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Już 30 stycznia odpalamy
30. Wielki Finał WOŚP
PRZEJRZYJ NA OCZY
Tym razem zbieramy pieniądze dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Sztab nr 5299
Świąteczne granie zaczniemy od samego rana w GOSiR
•O
 d godz. 9:00 rusza turniej piłki nożnej. Grają dzieci
z rocznika 2015.
•O
 godz. 17:00 zaczynamy mecz siatkarski II ligi. Zagra
IŁ Capital VC Stare Babice z UKS Centrum Augustów.
Główne finałowe granie odbędzie się w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice
•N
 a scenie wystąpią uczestnicy zajęć, które odbywają się
w DKSB: taniec, śpiew i teatr; zaprezentują się: dzieci,
młodzież, dorośli i oczywiście – nasi wspaniali seniorzy.
• P omiędzy występami rozgrzeją nas licytacje
przedmiotów przekazanych przez Ludzi Dobrej Woli
na rzecz Orkiestry.
•B
 ędzie można wylicytować przedmiot z autografem
Jurka Owsiaka.
•W
 ysłuchamy koncertów różnych zespołów i kapel.
•W
 ydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz różności.
•D
 la głodomorów od godziny 12:00 pod naszym
Domem Kultury będą na Was czekać food trucki.
Już teraz można wziąć udział w licytacji naszych
gadżetów na stronie
!
W Gminnej Bibliotece
•o
 dbędzie się kiermasz książek, z którego środki są
przeznaczone na WOŚP.
O godzinie 20:00 wypuścimy Światełko do Nieba!!!
UWAGA! Na kilka dni przed Finałem na stronie
Domu Kultury https://domkultury-starebabice.pl
zamieścimy bardziej szczegółowe informacje
o atrakcjach w tym dniu. Cały czas dopinamy szczegóły!
Bądźcie z nami, bo BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
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Wszystkim
Babciom i Dziadkom
w dniu ich święta
najlepsze życzenia:
zdrowia, miłości, radości
oraz niewyczerpanej energii
do zabaw z wnukami
składa
Redakcja Gazety Babickiej

Szanowni Państwo
Rozpoczęliśmy nowy, wyjątkowy rok 2022. Pełen planów, wyzwań i nadziei. To rok,
w którym ruszymy z kluczową z punktu widzenia potrzeb inwestycją – przedszkolem
gminnym w Borzęcinie Dużym, do którego uczęszczać będzie 200 dzieci. W budynku tym
znajdą się także pomieszczenia na potrzeby działań naszych seniorów. 3 stycznia 2022 r.
podpisaliśmy umowę na wsparcie ww. inwestycji w wysokości 4 mln złotych z budżetu
województwa mazowieckiego. Technologia modułowa, polegająca na zastosowaniu
gotowych elementów konstrukcyjnych, skróci czas realizacji i umożliwi szybkie
uruchomienie placówki.
W tym roku rozpoczną się także prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (COM),
przystosowanego na potrzeby dwudziestu osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Obiekt zaplanowano dla jedenastu osób na pobyt dzienny (8 godzin) oraz dziewięć miejsc
dla osób potrzebujących wsparcia w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu. W ramach pobytu
w COM użytkownicy otrzymają m.in. całodzienne wyżywienie, a także różnorodne wsparcie w zakresie potrzeb
zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych. Podopieczni
COM będą otoczeni opieką zarówno ze strony odpowiednich specjalistów, jak i wykwalifikowanej kadry. Utworzenie
na terenie naszej gminy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to ważne przedsięwzięcie wynikające z woli oraz potrzeb
mieszkańców.
Przed nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku wesprzemy tę niezwykłą akcję. Tym razem
„gramy” dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Statystyki pokazują,
że rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy małych pacjentów. Jednymi
z najczęstszych powodów, dla których dzieci trafiają do specjalistów z tej dziedziny są: jaskra, zaćma, różnego typu
urazy, anomalie rozwojowe oraz nowotwory. Wiele tych schorzeń wymaga wykonania zabiegów operacyjnych,
z czego w samym 2019 roku było ich prawie 690, a co czwarty dotyczył guzów. Specjaliści swoją uwagę zwracają
na coraz częściej pojawiającą się u dzieci i młodzieży krótkowzroczność, która ma bezpośredni związek z nadmiernym
korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Jako wolontariusz już teraz zapraszam do wspólnego „grania”.
Mając na względzie zdrowie mieszkańców oraz zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska, zachęcam
Państwa również do zapoznania się z nowymi zasadami programu „Czyste Powietrze”. Od 2018 roku nasza
Gmina udziela dotacji celowych z własnego budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez
mieszkańców urządzeń grzewczych opalanych węglem. Zastępujemy je instalacjami o mniejszej emisji zanieczyszczeń.
W pierwszym kwartale 2022 r. planowane są kolejne spotkania informacyjne, organizowane w trybie online, na
których prezentowane będą najważniejsze informacje oraz wymogi formalne kwalifikujące do dofinansowania.
Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza, którym oddychamy.
Już za rok będziemy obchodzili 100. rocznicę uruchomienia Radiostacji Babice. Inwestycja ta powstała
w rekordowym, jak na tamte czasy, tempie. W półtora roku wybudowano dwa budynki techniczne oraz 10 wież
antenowych, każda wysokości 126,5 metra. Cała instalacja zajmowała długość 4 kilometrów, a jej sylwetka stała się
symbolem przedwojennej Polski. Wizerunek tej budowli zdobił okładki książek i ogłoszeń w gazetach. Posłużył także
jako dominujący element przedwojennego logotypu Polskiego Radia. Radiostacja Babice to perełka na skalę światową,
o której pamięć powinniśmy dbać. 16 stycznia obchodzić będziemy 77. rocznicę jej zburzenia. Więcej na ten temat
przeczytacie Państwo na łamach naszej gazety.
W Nowym Roku życzę Państwu dużo zdrowia, radosnych chwil oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Energooszczędne oświetlenie w gminie
Znaczną kwotę budżetu gminy zawsze stanowią wydatki związane z opłatami za oświetlenie ulic, placów
i dróg. W Uchwale Nr XXIX/301/2021 z 7 stycznia 2021 r. w pozycji 90015 dotyczącej tej kategorii widnieje
kwota ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, na którą składają się: zakup energii, koszty remontów oświetlenia, zakup materiałów i usług. Na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg w roku 2021 Gmina
wydała prawie 1,5 mln zł. W kontekście wzrastających cen za energię elektryczną zagadnienie oszczędności
na tym polu jest więc bardzo istotne i warte podejmowanych działań.
Topolin, ul. Poprzeczna nocą

Ulica Warszawska
Główna arteria Babic została w ostatnim okresie wyposażona w nowoczesne energooszczędne oprawy oświetleniowe. Dla zobrazowania skali postępu, możemy podać
przykład latarni o mocy 150 W, która faktycznie pobiera
161 W. Jej odpowiednik LED o mocy 250 W pobiera jedynie 101 W. Warto zaznaczyć także, że urządzenia te odznaczają się niską emisyjnością CO2, co pozwala uznać je
za przyjazne dla środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia jest tutaj jeszcze możliwość zdalnego monitorowania
zużycia energii, pomiaru napięcia, mocy oraz czasu pracy
źródła światła poprzez zdalne sterowanie przy wykorzystaniu drogi radiowej. Zadanie zostało dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie
885 600 zł.
Ulica Sportowa i Mizikowskiego
W ramach inwestycji gminnych zostało wybudowane
również oświetlenie na ul. Sportowej na odcinku od
ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi. W ramach
zadania zostało zamontowanych 11 słupów aluminiowych
z oprawami oświetleniowymi oraz wzdłuż ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach – zamontowano 7 słupów
z oprawami oświetleniowymi.
Rozbudowa oświetlenia w Topolinie, Borzęcinie
Małym i Borzęcinie Dużym
Kolejne rejony objęte doświetleniem to ulice Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym i Małym, Źródlana w Borzęcinie Małym oraz Poprzeczna w Topolinie. I tak kolejno
4
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zamontowano: 7 sztuk opraw oświetlenia ulicznego
na Trakcie Królewskim w Borzęcinie Dużym; 1 latarnię
i 2 sztuki opraw przy ulicach Źródlanej i Trakt Królewski
w Borzęcinie Małym; 19 aluminiowych słupów oraz 19
opraw na ul. Poprzecznej w Topolinie (na odcinku od
szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym do ul. Bolesława Chrobrego).
Jak były finansowane te zadania?
• Borzęcin Duży (ul. Trakt Królewski) – w ramach funduszu sołeckiego oraz współfinansowane przy pomocy
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2021”.
• Borzęcin Mały (ulice Trakt Królewski i Źródlana) – w ramach funduszy sołeckich.
• Topolin (ul. Poprzeczna) – w ramach budżetu Gminy
Stare Babice, funduszu sołeckiego oraz współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Koszty inwestycji
Borzęcin Duży (ul. Trakt Królewski) oprawy uliczne –
22 000 zł brutto.
Borzęcin Mały (ul. Trakt Królewski) oprawy uliczne –
10 000 zł brutto.
Latarnia na ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym –
6 379 zł brutto.
Latarnie i oprawy na ul. Poprzecznej w Topolinie –
98 031 zł brutto.
opr. AK, foto: UGSB
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Uzyskaliśmy 4 miliony złotych dofinansowania
na budowę przedszkola w Borzęcinie Dużym
3 stycznia umowę na dofinansowanie nowej gminnej inwestycji podpisali marszałek
Adam Struzik oraz wójt gminy
Sławomir Sumka w towarzystwie skarbnik Marioli Sarzyńskej. Dotyczy ona budowy
przedszkola w gminie Stare
Babice. Przyznana kwota dotacji to 4 000 000 zł. Lokalne
samorządy otrzymają na ważne inwestycje blisko 23 mln zł
z budżetu Mazowsza.
Dynamiczny rozwój naszej gminy mobilizuje władze samorządowe do podejmowania kolejnych kroków zmierzających do zagwarantowania mieszkańcom wystarczającego zaplecza oświatowo-wychowawczego. Obecne
placówki potrzebują odciążenia ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców, a co za tym idzie – dzieci.
Jednym z takich działań jest budowa nowego przedszkola w Borzęcinie Dużym. W Gazecie Babickiej
nr 10/2021 (s. 9) informowaliśmy o pozyskaniu działki na
ten cel, a w tym miejscu przedstawiamy kolejne kroki
na drodze do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.
Gmina Stare Babice otrzymała wsparcie w wysokości 4
000 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego

rozwoju województwa mazowieckiego. Do nowej placówki będzie mogło uczęszczać 200 dzieci. Koszt całej
inwestycji planowany jest na 12 000 000 zł.
Niezwykle istotne ze względu na czas realizacji inwestycji jest to, iż projekt powstanie w technologii modułowej, którego realizacja trwa zaledwie kilka miesięcy,
a polega na zastosowaniu gotowych elementów konstrukcyjnych, spełnia wszelkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Budynki są nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne.
tekst: AK / foto: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

