycznie. Korzyści do- korzyść roweru jest możliwość zaoszczędzenia pieniętyczą układu mięśniowego (pracuje wiele partii mię- dzy. Koszt zakupu jednośladu o wiele niższy od ceny za
śni), kostno-stawowego (w stawach utrzymywana jest samochód. Utrzymanie i eksploatacja roweru to koszt
właściwa ruchomość), krążeniowego (lepszy obieg nieporównywalnie niższy niż koszt posiadania auta – odtlenu i krwi) oraz oddechowego (dochodzi do wzro- chodzą wydatki za benzynę, ubezpieczenie, przeglądy,
stu objętości i pojemności serca
naprawę, serwisowanie czy miejsce
oraz płuc). Dla osób mających
parkingowe.
ZALETY
JAZDY
NA
ROWERZE:
mało czasu na ćwiczenia na siłowni jazda rowerem może zastąpić
ROWER, A EKOLOGIA
Nie stoi w korkach.
trening cardio.
Rower to najbardziej ekologiczny
Nie hałasuje.
Ponadto ten rodzaj aktywności
i ekonomiczny środek transportu
Nie powoduje smogu.
przyczynia się do poprawy samow terenach zurbanizowanych. MożNiedużo kosztuje.
poczucia i zmniejszenia stresu,
na nim wjechać i do centrum miasta
Zajmuje mało miejsca.
co z kolei przekłada się na nasz
i do lasu, a jego wpływ na środowiKształtuje ciało.
stan psychiczny, tak bardzo ważsko będzie znikomy. Rowery nie
Podnosi jakość zdrowia.
ny szczególnie dzisiaj, w okresie
emitują praktycznie żadnego hałasu
Daje dużo radości.
po pandemii.
ani zanieczyszczeń powietrza, taPoprawia samopoczucie.
kich jak: dwutlenek węgla, pyły czy
Pomaga w transporcie rzeczy.
ROWEREM DO PRACY I SZKOŁY
tlenki azotu. Nawet uznawany za
Nadaje
się
dla
każdego.
Rower udowadnia, że podróż do
bardziej ekologiczny transport puszkoły i pracy wcale nie musi być
bliczny nie może się z nimi równać
bezproduktywna.
Wspomniane
w tym zakresie.
wytwarzanie się endorfin daje nam zastrzyk dobrej enerNie bez znaczenia jest również fakt, iż więcej rowegii na cały dzień, wprawia w dobry humor, wpływa na rów to mniejsza ilość samochodów na naszych drojakość pracy i relacje z ludźmi. Omawiany środek trans- gach, a tym samym mniejsze korki i mniej spalin.
portu polecany jest młodzieży i pracownikom biurowym
Idealnie dla środowiska i naszego portfela będzie,
a więc osobom, które znaczną część dnia spędzają, sie- jeśli postaramy się o pojazd używany, kupiony z tzw.
dząc w jednej pozycji.
drugiej ręki lub wykonany z trwałych materiałów, któDojazd rowerem pozwala zaoszczędzić czas. Cyklista re wyeliminują konieczność szybkiej wymiany naszego
nie musi poruszać się tą samą trasą, co samochody – środka lokomocji na nowy.
może korzystać ze skrótów przez parki czy skwery. Korki
Jazda rowerem oprócz odrobiny wysiłku nic nas nie
również nie powinny stanowić większego wyzwania. Po kosztuje – oszczędzamy czas i pieniądze, a przede
przybyciu do celu nie tracimy czasu na krążenie i szuka- wszystkim dbamy o środowisko – nie uczestniczymy
nie miejsca parkingowego.
w produkcji smogu.
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ZANIM WSIĄDZIEMY NA ROWER, WARTO
PRZYPOMNIEĆ JAKIE PRZYSŁUGUJĄ NAM
PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO ROWERZYSTOM
Aby bezpiecznie poruszać się po drogach nie stwarzając zagrożenia, musimy przestrzegać obowiązujących przepisów. Wszakże rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego tak samo
jak kierowca samochodu, czy motocyklista.
Prawo o ruchu drogowym wymienia następujące
obowiązki:
• obowiązek ruchu prawostronnego (jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej);
• obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub
pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystanie z chodnika lub drogi dla
pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
o 
opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
o 
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której
ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz
pasa ruchu dla rowerów;
o 
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu
rowerzysty na jezdni.
• obowiązek poruszania się po poboczu, chyba
że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu
utrudniałby ruch pieszych;
Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych kierujący
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Istotne jest
też wyraźne sygnalizowanie manewrów – ważne
aby robić to odpowiednio wcześnie.
tekst: KB; foto: Adobe Stock

Kontrola zbiorników
bezodpływowych (szamb)
Informujemy, że na terenie gminy Stare Babice trwają kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb)
przeprowadzane wspólnie przez pracowników Urzędu Gminy i funkcjonariuszy Straży Gminnej. Podczas
kontroli właściciele nieruchomości zobowiązani są do
okazania ostatniej umowy podpisanej z uprawnionym
przedsiębiorcą oraz przynajmniej trzech ostatnich rachunków za usługę opróżnienia szamba.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.
Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę na
opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz transport
nieczystości ciekłych. Przypominamy, że usługę wywozu
ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stare Babice. Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości płynnych
w gminie Stare Babice znajduję się na stronie internetowej
Urzędu Gminy Stare Babice www.stare-babice.pl w zakładce: Ochrona środowiska > Odpady > Zbiorniki na nieczystości ciekłe. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości
musi otrzymać potwierdzenie uiszczenia opłaty.
Właściciel nieruchomości lub wyznaczony pełnomocnik zobowiązany jest do przebywania na terenie danej
nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego; poza tym, winien
jest przedstawić umowę oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez uprawnionych
przedsiębiorców.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości
płynnych w sposób niezgodny z prawem grozi mandatem karnym, a nawet skierowaniem sprawy o ukaranie
do sądu.
tekst: UGSB, Referat Ochrony Środowiska/foto: Adobe Stock
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Posiedzenie sprawozdawcze Gminnej Rady Seniorów
I Kadencji w Starych Babicach
28 maja odbyło się posiedzenie Rady Seniorów, na
którym podsumowaliśmy 5-letnią kadencję działań
na rzecz seniorów naszej gminy. W posiedzeniu udział
wzięli zaproszeni goście: wójt gminy Sławomir Sumka, zastępca wójta Katarzyna Sońta, przewodniczący
Rady Gminy Henryk Kuncewicz, sekretarz Gminy Michał Więckiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Napurka, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszka Matuszewska, dyrektor
Domu Kultury Janusz Czaja, dyrektor Biblioteki Gminnej Maciej Tuzimski, dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Jarosław Płóciennik, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jan Waligóra i opiekun
MRG Justyna Szczepanik, organizatorka „Szlachetnej

