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Jesteśmy w trakcie realizacji zdjęć do filmu, o którym pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Pandemia
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Kontakt:
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lub tel. 22 730 80 30
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8 lipca 2021 roku, w wieku 70 lat, zmarł

Pan Julian Tadeusz Kubik

współtwórca pomnika poświęconego
Obrońcom Ziemi Babickiej i wielu innych pomników
i tablic pamiątkowych na Mazowszu.
W imieniu społeczności gminnej głębokie wyrazy żalu
i współczucia
Żonie zmarłego Pani Alicji Barbarze Kubik i Rodzinie
składają: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka
i Prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy RP
w Starych Babicach Marcin Łada

Pani Hannie Ciećwierz
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża

Leszka Ciećwierza
Prezesa OSP Stare Babice w latach 1990-1995
składają
Zarząd i druhowie OSP Stare Babice

GMINA URZĄD TEREN

Szanowni Mieszkańcy,
wakacje to doskonały moment na to, by chociaż na chwilę zatrzymać się
i znaleźć przestrzeń na rzeczy, na które wcześniej nie było okazji. Spędzić
więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, czy chociażby poszukać nowych
zainteresowań. Lato to również doskonały moment na organizację imprez
plenerowych, zarówno tych kulturalnych, jak i sportowych. Za nami lipiec
i moc atrakcji oraz wydarzeń kierowanych również do najmłodszych
mieszkańców gminy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się „Animacje dla
dzieci” oraz „Eko Piknik” w Zielonkach-Parceli. Na półmetku mamy również „Lato w Gminie” oraz cykl
wydarzeń typu: „Eko-Targ” czy „Kino na Leżakach”, lecz to nie koniec atrakcji. W sierpniu serdecznie
Państwa zapraszam na kolejne: „Teatr na Leżakach” i dwudniowy „Zlot Food Trucków”, a wraz z nim
Festiwal Kolorów Holi, warsztaty rękodzieła oraz gigantyczny tor przeszkód.
Przed nami sierpień, miesiąc wyjątkowych wydarzeń historycznych, w tym m.in. wybuchu Powstania
Warszawskiego czy setnej rocznicy podpisania umowy na budowę Radiostacji Babice – największego
polsko-amerykańskiego przedsięwzięcia doby II RP. Pragnę zauważyć, że decyzją Młodzieżowej Rady
Gminy oraz Rady Seniorów najbliższe trzy lata ustanowione zostały jubileuszowymi dla tej niezwykłej
inwestycji. Specjalnie na tę okazję przygotowany został logotyp oraz identyfikacje wizualne dotyczące
jubileuszowych obchodów. Już teraz gorąco Państwa zapraszam na wspólne świętowanie tego
historycznego wydarzenia, które odbędzie się 8 sierpnia w formie jubileuszowego spaceru szlakiem
Radiostacji Babice.
Wciąż trwa Narodowy Spis Powszechny, do udziału w którym gorąco wszystkich Państwa zachęcam.
Dla osób potrzebujących pomocy lub wsparcia stworzyliśmy dodatkowe stoisko rachmistrza w ramach
Gminnego Eko-Targu. Z tej formy spisu można skorzystać w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Co ważne
– ostateczny termin zakończenia Spisu Powszechnego przypada na 30 września br.
Przed wakacjami mieliście Państwo możliwość uczestniczenia w wielogodzinnych sesjach Rady
Gminy poświęconych m.in. raportowi o stanie gminy czy dopłatom do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków. W ostatnich dniach Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię,
iż uchwała Rady Gminy Stare Babice w sprawie nieudzielenia mi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2020 została podjęta z naruszeniem obowiązującego prawa. Oznacza to,
że przedmiotowa uchwała nie jest wiążąca.
Miniony miesiąc to czas realizacji wielu inwestycji, a wśród nich m.in. rozpoczęcie rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej w Strefie
Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. W tym czasie podpisaliśmy również dziewięć umów
na realizację zadań dofinansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
Mieszkańców z pewnością zadowoli również fakt, że dobiegają końca prace związane z remontem
ulicy Spacerowej w Borzęcinie Dużym oraz ulicy Orzechowej w Koczargach Starych. Inwestycje
te znacząco poprawią bezpieczeństwo oraz poczucie komfortu.
Tymczasem życzę Państwu słonecznego i spokojnego sierpnia oraz bezpiecznych powrotów
z podróży.
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis pod batutą Bernarda Chmielarza

Inauguracja „Kulturalnego Lata”
„Kulturalne Lato” to wspólny projekt Urzędu Gminy i Domu Kultury dla mieszkańców gminy Stare Babice. Pomysłodawcą zorganizowania koncertu na Rynku w Starych Babicach jest Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka, który w ten sposób zapoczątkował nową tradycję w letnim kalendarzu wydarzeń. „Kulturalne Lato” poprzedzające pandemię obfitowało w ogromną ilość różnorodnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych; tegoroczne – ze względu na obecną sytuację pocovidową będzie ciut skromniejsze, lecz
z pewnością na identycznym doskonałym poziomie artystycznym.
„Kulturalne Lato 2021” zostało uroczyście rozpoczęte
26 czerwca plenerowym koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis
pod batutą Bernarda Chmielarza. Muzyczna uczta
była upamiętnieniem 100. rocznicy urodzin Astora Piazzolli – kompozytora tanga argentyńskiego, wirtuoza
bandoneonu. Na wydarzenie, które miało miejsce przy
Marta Ustyniak-Babińska, sopranistka
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ul. Rynek 21 przed nowym budynkiem Urzędu Gminy
przybyło wielu mieszkańców – sympatyków tej pięknej
muzyki.
Bernard Chmielarz to kompozytor, aranżer, dyrygent
i instrumentalista; współpracował z teatrami warszawskimi, m.in.: Teatrem Polskim, Teatrem Współczesnym,
Teatrem Ateneum i Teatrem Narodowym. W 2005 roku
Bernard Chmielarz, dyrygent
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wraz z reżyserem Jackiem Kęcikiem i pianistą Waldemarem Malickim rozpoczęli pracę nad muzycznym programem telewizyjnym „Co tu jest grane?”, który dwa
lata później przeobraził się w znany show muzyczny
„Filharmonia Dowcipu”, emitowany regularnie na antenie Telewizji Polskiej. Bernard Chmielarz prowadził
i przygotowywał dla TVP wiele koncertów okolicznościowych m.in.: Gale Mistrzów Sportu (2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012), Galę z okazji 100-lecia Polskiego Kina
czy spektakl o Marku Grechucie. Był kierownikiem muzycznym Festiwalu Piosenki w Opolu (2010). Prowadzący babicki koncert współpracował także z kompozytorem Kenji Kawai, dla którego zinstrumentował muzykę
do polsko-japońskiego filmu „Avalon” (2000) w reżyserii
Mamoru Oshii. Jest autorem setek aranżacji, z których
wiele zostało nagranych i wydanych na płytach CD.
Wśród nich wyróżnić można m.in. opracowania utworów Astora Piazzolli, napisane również dla Krzysztofa
Meisingera i nagrane z orkiestrą Sinfonia Varsovia (Astor,
2016) i Capellą Bydgostiensis (Soledad, 2009). Po aranżacje Bernarda Chmielarza często sięga również pianista
Waldemar Malicki, m.in. na płycie „El Tango” z muzyką
Astora Piazzolli na fortepian i orkiestrę.
Właśnie podczas babickiego koncertu usłyszeliśmy
najsłynniejsze utwory Astora Piazzolli, m.in. „Libertango”, „Oblivion” oraz znane arie z operetek i musicali.
Wybrzmiały popularne i porywające utwory rodziny
Straussów. Partie solowe brawurowo wykonała Marta

Ustyniak-Babińska, sopranistka, a na bandoeonie dał
popis wirtuozerii akordeonista Rafał Grząka, laureat
ponad 35 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych.

Rafał Grząka, akordeonista

Koncert został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Podczas czerwcowej imprezy miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w Gminie – wręczenie
nagrody „Babinicz” za rok 2019 panu Krzysztofowi
Grzelakowi. Relację z uroczystości oraz wywiad z Laureatem przeczytacie Państwo na sąsiednich stronach.
tekst: AK/foto: IB
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Pan Krzysztof Grzelak laureatem nagrody „Babinicz”
Wręczenie nagrody „Babinicz” miało inną niż dotychczas formułę, gdyż odbyło się w samym sercu gminy
podczas uroczystego koncertu, który był dostępny dla wszystkich mieszkańców.
26 czerwca przy ulicy Rynek 21, przed nowym Urzędem
Gminy, stanęła okazała scena. We wspaniałej oprawie
muzycznej, zapewnionej przez Orkiestrę Kameralną
Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis pod batutą Bernarda Chmielarza, odbyło się wręczenie najbardziej prestiżowej nagrody w Gminie Stare Babice Panu
Krzysztofowi Grzelakowi.
Statuetkę „Babinicz” za rok 2019, na mocy uchwały Rady Gminy numer XXIV/268/2020 z 3 listopada
2020 r. w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare
Babice, wręczali Laureatowi Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka oraz Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz.
Zgodnie z regulaminem konkursowym wyróżnienie
to otrzymują „osoby, które swoją postawą i działalnością zasłużyły na najwyższe uznanie i szacunek, które
podejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami dla wspólnoty samorządowej”.
CO ZNALAZŁO SIĘ W UZASADNIENIU KAPITUŁY?
W dokumencie czytamy, że
pan Krzysztof to urodzony
społecznik, filantrop, lokalny patriota, przyjaciel dzieci, który całe swoje życie
związał z gminą Stare Babice. Przez dwie kadencje był
radnym Gminy Stare Babice
(1998–2002 oraz 2006–2010).
Jest społecznikiem działającym na rzecz mieszkańców
gminy, a szczególnie Borzęcina i okolic. W roku 2003 założył Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”, do dziś jest jego prezesem. W ramach
tego stowarzyszenia, dla dzieci z rodzin będących
w trudnej sytuacji społecznej i finansowej, przy szkole
w Borzęcinie Dużym działa świetlica „Wszędobylscy”.
Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica” prowadzi także
Zespół „Sami Swoi”, który w 2019 roku obchodził 15-lecie swojej działalności. W ubiegłym roku Pan Krzysztof
wraz z zespołem „Sami Swoi” po raz 15. zorganizował
„Międzypokoleniowe spotkanie Borzęcińskie”. Pan
Grzelak, jako prezes Stowarzyszenia, opiekował się
6
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także Pracownią Tkactwa Artystycznego „Penelopa”.
W „Kotwicy” na wiele lat znalazły schronienie Chór
„Babiczanie” oraz Babicka Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego. Nasz Laureat współorganizuje także turnieje szachowe w szkole w Borzęcinie Dużym, które
służą integracji lokalnej społeczności. Pan Krzysztof
Grzelak za swoją społeczną pracę został uhonorowany wyróżnieniem w konkursie „Wolontariusz Roku
2016”. Dzięki Jego działalności spotykają się pokolenia,
rozwija kultura, a ludzie wspólnie spędzają czas wolny.
KIM JEST PAN KRZYSZTOF GRZELAK?
Aby przybliżyć sylwetkę Laureata nagrody, „Gazeta
Babicka” spotkała się z Panem Krzysztofem, by dowiedzieć się o nim więcej niż to, co zostało ujęte w uzasadnieniu przyznania „Babinicza”.
Bohater naszego tekstu pochodzi z rodziny tutejszych piekarzy. Od 1936 roku w Borzęcinie piekarnię
prowadzili dziadek, a potem ojciec pana Grzelaka. Dziś
to on zajmuje się profesją niezbędną dla ludzi… jak
chleb powszedni.
Oto kilka wątków naszej rozmowy:
GB: Jak to się stało, że powstało Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”?
KG: Mówimy tu o czasach
sprzed prawie 20 lat. W borzęcińskiej części gminy nic
się nie działo, nie było żadnej
świetlicy, ani spotkań kulturalnych. Potrzebne było zawiązanie stowarzyszenia, dzięki
któremu można by pozyskać
z gminy finanse na działalność kulturowo-oświatową.
Trzeba wiedzieć, że zarząd
działa społecznie, ale fundusze są jednak niezbędne,
by np. wynagrodzić cotygodniową pracę dyrygenta
i akordeonisty dla „Samych Swoich”, kupić jednolite
stroje – dla Zespołu, ale też dla Orkiestry Dętej; trzeba także opłacić osoby z zewnątrz, które codziennie
zajmują się dziećmi w świetlicy, czy prowadzą lekcje
tańca. Dlatego właśnie 7 marca 2003 roku powołane zostało Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”,
a w jego ramach założyliśmy Zespół „Sami Swoi” i zorganizowaliśmy zajęcia taneczne dla dzieci. Pierwszą
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instruktorką tańca była Kamila Kajak, znana czytelnikom z telewizyjnego programu „Taniec z Gwiazdami”.
Koniecznie w tym miejscu trzeba powiedzieć o śp.
Józefie Rosłonie. To bardzo ważna postać. To on wpoił
mi ideę pracy społecznej, bo sam tak działał. On był
motorem wielu działań w gminie, zawiązał grupę społeczników i porwał ich do pracy. Ciągle mówił: „Chodź,
zrobimy…” To z jego inicjatywy pobudowaliśmy społecznie np. pierwsze łazienki przy starej borzęcińskiej
szkole, powołaliśmy klub sportowy, zaczęliśmy myśleć o ośrodku zdrowia. W tym samym czasie postanowiliśmy rozbudować szkołę w Borzęcinie. Ludzie
niedowierzali, że może się nam to udać. Zrobiliśmy to
w miejscu, gdzie pierwotnie planowane były ośrodek
zdrowia i mieszkania dla lekarzy. Zaczęło się od szkoły,
potem było budowanie hali sportowej i przedszkola.
Po tym jak powstała szkoła, zaczęliśmy myśleć o dalszych działaniach dla mieszkańców. Wtedy zawiązaliśmy
Stowarzyszenie „Kotwica”. Siedzibę mamy w borzęcińskiej szkole i dzięki doskonałej współpracy z Dyrekcją, za
co chciałbym w tym miejscu serdeczne podziękować,
nie mamy problemu ze znalezieniem miejsc do spotkań.
Dobrym Duchem „Kotwicy” jest Janeczka (Janina Łukasiewcz), która przez 8 lat pełniła funkcję sekretarza
Stowarzyszenia, a przez 4 lata, podczas mojej kadencji
radnego (2006–2010) – prezesa.
Wszelkie sprawy organizacyjno-finansowe załatwialiśmy w Urzędzie Gminy wspólnie. Janeczka jest emerytowaną polonistką, stąd wszelkie protokoły ze spotkań
i zebrań oraz relacje z istotnych wydarzeń były przez
nią redagowane – zawsze mogę na nią liczyć.
GB: Skąd nazwa Stowarzyszenia?
KG: Szkoła w Borzęcinie nosi nazwę „Armii Krajowej
Grupy Kampinos”, więc Stowarzyszenie otrzymało nazwę „Kotwica”, aby nawiązać nazwą do znaku Polski
Walczącej, który jest częścią graficzną patrona szkoły.