Bezpieczniej na ulicy Okulickiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeprowadził postępowanie przetargowe na
budowę chodnika.
30 listopada 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 898
w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km
00+284,00”.
Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości
235 m po wschodniej stronie ul. Okulickiego w Starych Babicach. W postępowaniu złożone zostały
cztery oferty. Wybrano najkorzystniejszą z nich
i 22 grudnia podpisano umowę z firmą Planeta S.A.
z Warszawy. Okres realizacji zamówienia wynosi siedem miesięcy.
oprac. IB; foto: UGSB
Nr 1 (304) styczeń 2022
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice

21 grudnia 2021 roku odbyła się XLI sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 11 uchwał:
1. Uchwała Nr XLI/434/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022–2039
2. Uchwała Nr XLI/435/2021 Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok
3. Uchwała Nr XLI/436/2021 w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie gminy Stare Babice przez podmioty inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
4. Uchwała Nr XLI/437/2021 w sprawie realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”
5. Uchwała Nr XLI/438/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
6. Uchwała Nr XLI/439/2021 w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
7. Uchwała Nr XLI/440/2021 w sprawie wydatków budżetowych,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

8. Uchwała Nr XLI/441/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
gminy Stare Babice na 2021 rok
9. Uchwała Nr XLI/442/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021–2036
10. Uchwała Nr XLI/443/2021 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXXVII/393/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 września 2021 r.
11. Uchwała Nr XLI/444/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin
Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską,
Kosmowską i Krótką.
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod
adresem: https://radni.tv/jednostka/?id=7 a pełną treść uchwał znajdą Państwo na stronie https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy z 2021 roku.
opr. IB

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany programu „Czyste Powietrze” w 2022 roku. Osoby o najniższych dochodach będą mogły
otrzymać nawet do 90% zwrotu kosztów termomodernizacji domu. Zmiany do programu zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte w grudniu 2021 roku przez
Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz
rozpoczęcia naboru zostanie podana w I kwartale 2022 r. Będziemy Państwa informować na bieżąco.
Poniżej najważniejsze zmiany.
• Maksymalna kwota dotacji wyniesie 69 000 zł.
• Nowa grupa beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania została podzielona na dwie
podgrupy dochodowe.
• Umożliwiono dłuższą realizację projektu, gdy opóźnienie
rozliczenia będzie wynikało z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.
• Dopuszczono użytkowanie kotłów dwupaliwowych na
drewno kawałkowe i pellet.
•
Doprecyzowano wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe.
Przedstawiamy także rozwiązania, które są przewidywane
na 2022 r. dla osób o najniższych dochodach.
• Najwyższy poziom wsparcia przysługuje wtedy, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub
do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
• Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności jest ustalone prawo do otrzymywania zasiłku: stałego,
6
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okresowego, rodzinnego lub specjalnego – opiekuńczego.
• Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
• Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia sięga 69 000 zł.
• R ozliczeń można dokonywać w pięciu transzach.
• Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi maksymalnie
36 miesięcy.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą
fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”.
Obejmie ona m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do Punktu
Konsultacyjnego znajdującego się w Urzędzie Gminy przy
ul. Rynek 32 w pokoju nr 10 lub kontakt telefoniczny pod
nr 22 730 80 75, 22 730 80 76.
tekst: UGSB

GMINA URZĄD TEREN

Inwestycje deweloperów w zgodzie ze strategią
rozwoju gminy

W związku z doniesieniami medialnymi, jakoby Gmina Stare Babice utrudniała procesy inwestycyjne deweloperów na naszym terenie, chcielibyśmy przedstawić jasne stanowisko Urzędu Gminy w tej sprawie. Jest to także
odpowiedź na wątpliwości niektórych radnych propagujących podobną narrację.
Bardzo zależy nam na rozwojowych inwestycjach w naszej gminie. Musimy jednak pamiętać, że muszą one
być dobrze przemyślane i wpisywać się w naszą strategię rozwoju. Jednocześnie nie mogą tworzyć jakichkolwiek uciążliwości i obciążeń dla dotychczasowych
mieszkańców.
Gmina Stare Babice to gmina wiejska położona tuż
za zachodnią granicą Warszawy, jednocześnie na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej i Kampinoskiego
Parku Narodowego. Taka lokalizacja zobowiązuje nas
do szczególnej troski o dobro mieszkańców, zasobów
przyrodniczych i dbałości o zrównoważony rozwój.
Nigdy żaden przedstawiciel Gminy nie gwarantował konkretnemu inwestorowi, że prace planistyczne
dotyczące okreśłonego terenu zapewnią realizację
danego przedsięwzięcia. Jesteśmy otwarci na wszystkich potencjalnych inwestorów i staramy się wdrażać
rozwiązania uniwersalne, które dadzą szansę różnym
podmiotom zainteresowanym konkretnym obszarem.
Kształtowanie planu zagospodarowania przestrzennego jest procesem, który musi uwzględniać szereg czynników i aspektów społecznych, a przez to nie może
być dostosowany do oczekiwań jednego inwestora.
Polityka budżetowa Gminy Stare Babice nie jest
zdeterminowana zyskami, jakie można osiągnąć

z wyprzedaży jej majątku, zmianami przeznaczenia terenu czy też uległości wobec deweloperów. Naszym
zadaniem jest zapewnienie jak najlepszego komfortu życia jej mieszkańców i realizacja ustawowych
zadań publicznych. Gmina to nie przedsiębiorstwo,
gdzie zyski są najważniejsze. Dla nas najważniejsi są
dotychczasowi mieszkańcy, którzy obecnie tworzą
wspólnotę samorządową.
Ład przestrzenny należy do priorytetowych zadań, jednak podejmując decyzje planistyczne należy
przede wszystkim dostrzec człowieka, który w przyszłości będzie mieszkał lub przebywał na tym terenie.
Najważniejsze jest, by zapewnić rodzinom, które się
do nas sprowadzą zabezpieczenie niezbędnych potrzeb. Chodzi tu o zagwarantowanie dostaw wody,
odbiór odpadów, sprawną komunikację oraz miejsca w szkołach i przedszkolach, które otoczą opieką
i umożliwią naukę dzieciom tutaj zamieszkałym. Zadaniem gminy jest nie tylko planować, ale równocześnie
zabezpieczać – wynikające z tych planów – zbiorowe
potrzeby społeczności.
Na tym właśnie polega zrównoważony rozwój gminy.
W aspekcie społecznym, ekologicznym i budżetowym.
tekst: UGSB foto: Bartłomiej Wasilewski Follow The Sun
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II sesja Młodzieżowej Rady Gminy
20 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice,
przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.
Obrady prowadził przewodniczący Jan Waligóra, który na początku powitał zaproszonych gości: sekretarza
gminy Michała Więckiewicza, przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów Tadeusza Wiśniewskiego, Jarosława
Chrapka z Domu Kultury Stare Babice i Justynę Szczepanik – animatorkę MRG. W sesji uczestniczyło 11 radnych
Młodzieżowej Rady Gminy.
Na początku obrad ślubowanie złożył Sebastian Bek,
który był nieobecny na pierwszej sesji.
W drugim punkcie obrad przewodniczący MRG odczytał projekty uchwał w sprawie przyznawania nagrody
„Przyjaciel Młodzieży” osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice oraz Młodzieży, a także projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy na rok
2022. Radni w głosowaniach jednomyślnie przyjęli obie
uchwały.