Paczki” w Starych Babicach Marzena Jakutowicz oraz
pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej.
Przewodniczący Tadeusz Wiśniewski przeczytał
szczegółowe sprawozdanie, a seniorzy-radni uzupełnili je osobistymi uwagami.
Z zadowoleniem przyjęliśmy słowa uznania, wygłoszone pod adresem członków Rady przez zaproszonych gości. Wójt gminy Sławomir Sumka ocenił bardzo pozytywnie duży wkład Rady Seniorów I kadencji
w realizację Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej i podziękował za zaangażowanie i skuteczne działania na
rzecz starszego pokolenia naszej społeczności.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Podsumowanie pierwszej
kadencji Gminnej Rady Seniorów
Starobabicka Gminna Rada Seniorów pełniła swoją pierwszą kadencję od 6 czerwca 2016 roku do 6 czerwca 2021 roku. Rada została
powołana Uchwałą nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15.12.2015 r. na okres 4 lat, a następnie na
wniosek Wójta Uchwałą z dnia 28.05.2020 r. przedłużono jej kadencję, uzasadniając to pandemią Covid-19.
Podstawą działań Rady jest znowelizowana Ustawa
o Samorządach Gminnych z 12.10.2013 r. art. 5c, która
nadała Radom Seniorów kompetencje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne.
Głównym celem, od początku działania Starobabickiej Rady, było wspieranie naszych rówieśników,
zapewnienie im możliwości aktywnego starzenia się
w zdrowiu, prowadzeniu samodzielnego i satysfakcjonującego życia – nawet przy ograniczeniach funkcjonalnych wynikających z wieku.
Dobra współpraca z Władzami Gminy pozwoliła na
realizację wielu zadań, a jednym z najważniejszych
było opracowanie i zatwierdzenie Lokalnej Strategii
Polityki Senioralnej na lata 2019–2030. Opracował
ją zespół wyłoniony spośród członków naszej Rady.
Kolejnym dużym projektem było pozyskanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wsparcie
przez Wójta, Radę Gminy i zaangażowanie GOPS
doprowadziło do podpisania umowy z Fundacją
„Manko” z czasopisma „Głos Seniora”, którego jesteśmy partnerem, a 11 września 2018 roku miało miejsce
uroczyste wręczenie pierwszych Kart.
„Koperta Życia” to kolejna inicjatywa Rady. W ramach projektu „Bezpieczna Gmina dla Seniorów”
16
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11 kwietnia 2019 roku pierwsze Koperty wręczał uroczyście wójt Sławomir Sumka. Zarówno Karty, jak
i Koperty Życia wydawane są na bieżąco.
Zapoczątkowaliśmy również tworzenie tradycji lokalnych wydarzeń, m.in.:
• Powiatowego Dnia Sportu Seniora „Z uśmiechem”;
• „Seniorzy – Seniorom” cykl koncertów okolicznościowych w domach opieki w gminie;
•
„Każde sołectwo wspiera działania seniorów” –
projekty z funduszy sołeckich;
Byliśmy organizatorami i współorganizatorami
wielu spotkań okolicznościowych, imprez, wyjazdów, warsztatów, szkoleń, np.: corocznego udziału
w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie; uczestnictwa zespołu „Sami Swoi” z Borzęcina
w II Przeglądzie Artystycznym Osób Starszych organizowanym przez MCPS; powołania zespołu artystycznego „Bez Nazwy” i wyposażeniu go w sprzęt
nagłaśniający.
Aby efektywnie realizować zaplanowane zadania,
współpracowaliśmy z organizacjami senioralnymi:
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora
„Nadzieja”, Zespołem „Sami Swoi”, Zespołem „Bez
Nazwy”, Domem Kultury Stare Babice, Gminną

Z ŻYCIA GMINY

Biblioteką oraz z GOSiR-em, tworząc każdego roku
Plan Zajęć Aktywnego Seniora.
Systematycznie wspieraliśmy podmioty realizujące
zadania z zakresu aktywności fizycznej, promując je
w środowisku senioralnym. Zainicjowaliśmy powstanie w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym drugiego miejsca zajęć ruchowych, co zwiększyło liczbę
aktywnych seniorów. Aby podejmować adekwatne
decyzje w zakresie aktywności ruchowej, już w roku
2017 zaprosiliśmy dr Sylwię Nowacką-Dobosz z AWF
w Warszawie do zbadania sprawności funkcjonalnej
naszych seniorów 60+.
Propagowaliśmy zdrowy styl życia, szczepienia
ochronne, badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn – mammografię, PSA. Dzięki nawiązanym kontaktom ze: Stowarzyszeniem „Uroconti” – Anną Sarbak,
„Na pomoc niesamodzielnym” – Elżbietą Szwałkiewicz,
SANEPID-em – dr. Markiem Posobkiewiczem, zapraszaliśmy ww. wykładowców na prelekcje realizowane
przez UTW, udzielaliśmy informacji o warsztatach,
szkoleniach i spotkaniach istotnych dla starszych osób.
Tworzyliśmy warunki do integracji międzypokoleniowej, która jest podstawą każdego społeczeństwa. W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Jesteś
widoczny, jesteś bezpieczny – noś odblaski” odbyło się
spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej ze Starych
Babic z przedstawicielami Organizacji „Soroptimist International” i wręczenie odblasków. W akcji „Zrozumieć
starość” realizowanej przez Fundację Zaczyn, uczniowie
klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym testowali kombinezon geriatryczny.
Współpracujemy też z powołaną w 2020 roku Młodzieżową Radą Gminy, z którą łączą nas podobne cele i planowane wspólne projekty.