GB: Proszę opowiedzieć nam
o świetlicy „Wszędobylscy”.
KG: Świetlica TPD była pomysłem dyrektora szkoły Macieja
Szemieto, który objął opieką pozalekcyjną dzieci ze środowisk
zaniedbanych, borykających się z
trudnościami finansowymi. Przez
wiele lat Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci prowadziło działalność
opiekuńczą na terenie szkoły, ale
ok. 10 lat temu świetlicę TPD przekształcono na świetlicę środowiskową „Wszędobylscy”.
GB: Jak świetlica działa dziś?
KG: Codziennie: od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniwych. Grupa wychowanków liczy blisko 30 uczniów. Opiekę nad dziećmi
sprawuje dwóch pedagogów, a całość działań koordynuje pani Agnieszka Matuszewska wicedyrektor szkoły
w Borzęcinie. Nauczyciele pomagają dzieciom odrobić
lekcje, organizują czas pozaszkolny.
GB: Czy poza „Wszędobylskimi” istnieje jeszcze druga, szkolna, świetlica?
KG: Tak, „Wszędobylscy” to odrębna komórka.
CO O KRZYSZTOFIE GRZELAKU MÓWI
ZOFIA LASOCKA?
Pani Zofia Lasocka, jest sercem Zespołu „Sami Swoi”.
To dzięki doskonałej współpracy między panem
Grzelakiem i panią Lasocką przed 17 laty powstała i do dziś funkcjonuje z powodzeniem grupa lokalnych śpiewających i wspierających się seniorów.
Występami „Sami Swoi” wzbogacają wiele gminnych
uroczystości.
Pani Zofia mówi, że pan Krzysztof jest człowiekiem,
który naprawdę chce działać i prowadzić różnorodne
inicjatywy. „On naprawdę poświęca się naszemu Zespołowi („Sami Swoi” – red.). Nie sądzę, by komuś młodemu chciało się opiekować zespołem śpiewających
emerytów – a jemu nie brakuje energii ani chęci. Za to
jesteśmy mu niezmiernie wdzięczne. Miłe jest dla nas
to, że ciągle traktuje nas jak swoje podopieczne i mówi
o nas i do nas >>Moje Dziewczyny<< ”.
GB: Pani Zofio, a na czym polega Wasza współpraca
z panem Grzelakiem?
ZL: Wszystko sobie przekazujemy, pan Krzysztof podpowiada nam, gdzie można wystąpić, jak załatwić formalności, prowadzi nasze finanse, a członków Zespołu
dopinguje do działania. Przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem, naszym Dobrym Duchem. Zespół
trzyma się tylko dzięki panu Krzysztofowi.
Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021
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KG: Szczerze powiedziawszy to w początkowym okresie zachęcałem panie do spotkań przy herbacie i własnoręcznie upieczonym cieście drożdżowym, które na
każde spotkanie przygotowywałem.
ZL: A tak, to prawda. Przyzwyczaił nas do tego ciasta
bardzo!
GB: Czy pamięta Pani początki Zespołu „Sami Swoi”?
ZL: Pierwszy koncert „Samych Swoich” odbył się z okazji
„Dnia Babci i Dziadka” w Borzęcinie. Był to 22 stycznia
2005 roku.
GB: A które uroczystości dla „Samych Swoich” są
najbliższe sercu?
ZL: Zdecydowanie „Dni Seniora”.
GB: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Podziękowania i gratulacje dla pana Krzysztofa
Grzelaka od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego,
Pracowników Administracji i Obsługi Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym
Serdecznie gratulujemy, przekazujemy wyrazy uznania
i szacunku laureatowi Babinicza Panu Krzysztofowi
Grzelakowi.
Dziękujemy za pracę społeczną na rzecz naszej
placówki, wspieranie naszych inicjatyw i życzliwość.
Liczymy na dalszą współpracę.
Do gratulacji dołączają się wychowankowie
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
„Wszędobylscy” działającej dzięki Stowarzyszeniu
„Kotwica”.

Szczepienia przeciw
COVID-19 w gminie
Stare Babice
Aktualnie, z powodu okresu wakacyjnego, znacząco
zmniejszyło się zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19, dlatego funkcjonowanie Punktu
Szczepień Powszechnych zostało czasowo zawieszone.
W gminie niezmiennie działają dwa punkty szczepień.
CM ARNICA, ul. Rynek 10, Stare Babice, zapisy
telefoniczne 789 329 323
CM SORNO, ul. Rynek 21, Stare Babice, zapisy telefoniczne +22 722 90 02, +22 722 92 76

POZIOM ZASZCZEPIENIA

MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE
Dane z 19 lipca 2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
10 954
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych
10 217
Liczba mieszkańców
19 605
Procent zaszczepionych min. 1 dawką
55,8%
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych
52,1%
Miejsce w rankingu ogólnopolskim
30

70+ lat
1 535

60–69 lat
1 866

12–19 lat
780

Poziom
zaszczepienia
mieszkańców
w gminie Stare
Babice

20–39 lat
2 579

40–59 lat
4 194

Szczegółowe informacje:
www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking
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Bijemy rekordy! Nie zawsze chwalebne
Za nami sesja Rady Gminy, która miała podsumować działalność władz gminy w 2020 roku. Przy tej
okazji padły rekordy, jakich nasza gmina jeszcze nie
biła. Niestety, dotyczą one czasu trwania sesji oraz
ilości absurdów, do których na niej doszło.
Jak co roku, do końca czerwca, Rada Gminy zobowiązana
była podjąć uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy oraz wotum zaufania. Absolutorium potwierdza prawidłowość wykonania budżetu
za 2020 r., natomiast wotum zaufania to ocena działalności wójta w zakresie realizacji zadań gminy. Powinny
więc być to uchwały merytoryczne, oparte o konkretne
dokumenty i nie powinno się ich używać do lokalnych
rozgrywek politycznych. Tym bardziej, że wykonanie budżetu było prawidłowo ocenione przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, która wydała swoją pozytywną opinię
i opowiedziała się jednoznacznie za zasadnością udzielania absolutorium.
Tak też miało być podczas sesji zwołanej na 30 czerwca 2021 roku.
I tu pojawia się pierwszy rekord. Sesja nie zakończyła
się w ciągu jednego dnia, ale została rozciągnięta na trzy
posiedzenia, trwające łącznie 22 godziny i kończące się
5 lipca.
Po długotrwałej i jałowej dyskusji, radni zrzeszeni
w Klubie Łączy Nas Gmina (H. Kuncewicz, E. Kawczyńska, L. Poborczyk, D. Zwolińska, K. Szuba, R. Karpiński,
K. Lade, P. Karczmarek) nie przejmując się w ogóle stanowiskiem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowili jednak nie udzielić Wójtowi Gminy Stare Babice
absolutorium, ani też wotum zaufania.
Większością głosów radnych zrzeszonych w klubie
Łączy Nas Gmina oraz wiceprzewodniczącego Rady
Gminy, z wynikiem głosów 9 do 6:
– nie przyjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2020 mimo pozytywnej opinii RIO,
– przyjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium wójtowi z wykonania budżetu,
–
przyjęto uchwałę o nieudzieleniu wotum zaufania
wójtowi.
Radni popierający powyższe uchwały nie byli w stanie
racjonalnie uzasadnić swojej decyzji. Pozostawali obojętni na każde merytoryczne uzasadnienie pracowników
urzędu oraz samego wójta. Dyskusyjny również pozostawał fakt, że wójt razem z pracownikami urzędu oraz
sześcioma radnymi spoza Klubu Łączy Nas Gmina obradował stacjonarnie na sesji w urzędzie, a pozostali radni
prowadzili obrady w trybie zdalnym.
Wójt Gminy Stare Babice pierwszy raz w historii babic-