tekstu pt. „Nasza Radiostacja” pióra Ewy Iwanowskiej, laureatki konkursu literackiego w kategorii dzieci
z klas VII–VIII, zapraszamy na stronę 22. tego numeru
gazety.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że MRG rok
temu podjęła uchwałę, w której zobowiązała się wspierać wszystkie działania związane z promocją Radiostacji
Transatlantyckiej.
I właśnie taką ideą podzielił się radny Sebastian Bek,
który podczas obrad zgłosił swój pomysł rozpropagowania Radiostacji Babice na świecie. Spotkał się on z akceptacją ze strony radnych i obietnicą wsparcia merytorycznego ze strony pracowników Urzędu Gminy i Domu
Kultury. Projekt przedstawiamy na sąsiedniej stronie.
W kolejnym punkcie przewodniczący MRG udzielił
głosu Panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu, który podziękował za wspólnie przeprowadzone warsztaty szkoleniowe pn. „Wolontariusze dla seniorów
– wsparcie komputerowe”. Projekt
był odpowiedzią na potrzeby babickich seniorów zgłaszane przez nich
samych. Siła współpracy seniorów,
Domu Kultury Stare Babice, Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice,
młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej
w Starych Babicach i Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice dała
fantastyczne efekty. Wyjątkowość
tego kursu polegała na tym, że do
każdego uczestnika przypisany był
jeden wolontariusz, więc seniorzy
mieli szansę otrzymać indywidualną
Julia Różnicka i Michał Nowakowski – laureaci konkursu obecni na sesji MRG
pomoc w obsłudze komputera. Pan
W trakcie obrad Jarosław Chrapek wręczył nagrody Tadeusz wyraził chęć, aby edukacja komputerowa dla
laureatom konkursu literackiego „Radiostacja Babice seniorów w tym kształcie była kontynuowana w najbliżw opowiadaniu”. Konkurs zorganizowany był pod patro- szej przyszłości.
natem honorowym Wójta Gminy Stare Babice oraz MłoNa zakończenie obrad Jan Waligóra, Tadeusz Wiśniewdzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Jarosław Chrapek ski i Justyna Szczepanik złożyli wszystkim uczestnikom
podkreślił, że rywalizacja w konkursie była wyrównana, sesji serdecznie życzenia świąteczne oraz noworoczne.
a poziom wszystkich nadesłanych prac – bardzo wysoMasz pomysł, co zrobić, by Stare Babice były bardziej
ki. Nazwiska nagrodzonych autorów opublikowane były
przyjazne dla młodych ludzi? Chcesz działać społecznie, ale
w poprzednim numerze Gazety Babickiej (nr 11/2021).
jeszcze nie wiesz, jak? Wszystkich, którzy w jakikolwiek spoMożna się tam także zapoznać z tekstem opowiadasób chcieliby z nami współpracować, zachęcamy do konnia pt. „Strażnik Pamięci” Julii Różnickiej, która zajęła
taktu przez stronę: facebook.com/mrgstarebabice.
pierwsze miejsce w kategorii najmłodszych uczestników
(kl. IV–VI). Do przeczytania kolejnego zwycięskiego
tekst: sekretarz MRG Katarzyna Bednarz / foto: AK
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Radiostacja Babice znów ma szansę na światowy zasięg
Jak trafić z Babic na półki miłośników klocków Lego na całym świecie? Wbrew pozorom nie jest to niemożliwe, o czym przekonuje Sebastian Bek, radny Młodzieżowej Rady Gminy, którego pomysł wejścia przebojem do świata najbardziej znanych klocków spotkał się z entuzjazmem i aprobatą nie tylko młodzieżowych
radnych, ale również osób zainteresowanych historią i promowaniem Radiostacji.
W naszej gminie raczej nie ma
mieszkańca, który nie odwiedziłby podczas swoich spacerów pozostałości po radiostacji Babice
Boernerowo. W swoim czasie była
ona jedną z największych tego
typu budowli na świecie. Nie bez
powodu słyszymy, że ta Radiostacja jest symbolem naszej narodowej dumy. Zniszczyli ją Niemcy
w ostatnich miesiącach II wojny
światowej.
Oddajmy głos inżynierowi Teofilowi Libeardzkiemu, który był
dyrektorem Urzędu Radiotelegraficznego Boernerowo: „Nie ma obecnie radiostacji
(Babice) Boernerowo. Zburzyli ją Niemcy 16 stycznia
1945 roku. Poczynając od godziny drugiej po południu padały przechylając się wieże z długimi poprzeczkami, jak przewracane klocki. (…) Radiostacja
(Babice) Boernerowo (…) zasługuje na to, aby wskrzesić ją w pamięci i przekazać potomnym przed zapadnięciem się w niepamięć (…)”.
Na ostatnim posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy radny Sebastian Bek zgłosił pomysł mający na celu
wskrzeszenie pamięci o naszej Radiostacji. Proponuje
on zrobienie tego w sposób nowoczesny, a co najważniejsze – taki, który zagwarantuje jej obecność
w globalnej świadomości.
Pomysł radnego dotyczy zaprojektowania i dokładnego odwzorowania Radiostacji Babice w pomniejszonej
skali za pomocą, nomen omen, klocków. Lecz niech Was,
Drodzy Czytelnicy, nie zwiodą te klocki. Chodzi bowiem
o odwzorowanie Radiostacji z najdrobniejszymi szczegółami w specjalnym programie komputerowym. Następnie
opisany projekt zostanie zgłoszony do firmy Lego, a po
jego akceptacji zamieszczony będzie na stronie internetowej, gdzie zaczyna się procedura zbierania punktów.
Punktami są polubienia użytkowników. Im bardziej koncepcja jest interesująca i ma więcej głosów, tym szybciej
przechodzi przez kolejne etapy. Liczymy, że nasz projekt
zajdzie wysoko w rankingu i zostanie jednym z zestawów
LEGO Ideas.
Czym jest Lego Ideas? Jest to propozycja producenta klocków do podjęcia pewnego rodzaju współ-

pracy. Chodzi o to, aby pokazać światu swój pomysł
i projekt, a jeśli zachwyci on fanów oraz komisję weryfikacyjną, otrzyma zielone światło i ma szansę wejść
do światowej produkcji Lego. To dla nas wielka szansa. Wyobraźcie sobie naszą Radiostację w domach
miłośników Lego na całym świecie, którzy dzięki
temu poznają jej historię i wyjątkowość! Wspaniała
wizja – mówi radny.
Dotychczas powstało kilkanaście zestawów inspirowanych historycznymi wydarzeniami lub kultowymi
filmami. Na stronie Lego można również obejrzeć te
pomysły, które ciągle oczekują na liście rankingowej.
Droga do zostania projektantem Lego jest trudna
i wymaga wyjątkowego pomysłu na budowlę z klocków, solidnego planowania, ogromnej determinacji i cierpliwości, a tych wśród naszych aktywistów
w gminie – nie brakuje!
Pomysł radnego Sebastiana spotkał się z entuzjazmem i aprobatą, i co więcej, z obietnicą pomocy na
każdym etapie przygotowywania projektu. Zadeklarowali ją: Michał Więckiewicz – sekretarz gminy; Jarosław Chrapek – specjalista do spraw historycznych
w Domu Kultury Stare Babice oraz Adam Parzyszek
– architekt nagrodzony wyróżnieniami z dziedziny
ochrony i opieki nad zabytkami.
Narady i prace już ruszyły. Będziemy informować
Państwa o rozwoju projektu. Trzymajcie za nas kciuki
i – kiedy nadejdzie właściwy czas – głosujcie za naszym pomysłem! – wzywa radny Sebastian.
tekst: GB/foto: IB
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77. rocznica wysadzenia Radiostacji Babice
„Nie ma obecnie radiostacji Babice/Boernerowo… Dumne, bodące niebo 126-metrowe wieże z 46 metrowymi poprzeczkami, które od 1923 roku urągały niebu, podły ofiarą niemieckiej furii zniszczenia określanej przez niemieckiego kierownika radiostacji Kielera, jako „Nötweuttigkart” – złośliwość wojenna.
I znowu nad 4-kilometrową równiną pomiędzy Latchorzewem, Gacią oraz fortem IIa i Klaudynem rozpostarł się tylko błękit czystego nieba, jak ongiś. Znikły konstrukcje w przestworzach i obłokach.”
Tak w literacki sposób wspominał, wysadzoną przez
Niemców 16 stycznia 1945 roku Radiostację Babice, jej
były dyrektor inż. Edward Teofil Liberadzki. W Polsce
międzywojennej sylwetki wież Radiostacji były symbolem odrodzonego państwa. Zdobiły one okładki
książek i czasopism, były wykorzystywane w reklamach prasowych, stanowiły logotyp Polskiego Radia.
To Radiostacja Babice była jednym z głównych wątków
Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku w Poznaniu, a nawet inspirowała grafików projektujących
opakowanie papierosów „Radio”. Po dziś dzień możemy dostrzec linię sylwetek wież Radiostacji Babice
w niektórych słupach wysokiego napięcia. To właśnie
wieże transatlantyckiego radiotelegrafu były prekursorem projektu takich słupów. Nic więc dziwnego, że
Niemcy chcący wykorzenić Polaków z ich dziedzictwa,
podobnie jak przy wyburzeniu Warszawy związanym
z Planem Pabsta, zniszczyli również naszą Radiostację.
Wysadzenie przez Niemców wież radiostacji oraz
urządzeń i budynków rozpoczęło się o godzinie 14.00,
na kilkanaście godzin przed wkroczeniem wojsk Polskich do Boernerowa. Prawdą jest, że w 1945 roku
technika radiostacji długofalowych do nadawania depesz była już przestarzała. Już w latach 30-tych alfabet Morse’a został skutecznie wyparty przez fonię na
falach krótkich. Od 1943 roku rolę Radiostacji Babice
w kontaktach z okrętami podwodnymi przejęła wybudowana przez nazistów w środkowych Niemczech radiostacja Goliath, tym samym marginalizując rolę Babic
do radiostacji zapasowej Kriegsmarine (marynarka wojenna III Rzeszy). Jednak nie ulega wątpliwości, że gdyby
nie Niemcy, Radiostacja Babice stałaby po dziś dzień.
Zostałaby ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, podobnie jak jej bliźniacza Radiostacja
Grimeton w Szwecji. I podobnie jak w Szwecji byłaby wykorzystywana i dzierżawiona przez wojsko jako
obiekt strategiczny. W XXI wieku technika fal bardzo
długich przeżywa swój renesans. Takie mocarstwa jak
Indie i Chiny budują podobne stacje długofalowe, aby
kontaktować się z okrętami podwodnymi – tak jak
miało to miejsce podczas II wojny światowej.
Argumenty przytoczone powyżej przekonują nas,
że jedynym wyjaśnieniem zniszczenia Radiostacji Babice przez Niemców w 1945 roku była wspomniana
10
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już złośliwość wojenna lub też taktyka spalonej ziemi,
stosowana powszechnie od momentu odwrotu Wehrmachtu spod Moskwy.
Czy Niemcom udało się wynarodowić Polaków pozbawiając ich opisanych wyżej symboli?
Można napisać przewrotnie, że to, czego nie dokończyli Niemcy – zrobiła władza ludowa. Radiostacja
Babice była największym kontraktem między Polską
a USA okresu II RP. Władzom PRL nie było na rękę roz-

pamiętywanie wybitnych polsko-amerykańskich osiągnięć. Dlatego celowo tę pamięć niszczono, m.in. poprzez lokalizację wielu jednostek wojskowych wokół
terenów dawnej radiostacji, co czyniło go praktycznie
niedostępnym dla zwykłego obywatela. Nasadzenie
lasu na całości obszaru byłej radiostacji najprawdopodobniej również miało podłoże polityczne – chodziło
o zacieranie pamięci o najwspanialszych symbolach
II RP – odrodzonego państwa polskiego.
W tym miejscu warto przytoczyć cytat z czasów
wcześniejszych, odnoszący się do podobnej sytuacji,
rusyfikacji i wydziedziczenia Polaków w czasach porozbiorowych. Nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, tak pisał w III części „Dziadów”:
(…) Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.