Dzieliliśmy się „dobrymi praktykami” z zaprzyjaźnionymi radami seniorów na Pikniku Senioralnym w 2017 roku,
na sesjach naszej Rady gościliśmy seniorów z Leszna, Izabelina, a wizytami studyjnymi wymienialiśmy się z Radami Seniorów z Bychawy i Niedźwiady z woj. lubelskiego.
Dbaliśmy o bogaty i różnorodny przekaz informacji,
które zamieszczaliśmy:
– na stronie internetowej gminy w zakładce Seniorzy;
–
w gablotach umieszczonych w Klubie Mieszkańca,
Domu Kultury i Urzędzie Gminy;
– w „Gazecie Babickiej” na stronach poświęconych seniorom;
– na tablicach sołeckich.
Podnosiliśmy swoje kompetencje w wielu szkołach
letnich, warsztatach i szkoleniach. Obradowaliśmy na
40 sesjach i kilkudziesięciu spotkaniach roboczych,
pełniliśmy dyżury konsultacyjne. Rada Seniorów nie
dysponuje własnym budżetem, ale pozyskaliśmy z Fundacji Zaczyn, funduszy Dialogu Społecznego, funduszy
sołeckich i sponsorów kwotę 47 985 zł, która została
rozdysponowana na projekty dla seniorów w UTW
i Klubie „Nadzieja”.
Wyjątkowe wyzwania przyniósł czas pandemii Covid-19, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi Władz Samorządowych, Rady Seniorów i wolontariuszy seniorzy
nie zostali wyizolowani czy wykluczeni. Osobom starszym zaproponowano zajęcia online: gimnastykę, tańce, wykłady. Odbyło się Noworoczne Spotkanie Seniorów i jako jedyni w powiecie – seniorzy z UTW – wzięli
udział w konkursie „Stylowi Seniorzy”. Już od marca
2020 roku działał dla nich telefon zaufania.
Dziękujemy wszystkim za wspieranie projektów realizowanych na rzecz najstarszych mieszkańców naszej
gminy.
ciąg dalszy na s. 18
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Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”
8 czerwca (tradycyjnie we wtorek) odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”. Jakże miło było się
w końcu zobaczyć, usłyszeć, porozmawiać bez pośrednictwa internetu, tak całkowicie na żywo!
Tego dnia mieliśmy przyjemność posłuchać Pani Sary
Piotrowskiej – studentki III roku AWF studiującej na
kierunku Terapia Zajęciowa, która w formie prezentacji
przybliżyła nam temat: „Jak dbać o skórę dojrzałą”.
Szczególnąy nacisk prelegentka położyła na temat
pielęgnacji skóry dojrzałej u kobiet i mężczyzn. Omówiła, jakie czynniki mają wpływ na naszą skórę. Warto
pamiętać, że są to: używki, środowisko, styl życia, dieta, korzystanie ze słońca lub solarium, przyjmowanie
leków oraz przebyte choroby. Przedstawiła też obrazowo najczęstsze problemy skórne, które zaczynają
się pojawiać zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn po
40. roku życia. Zapoznała nas z powszechnie stosowanymi zabiegami kosmetycznymi, które poprawiają stan
skóry dojrzałej.
Pani Sara pokazała, jakie stosować maseczki, masażery do twarzy, zaprezentowała też niecodzienną
możliwość zmniejszania zmarszczek za pomocą kinesiotapingu, tzn. naklejania plastrów na zmarszczki po
delikatnym naciągnięciu skóry. Serdecznie dziękujemy
Pani Sarze za przekazane informacje.
Następne spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” odbędzie już 1 lipca 2021 roku (w czwartek) o godz. 10.30
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna, pierwsze piętro budynku). Tym razem będzie

ciąg dalszy ze s. 17

Dziękujemy dyrektorowi GOPS Alicji Napurce –
 opiekunowi
Klubu Seniora „Nadzieja” za profesjona-

18

lizm i empatię, a prezes UTW Agnieszce Matuszewskiej
za dbanie o permanentną edukację i szacunek dla studentów-seniorów.
Dziękujemy dyrektorom gminnych szkół za kształcenie w młodym pokoleniu zasad szacunku międzypokoleniowego, a dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym Beacie Błaszczak gratulujemy certyfikatu
„Szkoła Przyjazna Seniorom”.
Dziękujemy Domowi Kultury Stare Babice, z którego jesteśmy dumni – to kolejne miejsce przyjazne
seniorom, gdzie korzystają oni z 20% zniżki na bilety;
Gminnej Bibliotece Publicznej za „Robótki zręczne”,
„Dyskusyjny Klub Książki”, kursy komputerowe, prasę
senioralną; GOSiR-owi za pomoc w organizacji imprez
sportowych i motywację do rywalizacji; redakcji „Gazety Babickiej” za zapewnienie na swoich łamach miejsca
na ważne dla seniorów informacje i problemy.
Nr 6 (298) czerwiec/lipiec 2021

to spotkanie z Panią Agnieszką Kik-Głowacz – psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia,
która jest również doradcą zawodowym, socjoterapeutką, Prezesem Zarządu Fundacji Wsparcia Psychologicznego, Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian.
Pani psycholog ma dyżury w gminie Stare Babice od
listopada 2019 roku – raz w tygodniu (obecnie w czwartki) w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21,
(pierwsze piętro, pok. nr 41). Zapisy prowadzone są pod
numerem tel. 601 938 288.
Prosimy o zabranie maseczek na spotkanie Klubu
Seniora „Nadzieja” w dniu 1 lipca. Serdecznie zapraszamy.
tekst: AN/foto: IB