kiego samorządu nie uzyskał absolutorium pomimo poprawności wykonania budżetu za rok 2020 i jednoznacznego stanowiska RIO. To kolejny rekord; ale to niestety
nie koniec.
Oczywiście takie działanie zostało od razu dostrzeżone przez organ nadzoru nad działalnością gminy i spowodowało, że 22 lipca 2021 r. RIO unieważniła uchwałę
Rady Gminy Stare Babice w sprawie nieudzielenia absolutorium. Co więcej, RIO wskazała, że uchwała ta, podjęta dzięki głosom radnych Klubu Łączy Nas Gmina naruszyła prawo i z mocy prawa jest nieważna!
Niestety to nie koniec „igrzysk”, jakie zgotowali nam
opozycyjni radni.
W trakcie przygotowania dokumentów do RIO, światło dzienne ujrzał fakt podmiany uzasadnienia uchwały
w sprawie nieudzielenia absolutorium, już po jej uchwaleniu przez radnych. Kiedy radni podczas sesji głosowali
nad tą uchwałą, uzasadnienie było krótkie i lakoniczne. Z dziwnych jednak powodów, już po głosowaniu,
stało się ono obszerne i bujne w treści – z tym tylko, że
radni nie zmienili ani jednego zdania w tym dokumencie.
Okazało się, że przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk
Kuncewicz, już po głosowaniu, podmienił uzasadnienie
uchwały. Nowa wersja uchwały i uzasadnienia sprawia
mylne wrażenie, że to radni podczas głosowania opracowali nowe uzasadnienie – ale tak nie było! Budzi to więc
podejrzenie fałszowania dokumentu i poświadczenia
nieprawdy. W związku z powyższym Urząd zmuszony
był powiadomić o tym fakcie prokuraturę.
I tak, w ciągu jednego miesiąca Rada Gminy Stare Babice stała się powszechnie znana – niestety z powodu
nieprofesjonalnych rozstrzygnięć i naruszenia prawa. Ponieważ te zdarzenia przyjęły bardzo bulwersujący charakter, wszyscy będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi sytuacji. Już teraz zachęcam Państwa do lektury
orzeczeń dostępnych na stronie RIO.
Patrząc na takie zachowania niektórych radnych, nasuwa się pytanie: czy aby na pewno chodzi tu o interes
i dobro Mieszkańców? Obawiam się, że nasza gmina nie
potrzebuje takich rekordów i takiego rozgłosu.
tekst: UGSB
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Po co nam nowy taryfikator opłat za zaopatrzenie
w wodę i odprowadzania ścieków?
Dlaczego rosną ceny wody i ścieków? To pytanie zadaje sobie każdy mieszkaniec naszej gminy. Jedni krytykują, inni próbują dociec faktycznej genezy problemu. Aby zrozumieć całą sytuację związaną z taryfikatorem
opłat za wodę i ścieki, do tematu należy podejść kompleksowo.
KTO I DLACZEGO?
Kompetencje w zakresie kształtowania stawek za dostawę wody i odbiór ścieków, które przez szereg lat należały do Rady Gminy, w 2018 roku zostały w całości przekazane do nowej instytucji - Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (PGW Wody Polskie). Od tego
czasu to nie Radni, a PGW Wody Polskie weryfikują i zatwierdzają przygotowane wnioski taryfowe.
Głównym celem wprowadzenia na rynek PGW Wód
Polskich, jako regulatora zewnętrznego, było urealnienie i ustabilizowanie opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz ochronę mieszkańców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
We wniosku do PGW Wody Polskie przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne musi wskazać m.in.: koszt
wydobycia wody, jej uzdatnienia, a przede wszystkim
koszt dystrybucji, na który w głównej mierze składają
się koszty budowy oraz utrzymania sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, a także samego przedsiębiorstwa.
Raz na trzy lata przedsiębiorstwa te przygotowują
wniosek taryfowy i przesyłają go do PGW Wody Polskie
jako regulatora rynku. Tam następuje analiza warunków
ekonomicznych działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym pobieranej marży, zysku oraz celowości ponoszonych kosztów.
Zadaniem PGW Wody Polskie, jako organu regulacyjnego, jest ochrona interesów odbiorcy usług przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.
– Prawo do wody, która jest niezbędna do życia,
to podstawowe prawo człowieka. Musimy więc dbać
o to, żeby w tym zakresie nie doszło do żadnych wykluczeń. Gospodarka wodno-kanalizacyjna to nie jest
biznes, na którym można zarabiać i wyciągać pieniądze – podkreślił w czasie jednej z konferencji prasowych
Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.
Ponieważ stawki taryfowe obowiązujące w trzyletnim okresie (od 2018 r. do 2021 r.) były niedoszacowane – Spółka w ubiegłym roku zwróciła się z wnioskiem
o skrócenie okresu ich obowiązywania.
W wyniku tych działań – złożonego wniosku o skrócenie i przedstawienie nowych wyliczeń – PGW Wody Polskie podjęło decyzję o skróceniu okresu obowiązywania
stawek taryfowych i decyzją z 22 lutego 2021 r. zatwierdziło nowy plan taryfowy dla Eko-Babic na kolejne trzy lata.
10

Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021

DLACZEGO CENA WZROSŁA?
Przez lata Spółka Eko-Babice chwaliła się dużą liczbą
przyłączeń i ciągłym rozwojem. Faktem jest, że przez
ponad 20 lat swojej działalności przyłączyła do sieci
większość mieszkańców. Niestety kilka lat temu spółka
źle oszacowała możliwości inwestycyjne i potencjalne
wolumeny przychodów z tych inwestycji.
Doprowadziło to do sytuacji, w której koszty utrzymania infrastruktury wraz z obsługą pożyczek zaciągniętych na jej budowę nie miały pokrycia w przychodach, co w efekcie generowało straty. Tym samym
obowiązująca dotychczas taryfa nie pokrywała ani
kosztów utrzymania infrastruktury ani odsetek płaconych od zobowiązań zaciągniętych na inwestycje,
w konsekwencji czego cena wody i ścieków była niedoszacowana.
Warto jednocześnie podkreślić, że oprócz ww. kwestii, w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, ponoszone są również tzw. stałe koszty związane
z zachowaniem m.in. gotowości do świadczenia usług.
Co oznacza nic innego, jak zapewnienie przez Spółkę w sposób ciągły dostawy mediów bez względu na
to, czy poszczególni odbiorcy w danym okresie faktycznie pobierają wodę lub odprowadzają ścieki, czy
też nie. Tę argumentację podzielił również regulator,
jakim jest PGW Wody Polskie, zmieniając taryfę dla
Spółki Eko–Babice.
CZY FAKTYCZNIE JEST DUŻO DROŻEJ?
Aby rozstrzygnąć spór, warto dokładnie przyjrzeć się
tabelom prezentującym porównanie dotychczasowych stawek za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków w stosunku do nowo wprowadzonych
taryf (źródło: Tabela A oraz Tabela B – wniosek Spółki
Eko-Babice do PGW Wody Polskie).
CO DALEJ?
Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie z 22 lutego 2021 r.
dla Gminy Stare Babice na 3 lata zatwierdzone zostały
nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
Wyróżnione zostały 4 grupy odbiorców dla usług
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
4 w zakresie odprowadzenia ścieków. Taryfy te zostały

GMINA URZĄD TEREN
TABELA A. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI
I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ
Wyszczególnienie

Wielkości cen i stawek opłat obowiązujące:

Lp.

taryfowa grupa
odbiorców usług

rodzaj cen
i stawek opłat

0

1

2

obowiązująca
w okresie od 1 do 12
zmiana % w okresie od 13 do 24 zmiana % w okresie od 25 do36 zmiana %
w dniu złożenia miesiąca obowiązywania w stosunku miesiąca obowiązywania w stosunku miesiąca obowiązywania w stosunku
wniosku
nowej taryfy
do kol. 3
nowej taryfy
do kol. 3
nowej taryfy
do kol.3
3

4

5

6

7

8

9

4,14

4,55

+9,90%

4,58

+10,63%

4,58

+10,63%

5,99

6,30

+5,18%

6,22

+3,84%

6,06

+1,17%

– cena wody (zł/m3)

4,14

3,98

–3,86%

4,07

–1,69%

4,11

–0,72%

– stawka opłaty
abonamentowej (zł)

5,99

6,30

+5,18%

6,22

+3,84%

6,06

+1,17%

Grupa 2 podmioty uży- – cena wody (zł/m3)
teczności publicznej,
3
podmioty produkcyjne, – s tawka opłaty
abonamentowej (zł)
handlowe, usługowe

4,14

4,79

+15,70%

4,82

+16,43%

4,82

+16,43%

5,99

6,30

+5,18%

6,22

+3,84%

6,06

+1,17%

– cena wody (zł/m3)

4,14

4,75

+14,73%

4,79

+15,70%

4,81

+16,18%

– stawka opłaty
abonamentowej (zł)

5,99

6,30

+5,18%

6,22

+3,84%

6,06

+1,17%

– cena wody (zł/m )
Grupa 1A gospodarstwa
– stawka opłaty
domowe
abonamentowej (zł)
3

1

Grupa 1B ryczałty

2

Grupa 3 p.poż.

4

TABELA B. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI
I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Wyszczególnienie
Lp.

0

1

2

taryfowa grupa
odbiorców usług

Wielkości cen i stawek opłat obowiązujące:

rodzaj cen
i stawek opłat

obowiązująca
w okresie od 1 do 12
zmiana % w okresie od 13 do 24 zmiana % w okresie od 25 do36 zmiana %
w dniu złożenia miesiąca obowiązywania w stosunku miesiąca obowiązywania w stosunku miesiąca obowiązywania w stosunku
wniosku
nowej taryfy
do kol. 3
nowej taryfy
do kol. 3
nowej taryfy
do kol. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Grupa 1A
gospodarstwa
domowe
opomiarowane

– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

16,54

17,92

+8,34%

17,97

+8,65%

17,99

+8,77%

– stawka opłaty
abonamentowej (zł)

5,99

6,17

+3,01%

5,93

–1,00%

5,71

–4,67%

Grupa 1B
gospodarstwa
domowe
ryczałtowe

– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

16,54

17,74

+7,26%

17,49

+5,74%

17,88

+8,10%

– stawka opłaty
abonamentowej (zł)

5,99

6,17

+3,01%

5,93

–1,00%

5,71

–4,67%

– cena usługi odprowadza-

16,54

18,40

+11,25%

18,45

+11,55%

18,47

+11,67%

5,99

6,17

+3,01%

5,93

–1,00%

5,71

–4,67%

16,54

18,33

+10,82%

18,38

+11,12%

18,40

+11,25%

5,99

6,17

+3,01%

5,93

–1,00%

5,71

–4,67%

Grupa 2 podmioty nia ścieków (zł/m3)
3
użyteczności
– stawka opłaty
publicznej

abonamentowej (zł)

Grupa 3 podmioty – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
produkcyjne,
4
handlowe,
– stawka opłaty
usługowe
abonamentowej (zł)

celowo podzielone na grupy, tak by jak najmniejsze obciążenia dotknęły mieszkańców. W taryfie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:
Grupę 1A – Gospodarstwa domowe – którą stanowią
odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe
w ramach gospodarstw domowych, a w szczególności:
• właściciele domów jednorodzinnych;
• właściciele lub zarządcy domów wielolokalowych lub
wspólnot mieszkaniowych;
• spółdzielnie mieszkaniowe.

Grupa ta rozliczana jest na podstawie wodomierza
głównego.
Grupę 1B – Gospodarstwa domowe (ryczałtowe) – której odbiorcy wykorzystują wodę na cele socjalno-bytowe
w ramach gospodarstw domowych, a w szczególności
właściciele domów jednorodzinnych – rozliczenia dokonywane są na podstawie przeciętnej normy zużycia wody.
Grupę 2 – Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej – rozliczane na
podstawie wodomierza głównego.
Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021
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Grupę 3 – Gminę – rozliczaną ryczałtowo, w zakresie
usług na cele przeciwpożarowe.

spójny z powszechnie stosowanymi mechanizmami.
Przynależność do danej grupy taryfowej określa sam
zainteresowany klient na etapie zawierania umowy albo
poprzez zgłoszenie tego faktu w Przedsiębiorstwie Eko-Babice, gdy zmiana celu wykorzystywania wody (odprowadzania ścieków) nastąpiła w trakcie obowiązywania zawartej już umowy. O zaliczeniu do danej kategorii
odbiorców decyduje dominujący cel zużycia wody i odprowadzania ścieków, określany jako charakterystyka
zużycia wody.
Ponadto, wraz z wejściem w życie nowych taryf, zmieniły się zasady uiszczania opłaty abonamentowej. Służy ona

NA STRAŻY NISKICH CEN

TARYFY 2021
W kontekście taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków wyodrębniono kolejne 4 grupy odbiorców:
Grupę 1A – Gospodarstwa domowe – czyli odbiorców odprowadzających ścieki bytowe oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące z budynków. Grupę tę stanowią w szczególności:
• właściciele domów jednorodzinnych;
• właściciele lub zarządcy domów wielolokalowych lub
wspólnot mieszkaniowych;
• spółdzielnie mieszkaniowe.
Grupa tych odbiorców rozliczana jest na podstawie wodomierza głównego. W ilości odprowadzanych
ścieków nie uwzględnia się ilości bezpowrotnej zużytej
wody, w przypadku posiadania dodatkowego wodomierza (podlicznika).
Grupę 1B – Gospodarstwa domowe (ryczałtowe) –
którą stanowią odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe
oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące z budynków, a w szczególności właściciele domów jednorodzinnych. Rozliczenia dokonywane są na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
Grupę 2 – Podmioty użyteczności publicznej,
w tym gmina – rozliczenia na podstawie wodomierza głównego. W ilości odprowadzanych ścieków nie
uwzględnia się ilości bezpowrotnej zużytej wody,
w przypadku posiadania dodatkowego wodomierza
(podlicznika).
Grupę 3 – Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe – rozliczenia na podstawie wodomierza głównego.
Nowe taryfy nie uderzają więc w jakiekolwiek grupy
społeczne naszej wspólnoty lokalnej, ale dążą do uporządkowania systemu opłat za wodę i ścieki w sposób
12
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pokryciu kosztów utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego jak również rozliczenia należności za wodę lub ścieki. Z tego względu
odbiorca, który ma zawartą umowę na dostawę wody
– uiszcza jedną opłatę abonamentową. Nie jest ona naliczana od ilości dokonywanych odczytów wodomierzy,
a także nie będzie zwielokrotniana w przypadku posiadania kilku wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej, jak
to było dotychczas stosowane.