16+

Piątek, 21.01.2022 godz. 19.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,
ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
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Możemy ten cytat zinterpretować tak: od końca
XVIII wieku zewnętrzne siły rozrywające naszą państwowość dążyły do wchłonięcia Polski, lecz znakomita część polskiego społeczeństwa się na to nie godziła
i walczyła o swoją tożsamość. Podobnie dziś w naszej
społeczności – społeczności Starych Babic – przetrwała pamięć o Radiostacji Babice i to my jesteśmy
tym właśnie ogniem, to my jesteśmy odpowiedzialni
za ten fragment naszego polskiego dziedzictwa kulturowego – naszej pamięci i tożsamości.
Podobnie sytuację opisał Józef Piłsudski, jeden z ojców naszej niepodległości: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Na zakończenie jeszcze jeden cytat z pamiętnika
Edwarda Liberadzkiego:
„…Radiostacja Babice/Boernerowo… zasługuje na to,
by wskrzesić ją w pamięci i przekazać potomnym
przed zapadnięciem w niepamięć…”
Niech te słowa nam przyświecają, a my sami nie
kończmy tego, co rozpoczęli Niemcy i chcieli dokończyć Rosjanie – wydziedziczenia nas z symboli narodowej dumy.
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seans filmu + spotkanie z reżyserem, bilety dostępne na biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury

tekst/foto: JCh/DKSB

Za nami udany rok!
Rozpoczynamy rok 2022, warto więc podsumować minione działania i zaplanować przyszłe. Z uwagi na panującą pandemię rok
2021 był nie lada wyzwaniem dla działań naszej młodej organizacji.
Tym bardziej jesteśmy zadowoleni ze wszystkich aktywności, które udało się zrealizować, bo było tego sporo.
Tak więc, mamy za sobą:
• cykl zajęć „Terapia muzyką i ruchem”, w którym
uczestniczyło ok. 150 osób;
•
cykl zajęć „Sensoplastyka®” z podobną liczbą
uczestników;
•
zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla podopiecznych Stowarzyszenia;
• cykl aktywności w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
w Starych Babicach (konkurs fotograficzny, seans
kinowy i uroczysta gala);
• cykl warsztatów plastycznych dla podopiecznych
Stowarzyszenia we współpracy z MDK im. Marii
Gwizdak w Warszawie;
•
spotkanie mikołajkowe z atrakcjami, które odbyło się przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego, pod
naszą gminną choinką, połączone ze zbiórką darów
organizowaną przez miejscowe OSP dla potrzebujących dzieci;

Stowarzyszenie działające na rzecz
osób z niepełnosprawnościami

• warsztaty tworzenia świątecznych stroików na licytacje dla Gabrysi chorej na SMA1;
• współpraca z GOPS w zakresie wdrożenia programów pomocy wytchnieniowej i usług asystenckich.
Poza wymienionymi prowadziliśmy intensywną
współpracę z Urzędem Gminy Stare Babice w zakresie wielu ważnych lokalnych projektów.
Wszystkie te działania były możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz
wsparciu naszych przyjaciół i życzliwych ludzi. Pięknie
wszystkim dziękujemy. Jesteśmy otwarci i zapraszamy
chętnych do szeroko pojętej współpracy. W 2022 rok
wchodzimy z dobrą energią i nowymi pomysłami. Do
zobaczenia i usłyszenia!
Stowarzyszenie „NASZ DOM-GODNE ŻYCIE”
Kontakt telefoniczny: Teresa – 604 696 165;
Jadwiga – 504 778 905
e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
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Nowy sprzęt strażacki
14 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie
zakupionego przez Gminę Stare Babice sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla druhów z OSP
Stare Babice oraz OSP Borzęcin Duży.
Sprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 104 645 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach otrzymała osiem kompletów odzieży ochrony indywidualnej
strażaka (w skład kompletu wchodzą: kurtka, spodnie,
buty, hełm z latarką i rękawice) oraz specjalistyczne urządzenie gaśniczo-tnące CutLanca CL-360.
Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym otrzymała siedem kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka.
W przekazaniu sprzętu uczestniczyli przedstawiciele
województwa mazowieckiego: posłanka na sejm – Bo-

żena Żelazowska, wójt gminy – Sławomir Sumka, Magdalena Biernacka – zastępca Dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz
skarbnik gminy – Mariola Sarzyńska.
tekst, foto: UGSB

Przenośny detektor narkotyków wśród sprzętu
przekazanego policji
17 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji z siedzibą w Starych Babicach
podinspektora Wojciecha Turka sprzęt do badań
na obecność narkotyków i alkoholu w organizmie,
a także gadżety na potrzeby spotkań policji
z dziećmi i młodzieżą poświęconych
tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. Zakup sfinansowano
z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Detektor to profesjonalne urządzenie pozwalające na dokonanie badania zawartości
narkotyków w ślinie. Natomiast alkomat iBlow
to bardzo nowoczesne urządzenie, które pozwala
szybko potwierdzić obecność alkoholu w organizmie. Z uwagi na to, że nie trzeba używać ustników,
urządzenie jest wyjątkowo ekonomiczne w użyciu
i zmniejsza koszty eksploatacji.
Przekazany sprzęt policjanci będą wykorzystywać zarówno w codziennej służbie, jak i podczas prowadzonych
działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Funkcjonariusze na miejscu kontroli drogowej będą mogli od razu przeprowadzić wstępne
badanie na zawartość alkoholu lub narkotyków w orga12
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nizmie. Pozwoli on na szybkie i skuteczne
wyeliminowanie z ruchu tych kierowców,
którzy zdecydowali się prowadzić po
wcześniejszym spożyciu alkoholu bądź
zażyciu środków odurzających stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie
i innych użytkowników drogi.
Przekazany sprzęt niewątpliwie przyczyni się do
usprawnienia pracy policjantów, natomiast odblaski przekazane zostaną mieszkańcom w ramach prowadzonych
działań profilaktycznych.
tekst: opr. na podst. mat. prasowych Komendy Powiatowej
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach AK; foto: KPP

Z ŻYCIA GMINY

Aktywni dłużej!
Wychodząc naprzeciw noworocznym wyzwaniom zapraszamy wszystkich seniorów
do ćwiczeń mających na celu
wzmocnienie odporności na
czas pandemii. Przełom roku
to także dobry moment, by na
chwilę zatrzymać się i zobaczyć, jak bardzo byliśmy aktywni przez ostatnie 12 miesięcy.

Joga przy ognisku
na Polanie Lipków

WZMACNIAMY ODPORNOŚĆ NA CZAS PANDEMII
Ćwiczenia psychofizyczne to doskonała metoda na
walkę ze stresem w czasie pandemii. 7 stycznia ruszył
cykl dwunastu bezpłatnych warsztatów ruchowych
i relaksacyjnych dla seniorów. Zapraszamy wszystkich
chętnych do dołączania do naszej grupy! Zajęcia, które realizuje Fundacja Aktywni Dłużej we współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach w całości odbędą się
w formule online.
SENIORZY DBAJĄ O FORMĘ W PANDEMII
– Od pięciu lat dbamy o dobrostan psychofizyczny
seniorów naszej gminy. Od momentu rozpoczęcia
pandemii wdrożyliśmy zajęcia online, dbając o bezpieczeństwo grupy, która jest najbardziej narażona
na skutki epidemii. Cieszymy się z faktu, że nasi seniorzy dobrze sobie radzą z nowoczesnymi technologiami i elastycznie przeszli na zdalny typ treningu,
co zwiększa możliwości częstszego dostępu do oferty zajęć. Jest to pionierska inicjatywa, która stała
się dobrą praktyką docenianą także przez media
– podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji
Aktywni Dłużej.
RUCH I RELAKS – TERAPIA ANTYSTRESOWA
Fundacja Aktywni Dłużej między styczniem a marcem
2022 ma do zaoferowania cykl dwunastu zajęć ruchoROZKŁAD ZAJĘĆ
W STYCZNIU

wo-relaksacyjnych w formule online skierowanych
do seniorów. Warsztaty odbywają w każdy piątek do
końca marca o godz. 10:30.
– Zajęcia ruchowe w połączeniu z technikami relaksacyjnymi (techniki oddychania, koncentracji,
uważności) są bardzo dobrym rozwiązaniem dla
wszystkich, którzy chcą w sposób zdrowy i bezpieczny walczyć ze stresem. Ćwiczenia oddechowe pozwolą zmniejszyć stan napięcia, a dzięki technikom
koncentracji będzie można doskonalić i rozwijać
te formy. Nauka uważności przyniesie korzyści we
wszystkich wymiarach życia codziennego – zaznacza
Małgorzata Baranowska.
JOGA ZIMĄ NA POLANIE
Fundacja Aktywni Dłużej współpracując ze Szkołą
Jogi Halasana, Gminą Stare Babice, Kampinoskim Parkiem Narodowym, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Starych Babicach oraz
Hotelem Splendor zakończyła cykl zajęć plenerowych na Polanie Lipków. Ćwiczyliśmy tam regularnie
w każdy weekend od czerwca aż do końca października. Dodatkowo w listopadzie i grudniu odbyły się
dwa spotkania z jogą przy ognisku oraz gorącej kawie i herbacie.
Dziękujemy wszystkim Partnerom za włączenie się
we wspólne działania.
tekst/foto: Fundacja Aktywni Dłużej

Wszelkie informacje i zapisy: tel. 504 770 809
RODZAJ ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁKI siłownia dla seniorów (GOSiR) – stacjonarnie

GODZINA

dwie grupy: godz. 11:00 i godz. 12:00

ŚRODY gimnastyka przy muzyce
(Latchorzew) – stacjonarnie i online

godz. 10:30

PIĄTKI ćwiczenia psychofizyczne
(kinezypsychoprofilaktyka) – online

godz. 10:30
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Projekty społeczne seniorów
W ostatnim kwartale 2021 roku duża grupa starobabickich seniorów uczestniczyła w ciekawych bezpłatnych zajęciach,
które zostały zrealizowane z funduszy pozyskanych poprzez
bony społeczne sponsorowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