W imieniu naszego pokolenia dziękujemy Władzom
Samorządowym; wójtowi Sławomirowi Sumce, pod
którego gospodarskim okiem z pomocą opiekuna do
spraw osób starszych działania Gminnej Rady Seniorów
nabrały prawdziwego rozpędu, Radzie Gminy z przewodniczącym Henrykiem Kuncewiczem za przychylne decyzje, uwzględniające potrzeby osób starszych.
Wdrażając razem założenia Lokalnej Strategii Polityki
Senioralnej przekształcamy w rzeczywistość wizję Starych Babic jako miejsca przyjaznego seniorom.
Rady Seniorów kolejnych kadencji prosimy o kontynuację „dobrych praktyk” i życzymy sukcesów w ich
realizacji.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Stare Babice
I Kadencji: przewodniczący Tadeusz Wiśniewski, wice
przewodnicząca Iwona Banaszak, sekretarz Anna Czajkowska, Karol Gałecki, Marianna Kosińska, Stanisław
Malinowski, Maria Parlińska, Wanda Śladowska.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Stowarzyszenie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Kolejne rodzaje naszej aktywności
Słońce dodaje nam energii do realizacji ciekawych
aktywności. Nareszcie można wyjść z domu, spotykać
się i wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie NASZ DOM – GODNE ŻYCIE realizuje
kilka projektów w ramach zadania publicznego Gminy
Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Trwa cykl zajęć „Terapia tańcem i ruchem”. Dla
uczestników jest to okazja do aktywności sportowej,
integracji oraz zdrowego spędzenia czasu. Entuzjazm
i zapał instruktorów dodały wszystkim energii i chęci
do aktywnego, zdrowego życia.
Jesteśmy także w trakcie cyklu nowatorskich zajęć
Sensoplastyka®, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna.
Celem tych zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji
intra- oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie
przygotowanie przestrzeni do zabawy. Są to zajęcia
niedyrektywne, czyli nigdy nie zakładamy, jaki ma być
ostateczny wynik warsztatów. Wszyscy uczestnicy
otrzymują te same produkty, ale każdy sam decyduje,
co z nimi zrobi i jak wykorzysta je podczas zabawy. Na
zajęciach korzystamy z produktów spożywczych, które
są w 100% bezpieczne. Sensoplastyka® jest odpowiednia dla dzieci i dla dorosłych. Zajęcia są multikolorowe, wielozapachowe, wielosmakowe; pojawia się tu
mnogość faktur, tekstur
oraz cała paleta barw, co
wpływa na optymalny
rozwój całego organizmu.
Uczestnicy mają okazję
obserwować, jak materiał,
który jest suchy i sypki
zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki
i stały. Poznają sposoby
przemiany
materiałów
i produktów, kształtując
jednocześnie swoje zdolności manualne.
Sensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju
człowieka:
•
wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
• dba o usprawnienie ruchowe,
• wspiera rozwój zmysłów,
• wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę czyli pracę dłoni),
20
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•
poprzez wspólne działania pogłębia się kontakt
emocjonalny między uczestnikami – budujemy
w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
• wpływa na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia.
W trakcie pierwszych warsztatów, 26 maja, główną
rolę odegrała mąka ziemniaczana i ryż barwiony na
różne kolory. Było bardzo wesoło i bardzo brudno…
można było odnieść wrażenie, że czasami opiekunowie mieli większą satysfakcję z udziału w warsztatach
niż ich podopieczni!
Bardzo dziękujemy za życzliwość i pomoc podczas
realizacji zajęć okazaną nam przez GOSiR oraz Dom
Kultury Stare Babice.
Zajęcia będą kontynuowane od września. Życzymy
wszystkim ciekawych i bezpiecznych wakacji!
tekst/foto: 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
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Ruch, oddech,
relaks – ruszyły
warsztaty jogi
na Polanie Lipków
Mimo niepewnej prognozy pogody
i nocnych opadów deszczu w niedzielny
poranek 13 czerwca na Polanie Lipków
zebrała się pokaźna grupa mieszkańców
Starych Babic. Powód? Wspólny trening
jogi przeprowadzony według autorskiej
metody Fundacji Aktywni Dłużej i Szkoły Jogi Halasana. Tak rozpoczęła się tegoroczna edycja warsztatów ruchowych na Polanie Lipków we współpracy
z Gminą Stare Babice. Patronem honorowym wydarzenia jest Kampinoski Park Narodowy.
To już 5. odsłona warsztatów i kolejna odbywająca się
w szczególnych warunkach pandemicznych. W zajęciach wzięła udział grupa seniorów naszej gminy, którzy w ciągu minionego roku aktywnie ćwiczyli online
wspólnie z trenerami Fundacji Aktywni Dłużej.
– Spotkanie twarzą w twarz dostarczyło nam
wszystkim dużo radości, bo ostatni rok przyniósł konieczność izolowania się. Zwyciężyliśmy tę sytuację,
oferując treningi online, jednak możliwość osobistego spotkania i rozmów po zajęciach jest czymś zupełnie innym i nieporównywalnym – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
DODATKOWE ATRAKCJE DLA MIESZKAŃCÓW
W tym roku do projektu po raz kolejny dołączył
Decathlon Bemowo, który ufundował nagrody rzeczowe dla uczestników zajęć na Polanie, biorących
udział w konkursach i zabawach organizowanych
w grupie dyskusyjnej utworzonej na Facebooku –
Joga na Polanie.
– Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia społeczności miłośników ruchu na świeżym
powietrzu i do dołączenia do tej grupy. Będziemy tam
zamieszczać aktualne informacje dotyczące projektu

– dodaje Małgorzata Baranowska. – W tym momencie
grupa liczy już 80 członków.
Zajęcia na Polanie w czerwcu odbywały się w niedziele
o godz. 10:00. Do końca września będziemy spotykać się
w soboty o godz. 10:00.
Grafik zajęć od lipca do września:
LIPIEC: 3, 10, 17, 24, 31.
SIERPIEŃ: 14, 21, 28.
WRZESIEŃ: 4, 11, 18, 25,
Wakacje to także zmiany w grafiku zajęć ruchowych
online dla seniorów. Poniżej prezentujemy harmonogram na najbliższe dwa miesiące. Ćwiczymy na platformie zoom. Fundacja zaprasza wszystkich chętnych do
wspólnych zajęć, które są realizowane we współpracy
z Gminą Stare Babice.
Ruch rozwijający seniora – terapia ruchem
(lipiec/sierpień)
poniedziałki, środy, piątki godz. 10:30
Zapraszamy do grupy dyskusyjnej na Facebooku
– Joga na Polanie. Tam znajdują się wszystkie
aktualności na temat zajęć i całego projektu.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski

Zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice zmieniającej uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości
położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia
27 maja 2021 r. zmieniająca §1 uchwały nr XXIII/245/2020 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we
wsi Borzęcin Duży – kompleks 2 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży –
kompleks 2, obejmująca działki przed scaleniem o nr ew.: 454/1, 460/2, 460/4, 461/3, 463/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4,
467/3, 471/2, 474/2 i 474/3 oraz część działek: 449/2, 450/3, 451, 455/3, 456/1, 457, 458/1, 459, 462, 464, 466/19, 468,
469/5, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1, 475/1, 476/6, 477/1, 478/1, 479/1, 480, 481/1, 482, 483/1, 484/1 i 485/1.
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Zostań detektywem historii
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
zaprasza ..........................................
uczniów szkół podstawowych w gminie Stare Babice
do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym

W poszukiwaniu miejsc
pamięci narodowej

pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie
Odwiedź miejsce lub wiele miejsc pamięci, wykonaj zdjęcie i udokumentuj
w postaci pracy plastycznej dowolną techniką w dowolnym formacie.
Czekamy na Wasze opracowania
w kancelarii szkoły do 30 września 2021 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na internetowej stronie szkoły.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:
klasy 0–3 klasy 4–8.

.................................................
Wyłonienie laureatów nastąpi 15 października 2021 roku.