NA STRAŻY NISKICH CEN

TARYFY 2021
Natomiast osoba, która ma umowę tylko na odprowadzanie ścieków, uiści jedną opłatę abonamentową służącą utrzymaniu sieci kanalizacyjnej. Jeśli więc zawarta
umowa dotyczy zarówno zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków, uiszczane są dwie opłaty abonamentowe, służące utrzymaniu każdej z tych sieci.
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia
rozwiążą ewentualne wątpliwości oraz wytłumaczą powody zaistniałych zmian, które nie zawsze są propagowane we
właściwej formie oraz w sposób zgodny z rzeczywistością.
Źródło: GPK Eko Babice na podstawie Wniosku Taryfowego,
GPW Wody Polskie

GMINA URZĄD TEREN

Samorządowy Lider Edukacji 2021
W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego wyróżniła najlepsze polskie samorządy, kreujące
nowoczesną, nowatorską i efektywną politykę edukacyjną, podejmujące skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnej nauki i kultury.

O lewej: Anna Baran dyrektor szkoły w Koczargach Starych, prof. dr hab. Dariusz Rott przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Magdalena Lech inspektor ds. oświaty, wychowania i sportu w Urzędzie Gminy Stare Babice, Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice.

5 lipca w Lublinie odbył się Koncert Galowy, na którym
wręczono Certyfikaty i Znaki Jakości „Samorządowy
Lider Edukacji”. Uroczystość przeprowadzono w nowo
oddanej do użytku Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13
– jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek
w Europie.
Gminie Stare Babice został przyznany Certyfikat oraz
Wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu jako gminie, dla
której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem,
a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar
szczególnego zainteresowania.
Oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”
organizatorzy Konkursu wręczyli także Wyróżnienia
Nadzwyczajne oraz Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia”, przyznane z okazji okrągłej rocznicy powołania w Polsce samorządu terytorialnego.
Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice otrzymał
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla
wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym
osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich

jednostkach nowoczesnej edukacji.
Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest
identyfikowanie i promowanie samorządów, które
rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe
działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia
oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych:
w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Gratulacje Laureatom, jak co roku, złożył prof. Dariusz
Rott – przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji”, profesor na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Relację z gali można obejrzeć na stronie: https://lider-edukacji.pl/strona-78.
tekst: na podst. materiałów prasowych AK; foto: UGSB
Na internetowej stronie Urzędu Gminy można zapoznać się
z całą listą nagród, które ma na swoim koncie nasza Gmina:
https://stare-babice.pl/o_gminie/nagrody-i-certyfikaty/
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Inauguracja obchodów 100-lecia

100 lat minęło
4 sierpnia 1921 roku w siedzibie firmy Radio Corporation of America w Nowym
Jorku delegacja rządu polskiego podpisała umowę na budowę Radiostacji Babice
– największego polsko-amerykańskiego przedsięwzięcia okresu II RP.
Właśnie teraz mija 100 lat od podpisania umowy na
budowę Radiostacji Babice. Umowa opiewała na kwotę 3 mln dolarów amerykańskich, która jak na owe
czasy była kwotą astronomiczną. Warto wspomnieć,
że kredytowaliśmy tę kwotę w Stanach Zjednoczonych. W imieniu ministerstwa Poczt i Telegrafów
umowę podpisali: książę Kazimierz Lubomirski (pierwszy poseł RP w Waszyngtonie), Stanisław Arct, Hipolit
Gliwic oraz Eugeniusz Stallinger. W imieniu producenta podpisy złożyli: naczelny dyrektor RCA Edward
J. Nally, Edwin P. Shattuck, Carl H. Ganter oraz główny
menadżer David Sarnoff.
Ostatni z wymienionych należał do najbardziej znaczących ludzi mediów w pierwszej połowie XX wieku:
był twórcą stacji telewizyjnej NBC oraz współtwórcą
radia „Wolna Europa”. Kilka miesięcy po podpisaniu
umowy w Babicach ruszyły prace budowlane, a dwa
lata później cała instalacja już działała.
Obecnie wchodzimy w okres jubileuszu 100-lecia
Radiostacji Babice, który decyzją Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice oraz Rady Seniorów Gminy Stare
Babice został ustanowiony na lata 2021–2023.

Z tej okazji Dom Kultury Stare Babice przygotował specjalny jubileuszowy
spacer śladami Radiostacji
Babice, który odbędzie się
8 sierpnia tego roku. Przy
współpracy z zewnętrznymi organizacjami uruchamiamy także krótkofalarską
stację okolicznościową, która przez cały miesiąc – od
4 sierpnia do 4 września – będzie nadawać w świat
informacje o tym wiekopomnym wydarzeniu sprzed
100 lat. Dodatkowo Dom Kultury, na prośbę Młodzieżowej Rady Gminy, zorganizuje na jesieni konkurs literacki dla młodzieży poświęcony Radiostacji.
Urząd Gminy Stare Babice specjalnie na tę okazję
przygotował logotyp i identyfikację wizualną obchodów jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice.
tekst: JCh;
foto: „Dzieje urzędu radiotelegraficznego
Babice – Boernerowo” praca zbiorowa pod redakcją J.B. Raczka
str. 37, Warszawa 2017: David Sarnoff Collection, Business
Volume1, David Sarnoff Library

Podpisanie umowy z RCA 4 VIII 1921 r. Od lewej: Hipolit Gliwic, Edwin P. Shattuck, książę Kazimierz Lubomirski, Stanisław Arct,
Eugeniusz Stallinger, Edward J. Nally, Carl H. Ganter oraz David Sarnoff.
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Tu Radio Babice!
Jubileusz 100-lecia budowy i uruchomienia Radiostacji Transatlantyckiej Babice skłania do podjęcia różnych działań rozsławiających dzieje szacownej jubilatki, a także do propagowania
historii i osiągnięć gminy Stare Babice. Z tej okazji postanowiliśmy uruchomić społecznymi środkami INTERNETOWE RADIO
BABICE. Będzie można go słuchać za pomocą komputera lub
smartfona po wejściu na stronę internetową Urzędu Gminy
Stare Babice lub Domu Kultury.
Historia lubi zataczać koło. Przed laty z Babic nadawano nie tylko depesze łączące rodaków w Polsce z tymi,
którzy wyjechali do USA i w inne rejony świata, ale także od lat trzydziestych na falach krótkich nadawano
audycje radiowe przeznaczone dla zagranicy. Świadczyło to o potrzebie utrzymywania stałej łączności
z Polakami, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie
znajdowali, ale także o potrzebie kreowania wizerunku
Polski na mapie świata. Zaczynamy zatem coś nowego,
w nowych technologiach i tak naprawdę powracamy
do źródeł – do naszej historii.

Skala radioodbiornika Elektrit Kadet z 1938/1939 r. Widoczna jest nazwa Babice. Źródło: H. Berezowski „ Towarzystwo Radiotechniczne Elektrit, Wilno 1925–1939”.

Opaska pracownika Polskiego Radia z września
1939 r. Widoczna jest wieża Radiostacji Babice i mikrofon radiowy. Źródło: A.K. Dulska, R. Dulski „ Halo,
halo, Niepodległa w Eterze, radio i radiofonia w Polsce 1918–1989

PARYŻ, WIEDEŃ, RZYM I… BABICE
Czasy przedwojennej Polski, tak bardzo zniesławiane
w minionym ustroju, miały swoje osiągnięcia, które nie
są znane szerszemu ogółowi rodaków. Sięgnijmy do
starych radioodbiorników – tam znajdziemy niezwykły dowód. Warto poszperać w piwnicach czy na strychach. Jeśli znajdziecie Państwo przedwojenne radio,
lub chociaż jego przedni fragment, to być może, na
skali ujrzycie nazwę BABICE, wymienianą wśród wielkich światowych metropolii. To nie przypadek! Babice
na skali radioodbiorników (np. marki Elektrit Kadet)
pojawiły się za sprawą wspomnianej radiostacji krótkofalowej, która od 1936 r. nadawała audycje Polskiego
Radia dla amerykańskiej Polonii. Warto wiedzieć, że ta
radiostacja nadająca na falach 21 m była pierwszą tej
rangi krótkofalową stacją nadawczą w Polsce.
RADIO BABICE DZIŚ…
Radio, które uruchamiamy będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem informacji o życiu
gminy Stare Babice i jej
okolic. Tu będzie można posłuchać wywiadów z ciekawymi osobami, wysłuchać utworów muzycznych
wykonywanych przez naszych lokalnych artystów, dowiedzieć się nieco więcej o gminnych wydarzeniach
i planach na przyszłość. Wiele audycji poświęconych
będzie także historii gminy i naszego powiatu. Stawiamy na lokalne informacje!
Radio będzie działało na zasadzie podkastów, a zatem nagranych wcześniej audycji. Po kliknięciu danego
tematu uruchomi się wybrana audycja. Możliwe będzie
też wysłuchiwanie wszystkich nagrań emitowanych po
kolei, w jednym ciągu. Utworzona zostanie również
specjalna skrzynka mailowa do kontaktu ze słuchaczami. Ten środek przekazu jest niezwykłym teatrem wyobraźni i mamy nadzieję, że w naszej małej babickiej
Ojczyźnie zaciekawi wiele osób.
tekst: Marcin Łada
Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021
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Dofinansowania dla Gminy Stare Babice
7 lipca, w siedzibie Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie,
wójt Sławomir Sumka wraz ze skarbnik Mariolą Sarzyńską
podpisali 9 umów na dofinansowania przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w następującym zakresie:
1. Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków. Dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
2. Rozbudćowa oświetlenia w miejscowego Topolin. Dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzęcin Duży. Dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021”.
4. Montaż wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów”. Dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021”.
5. Budowa boisk do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki
na polanie pomiędzy Klaudynem, a Janowem. Dotacja
w wysokości 10 000 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

6. Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości
Blizne Jasińskiego. Dotacja w wysokości 112 737 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
7. Zakup 7 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków
z OSP Borzęcin Duży. Dotacja w wysokości 19 939 zł.
8. Zakup 8 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków
z OSP Stare Babice. Dodotacja w wysokości 19 776 zł
9. Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego „CutLanca CL-360K” dla OSP Stare Babice. Dotacja w wysokości 65 000 zł.
Łączna kwota otrzymanych dotacji wynosi 267 452 zł.
Szeroki wachlarz dofinansowania pozwoli nam zrealizować zadania istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
tekst: Magdalena Wilczyńska
Referat Funduszy Zewnętrznych
foto: arch. UMWM

Od lewej: Magdalena Wilczyńska (UGSB, Referat Funduszy Zewnętrznych); Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice; Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
Mariola Sarzyńska (UGSB, Skarbnik)
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Zakończona budowa ulicy Orzechowej
Zakończyły się roboty budowlane na ulicy Orzechowej w Koczargach Starych.
Na odcinku 570 m wykonana została nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia
z kostki betonowej, jednostronny chodnik, dojście do furtek i podjazdy
do bram. Wybudowano odwodnienie oraz zainstalowano oświetlenie ulicy. Obecnie wysiewane są trawniki i trwają procedury odbioru.
Umowa została podpisana w listopadzie 2020 roku, wykonawcą była firma FAL BRUK, a budowa sfinansowana została ze środków budżetu gminy.
Koszt inwestycji to 1 302 299,40 zł.
opr.: IB; foto: UGSB