„Szyk dziewczyny” to twórcze warsztaty komponowania autorskiej biżuterii koralikowej, które zgromadziły
około 30 uczestników. Działały trzy grupy: w Centrum
Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym, w Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli oraz w Klubie
Mieszkańca w Starych Babicach. Takie usytuowanie było
bardzo dogodne dla uczestników ze względu na lokalizacje w pobliżu różnych miejsc zamieszkania. Odbyło się
dziewięć spotkań, efektem których była własnoręcznie
wykonana biżuteria, podarowana w dniu św. Mikołaja
mieszkańcom lokalnych domów opieki.
„Dobra pamięć w każdym wieku” to projekt skierowany głównie
do słuchaczy UTW. Wzięło w nim
udział 45 osób. Wszyscy otrzymali zakupione z pozyskanego bonu
publikacje: „Piękny umysł nie ma
wieku” i „Trening językowy dla seniorów”, które były podstawą do
ćwiczeń pamięci. Prezes UTW
wzbogaciła projekt, zapraszając na
dwa wykłady autorkę wymienionych książek, psycholog, kognitywistkę (specjalistkę zajmującą się
obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, a w szczegól14
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ności ich modelowaniem) Paulinę
Polek, która na spotkaniach prowadziła ćwiczenia grupowe i ukierunkowywała pracę indywidualną.
Projekt ten wpływa na aktywizację pamięci, stymuluje koncentrację, spostrzegawczość i wzbogaca
słownictwo. Może więc dlatego
objął tak liczną grupę seniorów.
Projekty opracowali i przeprowadzili liderzy społeczni,
rozpoczynając od pomysłu i pozyskania bonu pieniężnego, poprzez organizację, realizację, aż do rozliczeń
merytorycznych i finansowych. Ciekawe projekty społeczne wśród naszych seniorów to nowatorski sposób
na urozmaicenie aktywności senioralnej w środowisku
lokalnym. Dziękujemy za pomoc Prezes UTW Agnieszce
Matuszewskiej, pracownikom Domu Kultury Stare Babice, Referatu Komunikacji Społecznej i Gazety Babickiej.
Z gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

Z ŻYCIA GMINY

Sekrety szczęśliwego życia seniora
Szczęśliwy senior to człowiek zadowolony z życia, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi. Starzenie się nie odbiera mu radości. Akceptuje swój wiek i skutecznie radzi sobie ze starością. Skąd czerpie tę
radość i pogodę ducha?
Wielu ludzi, szczególnie młodego pokolenia, zadaje sobie
to pytanie i szuka odpowiedzi.
A recepta na szczęście jest bardzo prosta. Poniżej kilka podpowiedzi od seniorów – dla
seniorów.
• Akceptuj siebie i swój wiek,
bo świadomość związanych
z nim możliwości wpływa na
zadowolenie i jakość życia.
To my kreujemy obraz swojej starości, której potencjał
wsparty życiową mądrością
jest większy, niż sądzimy.
• Monitoruj zdrowie, świadomie planuj badania i dzięki wiedzy na temat stanu swojego zdrowia wybieraj właściwy tryb życia, aktywności poprawiające
krążenie czy zapobiegające osteoporozie. Ruch to
komponent leczenia uzupełniający wszelkie terapie,
wpływający pozytywnie na funkcjonowanie umysłu,
a jednocześnie będący przyjemną formą spędzania
wolnego czasu.
• Podtrzymuj relacje z innymi, dbaj o kontakty z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, otaczaj się ludźmi,
których lubisz i którzy cię rozumieją. Zawierane
przyjaźnie i znajomości nadają cel ludzkiemu życiu,
sprawiają przyjemność, poprawiają samopoczucie,
wywołują radość i optymizm.
•
Podróżuj, zwiedzaj, chodź do teatru – nareszcie
masz na to czas! Poznawanie nowych, pięknych
miejsc to okazja do przeżyć estetycznych, wzbogacania wiedzy, wzruszeń w spotkaniach ze sztuką
i ciekawymi ludźmi.

• Nie ustawaj w nauce! Edukacja wpływa na jakość życia, kształtuje poczucie własnej wartości, zapobiega
izolacji społecznej, tworzy pozytywny obraz starości.
Rozwijaj się intelektualnie, np. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ucząc się języków, nowych technologii,
baw się na warsztatach artystycznych, tańcz, śpiewaj,
uprawiaj gimnastykę.
•
Korzystaj z komputera, bo to szansa otwarcia na
współczesny świat. Umiejętność obsługiwania laptopa, korzystanie z poczty elektronicznej, konta bankowego, zakupów – to też pole do funkcjonowania
starszego pokolenia.
Bycie seniorem w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia, a aktywność stanowi klucz do sukcesu.
Starzenie się nie odbiera radości życia i nie jest zagrożeniem dla szczęścia.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
na podst. David Niven „100 prostych sekretów lepszej
połowy życia”, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2010

Poznaj nową platformę poradnikowo-informacyjną dla seniorów
z województwa mazowieckiego.
Strona internetowa powstała we wrześniu 2021 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, a jej celem jest dostarczanie aktualnych informacji
z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i nowych aktywności. Platforma promuje pozytywny wizerunek aktywnego starzenia się i integracji lokalnej. Można na niej

śledzić ciekawostki i porady dotyczące różnych sfer życia, np. korzystając z porad udzielanych przez Miejskiego
Rzecznika Praw Konsumenta Małgorzaty Rothert można
dowiedzieć się, „jak zwrócić nietrafiony świąteczny prezent”. Adres strony: www.wirtualnysenior.pl
opr. IB
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Karmniki
w babickim
parku
W parku gminnym w Starych Babicach z początkiem grudnia 2021 r.
zostały zamontowane karmniki dla
ptaków. Będą one uzupełniane mieszanką nasion dla ptactwa dzikiego,
ale także każdy z nas może tam
przynieść coś od siebie. Do karmienia używamy tylko naturalnych
produktów – nieprzetworzonych
przez człowieka! O tym, jak nie zaszkodzić ptakom i czym należy je
karmić, możecie Państwo przeczytać w sąsiednim tekście na s. 17 „Jak
mądrze dokarmiać ptaki”, który powstał w ramach współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.
tekst, foto: UGSB – JK

Bezcenne życie
Od początku grudnia cała nasza gmina jednoczy się w działaniach, aby wesprzeć rodziców maleńkiej Gabrysi w walce z ciężką chorobą, na którą maleństwo cierpi od urodzenia. SMA1 to rdzeniowy zanik mięśni,
straszna choroba, która odbiera dziewczynce siły i szansę na samodzielne życie. Na leczenie potrzebne jest
ponad 9 milionów złotych.
nych akcji, mających na celu wsparcie finansowe rodziców Gabrysi. Do tej pory
na stronie Fundacji Siepomaga zebrało się
1 212 420,44 zł, co daje 12,87% potrzebnej
kwoty.
Niestety w tej beczce miodu jest też
łyżka dziegciu. Dzięki temu, że gmina jest
monitorowana, udało się naszym strażnikom gminnym udaremnić kilku osobom
przejęcie elektrośmieci z kontenera. Pojemnik był wyraźnie opisany: ZBIÓRKA
NA LECZENIE GABRYSI, a stał przez kilFotografia pochodzi
z gminnego
kanaście dni na parkingu Parkuj i Jedź.
monitoringu
Ludzi dobrej woli jest jednak znacznie więcej, dlatego warto pamiętać, że
Wielu spośród Państwa żywo zareagowało na apel zbiórka trwa do końca marca i o tym, że można przeo pomoc. Przesyłamy najserdeczniejsze podzięko- kazać 1% podatku na leczenie dziewczynki. Szczegówania wszystkim Darczyńcom w imieniu Gabrysi i jej łowe dane znajdują się na plakacie w naszej Gazecie
najbliższych.
na stronie 18.
W ciągu kilkunastu grudniowych dni odbyła się nietekst: AK, foto: monitoring gminny
zliczona ilość zbiórek i licytacji, koncertów i przeróż16
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Jak mądrze dokarmiać ptaki
Wiosna, lato i jesień to kulinarny raj dla ptaków mieszkających w Polsce. W tym czasie wszystkie naturalne
stołówki wypełnione są owadami, pajęczakami, larwami, nasionami czy owocami. Nadchodzi w końcu zima
i dostęp do jedzenia jest utrudniony, lub nie ma go wcale. Wiele gatunków ptaków zmienia wtedy swoje preferencje żywieniowe i z diety mięsnej przechodzi na wegetariańską. I tu, gdy wszystko jest zmrożone i przykryte śnieżnym puchem, pojawia się problem. Problem, który może rozwiązać człowiek, ale powinien robić to
mądrze i właśnie tylko zimą. Dokarmianie ptaków nie jest trudne, wystarczy przestrzegać kilku zasad.
Na początek wyczyśćmy karmnik.
Nikt nie lubi jeść w brudnym naczyniu, ptaki również. Usuwajmy też co
jakiś czas stary zalegający pokarm.
Mokry lub spleśniały może zaszkodzić zwierzętom. Karmnik i różne
urządzenia z karmą postawmy lub
powieśmy z dala od drapieżników,
np. kotów. W pobliżu powinny się
znaleźć poidełka z wodą, które należy pozostawić w ogrodzie przez cały
rok. I zimą, i latem ptaki potrzebują się
nawadniać.
Gdy spadnie śnieg i chwyci mróz –
możemy zacząć dokarmiać naszych
skrzydlatych sąsiadów, ale pamiętajmy, że powinniśmy to robić konsekwentnie i regularnie.
Kto nas może odwiedzić w ogrodzie, czy na parapecie? Gatunków
jest naprawdę sporo, będą to: wróble,
mazurki, czyże, sikory, dzięcioły, sójki,
kosy, kwiczoły, kowaliki, grubodzioby,
rudziki, dzwońce i wiele, wiele innych.
CZYM ZATEM JE DOKARMIAĆ?
Przysmakiem ptaków w zimie są
ziarna, np. wysokokalorycznego słonecznika (najlepiej łuskane i nigdy –
solone), ziarna prosa, pszenicy, owsa,
siemię lniane, różne tłuste orzechy,
słonina, suszone lub świeże owoce
(przekrojone na pół jabłka, gruszki, namoczone wcześniej rodzynki), a także
– szczególnie dla ptaków wodnych,
które są roślinożercami – gotowane
(najlepiej na parze i bez soli) warzywa:
ziemniaki, buraki, marchew.
Pamiętajmy o kilku bardzo ważnych zasadach: nigdy nie można
karmić ptaków pieczywem, nawet
tym z ziarnami. Ma ono w swoim
składzie wiele chemii, spulchniaczy