Znamy już
finalistów Konkursu
plastycznego KRUS
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla
Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od
30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
na etapie gminnym został rozstrzygnięty.
Sprawa bezpieczeństwa dzieci na wsi
jest niezwykle istotna. Niestety, co roku
w okresie letnim dochodzi do wielu tragicznych wypadków z ich udziałem. Dlatego tak ważne jest, by prowadzić różnorodne działania
edukacyjne, uświadamiające i propagujące podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Do Placówki Terenowej KRUS w Błoniu spłynęło sto
prac. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0–III i klasy IV–VIII). Wśród laureatów w grupie starszych znalazł się uczeń z gminy
22
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Stare Babice – Szymon Doliński ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych, który zajął I miejsce.
Komisja przyznała również 6 wyróżnień, a otrzymali je: Wiktoria Nowak, Alicja Paczóska, Agata Olszak,
Tomasz Miszkurka, Tymoteusz Kamiński, Piotr Kujawa.
Gratulujemy laureatom i wyróżnionym!
tekst: AK
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Przepis w pigułce na stworzenie szkolnej gazetki
9 czerwca grupa uczniów z klas siódmych Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych pracujących nad tworzeniem gazetki szkolnej, a jednocześnie uczestników projektu edukacyjnego Kreatywna szkoła, wzięła udział
w warsztatach dziennikarskich. Ich prowadzącymi byli pracownicy Domu Kultury Stare Babice: Anna Królik
– redaktor prowadząca Gazetę Babicką oraz Jarosław Chrapek – specjalista ds. historycznych, zajmujący się
także komputerowym składem
E-Informatora Kulturalnego Onlinie, który jest elektronicznym
uzupełnieniem Gazety Babickiej
o relacje (w dużej mierze fotograficzne) z wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury.
Spotkanie składało się z dwóch
części. Pierwszą poprowadziła pani
Anna, która na początku zadała kilka pytań, aby sprawdzić naszą wiedzę o dziennikarstwie. Wspólnie
zastanawialiśmy się, co powinna
zawierać gazeta, czy jest ważne,
do kogo jest skierowana, kim jest
redaktor, kto oprócz niego tworzy czasopismo. Następnie przybliżyła uczestnikom
proces powstawania Gazety Babickiej. Był to bardzo
owocny czas. Nie tylko usystematyzowaliśmy zdobytą dotychczas wiedzę, ale także poznaliśmy pracę redaktora od kuchni i zrozumieliśmy pojęcia związane
z branżą wydawniczą; ustaliliśmy, kim jest wydawca,
czym zajmuje się redaktor, korektor, grafik, składacz;
poznaliśmy nowe słowa (np. szpigiel – projekt gazety
z rozpisaniem na strony).
W drugiej części warsztatów głos zabrał pan Jarosław,
który rozpoczął od rozdania nam kilkustronicowych
broszur dotyczących Radiostacji Babice i Powstania
Warszawskiego. Na ich podstawie opowiedział, w jaki
sposób może wyglądać strona tytułowa naszej gazetki. Zaznaczył, że kluczem do świetnej pierwszej strony
jest dobrze przemyślany pomysł i projekt. Można np.

nakładać kolejne warstwy fotografii w odpowiedniej
kolejności. Wkrótce po obejrzeniu gazetek, pan Jarosław zaprezentował nam bezpłatny program Canva,
służący do tworzenia projektów graficznych. Krótko
opisał, jakie są możliwości aplikacji i w jaki sposób jej
używać, aby stworzyć własną broszurę. Dowiedzieliśmy się także, z jakiej strony możemy pobierać darmowe zdjęcia i dokonać bezpłatnej przesyłki plików w wysokiej rozdzielczości.
Spotkanie przebiegło sprawnie i szybko. Zanim się
spostrzegliśmy minęły dwie godziny. To był dla nas
bardzo ciekawy i pouczający czas. Mamy nadzieję, że
wykorzystamy zdobytą podczas warsztatów wiedzę
podczas tworzenia naszej wirtualnej gazetki szkolnej.
tekst: Julia i Maja Poręckie
foto: AK, JCh
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Konkurs BABICKIE MAMY 2021 rozstrzygnięty!
Odziane w brokaty, kwiaty i uśmiechy… Zjawiskowo piękne i kolorowe… Dobre, czułe i wyrozumiałe. Takie są mamy w oczach babickich
dzieci, które nadesłały swoje prace na domokulturowy konkurs!
Ponad dwudziestu uczestników wzięło udział w plastyczno-literackim
konkursie organizowanym przez Dom Kultury Stare Babice.
Tematem tego artystycznego wyzwania było hasło: „Babickie Mamy 2021”.
Komisja konkursowa miała ogromnie trudne zadanie, by wybrać najpiękniejsze prace. Wszystkie nadesłane dzieła zasługiwały na… pierwsze miejsce!
Po długich i burzliwych obradach wyłoniliśmy jednak te, które ujęły
nasze serca ciut bardziej. Oto szczęśliwi zwycięzcy: I miejsce – Zuzanna
Jankowska, II miejsce – Aleksandra Szczepanik, III miejsce – Julia Prusińska. Wyróżnione zostały też piękne prace 3 osób: Anny Matejczuk, Leny
Gogolewskiej i Szymona Dolińskiego. Wszystkich uczestników konkursu
podziwiamy za niezwykłe talenty i bardzo im dziękujemy za zaangażowanie! A każdej Mamie z osobna gratulujemy wyjątkowych dzieci!...
I miejsce – praca Zuzanny Jankowska

tekst: AO

Dzień Dziecka 2021
Kolorowe balony, pompony, origami,
gra w klasy, Kopciuszek i Książę oraz
inne atrakcje. Oj działo się! – 29 maja
świętowaliśmy Dzień Dziecka
Na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice dwukrotnie gościł Teatr
Kultureska z przedstawieniem pt. Zielony
Kopciuszek. Wątek zgubionego pantofelka artyści – ku zadowoleniu rodziców –
połączyli z nauką o ekologii i dbania o lokalne środowisko.
Po spektaklach na placu przed Domem Kultury czekała
moc atrakcji! Dzieci obdarowywane słodkościami witane
były przez parę zjawiskowych szczudlarzy, którzy zachęcali do wspólnej zabawy, przedstawili krótki pokaz swoich umiejętności, a potem angażowali wszystkich uczestników do wspólnego puszczania wielkich baniek i bicia
rekordów w skoku przez skakankę.
Oprócz tego mali i duzi uczestnicy wydarzenia chętnie
uczestniczyli w animacjach przygotowanych i prowadzonych przez zespół Domu Kultury.
Na ten dzień Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka dla wszystkich przybyłych dzieci i ich opiekunów
ufundował watę cukrową, popcorn i możliwość zrobienia
pamiątkowych zdjęć w bezpłatnej fotobudce.
Tego dnia było kolorowo i bajecznie, z uśmiechami od
ucha do ucha. Szkoda, że Dzień Dziecka występuje tylko
raz do roku…
Tekst: JT/foto: AK
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Piękny spektakl!

Wakacyjne warsztaty
w Domu Kultury Stare Babice
lipiec–sierpień 2021
c eramika dla dzieci (6-10 lat)
5–9 lipca godz. 9:00–12:00
ceramika dla małych i dużych (6 lat+, dorośli)
6 i 13, 20 i 27 lipca godz. 16:30–18:00

To niesamowite, jak ludzie z pasją i zamiłowaniem
do tańca potrafią pokazać na scenie swoje emocje
i otworzyć duszę.
Wieczorem 12 czerwca zgromadzona w Sali Widowiskowej publiczność uczestniczyła w niezwykle wzruszającym spektaklu tanecznym Teatru Tańca Passio.
Zdumiewający, ponadprzeciętny poziom przygotowania tanecznego artystek pozwolił oderwać widza od
rzeczywistości, zahipnotyzować go i przenieść w świat
pełen tajemniczości, pozwalając zagłębić się w swoją duszę. Rozdarcie i bliskość, miłość i pożądanie, tęsknotę za
przeszłością. Było zjawiskowo!
tekst: JT/foto: IB