Przebudowa ulicy
Spacerowej
W Borzęcinie Dużym prowadzona jest obecnie rozbudowa
ul. Sportowej (drogi powiatowej nr 4124W) na odcinku od
ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 580) w kierunku północnym na długości ok. 1100 metrów.
W ramach prowadzonej inwestycji wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni, powstaną: ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy
do posesji, perony autobusowe, azyle w miejscach przejść dla
pieszych i odwodnienie drogi. W kilku fragmentach modernizowanego odcinka wymieniono już konstrukcję jezdni. Inwestycja powinna zakończyć się pod koniec sierpnia. Jej koszt wyniesie około 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane przez Powiat
Warszawski Zachodni wspólnie z Gminą Stare Babice, która
ponosi 50% kosztów inwestycji.
Oprac. IB, MT-PWZ / foto: UGSB
Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021
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Stare Babice – miejsce przyjazne
dla osób z niepełnosprawnościami!
24 czerwca 2021 roku to radosny dzień
dla osób z niepełnosprawnościami
(OzN) i ich opiekunów z gminy Stare Babice. Możemy być dumni z tego,
że Gmina wspiera OzN i dąży do zapewnienia im godnego życia! Wielkie
brawa dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. To nasze lokalne,
babickie święto empatii i wrażliwości
na potrzeby innych, potrzebujących
wsparcia ludzi.
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką umowę na powstanie CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO.
Jest to milowy krok w celu spełnienia marzeń wielu
rodzin, często rozpaczliwie potrzebujących pomocy.
Postawa i wsparcie wójta Sławomira Sumki, otwarte
i życzliwe podejście radnych, pełna zaangażowania praca urzędników gminnych oraz wiele godzin społecznej pracy członków Stowarzyszenia przynosi piękne
owoce! Składamy szczególne podziękowania za długie,
nocne godziny pracy nad projektem dla: Teresy Semeniuk, Jadwigi Wróblewskiej, Krystyny Pazurek, Zbigniewa Worony i Justyny Strus.
A CO U NAS NA CODZIEŃ?
W czerwcu kontynuowaliśmy cykl zajęć „Terapia
muzyką i ruchem”, korzystaliśmy z rehabilitacji oraz

Członkowie Stowarzyszenia NASZ DOM – GODNE ŻYCIE
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Sensoplastyki® finansowanych w ramach zadania publicznego Gminy Stare
Babice w zakresie pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Grunt to dobra zabawa, integracja,
wspólna aktywność i ruch. Niestraszne
nam było upalne słońce, burzowe chmury i mżawka. Pomoc GOSiR i Domu Kultury w Starych Babicach nie raz ratowała
nas w trudnych sytuacjach – dziękujemy!
Wszystko odbywa się pod czujnym
okiem naszych kreatywnych, pełnych pomysłów i energii instruktorów. Dziękujemy pani Agnieszce Kowalskiej,
panu Sebastianowi Giedroić oraz mistrzyni twórczego,
sensorycznego bałaganu – pani Monice Woźniak.
Dziękujemy „Dzieciakom społeczniakom” – wolontariuszkom z MDK im. Marii Gwizdak w Warszawie, które
wspierały nas w ramach realizacji zajęć muzyczno-ruchowych. Po długim okresie obostrzeń epidemicznych
szczególnie doceniamy możliwość spotykania się i aktywności na żywo. Ruch, śmiech i aktywność to samo
zdrowie! Życzymy wszystkim ciekawych i bezpiecznych wakacji!
kontakt tel.: Teresa 604 696 165 lub Jadwiga 504 778 905
kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
tekst/foto: Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”
w Starych Babicach

Z ŻYCIA GMINY

Dofinansowanie
na budowę Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego

Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki i Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice

23 czerwca podpisana została umowa w sprawie przekazania Gminie Stare Babice dotacji z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.
Przyznane dofinansowanie wynosi 3 090 375,00 zł.
Inwestycja, która powstanie w Starych Babicach pozwoli na dzienną i całodobową opiekę nad 20 mieszkańcami gminy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu
znacznym lub umiarkowanym. Podpisanie umowy odbyło się podczas konferencji Wojewody Mazowieckiego
Konstantego Radziwiłła, zorganizowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie
kompleksowego wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Stare Babice poprzez
stworzenie im warunków pobytu dziennego i całodobowego. Osoby, do których kierowany jest program,
obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania
wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania

sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz
społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania
na miarę swoich potrzeb i możliwości.
Do tej pory Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy na dofinansowanie z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dla 8 jednostek samorządowych
z województwa mazowieckiego: powiatu mławskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu lipskiego, gminy Zaręby Kościelne, powiatu radomskiego, powiatu
pruszkowskiego, powiatu pułtuskiego i gminy Stare
Babice.
tekst: Beata Tuzimek
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
foto: UGSB

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w gminie Stare Babice
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Gminne
Eko-Targi
Coraz większą popularnością
i frekwencją cieszą się Gminne Eko-Targi, które organizowane są dwa razy w miesiącu,
w soboty w godz. 8:00–14:00,
na placu przed Urzędem
Gminy Stare Babice przy ulicy Rynek 21.
Gminny Eko-Targ to doskonała okazja, by wypróbować
i kupić bezpośrednio u lokalnych i regionalnych producentów wartościową i ekologiczną żywność produkowaną według tradycyjnych receptur bez sztucznych
dodatków i konserwantów. Na stoiskach znajdziemy
naturalne soki i przetwory, miody, wędliny, mięso i drób,
ryby, nabiał, sery, jaja, pieczywo, wyroby garmażeryjne,
oleje, kawy i herbaty, organiczne kosmetyki i ekologiczne
środki czystości oraz wiele innych certyfikowanych produktów.
Ale to nie tylko miejsce zakupów. To misja służenia
środowisku naturalnemu oraz przestrzeń edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych ekologią. To przede
wszystkim przyjazne miejsce dla fanów kuchni, gotowania i zdrowego stylu życia. Najcenniejsze tu są relacje nawiązywane między sprzedającymi, a kupującymi. Tutejsi
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sprzedawcy cenią sobie kontakt i rozmowę z kupującymi, dlatego zawsze można ich o wszystko zapytać. Dzięki
temu wśród mieszkańców kształtuje się świadomość bycia eko, sprzyja to zmianie postawy i wyrobieniu nowych
nawyków zakupowych. Zaczynamy doceniać krótkie łańcuchy dostaw, bezpośrednio od producenta do końcowego klienta. Na miejscu można nie tylko zrobić zakupy,
ale również napić się kawy, spróbować przysmaków, ale
też spotkać sąsiada i porozmawiać.
Podczas Gminnego Eko-Targu czynny jest również
Punkt Narodowego Spisu Powszechnego. Zachęcamy
osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku spisowego
do wykorzystania okazji i poświęcenia kilku minut podczas targu na wypełnienie arkusza pod okiem rachmistrza
spisowego.
tekst: IB/foto: UGSB
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Piknikujemy ekologicznie
3 lipca na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli odbył się gminny Eko-Piknik. Na gości czekało wiele
atrakcji przygotowanych specjalnie na to wydarzenie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się m.in.: szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez strażaków z OSP Borzęcin, różnorodne warsztaty: pszczelarskie z Miodową Manufakturą, wikliniarskie z Wikliną
z Leszna, o wodzie z GPK Eko-Babice, a także zajęcia
z jogi i nordic walking.
Konkursy dla najmłodszych przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Stare Babice pozwoliły zdobyć nagrody
w postaci roślin, toreb ekologicznych, kolorowanek, gadżetów i publikacji o tematyce ekologicznej.
Dużą uwagę najmłodszych przyciągały nowe śmieciarki GPK Eko-Babice, atrakcją były przejażdżki pojazdem
wielozadaniowym marki Polaris Ranger z OSP Borzęcin.
Ciekawe stanowisko miała Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa ze
Studenckim Kołem Astronautycznym
Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowali oni na stoiskach pod auspicjami
Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare
Babice – łaziki marsjańskie, rakiety, satelity, balony, łączność kryzysową oraz
sprzęt krótkofalarski.
Na Eko-Pikniku znajdował się również punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Można było uzyskać w nim informacje
dotyczące dofinansowania do wymiany pieca, termomodernizacji domu (w tym docieplenia ścian), poddasza,
wymiany okien czy drzwi wejściowych. Dla zainteresowanych dostępne były ulotki oraz broszury związane
z programem „Czyste Powietrze”, a informacji udzielali

przeszkoleni w tym celu pracownicy. Stanowisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na co dzień punkt
konsultacyjny znajduje się w pokoju nr 10 w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy.
Dla dorosłych ciekawe okazały się
również wykłady Pani Joanny Baranowskiej na temat podstaw kompostowania, które zostały podsumowane quizami tematycznymi.
W nagrodę za najlepsze odpowiedzi
trzy osoby otrzymały zbiorniki na
deszczówkę, których sponsorem jest
Warszawski Bank Spółdzielczy.
Pan Jakub Łyszkowski zaciekawił
słuchaczy tematem kooperatyw
i krótkich łańcuchów dostaw, czyli
bez pośredników między rolnikiem
i konsumentem – to zdrowsze jedzenie od lokalnych
producentów oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie dla
rolnika.
Najmłodsi mogli wziąć udział w urozmaiconych tematycznych animacjach. Dzięki Misji Kampinos można było
zrobić sobie zdjęcie z pluszowym łosiem, a GPK Eko-Babice zapewniło liczne zabawy z animatorką. Nie zabrakło
również strefy gastronomicznej z lodami rzemieślniczymi i produktów z lokalnego Sklepu Ekologicznego New
Life Nowe Babice.
Podczas Eko-Pikniku odbyła się również zbiórka elektrośmieci i zużytych baterii zorganizowana przez REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Electro-System Organizacja Odzysku. Przypominamy, że nadal trwa zbiórka
odzieży prowadzona przez Fundację Eco Textil, której
celem jest zakup wózków inwalidzkich. Odzież można
wrzucić do pojemnika przy Polanie Dwóch Stawów.
Dziękujemy, że byliście z nami tego dnia pomimo
deszczu, który przedwcześnie zakończył to wydarzenie.
tekst/foto: UGSB
Nr 7 (299) lipiec/sierpień 2021
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice

30 czerwca, 1 lipca oraz 5 lipca 2021 roku odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 22 uchwały:
1. Uchwała Nr XXXV/359/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
wotum zaufania za rok 2020 dla Wójta Gminy
2. Uchwała Nr XXXV/360/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok
3. Uchwała Nr XXXV/361/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.
4. Uchwała Nr XXXV/362/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów
usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki-Parcela, w Gminie Stare Babice
5. Uchwała Nr XXXV/363/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew
6. Uchwała Nr XXXV/364/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
7. Uchwała Nr XXXV/365/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
8. Uchwała Nr XXXV/366/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
9. Uchwała Nr XXXV/367/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w spawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022
10. Uchwała Nr XXXV/368/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym wraz ze
związanym z nim udziałem w nieruchomości gruntowej
11. Uchwała Nr XXXV/369/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Stare Babice nieruchomości

12. Uchwała Nr XXXV/370/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie dopłat
do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
13. Uchwała Nr XXXV/371/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania
nazwy rondu we wsi Zielonki-Parcela
14. Uchwała Nr XXXV/372/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok
15. Uchwała Nr XXXV/373/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata
2021-2036
16. Uchwała Nr XXXV/374/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu „Zadania
z zakresu ochrony powietrza”
17. Uchwała Nr XXXV/375/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare
Babice i nadania jej statutu
18. Uchwała Nr XXXV/376/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
19. Uchwała Nr XXXV/377/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
20. Uchwała Nr XXXV/378/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości
21. Uchwała Nr XXXV/379/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice
22. Uchwała Nr XXXV/380/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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”.