i dużo soli. Chcąc pozbyć się z domów czerstwych, a nawet spleśniałych kawałków chleba czy bułek,
wiele osób wkłada je do karmników
lub zanosi nad wodę. Niestety, taki
pokarm spożywany przez długi okres
powoduje u ptaków wiele schorzeń,
chorób (kwasicę żołądka czy anielskie
skrzydło), a nawet śmierć.
Słonina nie może być solona, a warzywa ani owoce – spleśniałe. Jeśli
dokarmiamy ptaki wodne, nie wrzucajmy pokarmu do wody. Umieśćmy
jedzenie na suchym brzegu, w kilku
miejscach, aby nasze kaczki i łabędzie
mogły dłużej delektować się suchym,
niespleśniałym pokarmem.
Wiele mieszanek karm dla ptaków
możemy kupić w sklepach, ale zapewne sprawi nam wiele frajdy, jeśli przygotujemy sami takie danie w domu.
Potrzebujemy do tego: kostkę smalcu oraz garść nasion i ziaren. Smalec
roztapiamy i łączymy z resztą składników, a gdy ostygnie, możemy włożyć
go do pojemnika i wywiesić niedaleko
domu. Smalcu oczywiście niczym nie
przyprawiamy.
Jeśli chcemy cieszyć się widokiem
ptaków przez cały rok, zachowajmy przy domu niekoszone trawniki,
po których skaczą w poszukiwaniu
nasion wróble i mazurki, a także posadźmy w ogrodzie drzewa i krzewy
owocowe. Jarząb pospolity, głóg, bez
koralowy, dereń, dzika róża, bez czarny, kalina koralowa, tarnina, jabłoń,
śliwa, czy czereśnia nie tylko będą
cieszyć nasze oko, ale będą miejscem
gniazdowania i naturalną stołówką dla
wielu ciekawych gatunków ptaków.
tekst: Katarzyna Fidler; foto. Andrzej
Pachowski, Maciej Szajowski
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Pomagamy widzieć lepiej!
W dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy trwającej od dwóch lat pandemii, nasze oczy
są narządem, który jest najbardziej narażony na nieprawidłowości spowodowane
czynnikami zewnętrznymi.
Godziny spędzane przy monitorach komputerów rze szkieł oraz opraw okularowych.
czy ekranach smartfonów prowadzą do powstawaZapraszamy na bezpłatne profilaktyczne bania wad wzroku oraz zaburzeń powierzchni oka, m.in. dania wzroku w dniach 7–9 lutego 2022 r. w godz.
zespołu suchego oka (ZSO). Na stan powierzchni oka 15:00–18:00. Zapisy prowadzimy od 24 stycznia, pod
duży wpływ mają także ogrzewanie pomieszczeń, nr. tel.: 500 804 414. Zapraszamy również dzieci od 8 r.ż.
w których przebywamy oraz klimatyzacja.
Liczba miejsc ograniczona.
Nie można zapominać o chorobach okulistycznych,
Badanie przeprowadzi założycielka Strefy Oka, dorozpoznawanych u osób dorosłych, takich jak: jaskra, świadczony lekarz chorób oczu, okulista – Olga Czyzaćma, zwyrodnienie plamki tzw. AMD i choroby siat- żewska. Pani doktór jest absolwentką Uniwersytetu
kówki związane z chorobami ogólnymi, np. cukrzyca Medycznego w Warszawie. Tytuł specjalisty w zakrei nadciśnienie tętnicze.
sie okulistyki uzyskała w Klinice Okulistyki II Wydziału
Wczesna diagnostyka, rozpoznanie i skuteczne le- Lekarskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje się choczenie są kluczem do sukcesu terapeutycznego oraz robami naczyniowymi oczu (m.in. w cukrzycy, po zazachowania dobrego wzroku na długie lata.
krzepach żylnych, AMD), zwyrodnieniami siatkówki,
Należy pamiętać o profilaktycznych badaniach okuli- leczeniem za pomocą laseroterapii oraz diagnostyką
stycznych w szczególności u wszystkich użytkowników ultrasonograficzną (tzw. USG oka).
urządzeń elektronicznych, a także osób po 40. roku żyW doborze odpowiednich opraw i szkieł okularowych
cia. Dla osób powyżej 50. roku życia zaleca się profilak- służy Państwu pomocą wykwalifikowany optyk, stylityczne badania okulistyczne dwa razy w roku.
sta, specjalista w doborze okularów Adrian Golański.
Nowo powstały gabinet okulistyczny wraz z salonem Głównymi atutami pana Adriana, oprócz wykształcenia
optycznym Strefa Oka w Starych Babicach proponuje optycznego, są: ogromne doświadczenie w doborze
kompleksowe badania wzroku, pomiar ciśnienia śród- okularów, zaangażowanie oraz miłość do pracy z ludźmi.
Zapraszamy!
gałkowego, badanie dna oka, refrakcji oraz dobór odpoStrefa Oka, Stare Babice, ul. Pocztowa 2
wiedniej korekcji okularowej, a także pomoc przy wybo-
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30 stycznia – 30 Finał WOŚP – ZAPRASZAMY!

PrzedWOŚPowa rozmowa
z Szefem Sztabu nr 5299
przy Domu Kultury Stare Babice

Chciałabym przedstawić Państwu Marka Biardę
– specjalistę do spraw dźwięku i obrazu oraz instruktora gry na keyboardzie w Domu Kultury Stare
Babice. Marek z wykształcenia jest budowlańcem,
instruktorem strzelectwa sportowego, realizatorem
dźwięku i muzykiem. W roku 2022, czyli podczas
30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
będzie po raz czwarty Szefem Sztabu nr 5299 przy
Domu Kultury Stare Babice.
GB: Marku, 3 stycznia 1993 roku odbył się 1. finał
WOŚP. Jego tematem były choroby serca najmłodszych pacjentów. Ile wtedy miałeś lat i czy pamiętasz to wydarzenie?
MB: Nie pamiętam tej pierwszej akcji – miałem wtedy
13 lat. Wiem tylko z opowieści pana Stasia, z którym
pracowałem kiedyś w Domu Kultury w Bełchatowie,
skąd pochodzę, że podczas pierwszego finału w filii
Domu Kultury stała urna, taka jak na wybory, a ludzie
do niej wrzucali datki. Pozdrawiam pana Stanisława!
GB: Ile razy uczestniczyłeś w finale jako wolontariusz z puszką na ulicach?
MB: Poczekaj, muszę policzyć… to było pięć razy.
GB: Już czwarty raz jesteś Szefem Sztabu podczas
finału w Domu Kultury Stare Babice. Czy już wcześniej występowałeś w tej roli i jak to się zaczęło?
MB: Przed babickimi finałami było to dwa razy. Pamiętam, że w czasach kiedy pracowałem w Domu Kultury w Bełchatowie, pewnego dnia ktoś rzucił hasło,
że może byśmy zorganizowali Finał WOŚP. Wszyscy
obecni podchwycili pomysł, ale zaraz potem padło
pytanie, kto weźmie na siebie formalności, a ja, niewiele się zastanawiając, zgłosiłem się na ochotnika.
Bardzo się cieszę, że tak się stało i że w babickim
domu kultury miała miejsce podobna sytuacja.
GB: Marek, gdybyś miał dać naszym czytelnikom instruktaż, jak założyć sztab i nakreślić, co należy do
obowiązków szefa, to co wymienisz, jako najistotniejsze?
MB: Na początek trzeba wiedzieć, że każdy sztab
musi działać przy jakiejś organizacji, np. przy szkole,
urzędzie, domu kultury – osoba fizyczna musi znaleźć instytucję, przy której będzie działać. Następnie
Szef Sztabu rejestruje się w elektronicznej Bazie Szefa Sztabu, wypełnia formularz zgłoszeniowy, akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień. Pamiętajcie, że na wniosku musi

znaleźć się pieczęć oraz imię, nazwisko i telefon do
osoby reprezentującej daną organizację.
GB: Czy na tym etapie można jeszcze działać w pojedynkę?
MB: No nie. Potrzebne są jeszcze trzy osoby – członkowie komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy zebranych podczas Finału. Wszyscy podpisują regulamin. Wniosek wysyła się do Fundacji WOŚP
mailem lub pocztą. Można też od razu podać listę
współorganizatorów, bo ideą Fundacji jest łączenie
różnych organizacji, środowisk i dlatego współpracujemy między sobą. W naszym przypadku razem z Domem Kultury Stare Babice są to: Urząd Gminy Stare
Babice, GOSiR oraz gminna Biblioteka.
No i podstawa – potrzebna jest grupa znajomych,
przy współpracy z którymi zorganizujecie Finał. Następnie rozpoczynamy akcję informacyjną o imprezie oraz
nabór wolontariuszy. Jeśli chętny wolontariusz nie jest
pełnoletni, potrzebny jest opiekun. Ci, którzy nie ukończyli jeszcze 16 r.ż. mogą zbierać pieniądze wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej. Szefowie Sztabu są odpowiedzialni za zebranie danych osobowych wolontariuszy (numery PESEL, adresy e-mail, adresy pocztowe itd.)
oraz ich ochronę. Od kilku lat osoba występująca o założenie sztabu musi zdać test na znajomość przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).
GB: Co na tym etapie jeszcze robisz? Oczywiście
poza intensywnym koordynowaniem przygotowań
do finałowych wydarzeń?
MB: Sztab, który zdecyduje się na organizację Finału
ma przed sobą ogromną zbiorową robotę, musi: zebrać ludzi, którzy zechcą wystąpić na scenie, ułożyć
program, zadbać o ich bezpieczeństwo i posiłek (spędzają tu z nami cały dzień); pozyskać sponsorów, nagłośnić wydarzenie.
Kapitalną tradycją naszego sztabu są grudniowe odwiedziny w biurze Fundacji w Warszawie przy ulicy
Nr 1 (304) styczeń 2022
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Dominikańskiej 19c. Jedziemy tam z kilkorgiem wolontariuszy – odbieramy legitymacje i pakiet materiałów
promocyjnych, które potem wystawiamy na licytację.
W ubiegłym roku, trochę przez przypadek, zorientowaliśmy się, że można zwrócić się do Jurka Owsiaka
z prośbą o autograf na tych materiałach. Wtedy nabierają one większej wartości dla osób licytujących.
GB: Jak to przez przypadek?
MB: W ramach podziękowania za mega miłe przyjęcie
w centrali zwiozłem do Fundacji drobne upominki z logo
naszego Domu Kultury. Za jakiś czas dostaliśmy paczkę
zwrotną – z autografami Jurka na tych naszych gadżetach . Wystawiliśmy je oczywiście na finałową aukcję.
GB: Od początku działania sztabu przy DKSB mamy
ten sam numer 5299. Jak to się dzieje?
MB: Tu masz prosty, pierwszy przykład tego, jak przemyślane i dopracowane jest działanie Fundacji WOŚP-u.
Zaraz po ogłoszeniu wyników zbiorki sztaby są rozwiązywane, a za rok cała procedura rusza na nowo,
jednak numer raz nadany, pozostaje już tylko dla nas.
Nawet jeślibyśmy mieli przerwę w działaniu, to nikt
go nam nie zajmie.
Wizyta w siedzibie WOŚP sprzed trzech lat.
3 stycznia 2019 r. Wolontariusze odbierają identyfikatory.