Poślubieni, pogubieni
Małżeńska codzienność, schematy dnia codziennego,
rutyna. 30 lat po ślubie życie nie niesie ze sobą fajerwerków, ale pewnego dnia może wydarzyć się także coś
takiego, że nadejdzie powiew świeżości, młodości i romantyzmu. Ze szczyptą skąpstwa, bo pewnych rzeczy
nic nie jest w stanie zmienić…
W rolach dojrzałych małżonków zobaczyliśmy Marzannę Graff jako Melanię i Aleksandra Mikołajczaka
w roli Rafała.
tekst/foto: AK

a rtystyczne wariacje dla dzieci (7–10 lat)
5–9 lipca godz. 12:30–14:30
artystyczne wariacje dla małych i dużych
(5–10 lat, dorośli)
7, 28 lipca godz. 16:30–18:00
joga online (16 lat+)
LIPIEC: poniedziałki i środy godz. 19:30–20:30
k reatywne szycie i rękodzieło (10–16 lat)
12–16 lipca, 16–20 sierpnia
godz. 10:00–13:00 (początkujący)
12–16 lipca, 16–20 sierpnia
godz. 14:00–17:00 (zaawansowani)
 arsztaty wokalne (7–17 lat)
w
19–22 lipca, 16–19 sierpnia
godz. 10:00–12:00 (7–11 lat)
19–22 lipca, 16–19 sierpnia
godz. 13:00–15:00 (12–17 lat)
 arsztaty stolarskie (7–12 lat)
w
27–29 lipca godz. 10:00–12:00
23–25 sierpnia godz. 10:00–12:00
 akacyjna przygoda z POLOTEM
w
warsztaty filmowe (10–16 lat)
2–6 sierpnia godz. 9:00–18:00
warsztaty musicalowe (8–14 lat)
9–13 sierpnia godz. 9:00–17:00
 arsztaty DIY (7–12 lat)
w
23–25 sierpnia godz. 12:30–14:00
 ezpłatne spotkania Klubu Gier
B
Planszowych (7 lat+, dorośli)
7, 14, 21, 28 lipca godz. 18:00–20:00
18, 25 sierpnia godz. 18:00–20:00
Szczegółowe informacje na temat warsztatów,
płatności i zapisów www.domkultury-starebabice.pl
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Podpisy dzieci z Babic w Bibliotece Kongresu USA
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Stany Zjednoczone pomogły Polsce odzyskać niepodległość? A czy Polska mogła się czymś odwzajemnić? W 1926 roku powstał dokument, który ponad podziałami politycznymi
zjednoczył Polaków.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach
zaborów. Było to możliwe między
innymi dzięki temu, że USA uznały
polską państwowość.
Polska w tamtych latach to kraj
złożony z trzech części – terytoriów
zaborców. Opóźniony infrastrukturalnie, gospodarczo oraz wyniszczony I wojną światową. USA wsparły
nas materialnie 200 milionami dolarów, które były rozdysponowane
dzięki amerykańskiej misji humanitarnej, na czele której stał przyszły
prezydent USA Herbert Hoover.
Niedługo później powstało największe wspólne przedsięwzięcie infrastrukturalne naszych krajów – Radiostacja Babice.
Czy Polska mogła się czymś odwzajemnić za przekazaną pomoc?
Odpowiedź brzmi: TAK.
W 1926 roku, naród polski przekazał do USA „Deklarację podziwu
i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”, na pamiątkę rocznicy 150-lecia ogłoszenia Amerykańskiej Deklaracji Niepodległości.
Między kwietniem a lipcem 1926
roku zbierano podpisy obywateli
RP, począwszy od Prezydenta Polski poprzez ministrów i pracowników ministerstw, a na nauczycielach
i uczniach szkół kończąc. Zebrano
5,5 miliona podpisów, zawartych na
ponad 30 tysiącach kart, które zostały złożone w 111 tomów. Następnie przekazano ten dokument do
Kongresu USA.
Został on ponownie odkryty w połowie lat 90-tych.
Co ciekawe – dwie z kart zawierają podpisy naszych
mieszkańców tzn. uczniów 5 klasowej szkoły podstawowej w Babicach! Wiele nazwisk ze złożonych
podpisów jest do dziś często spotykana w gminie
Stare Babice. Może i wasz przodek podpisał się pod
deklaracją podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczo26
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nych? Co najciekawsze, dzieci z babickiej szkoły mogły na co dzień podziwiać efekt współpracy między
naszymi narodami – Radiostację Babice. Pełną treść
dokumentu, mogą państwo znaleźć na stronie internetowej http://polska1926.pl/
tekst: JCh
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Skarby historii z Babic odkryliśmy we Wrocławiu!

fot. ze zbiorów MPiT

100-lecie powstania Radiostacji Babice, które pod patronatem honorowym Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki obchodzimy w latach 2021–2023, jest doskonałą okazją do historycznych badań i odkryć.
W bieżącym roku świętujemy 100-lecie podpisania umowy pomiędzy Ministerstwem Poczt i Telegrafów
oraz Towarzystwem „Radio Corporation of America”, które zaowocowało wybudowaniem transatlantyckiej radiostacji. 100-lecie rozpoczęcia działalności obchodzi aktualnie również Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Okazuje się, że placówka ta dysponuje niezwykłymi skarbami babickiej historii!
KLUCZ PREZYDENTA
URUCHOMIŁ INSTALACJĘ!
Nasi Czytelnicy pamiętają zapewne z filmów sensacyjnych,
że do uruchomienia instalacji
atomowej potrzebny jest specjalny klucz. Dysponuje nim
prezydent, dowódca okrętu
podwodnego i inne ważne
osoby. Okazuje się, że nie jest
to pomysł z naszych czasów,
bowiem już 98 lat temu taki
specjalny klucz miał Prezydent
Polski Stanisław Wojciechowski. Nie uruchamiał nim oczywiDelegacja ze Starych Babic odwiedziła Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ście żadnej instalacji atomowej,
gdzie przechowywane są pamiątki po Radiostacji Babice. Od lewej: wójt Sławomir
Sumka, Jarosław Chrapek, Tomasz Miś, Marcin Łada oraz kustosz Tomasz Suma
klucz posłużył mu natomiast
do wprawienia w ruch urządzeń Radiostacji Babice. Ten niezwykły przedmiot, krajami 17 listopada 1923. Stanisław Wojciechowski Premimo kataklizmu dziejowego, jakim zydent Rzeczypospolitej Polskiej”.
była II wojna światowa, zachował
Mowa jest tu o centrali warszawskiej, bo tak ją również
się do naszych czasów. Jest nazywano, ale chodzi tu oczywiście o Radiostację Babiwykonany ze srebra i starannie ce nazywaną także Radiostacją Boernerowo. Depesza
grawerowany. Oprócz polskiego zachowała się do naszych czasów, jest dostępna m.in.
orła w koronie wyryto na nim w amerykańskich archiwach i w polskich przekazach
następujące słowa: „Przy pomocy prasowych z tamtego czasu. Prezydent Wojciechowniniejszego kontaktu przekaźnika ski pisał w niej do Prezydenta Johna Calvina Coolidge’a
Prezydent Rzeczypospolitej Pol- m.in.: Ogromną satysfakcję stanowi dla mnie skorzyskiej przesłał swój radiotelegram do stanie z okazji otwarcia Warszawskiej Stacji RadiotePrezydenta Stanów Zjednoczonych legraficznej, by przekazać Waszej Ekscelencji wyrazy
wprowadzając w ruch Warszawską mojej głębokiej wdzięczności za wsparcie udzielone
Transatlantycką Centralę Radiote- przez Amerykę w przeprowadzeniu tego ogromnego
legraficzną i otwierając bezpośred- przedsięwzięcia. Wysyłając tę pierwszą wiadomość nie
nią komunikację między obydwoma mogę powstrzymać się od wyrażenia nadziei całego
narodu polskiego, że ten nowy środek łączności
stworzony dzięki połączeniu inicjatywy i przedsiębiorczości amerykańsko-polskiej przyczyni się do
wzmocnienia istniejącej między naszymi krajami
przyjaźni oraz umocni współpracę pomiędzy
waszą wielką republiką a Polską w rozwijaniu
pokojowych dążeń ludzkości.
Tym srebrnym kluczem Prezydent RP
Tego samego dnia depeszę do sekretarza staStanisław Wojciechowski uruchomił Radiostację Babice.
nu USA Charlesa E. Hughes’a wysłał Roman Dmowski
Widok z góry i z boku.
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– minister spraw zagranicznych rządu RP. W krótkim
czasie obaj politycy otrzymali z Ameryki kurtuazyjne
odpowiedzi. Bezpośrednia łączność Polski z USA została nawiązana! Było to po raz pierwszy w naszych
dziejach…