Podwójne 100. urodziny
21 czerwca setne urodziny obchodziły Panie Urszula Koch
i Janina Mazur, pensjonariuszki Domu Opieki „Zacisze”.
Z tej okazji Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka
wręczył dostojnym Jubilatkom kwiaty i listy gratulacyjne oraz złożył życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności,
a także długich lat życia w dobrym zdrowiu.
Warto podkreślić, że jedna z jubilatek, Pani Janina Mazur
z domu Fortuńska jest uhonorowana przez Izrael medalem
Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Bohaterka wspólnie
z najbliższymi krewnymi uratowała w latach Holokaustu żydowską rodzinę Bergierów.
tekst/foto: UGSB
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Gminna Orkiestra Dęta
im. K. Pendereckiego
pod batutą
Zbigniewa Załęskiego

50 lat wspólnego życia
4 lipca odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W pierwszą niedzielę lipca, na scenie Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice, odbyła się uroczystość Złote
Gody, czyli uhonorowanie pięćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego, podczas której 38 par (w tym jedna uczestnicząca online) zostało odznaczonych medalami w imieniu
Prezydenta RP przez wójta gminy Sławomira Sumkę i kierownik USC Magdalenę Łagun-Paszek.
Pary obecne na uroczystości otrzymały medale, pamiątkowe tabliczki, kwiaty i słodki poczęstunek. Oprócz
par i osób im towarzyszących gośćmi szczególnymi byli
przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, ks. proboszcz Grzegorz Kozicki oraz przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski.
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim
wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby
zatrzymać się i spojrzeć wstecz na wspólne życie, na

chwile pełne szczęścia, ale też na pokonane trudności,
narzucane przez los. Możliwe jest to wtedy, gdy małżonkowie darzą się wzajemnym uczuciem, wsparciem i poszanowaniem. Złoty Jubileusz, wspólne 50 lat, to wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń, wstępujących
obecnie w związki małżeńskie – powiedział podczas uroczystości wójt gminy Sławomir Sumka.
Wydarzenie uświetnił koncert Gminnej Orkiestry Dętej
im. K. Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego.
Dzięki wspaniałej współpracy i profesjonalnemu wsparciu Domu Kultury Stare Babice mogą Państwo obejrzeć
relację z wydarzenia na profilu Facebook: https://fb.watch/v/3ur3Bbez8/.
Tekst: MŁP; foto: UGSB
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Pierwsza sesja II kadencji Gminnej Rady Seniorów
7 czerwca 2021 roku odbyła się pierwsza, uroczysta sesja II kadencji Gminnej Rady Seniorów, powołanej
na lata 2021–2025, której przewodniczył wójt Sławomir Sumka.

Od lewej: Karolina Spiżewska (UGSB), Iwona Banaszak (członek GRS w I kadencji), Wiesława Kałuzińska, Alicja Napurka (dyrektor
GOPS), Marianna Kosińska, Tadeusz Wiśniewski, Wanda Śladowska (honorowy członek GRS), Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare
Babice, Maria Parlińska, Stanisław Malinowski, Anna Czajkowska, Karol Gałecki.

W obecności Dyrektora GOPS Alicji Napurki, Kierownika Obsługi Rady Gminy Anny Błażejewskiej i opiekuna Rady Seniorów Karoliny Spiżewskiej, na podstawie
par. 2 ust. 6 „Statutu Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach”, Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Gminy
w Starych Babicach z dnia 16.12 2015 r., Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 492, Wójt
wręczył zaświadczenie o powołaniu na Członków
Rady Seniorów w Starych Babicach. Członkowie Rady
w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Powołani na II kadencję Gminnej Rady
Seniorów w Starych Babicach zostali: przewodniczący Tadeusz Wiśniewski, wiceprzewodniczący Stanisław Malinowski, sekretarz
Anna Czajkowska, oraz członkowie: Karol
Gałecki, Wiesława Kałuzińska, Marianna Kosińska oraz Maria Parlińska.
Wzruszającym momentem było nadanie
Pani Wandzie Śladowskiej tytułu „Honorowego Członka Rady Seniorów”, czego dokonał wójt Sławomir Sumka, dziękując za
wieloletnią pracę na rzecz starszych mieszkańców naszej Gminy.
24
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Pan Wójt, wraz z gośćmi, gratulując Radzie wyboru, życzył sukcesów w działaniach na rzecz seniorów, zapewniając jednocześnie o pełnym wsparciu władz samorządowych w realizacji planów. Przewodniczący w imieniu
wszystkich członków, powiedział, że powołana na II kadencję Rada będzie z pełnym zaangażowaniem realizować swoje kompetencje doradcze, inicjatywne i konsultacyjne, działając na rzecz starszego pokolenia, licząc
jednocześnie na wsparcie tego środowiska i jeszcze
większy udział w proponowanych aktywnościach.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska; foto: UGSB
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Ciekawe spotkania w Klubie Seniora „Nadzieja”
8 czerwca rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań w Klubie Seniora. Inauguracyjny wykład „Jak dbać o skórę
dojrzałą” przeprowadziła pani Sara Piotrowska – studentka III roku AWF na kierunku Terapia Zajęciowa.
1 lipca członków Klubu „Nadzieja” odwiedziła pani psycholog
Agnieszka Kik-Głowacz, której
sylwetkę „Gazeta Babicka” przedstawiła w poprzednim numerze.
Pani Agnieszka zaproponowała
cykliczne czwartkowe spotkania
dla seniorów, na których będziemy rozmawiać o osobowości człowieka z pewnym doświadczeniem
życiowym, jego aktywizacji i zaangażowaniu w bieżące sprawy. Tematy warte rozważenia, gdyż mają
ogromny wpływ na ludzką psychikę. Następne spotkanie z panią
psycholog Agnieszką Kik-Głowacz odbędzie się 9 września o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21
(sala konferencyjna). Zapraszamy!
Natomiast 6 lipca uczestnikom Klubu Seniora „Nadzieja” pierwszy raz miała okazję opowiedzieć o swojej pasji pani Izabela Bek, która jest pasjonatką zdrowych botanicznych kosmetyków oraz naturalnych
sposobów na dbanie o zdrowie i urodę. Zbiera ona
sezonowe zioła i rośliny, z których naturalnej mocy

korzysta, przygotowując domowe herbatki i kosmetyki. Zaprosiliśmy panią Izę na kolejne spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” we wrześniu.
Następne spotkanie uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” odbędzie się tradycyjnie we wtorek 7 września
o godz. 16:30 w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21
(sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy!
tekst: Alicja Napurka; foto: UGSB

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza na wykłady i warsztaty
15 czerwca, na parkingu leśnym w Janowie, studenci UTW wzięli udział w ciekawym spotkaniu poprowadzonym przez państwa Joannę i Przemka Węgłowskich z Fundacji „Moc lasu”.
Poznaliśmy formę naturalnej aromatoterapii zwaną
„Kąpiele leśne”. Nowatorska w Polsce, w Japonii stosowana jest z powodzeniem od pół wieku. Shinrin-yoku
to leśne spacery, podczas których lotne substancje
aromatyczne, zwane fitoncydami dotleniają i poprawiają witalność całego organizmu, wzmacniając system immunologiczny.
Drzewa mają swoje specyficzne oddziaływania, np.
brzoza łagodzi stres, pobudza krążenie, dąb wspomaga koncentrację, sosna dodaje energii. Mieszkańcy
naszej gminy to szczęściarze, bo już samo sąsiedztwo
Kampinoskiego Parku Narodowego działa relaksująco.
29 czerwca na wykładzie „Rośliny lecznicze z bliska i z daleka” wzbogacaliśmy wiedzę i uzyskaliśmy
odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Mottem

spotkania poprowadzonego przez panią prof. dr hab.
Iwonę Wawer z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału
Farmaceutycznego WUM była teza: „Zioła leczą ciało i duszę”. Wykład sfinansowany został przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego w ramach współpracy
zawartej przez starobabicki Uniwersytet z Federacją „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” we wspólnym projekcie „Tworzenie warunków i motywacji do
zwiększania aktywności społecznej i edukacyjnej mazowieckich seniorów”.
Prezes UTW Agnieszka Matuszewska zapowiedziała, że w ramach współpracy z Federacją OPUTW zostanie przeprowadzonych jeszcze wiele ciekawych
wykładów i projektów.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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25

OŚWIATA W GMINIE

UKS „Sporting” Zielonki na start!

„Nie musisz być wielki aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim.”

Z nieukrywaną radością informujemy
o inicjatywie, jaką podjęli nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli: powołanie
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sporting” Zielonki! Dlaczego zdecydowaliśmy się na założenie klubu
sportowego? Z banalnych powodów.
Aby zachęcić uczniów do ruchu,
doskonalić ich uzdolnienia sportowe i sprawność fizyczną, planować
i organizować pozalekcyjne życie
sportowe, czy uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym w różnych
dyscyplinach.
Od początku istnienia naszej szkoły planowaliśmy powołanie uczniowskiego klubu, którego członkami mogliby być uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy.
Chcieliśmy aby sport i ruch w różnym wydaniu był elementem nie tylko samorozwoju, rywalizacji czy rekreacji,
ale także wzajemnego wsparcia i budowania wspólnoty.
Chcemy nawiązać w ten sposób do dawnych polskich
tradycji, kiedy to przyszkolne UKS-y wzmacniały lokalną
społeczność i budowały jej siłę poprzez krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Wszyscy borykamy
się z problemami, które przyniosła długotrwała izolacja.
Równowaga kondycji psychicznej i fizycznej została bez
wątpienia zachwiana. Powołanie UKS-u jest więc także
naszą reakcją na wydłużający się brak regularnej aktywności młodych ludzi.
Pierwsze działania klubu rozpoczęliśmy już w maju,
powołując sekcje sportowe i biorąc udział w międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych. Czwartki Lekkoatletyczne, bo o nich mowa, to zawody sportowe
organizowane od 1995 r., których celem jest wybranie
najlepszych młodych sportowców w grupie wiekowej do lat 12 z całej Polski. Nasi zawodnicy wzięli udział
w edycji, która odbywała się na terenach Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach. Była to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, uzyskania bardzo dobrych wyników i pozycji medalowych.
Największy sukces odniosło naszych dwóch zawodników z klasy sportowej 4cs: Grzegorz Rzepniewski
w biegu na 60 m oraz Oliwier Flejszar w rzucie piłeczką palantową, którzy dzięki bardzo dobrym wynikom we wszystkich zawodach tegorocznej edycji
zakwalifikowali się do Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się w dniach
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19–20 czerwca na obiektach Akademickiego Związku
Sportowego w Łodzi. W ogólnopolskiej rywalizacji
chłopcy uzyskali bardzo dobre rezultaty i wywalczyli świetne miejsca w swoich dyscyplinach. Grześ zajął
10. miejsce w Polsce w biegu na 60 m, a Oli 11. miejsce
w Polsce w rzucie piłeczką palantową. Ogromnie cieszymy się z pierwszych sukcesów naszych zawodników
i będziemy podążać tą drogą sportowego rozwoju.
W pierwszych dwóch tygodniach wakacji UKS
„Sporting” Zielonki zaplanował półkolonie na sportowo. Dwa turnusy pełne sportowych aktywności,
gier i zabaw były wspaniałą okazją powrotu uczniów
do wspólnych działań, odnowienia żywych relacji oraz
odbudowania się także społecznie. Treningi piłkarskie,
siatkarskie, lekkoatletyczne i kickboxingu, zajęcia samoobrony, zumba, wizyta w parku trampolin, warsztaty z dietetykiem, zajęcia na basenie, kino – to była
świetna szansa na swobodną intensywną interakcję
uczniów z różnych szkół i sportowe rozpoczęcie wakacji. Jesteśmy wdzięczni za ten wspólny świetny czas.
Jako UKS „Sporting” Zielonki będziemy się rozwijać,
wzrastać i wspierać każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę ze sportem i z szeroko pojętym ruchem.
Głęboko wierzymy, że trening i rywalizacja sportowa
budują wewnętrzne wartości młodych ludzi, uczą szacunku i wiary we własne możliwości. Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania, obserwowania i wspierania naszego uczniowskiego klubu. Chcemy, aby UKS
„Sporting” Zielonki był miejscem otwartym. Otwartym
dla każdego, kto po prostu kocha sport.
Zarząd UKS „Sporting” Zielonki
Magdalena Wielechowska, Rafał Lubelski, Ida Helon
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Pani Bożenna Pyć ponownie dyrektorem przedszkola
18 czerwca Pani Bożenna Pyć otrzymała akt przedłużenia powierzenia
stanowiska Dyrektora Przedszkola w Starych Babicach na kolejne pięć lat.
Przedszkola w naszej gminie cieszą się od lat doskonałą renomą. Najmłodsi babiczanie niejednokrotnie
zachwycali talentem aktorskim, recytatorskim, wokalnym i tanecznym podczas gminnych uroczystości.
Jest to niewątpliwą zasługą nauczycieli-wychowawców, a w szczególności Dyrekcji tychże placówek.
Nie może więc dziwić fakt, że na kolejne 5 lat
przedszkolne stery w Starych Babicach będzie dzierżyła dotychczasowa dyrektor – Bożenna Pyć, która
piastuje to stanowisko od początku istnienia babickiej placówki, czyli od roku 1989, a od 40 lat związana
jest z oświatą w gminie Stare Babice.
W lutym 2012 r. pani Bożenna otrzymała nagrodę
„Babinicz” za rok 2011. Doceniono nie tylko jej wieloletnią działalność, jako szefa jednej z najlepszych gminnych placówek, stworzenie na naszym terenie „Teatru
Rodziców” i wielu innych wydarzeń kulturalnych, lecz
także doceniono niezwykle aktywny udział Pani Dy-

rektor w Konkursie
Nivea, dotyczącym
głosowania internetowego na plac zabaw, dzięki któremu
powstał nowoczesny plac zabaw przy
przedszkolu.
Akt powierzenia
stanowiska dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej, został wręczony przez Wójta
Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę w uznaniu za
dotychczasową pracę.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
tekst: AK; foto: UGSB