GB: Co jeszcze należy do obowiązków Szefa Sztabu?
MB: Szef Sztabu bierze na siebie prawną odpowiedzialność za terminale płatnicze, które wypożyczamy
na ten dzień i oczywiście za zebrane pieniądze, rozlicza się z nich w wybranym (wskazanym) banku.
20
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GB: W tym roku finał odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia. Czyli ubiegłoroczne covidowe przesunięcie terminu ,z pierwszego weekendu po Sylwestrze na
ostatni, zostaje podtrzymane?
MB: Tak, bo okazało się, że ze względów organizacyjnych jest to dużo lepsza data – po świętach, na spokojnie, mamy czas na podomykanie wielu wątków.
GB: Dlaczego bierzesz na siebie obowiązek prowadzenia sztabu?
MB: Te działania dają mi ogromną satysfakcję. Spełniam
się w ten sposób. Czuję, że robię coś fajnego, że pomagam potrzebującym. Oczywiście wiąże się z tym ogromnie dużo pracy i nerwów.
Ja mam dodatkowo dość trudną sytuację podczas
Finału, bo oprócz tego że jestem Szefem Sztabu, to jestem też realizatorem dźwięku. To oznacza, że cały czas
jestem przy konsoli w reżyserce w pełnej gotowości,
żeby reagować na wszelkie niespodzianki związane z mikrofonami, głośnikami, czy streamingiem internetowym
(w czasie całego Finału prowadzimy bezpośrednią relację na YouTube i Fb). Może wydawać się, że wystarczy
wcisnąć kilka klawiszy i sprawa załatwiona, ale potrafi się
dziać naprawdę dużo… Trochę
jest mi z tego powodu trudno,
bo chętnie poprowadziłbym
w tym samym czasie jeszcze
kilka projektów, na które mam
pomysły; takich wydarzeń na
świeżym powietrzu…
GB: Co jest najważniejsze
w całym tym zamieszaniu?
MB: Najważniejsza jest integracja międzyludzka, wspólna
chęć pomagania i zaufanie,
jakie mamy do siebie nawzajem. Po tym, jak w naszym
Domu Kultury podzielimy się
obowiązkami, już nie wtrącam
się w pracę ludzi, którzy wzięli
na siebie określoną odpowiedzialność. Wiem, że każdy z nas da z siebie wszystko:
na potrzeby Allegro Iza zrobi
najlepsze zdjęcia; Jarek z Justynką ogarną na maksa licytacje; Ania udokumentuje
fotograficznie wszystko, co
będzie się działo; druga Justynka w czasie finału będzie wszędzie, gdzie jest taka
potrzeba, wcześniej niż zdołamy o tym pomyśleć; Paulina zaplanuje i dopnie wszystko na ostatni guzik, bo
to superperfekcjonistka, Renata najlepiej zorganizuje
liczenie pieniędzy, karmienie wolontariuszy i dziesiątki
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innych spraw. Pan Dyrektor czuwa nad wszystkim, ale
też wie, że podstawa to nam nie przeszkadzać .
Druga sprawa: niesamowite jest to, że młodzi ludzie,
którzy są wolontariuszami uczą się robić coś dla innych
za darmo i każdy z nas ma poczucie wkładu w końcowy
wynik zbiórki, czyli jakby na to nie patrzeć
– wielkiego sukcesu.
Wiesz co? Dla mnie nie jest najważniejsza kwota, którą uzbieramy. Dla
mnie każdy grosz jest ważny, tak jak
każdy wolontariusz jest ważny. Naprawdę nie jest istotne, ile pieniędzy
kto przyniesie – czy 300, czy 3 000 zł
– bezcenne jest to, że się zaangażował.
Zresztą Jurek Owsiak co roku powtarza, że
nie będziemy ścigać się z wynikami sprzed roku,
że najważniejsza jest chęć niesienia pomocy.
GB: Co jest najfajniejszego w szefowaniu sztabem?
MB: Najfajniejszy moment to „Światełko do nieba”.
Chwila, gdy o godzinie 20:00 wystrzelą fajerwerki, schodzi ze mnie całe napięcie i wtedy jest największa radocha. Mimo tego, że pieniądze są jeszcze niepoliczone,
a zmęczenie zwala z nóg – to jest to niesamowity moment.
GB: Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
MB: Czy ja wiem… Wolontariusze zgłaszają się sami,
współpraca z Fundacją jest tak bezproblemowa i tak zorganizowana, że trudno wyobrazić sobie, żeby mogło być
lepiej. Wszystko tam jest mega dopracowane, a ludzie są
niesamowicie uczynni, serdeczni i zaangażowani.
Z pewnością nie wiem o wielu trudnościach, bo organizatorem Finału jest Dom Kultury – ja jestem tylko Szefem Sztabu. To Dom Kultury (jego pracownicy) planują
i koordynują wszelkie działania. To przecież jest ogromne przedsięwzięcie.
GB: Marek, czy masz jakieś jedno wspomnienie związane z Finałem, które pamiętasz najlepiej?
MB: Czołg. Serio. Najlepsze było, jak udało się nam na
Finał w Bełchatowie sprowadzić czołg. W licytacji można
było kupić przejażdżkę i strzał z czołgu. Naprawdę! Na
You Tube możecie znaleźć filmik – wpiszcie w wyszukiwarkę: WOŚP 2010 – czołg w Bełchatowie. To było coś
niesamowitego. Pirotechnik ładował w lufie jeden ładunek wybuchowy, a 100 metrów w ziemi – drugi. Osoba,
która wygrała tę licytację odpalała ładunek, a w oddali,
za moment, wśród śniegu – BUM – wielki wybuch i rozbryzg śniegu. Wszystko było świetnie zsynchronizowane, więc wyglądało jak normalny strzał z czołgu.
Jeśli chodzi o takie zabawne zdarzenia to może opowiem Wam, jak rejestrowałem sztab przy DKSB. Po raz
pierwszy pomysł założenia sztabu powstał ostatniego
dnia, kiedy można było składać dokumenty. Zdążyłem
w ostatniej chwili przed zamknięciem Fundacji – byliśmy

ostatnim zarejestrowanym sztabem. Rok później, wyciągając wnioski z wcześniejszych doświadczeń, byłem
na Dominikańskiej dwie godziny po tym, jak uruchomili
rejestrację. Miny ludzi w Fundacji – bezcenne. Ja wchodzę i mówię, że chcę zarejestrować sztab, oni do mnie,
że powinienem z ich strony ściągnąć dokumenty, znaleźć instytucję, zdobyć pieczątki, podpisy itd. … a ja – że jestem
z kompletem podstemplowanych
i podpisanych dokumentów, a oni
w szoku… po kolei podnoszą głowy
znad komputerów i pytają: ale jak to…
przecież my dopiero o 12:00 odpaliliśmy
akcję, nie mamy dla Ciebie jeszcze przygotowanych materiałów… Jeszcze nikt nigdy tak
szybko nie założył sztabu… Byliśmy pierwszym zarejestrowanym sztabem !
GB: Czy w czasie Finałów zdarzały się też nieprzyjemne sytuacje?
MB: Raz zdarzyła się rzeczywiście próba kradzieży puszki z datkami, ale szybko ludzie złapali złodzieja. To było
szokujące.
GB: Czy zauważyłeś, że uczestnictwo w WOŚP-ie jakoś na ciebie wpłynęło? Zmieniło Cię?
MB: Chyba tak… Jako dziecko byłem zamknięty w sobie,
nieśmiały i bojący się wszystkiego.
GB: Trudno mi w to uwierzyć…
MB: Mnie też samemu trudno w to uwierzyć, ale to lata
pracy nad sobą, a teraz jestem dumny z tego, kim jestem
i gdzie jestem. Wielka Orkiestra na pewno pozwoliła mi
otworzyć się na ludzi, realizować silną potrzebę pomocy
innym.
GB: Czy, według Ciebie, powszechny odbiór Orkiestry
zmienił się na przestrzeni lat?
MB: Z pewnością Orkiestra dociera do coraz większej
liczby ludzi. Jesteśmy podziwiani za tę akcję na całym
świecie. Słyszałem – chyba była to rozmowa z Mariuszem Maxem Kolonko – Amerykanie chcieli zapłacić Jurkowi za rozkręcenie takiej akcji u nich, ale ani Jurek, ani
ten produkt nie jest do kupienia. Naprawdę Polacy mają
być z czego dumni.
GB: Jakie jest Twoje marzenie na przyszłość związane
z WOŚP-em?
MB: Cały czas robić WOŚP – do końca świata i o jeden
dzień dłużej!
GB: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia na najbliższym Finale!
MB: Ja również dziękuję i zapraszam na najbliższy, 30. Finał WOŚP – 30 stycznia 2022 roku do Domu Kultury
Stare Babice. Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na
naszej stronie na FB – https://www.facebook.com/
dkstarebabice
rozmawiała i fotografowała: AK
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Radiostacja Babice w opowiadaniu
W październiku ubiegłego roku dzieci zamieszkujące bądź uczące się na terenie gminy Stare Babice mogły
nadsyłać do Domu Kultury Stare Babice prace w formie opowiadania. Warunek był jeden. Tekst musiał zawierać motyw Radiostacji Babice. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stare Babice
Sławomira Sumki oraz Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Opowiadania oceniane były w trzech kategoriach
wiekowych: klasy IV–VI, VII–VIII oraz VIII+. W Gazecie Babickie nr 11/2021 przedstawiliśmy opowiadanie, które zajęło miejsce w kategorii najmłodszych dzieci, a teraz pora na zwyciężczynię wśród uczniów klas VII–VIII.
Ewa Iwanowska