fot. ze zbiorów MPiT

Makieta budynku nadawczego radiostacji transatlantyckiej w Babicach

fot. ze zbiorów MPiT

NIEZWYKŁE ZDJĘCIA!
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu dysponuje również innymi pamiątkami związanymi z babicką radiostacją. Są nimi przedwojenne zdjęcia dokumentalne, a także albumy zdjęciowe upamiętniające
Powszechną Wystawę Krajową z 1929 r. i Międzynarodową Wystawę Komunikacji i Turystyki z 1930 r. Obie
wystawy odbyły się w Poznaniu, na obu prezentowano
m.in. babicką radiostację.
Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć makietę Radiostacji Transatlantyckiej. Pokazane na niej budynki
przeznaczone dla pracowników radiostacji stoją do
dziś przy ul. Radiowej na Boernerowie. Radiostacja była
chlubą Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Z naszych informacji wynika, że było kiedyś kilka makiet pokazujących jej infrastrukturę, a także ciekawy model kuli
ziemskiej przedstawiający zasięg naszej radiostacji na
świecie. Makiety były pokazywane na wielu wystawach,
a ich los przypieczętowało Powstanie Warszawskie.

MUZEUM POCZĄTKOWO BYŁO W WARSZAWIE…
Kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości Polski
w 1918 r. Ministerstwo Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej wydało odezwę, która zainicjowała ogólnokrajową akcję zbierania pamiątek związanych z pocztą,
telegrafem i telefonem. 25 stycznia 1921 r. powstało Muzeum Pocztowo-Telegraficzne w Warszawie wpisane

Makieta Radiostacji Babice na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929 r. Dwa białe budynki
(na pierwszym planie zdjęcia), w których mieszkali pracownicy radiostacji, stoją do dziś przy ul. Radiowej
Nr 6 (298) czerwiec/lipiec 2021
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w celu nawiązania kontaktów z Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Uczestniczyli w niej: Jarosław Chrapek – prezes Stowarzyszenia Park
Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza, Tomasz Miś – doktorant
Instytutu Radioelektroniki Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej i Marcin
Łada – prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy
RP im. Obrońców Radiostacji Babice. Ze strony Muzeum delegację przyjęli Ewelina Grabowska – kierownik Działu Promocji i Edukacji
oraz Tomasz Suma – kustosz zbiorów historycznych. Przedstawiciele delegacji z radością
obejrzeli ekspozycję muzealną i zapoznali się
z częścią zbiorów dotyczących Radiostacji
Babice. Bardzo serdeczne przyjęcie utwierImponujący globus z zaznaczonymi połączeniami babickiej stacji
nadawczej nawet dziś wywiera duże wrażenie
dziło babicką grupę w przekonaniu, że warto
odwiedzać wrocławską placówkę, do czego
w strukturę organizacyjną resortu poczt i telegrafów. serdecznie zapraszamy również naszych Czytelników.
Jego siedziba mieściła się w gmachu Poczty Głównej Jest to niezwykłe miejsce i mimo pewnego oddaleprzy placu Napoleona 8 (obecnie Plac Powstańców nia, bardzo blisko związane z Babicami. Myślimy już
Warszawy), później przy ul. Wierzbowej, a następ- zatem o długoletniej współpracy, do czego zachęcają
nie przy Poznańskiej 29, w jednym z największych także wspólne jubileusze i zainteresowania związabudynków użyteczności publicznej przedwojennej ne z transatlantycką instalacją – zapomnianą chwałą
Warszawy. W 1932 r. muzeum zmieniło swoją nazwę II Rzeczpospolitej. Pora ją przypomnieć wszystkim
na Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Wybuch woj- Polakom, tak abyśmy mogli być dumni z naszych hiny spowodował zamknięcie tej instytucji, a jej zbiory storycznych osiągnięć.
tekst/foto: Marcin Łada
w większości zostały wywiezione do Rzeszy. Po wojfotgrafie archiwalne ze zbiorów Muzeum Poczty
nie wznawia działalność odzyskując większość dawi Telekomunikacji we Wrocławiu
nych eksponatów, zostaje jednak w 1951 r. zamknięte
na mocy decyzji władz państwowych. Muzeum zostało reaktywowane w grudniu 1956 r. do czego przyczynili się wrocławscy pocztowcy, wywodzący się
z wileńskiego i lwowskiego środowiska pocztowego.
Muzeum otrzymało wówczas pomieszczenia w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu,
przy ul. Z. Krasińskiego 1, gdzie do dzisiaj znajduje się
jego siedziba.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest obecnie
jedyną w Polsce placówką muzealną gromadzącą
i chroniącą zabytki stanowiące świadectwo działalności poczty na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta
w 1558 r. Zbiory muzealne są gromadzone w działach:
filatelistycznym oraz historii poczty i telekomunikacji. W muzealnej bibliotece znajduje się polska i obca
literatura z zakresu filatelistyki, poczty i telekomunikacji, polskie i zagraniczne czasopisma i katalogi specjalistyczne, a ponadto starodruki, rękopisy i zdjęcia.
WIZYTA W RAMACH 100-LECIA
11 maja do Wrocławia udała się delegacja z gminy
Stare Babice z wójtem Sławomirem Sumką na czele
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Znów będzie można
własnoręcznie
D
JUŻ O
wybrać książkę! 1 LIPCA!!!
Od 1 lipca 2021 roku ponownie zapraszamy w nasze progi! Babicka biblioteka wita
swoich Czytelników, Miłośników i Sympatyków!
Kiedyś, dawno temu, przed pandemią, wejście do biblioteki, poszperanie w księgozbiorze, delektowanie
się jego bogactwem, czytanie wyrywków książek, by
posmakować, czy na pewno to jest ta pozycja, z którą dobrze będzie spędzić wolne chwile – to wszystko
wydawało się takie zwyczajne… do czasu lockdownu.
Teraz dzień ponownego otwarcia drzwi biblioteki to
dla wielu czytelników jak Boże Narodzenie w wakacje…
Cień covidu ciągle jednak wisi nad nami wszystkimi,
dlatego też prosimy o zapoznanie się z procedurami
dotyczącymi funkcjonowania biblioteki. Będziemy pracować w pełnym reżimie sanitarnym. Wprowadzone
zostały procedury bezpiecznego wypożyczania książek, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej.
Oto one:
Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
W bibliotece jednocześnie będzie mogło przebywać
do 10 osób. Licznikiem ilości osób są koszyki znajdujące się przy drzwiach biblioteki, które powinien
pobierać każdy wchodzący na salę biblioteczną.
Jeśli nie ma żadnego wolnego koszyka, należy poczekać, aż w bibliotece zwolni się miejsce. Przy większej
ilości czytelników osoby oczekujące na wejście powinny zachować zalecaną odległość minimalną, czyli
2 metry. Zachowajmy dystans dla dobra i zdrowia
nas wszystkich!
Uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości maksymalnie skrócić czas wizyty w bibliotece, tak, by
umożliwić skorzystanie z naszej oferty jak największej liczbie osób.
Czytelnik po wejściu do budynku, w którym znajduje się biblioteka ma obowiązek zdezynfekować ręce.
W bibliotece przebywać mogą wyłącznie osoby z prawidłowo założonymi maseczkami (zakryty nos i usta).
Biblioteka zawiesza do odwołania korzystanie:
• z czytelni,
• z komputerów,
• z drukowania,
• z kącika zabaw.
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13. roku życia
powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.