Gminne półkolonie w Borzęcinie Dużym
W zajęciach organizowanych podczas półkolonii w szkole
w Borzęcinie Dużym uczestniczyło 65 dzieci. Przez dwa tygodnie szkoła tętniła życiem przez 9 godzin dziennie.
Odbywały się tu zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne i kulinarne. Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy naukowe
i cyrkowe z udziałem Brzuchomówcy. Podczas warsztatów podróżniczych, w grze terenowej, dzieci poznawały Azję i poszukiwały skarbu. Przyjeżdżali do nas artyści z przedstawieniami teatralnymi i animatorzy z zajęciami profilaktycznymi. Podczas zajęć
można było tworzyć prace przestrzenne z drewna, a pod okiem
animatora wykonać ozdobną świeczkę. Chętne dzieci miały możliwość skorzystania z badań w kierunku wad postawy prowadzonych przez fizjoterapeutów oraz wzięcia udziału w rehabilitacji.
Bardzo dziękujemy Pani Urszuli Hoczyk za niezwykłą przygodę
z książką, Pani Joannie Kalbarczyk za smakowite i zdrowe smoothie, Panu Arturowi Zatorskiemu ze Straży Gminnej za przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz Panu Jarosławowi Kuczyńskiemu i Karolinie Grudzińskiej, Natalii Kruszewskiej, Martynie
Szafron i Jakubowi Wojcieskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borzęcinie Dużym za zorganizowanie spotkania w remizie strażackiej. Atrakcje i zajęcia dla dzieci realizowane były m.in. przez
Urząd Gminy Stare Babice, Dom Kultury Stare Babice, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Stare
Babice.
tekst: Justyna Szczepanik
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Zielone pustynie
Obszary o bardzo niskiej bioróżnorodności generują wysokie koszty utrzymania i są sprzeczne z zasadami
ekologii. Na myśl przychodzą nam monokultury upraw rolniczych w odległych krajach, a prawda jest taka,
że mamy je w zasięgu wzroku. Mowa tu o trawnikach.
Stojąc bezpośrednio w obliczu zmian klimatycznych
zastanówmy się, czy nie jest zbyt kosztowną ekstrawagancją wylewać niezliczone litry zazwyczaj uzdatnionej
wody na trawnik oraz zanieczyszczać środowisko nawozami tylko po to, by był bardziej zielony. Następnie
wykaszać przyrastającą zieleń za pomocą kosiarek spalinowych i po włożeniu do foliowych worków, usuwać ją
z terenu posesji, ponosząc za to kolejne opłaty.
A GDYBY TAK POMYŚLEĆ BARDZIEJ EKOLOGICZNIE?
Podstawowymi składnikami mieszanek trawnikowych są
gatunki traw, takie jak: kostrzewa czerwona, życica trwała, wiechlina łąkowa, kostrzewy oraz mietlica pospolita
w różnych proporcjach. Składu gatunkowego naturalnej
czy półnaturalnej łąki nie da się przedstawić na łamach
pojedynczego artykułu, ale nawet prosta rabata złożona
z bylin, krzewów czy roślin jednorocznych będzie bogatym siedliskiem, zapewniającym miejsce bytowania i żerowania wielu gatunkom owadów i drobnych zwierząt.
Tereny zielone, w tym trawniki, są elementem tzw.
małej retencji. Pozwalają na spowolnienie odpływu wód
opadowych, regulują mikroklimat poprzez zwiększenie
poziomu wilgotności powietrza, a tym samym zmniejszenie temperatury. Trawniki także pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Funkcjonują jak filtry zatrzymujące szkodliwe pyły z powietrza – w tym kurz i inne
zanieczyszczenia.
Jednak zielone dywany są absolutnie najbardziej
wymagającymi obszarami w przydomowych ogrodach czy zieleńcach. Pierwsze zabiegi wykonuje się już
wczesną wiosną, a później cykliczne nawożenie, podlewanie i przycinanie tylko zwiększa nakład pracy i generuje dodatkowe koszty. Utrzymanie trawnika może
28
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kosztować nawet 15 zł/m2, a cena ta nie zawiera kosztów nawadniania.
JAK ZATEM UZYSKAĆ PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ
NATURZE, KTÓRA NIE OBCIĄŻA ŚRODOWISKA?
Najprostszym rozwiązaniem będzie rzadsze koszenie,
pozostawienie części terenu pod naturalną łąkę czy
nawet założenie rabaty bylinowej z roślin dostosowanych do warunków siedliskowych.
W okresach intensywnej suszy, której towarzyszy wysoka temperatura powietrza, koszenie trawnika prowadzi do nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni.
Nisko przycięta trawa zaczyna zasychać. W takich warunkach, z jakimi mamy do czynienia w chwili obecnej, należałoby ograniczyć koszenie trawników do tych
miejsc, w których jest to konieczne (np. ze względów
bezpieczeństwa), a na pozostałych kosić rzadziej. Dla
wielu mieszkańców niestety jest to jeszcze nieakceptowalne z punktu widzenia estetycznego, takie miejsca
niektórym kojarzą się z zaniedbaniem, czy rozplenieniem
się „szkodników” czy „chwastów”. Ze względu na zmiany
klimatu musimy zmienić definicję estetyki. Kwitnące
trawy czy naturalnie występujące rośliny przy drogach
i placach nie powinny być postrzegane jako chwasty.
Miejsca pozostawione naturze, nadal piękne, można już
zaobserwować w wielu miastach w Polsce. Takie tereny są nieocenionym zasobem dla zwierząt i owadów
w silnie zurbanizowanych przestrzeniach. Coraz wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że
trend naturalistycznej pielęgnacji ogrodów czy terenów
zielonych zdobywa coraz więcej zwolenników.
tekst: JP; foto: UGSB, AK

ZDROWIE I EKOLOGIA

O kawce przy porannej kawce
Letni słoneczny poranek i aromatyczna kawa w ogrodzie, nic
dodać nic ująć… To doskonały moment na obserwacje otaczającej nas przyrody. Czy w związku z tym kiedykolwiek
próbowaliście bliżej przyjrzeć się kawkom zwyczajnym Corvus monedula, tym niezwykle intrygującym ptakom?
Kawki, podobnie jak cała rodzina krukowatych, do której należą, są wyjątkowo inteligentnymi ptakami. Okazuje się bowiem, że potrafią liczyć do siedmiu, a niekiedy nawet nauczyć się kilku podstawowych zwrotów.
Rozumieją również ludzkie spojrzenia i w przeciwieństwie do większości zwierząt, które reagują na nasze
wyraźne gesty lub ruch głowy, na kawkę wystarczy
skierować wzrok, aby zmieniła swoje zachowanie. Naukowcy z University of Oxford, źródła powyższych
reakcji upatrują w relacjach społecznych kawek, gdyż
ptaki te w zwyczaju mają pielęgnowanie kontaktów komunikacyjnych w stadzie. Ciekawostkę stanowi fakt, że
całe stado potrafi stanąć w obronie jednego osobnika,
a napastnika są w stanie przypomnieć sobie nawet po
kilku latach od zdarzenia i co ważne, ponownie go zaatakować.
Ten na pozór całkowicie czarny ptak posiada upierzenie w kilku odcieniach szarości oraz podkreślone
ciemnym ubarwieniem piór – błękitne oczy – niezbyt
często występujące w ptasim świecie.
Jednym z ciekawszych wątków związanych z biologią tych ptaków jest fakt, że kawki łączą się w pary
na całe życie. To dlatego zawsze widywane są parami,
a zanim założą rodzinę, mają okres „narzeczeństwa”.
Oznacza to, że młode kawki pojawiają się w następnym roku od zawarcia znajomości rodziców. Warto
jeszcze tu dodać, że nasi bohaterowie budują silne

relacje rodzinne, co przejawia się tym, że młodymi
niekiedy opiekują się również „starsze siostry” i „ciotki”. Samce natomiast dbają o swoje partnerki – i to nie
tylko w okresie lęgowym! – przynosząc swoim wybrankom smaczne przekąski, okazując w ten sposób,
że są w stanie wyżywić całą rodzinę.
Należy podkreślić, że w Polsce kawki objęte są ścisłą
ochroną. Oznacza to, że ochronie podlegają zarówno
poszczególne osobniki, jak i ich siedliska oraz ostoje,
a podejście to ma na celu zapewnienie przetrwania i zapewnienie właściwego stanu ochrony oraz zachowanie
różnorodności gatunkowej i genetycznej gatunku.
CIEKAWOSTKI:
• w walijskim folklorze kawki uznawane były za zwierzęta święte ponieważ zakładały swoje gniazda na
wieżach kościelnych;
• w locie ślizgowym kawka osiąga prędkość ok. 40 km/h;
• w kawczym stadzie panuje silna hierarchia;
• kawki mają swój system dźwięków, dzięki którym się
porozumiewają;
• osierocone młode są adoptowane przez inne kawki;
• nazwa gatunkowa monedula została utworzona
w XVIII w. przez szwedzkiego przyrodnika oraz lekarza Linneusza i odnosi się do monety. Ponoć kawki
miały do nich dużą słabość.
tekst/foto: JK
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Zakończenie sezonu w Domu Kultury
20 czerwca w Sali Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice spotkaliśmy
się, aby podziwiać występy artystyczne dzieci,
młodzieży i dorosłych
na zakończenie sezonu
2020/2021.
Nie był to łatwy sezon,
ponieważ przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się
wyłącznie online. Mimo
wszystko z blisko 620 osób
odwiedzających tygodniowo Dom Kultury na początku
sezonu, w czasach zajęć wyłącznie zdalnych gościliśmy
tygodniowo ok. 250 osób. W dniu podsumowania sezo-

nu na scenie wystąpiło 150 artystów z 10 grup. Były to
pokazy teatralne, taneczne i wokalne.
Na scenie zobaczyliśmy artystów z następujących formacji: Teatrzyk Zielonki Gęś;
Szkoła Tańca Happy Dance
Studio; Teatr Muzyczny POLOT, Szkoła Tańca Baletka;
Zespół Bez Nazwy; Studio
Wokalne oraz Chór Aprobata.
Pożegnaliśmy się z nadzieją, że od września wszystkie
zajęcia będą odbywały się
bez obostrzeń, w naszych
salach, których drzwi stoją dla wszystkich Państwa
otworem.
tekst: DKSB; foto: AK

„Rozmowy z Kulturą” odcinek 2
Zapraszamy Państwa do obejrzenia drugiego odcinka naszego nowego cyklu wywiadów z ciekawymi mieszkańcami oraz osobami działającymi na terenie gminy Stare Babice.
Tym razem gościem redaktorki „Gazety Babickiej” Izabeli Bek był Mateusz Ciećwierz, Mistrz Polski w Kulturystyce za rok 2020, który podzielił się poradami na
temat zdrowego stylu życia oraz swoimi sposobami,
jak dbać o dietę i sylwetkę. Wywiad znajdą Państwo
zarówno na profilu Domu Kultury Stare Babice na Facebooku, jak również na kanale YouTube\DomKulturyStareBabice.
Link do filmu: https://youtu.be/If899ev0g2c
Zachęcamy do oglądania i słuchania!
tekst/foto: AK
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Młynarski i Masecki w Domu Kultury
Sala Widowiskowa znowu wypełniła się gośćmi. Oczywiście, na tyle, na ile pozwoliły obostrzenia. Aby umożliwić udział w niezwykłym widowisku jak największej liczbie chętnych, Dom Kultury udostępnił także transmisję na swoim
Fb i Youtube.
22 czerwca koncert na żywo obejrzało w sumie prawie
700 osób: 160 w Sali Widowiskowej i ponad 500 online.
Z komentarzy (780!!!) dowiedzieliśmy się, że dostarczyliśmy radości i wzruszeń widzom nie tylko w Polsce, ale
i w Szwajcarii, Norwegii, Niemczech, a nawet w USA!
Łączna liczba wyświetleń w ciągu doby, kiedy widowisko
było dostępne na Fb i Youtube, osiągnęła liczbę 10 000!
Na scenie wystąpił „Mały Jazz Band” w składzie: Marcin
Masecki (pianino), Jan Emil Młynarski (bandżola, śpiew)

Wakacyjne warsztaty w Domu
Kultury Stare Babice sierpień 2021
 akacyjna przygoda z POLOTEM
w
warsztaty musicalowe (8–14 lat)
9–13 sierpnia, godz. 9:00–17:00
k reatywne szycie i rękodzieło (10–16 lat)
16–20 sierpnia, godz. 10:00–13:00 (początkujący)
16–20 sierpnia, godz. 14:00–17:00 (zaawansowani)
 arsztaty wokalne (7–17 lat)
w
16–19 sierpnia, godz. 10:00–12:00 (7–11 lat)
16–19 sierpnia, godz. 13:00–15:00 (12–17 lat)
 arsztaty stolarskie (7–12 lat)
w
23–25 sierpnia, godz. 10:00–12:00

oraz Jerzy Rogiewicz (perkusja). Usłyszeliśmy piosenki
przedwojennej Warszawy – polski jazz odwołujący się
do polskich orkiestr z okresu międzywojennego. Było
o zakazanych miłościach, niezapomnianych nocach, egzotycznym Abdulu i rozświetlonym neonami mieście.
Koncert odbył się dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Serdecznie
dziękujemy za to staroście Janowi Żychlińskiemu.
tekst: DKSB, foto: AK

Bezpłatne warsztaty
S pacer szlakiem Radiostacji Babice (12 lat+)
8 sierpnia, godz. 10:00–12:00
 lub Gier Planszowych
K
18, 25 sierpnia, godz. 18:00–20:00
S zachy przed Domem Kultury
19 sierpnia, godz. 17:00–20:00
 arsztaty farbowania ubrań TieDie
W
(10 lat+, dorośli)
25 sierpnia, godz. 17:00–18:00
Szczegółowe informacje na temat warsztatów,
płatności i zapisów:
www.domkultury-starebabice.pl
tel. (22) 487 18 70

 arsztaty DIY (7–12 lat)
w
23–25 sierpnia, godz. 12:30–14:00
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BIBLIOTEKA

Jesteśmy otwarci
przez całe wakacje!
Serdecznie zapraszamy w progi babickiej biblioteki. Jesteśmy otwarci, zgodnie z wytycznymi, w reżimie sanitarnym: pn., wt.: 12:00–18:00;
śr.–pt.: 12:00–17:00. Czytelniku wybierz dogodny dzień dla siebie i przyjdź!
1 lipca 2021 r. otworzyliśmy ponownie drzwi
biblioteki dla Czytelników. Dokładnie po 475
dniach uwolniliśmy dostęp do półek z książkami. Przez cały ten czas byliście Państwo z nami,
wspieraliście nas i oczywiście odwiedzaliście babicką bibliotekę; wypożyczaliście książki i audiobooki korzystając z nowej formy udostępniania
zbiorów poprzez nasze okienko biblioteczne, za
co ogromnie DZIĘKUJEMY!
Biblioteka to świątynia książek, miejsce literackiej rozpusty, wrota do miliona innych światów.
Chcemy się z Wami podzielić naszym, krótkim, bibliotecznym podsumowaniem I półrocza
2021 r.
Co zrobić, gdy zgubimy wypożyczoną książkę, bądź gdy egzemplarz ulegnie zniszczeniu?
Przede wszystkim należy skontaktować się
z biblioteką i poinformować o zaistniałym fakcie. Wówczas z dyżurującym bibliotekarzem zostanie ustalona forma rekompensaty. Czytelnik
w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę
może:
zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego
tytułu, autora i wydania,
zwrócić najnowsze wydania tego samego tytułu
i autora, w przypadku gdy zgubionego/bądź zniszczonego egzemplarza nie ma na rynku wydawniczym,

 przypadku, gdy zgubionego, bądź zniszczonew
go egzemplarza nie ma na rynku wydawniczym,
aby rozliczyć się z biblioteką, Czytelnik ma możliwość zapłacenia za zgubiony/bądź zniszczony
egzemplarz zgodnie z wartością inwentarzową
egzemplarza.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Statystyka czytelnicza od stycznia do czerwca 2021 r.
książki zakupione
audiobooki
328
zakupione z funduszy sołeckich
182
liczba
liczba
liczba
książki
dary audiobooki
czynnych
wypożyczeń odwiedzin
zakupione z funduszy sołeckich
7
czytelników
17 608
1 224
176
972
dary książkowe
159
Konkursy i akcje
czytelnicze, czyli
wyzwania bibliofilskie
32
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„Widok na literaturę, widok na Bibliobajkę, czyli okazja na wygranie Bibliobajki”
forma
termin
liczba uczestników
konkurs na FB
luty–czerwiec 2021 r.
18 osób

SPORT

XI edycja turnieju Stare Babice
3x3 Streetball Challenge
W sobotę, 26 czerwca, na boisku do koszykówki
w Borzęcinie Dużym odbył się tradycyjny koszykarski turniej Stare Babice 3x3 Streetball Challenge
2021. Była to już 11. edycja tego wydarzenia i jak co
roku nie zawiodły ani pogoda, ani frekwencja, ani
poziom sportowy zespołów.
Przedstawiamy podium obu kategorii 11. edycji turnieju
3×3 w Starych Babicach oraz zwycięzców konkursów.
WOMEN OPEN:
I) MłodziWierni (Adrienne Moryn, Heidi Paprocki, Izabella Tkacz, Natalia Wawrzyniak)
II) Soplicki Team (Magda Jarkiewicz, Dominika Paczóska, Wiktoria Skuzińska, Aleksandra Szostakiewicz)
III) Krening (Paulina Bukowska, Agnieszka Jędrzejewska, Weronika Nowakowska, Hanna Omelańczuk)
MVP – Heidi Paprocki

MEN OPEN:
I) Dzikie Węże (Bartosz Grudziński, Marcin Jurkiewicz,
Tomasz Rudko, Michał Wojtyński)
II) Planet Team Warszawa (Patryk Andres, Piotr Dąbrowski, Michał Hausner, Mateusz Witek)
III) KS Sky Tattoo Radom (Arek Adamczyk, Maksymilian Czapla, Karol Nowakowski, Kacper Rojek)
MVP – Michał Wojtyński
W konkursie BIG SHOT jako pierwszy trafił tym razem
z połowy Kuba Orłowski (Hutnik Warsaw), a z kolei
w 3-POINT SHOOTOUT najlepszy okazał się Dominik
Czubek (GLV)!

O muzyczny nastrój zadbali: Wujek Samo Zło i Mike
Kicks, oraz DJ Chederac.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Stare Babice, GOSiR Stare Babice, MadBall Ent.
Tekst: IB, Mike Kicks / Foto: Darek Nowak
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SPORT

Turniej siatkówki
plażowej
19 czerwca odbył się turniej siatkówki
plażowej Beach Volleyball Stare Babice
2021 organizowany przez UKS Siatkarz
Stare Babice i GOSiR Stare Babice.
Zawody rozgrywane były w dwóch ka
te
goriach: męskiej i żeńskiej. Na starcie
stanęło 13 par kobiet i 22 pary mężczyzn. Po
ponad dziesięciu godzinach rywalizacji zostali wyłonieni najlepsi. Turniej damski rozgrywany był
w systemie: do jednego wygranego seta do 21 punktów. Turniej męski od fazy półfinałowej rozgrywany był
do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
W turnieju damskim najlepsza okazała się para Monika Kaczorowska/Natalia Gajewska, która po zaciętym i wyrównanym meczu w finale pokonała parę Izabela Zackiewicz/Justyna Tylutki. W meczu o trzecie
miejsce lepsza okazała się para Karolina Narożnik/Karolina Kłodzińska, wygrywając z parą Magda Koper/
Martyna Kwiatkowska.
W turnieju męskim zwyciężyli Robert Kozłowski/
Maciej Stępień, którzy w finale pokonali parę Paweł
Zackiewicz/Adam Pempiak. W meczu o trzecie miej-

sce zwyciężyła para Konrad Chudek/Kamil Radzikowski, pokonując parę Maciek Okrzeja/Jakub Skrajny.
Najlepsze pary w turnieju damskim oraz męskim
otrzymały pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Zostały one wręczone przez Prezesa UKS Siatkarz
Stare Babice Karola Rusaka oraz Sekretarza UKS Siatkarz Stare Babice Marcina Jakubowskiego. Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali GOSiR Stare Babice, UKS Siatkarz oraz główny sędzia turnieju Martyna
Jakubowska.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za
emocje siatkarskie na najwyższym poziomie oraz gratulujemy zwycięzcom.
tekst/foto: UKS Siatkarz Stare Babice/Marcin Jakubowski

Cross Team Stare Babice –
Klub Motorowy w naszej gminie
Cross Team Stare Babice to stowarzyszenie zrzeszające
ponad 30 zawodników z całej Polski. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, np. zdobycie Pucharu Polski Cross
Country. Zawodnicy startują również w Mistrzostwach
Polski Motocross/Cross Country/Enduro.
Założycielem klubu jest Hubert Barszczewski, który nim
zarządza, a nam opowiedział odrobinę o działaniach
motocyklowych pasjonatów: „ Mimo, że istniejemy już
9 lat, niewielu mieszkańców naszej gminy wie o klubie
motorowym. KM Cross Team Stare Babice jest znany
w całej Polsce w świecie motocyklowym. Jesteśmy jak
jedna wielka motocyklowa rodzina, wspieramy się wzajemnie i zawsze każdy na każdego może liczyć: czy to na
zawodach, treningach czy w życiu prywatnym. Cechuje
nas przyjaźń – a to się liczy w każdym sporcie.”
Na co dzień zawodnicy Cross Team’u trenują pod
czujnym okiem instruktorów MxSzkółki B-Moto, którzy sami są zawodnikami klubu. Systematyczne treningi
dostępne dla wszystkich chętnych pozwalają na ogro34
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my progres umiejętności, a to wszystko widać po wynikach na zawodach.
Dzięki sponsorom i ich wsparciu Klub ma możliwość
rozwoju sportu w gminie, co przekłada się również na
promocję naszej gminy na skalę krajową.
Bardzo dziękujemy gminie Stare Babice oraz firmom,
które nam zaufały: B-Moto, Motul Polska, Dunlop
Moto Polska, Karguii, Fitness Klub Aplauz, Shoei Polska,
Motoholicy, RMX Graphics.
Zapraszamy również do obserwowania naszych poczynań na social mediach: Cross Team Stare Babice, jak
również na naszej stronie www.crossteam.b-moto.pl.
tekst: Erwin Barszczewski; foto: Cross Team Stare Babice

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

Firma ABC-Cars zatrudni do pracy
w lokalizacji przy ul. Estrady 14 w Klaudynie
pracowników do działów:

Lakierni, Blacharni oraz
Autokosmetyki samochodowej
Oferujemy:
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– terminowe wynagrodzenie,
– dobrą atmosferę w pracy,
– szkolenia wewnętrzne,
– niezbędne narzędzia pracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu:

519 321 241

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