P rosimy o powstrzymanie się z przychodzeniem całymi rodzinami do biblioteki. Nie ma możliwości, aż
do odwołania, korzystania z kącika dla dzieci.
Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z katalogu online przed przyjściem do biblioteki, w celu
dokonania wyboru książek i innych materiałów do
wypożyczenia.
Rekomendujemy składanie zamówień na książki

i audiobooki poprzez: samodzielne zamówienie
w katalogu internetowym, telefonicznie zamówienia 22 722 92 77, e-mailowe na adres bibbab@interia.pl, czy poprzez formularz na stronie www.
„Okno biblioteczne” będzie nadal funkcjonowało

dla czytelników, którzy chcą odebrać zamówienie,
rezerwację, bądź dokonać wypożyczenia bez wchodzenia do biblioteki.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w dotychczasowych godzinach pracy, czyli:
poniedziałek, wtorek: 12:00–18:00
środa, czwartek, piątek: 12:00–17:00
Dziękujemy za przestrzeganie zasad i liczymy na wyrozumiałość. Do zobaczenia w bibliotece!
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Grand Prix Mazovia Karate WKF
Powoli opadają emocje, nadchodzi więc czas na krótkie podsumowanie.
Budując projekt GRAND PRIX MAZOVIA 2021 pragnęliśmy zorganizować
turniej trochę inny niż wszystkie. Wprowadzić do niego nowe i ciekawe
elementy, które zostaną w pamięci zawodników.

Zawody uatrakcyjniły m.in. ciekawe oświetlenie, efekty specjalne, losowanie nagród rzeczowych, bramka
do wejść zawodników, dodatkowe medale uczestnictwa dla wszystkich dzieci do lat 9, wprowadzanie
zawodników na konkretne tatami. Sukces każdego
zwycięzcy podkreśliliśmy, ustawiając podium na czerwonym dywanie!

rywalizacji w Zielonkach-Parceli stanęły również 2 kluby zagraniczne, pochodzące ze Słowacji i Szwajcarii.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy udziału w zawodach i zdobyciu kolejnych doświadczeń. Medalistom gratulujemy sukcesu!
Gorąco dziękujemy współorganizatorom: Polska
Unia Karate, GOSiR Stare Babice, patronowi honorowemu – Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi
Sumce, sponsorowi nagród rzeczowych Mytoner –
Marcinowi Grzesiakowi.
Na koniec niskie ukłony i słowa podziwu kierujemy
do wszystkich cichych bohaterów turnieju, czyli tych,
którzy bezpośrednio zaangażowali się w realizację
naszego projektu GRAND PRIX MAZOVIA, ZIELONKI
2021. DZIĘKUJEMY!!!
tekst: Daniel Kucharski UKS Ransei Karate Dojo
foto: AK

Powołaliśmy 34 sędziów na 5 tatami,
którzy dodatkowo zostali wsparci przez
10 kandydatów uczestniczących w kursie
makroregionalnym. Naszym celem było zapewnienie maksymalnie precyzyjnych werdyktów, w tym celu wybraliśmy sędziów
z najwyższymi kwalifikacjami.
Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że wysiłki naszej grupy organizacyjnej zostały tak
pozytywnie przyjęte przez 30 klubów i ponad 320 zawodników! Warto dodać, że do
34
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WYSPY KANARYJSKIE
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!
Bezpośrednio,
bez biura podróży,
kompleksowo,
bezpiecznie.
Magica Apartments Fuerteventura – Costa Calma
zaprasza wszystkich spragnionych słońca i niesamowitych widoków!
Prywatny apartament z bezpośrednim dostępem do basenu wprost z tarasu.
Zlokalizowany w południowej części wyspy Fuerteventura wśród najpiękniejszych plaż,
zaledwie 500 metrów od Oceanu Atlantyckiego.
Pełna organizacja pobytu po naszej stronie:
wyszukanie lotu
(bezpośrednie loty z Warszawy, Katowic, Berlina, czartery)
zakup biletów lotniczych
transfer z i na lotnisko
możliwość wypożyczenia auta
wycieczki fakultatywne na miejscu
rejsy jachtem
nurkowanie i wiele innych atrakcji

Wystarczy jeden telefon, reszta należy do nas!
Apartament Magica Calle Puerto de la Cebada 6, 35627 Fuerteventura, Costa Calma
mail:magicalcostacalma@gmail.com mobile +48695409677

MAGICA APARTMENTS – MORE THAN HOLIDAY

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

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

Komora
hiperbaryczna

Klaudyn
ul. Krzyżanowskiego 21C
tel. 789 500 724

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

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

19611

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