Nasza radiostacja
Był ciepły wrześniowy wieczór roku 1939. W półmroku,
od strony Warszawy, widać było łuny pożarów. Miasto
jeszcze walczyło, ale widać było, że to już ostatnie dni.
Major Decowski przydeptał niedopałek papierosa i przeklął siarczyście. W Starych Babicach miało być tak prosto
i szybko. Kiedy generał Juliusz Rómmel wydawał rozkaz
dla 3 batalionu 26 Pułku Piechoty, wydawało się, że wystarczy przejechać kilka kilometrów, podłożyć ładunki
wybuchowe pod nadajniki i wieżę radiową w Starych Babicach odpalić, a potem ruszać i bić Niemca. Decowski
nie mógł przewidywać, że w zasadzie wszystko pójdzie
nie tak, jak powinno.
Pierwsze kłopoty zaczęły się podczas drogi do Babic.
Niemieckie sztukasy nadleciały nad przemieszczające się
oddziały i zrzuciły swoje bomby. Część zmechanizowana
Pułku w zasadzie przestała istnieć. Ciężarówki i motory
zostały zepchnięte do rowu na Woli, a potem pozostało mozolne zebranie sprzętu, obdzielenie nim żołnierzy
i dalszy marsz na zachód. U celu znaleźli się 10 września
po godzinie szesnastej i zaczęli przygotowywać się do
założenia ładunków. Koło godziny dwudziestej do majora przybiegł kapral Kaczorowski i zameldował, że przyjechał kurier z nowymi rozkazami. Rozkazy miały zostać
przekazane do rąk własnych dowódcy. W jeszcze większe zdziwienie wprowadził Decowskiego widok żołnierza z rozkazami. Przyjechał rowerem, a zamiast karabinu
miał dziwaczną, krótką broń z obszernym magazynkiem.
Jego strój też nie był do końca regulaminowy. Posłaniec
zameldował się, strzelił obcasami i przekazał skórzane
etui z zapieczętowaną kopertą. Major przyjrzał się zabezpieczeniom rozkazów, ale nic nie wskazywało, że
ktoś mógł otworzyć je wcześniej. Odprawił żołnierza
i przystąpił do lektury. Rozkaz podpisał sam generał Juliusz Rómmel, w zasadzie samozwańczy dowódca obrony stolicy. Co do podpisu nie było wątpliwości. Major
znał generała i wiele razy był świadkiem składania przez
niego podpisów na meldunkach. Rozkaz był prosty –
bronić radiostacji i wieży nadawczej za wszelką cenę i do
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ostatniego żołnierza, czekać na posiłki z 5 baterii Pułku
Artylerii, czekać na dalsze rozkazy. Z dowódcy „wyprawy
wyburzeniowej” w jednej chwili stał się obrońcą. Co to
mogło znaczyć? Major kazał rozbroić ładunki, ale jeszcze
ich nie zdejmować. Decowski zawołał swojego adiutanta. Wydał kilka krótkich komend i kazał odmaszerować.
Do rana miał być spokój.
Niestety kolejny raz major się pomylił. Jeszcze przed
świtem, około godziny czwartej wartownicy wszczęli
alarm, a kilka chwil później rozległy się strzały. Od zachodu pojawiły się wozy pancerne i Niemcy. Decowski
przebudził się gwałtownie i wybiegł z namiotu polowego. Pierwsze świadome myśli dotyczyły tego, jakim
cudem Niemcy są już tak blisko. Co się wydarzyło?
Czy obrona centralnego odcinka już nie istnieje? Wrogowie zaatakowali z wściekłością, ale żołnierze majora
nie byli nowicjuszami. Odpowiedzieli ogniem, raz po
raz celnie trafiając i eliminując napastników. Wcześniej
przygotowane stanowiska obronne dawały przewagę.
Po krótkiej, ale intensywnej wymianie ognia zmuszono
żołnierzy w szarych mundurach do wycofania się. Po kilku minutach pojawił się wczoraj przysłany kurier i zaczął
dopytywać, czy z radiostacją jest wszystko w porządku.
Pozostali żołnierze wołali do niego: Staszek. Decowski
zawołał go po imieniu:
– Staszek, co ty tu jeszcze robisz? Miałeś wracać do
sztabu.
– Mam swoje rozkazy, Panie majorze. Muszę tu zostać – odpowiedział żołnierz.
– Dlaczego nic nie mówiłeś wcześniej? Dowódca był
wyraźnie zdenerwowany.
– Tajemnica. Nic więcej nie mogę powiedzieć.
Bez rozkazu odwrócił się i odszedł. Major nie mógł
w to uwierzyć. Machnął jednak ręką i w asyście trzech
żołnierzy udał się sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Nieopodal zagajnika zauważył leżącego bez ruchu
wroga. Powoli zbliżył się do niemieckiego żołnierza i się
mu przyjrzał. Niemiec miał dziwny hełm, nieprzystający
do wzoru Wehrmachtu. Jeszcze bardziej zdziwiła go broń
leżąca obok zwłok. Był to krótki karabinek, bardzo podobny do tego, który przywiózł ze sobą Staszek. Czy to
mógł być przypadek? Więcej ofiar nie zauważył, chociaż
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dałby sobie obciąć rękę, że jego żołnierze trafili co najmniej kilku przeciwników.
Po powrocie do obozu Decowski kazał wezwać
Staszka. Żołnierza jednak nie można było odnaleźć.
Po upływie kilku godzin pojawili się pierwsi żołnierze
z zapowiadanych wzmocnień. Przywieźli ze sobą dwie
lekkie armaty. Dowódca kazał rozmieścić je za pobliskimi niewielkimi wzgórzami, które jednak dawały osłonę.
Nastał wieczór, a później noc. Warty zostały rozstawione i nie pozostało nic innego, jak tylko czekać na
następny dzień.
W nocy majora obudziło gwałtowne szarpnięcie. Jakaś
postać zakryła mu usta i wykręciła dłonie. Po chwili poczuł knebel i sznur na rękach.
– Teraz sobie pogadamy, Herr Komendant! – usłyszał
łamaną polszczyznę z wyraźnym niemieckim akcentem.
– Gdzie jest kod, gdzie częstotliwość, Herr Major? Nie
powiesz – zginiesz! Wyszeptała ubrana na czarno postać.
W tej samej chwili przez wejście do namiotu wskoczyła kolejna niewyraźna postać, wykonała dziwny gest, rozbłysło światło, a napastnik padł bez życia. W ciemności
pojawiło się światło zapalniczki. W migoczącym płomieniu Decowski rozpoznał twarz Staszka.
– Dobrze, że pana majora nie dopadli. Kto by nas uratował? Proszę poczekać, zaraz pana uwolnię, tylko proszę
o ciszę. Oni mogą być w pobliżu – powiedział cicho polski żołnierz.
– Co się tu dzieje? Kim ty jesteś? – wycharczał major.
Co to za maskarada? Czy ty jesteś z tymi Niemcami?
Chociaż to głupie, bo właśnie jednego z nich zabiłeś. Major nie mógł nadążyć za gonitwą myśli.

– Panie majorze, spokojnie. Zaraz wszystko opowiem. Nie ma innej możliwości. Muszę wszystko wyjawić. Zacznę od tego, że rzeczywiście mam na imię
Stanisław, ale nie jestem żołnierzem piechoty. Pracuję
dla II Oddziału Sztabu Generalnego, czyli kontrwywiadu. Nasi agenci weszli w posiadanie tajnego kodu
niemieckiego. Ten kod... Nie wiem, czy uwierzy pan
czy nie, pozwala na zdalne wyłączenie drogą radiową
wszystkich maszyn przeciwnika. Tak panie majorze,
Niemcy mogą stracić wszystkie czołgi, samoloty i pojazdy opancerzone.
– Proszę się nie wygłupiać – powiedział zszokowany
Decowski. To jest po prostu niemożliwe.
– Możliwe i sprawdzone, tylko na małą skalę. Wie pan
doskonale, że radiostacja w Starych Babicach ma zasięg
transatlantycki. Sygnał z łatwością dotrze do Berlina,
Monachium, a nawet dalej. Czy wyobraża pan sobie, że
wojna skończy się szybciej niż się zaczęła? Teraz my pognamy fryców aż do krańców ich Rzeszy.
Major nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Czy to możliwe? Ale jak? Przecież to… w zasadzie technicznie wykonalne. Zresztą generał Rómmel wydał rozkazy, a z rozkazami przyjechał właśnie ten żołnierz. Czy mamy szansę?
Czy pojawił się promyk nadziei?
– Co mam robić? Jak właściwie się do pana zwracać?
Zapytał Decowski.
– Może być Staszek, ale lepiej poruczniku Zych. Będzie
bardziej formalnie. Czekamy na informacje ze Sztabu.
Mają podać kod i częstotliwość do nadawania. Jedyne,
co mnie martwi, to ci Niemcy. No... i nie są to zwykli żołnierze. Mają nowoczesną broń maszynową i kamizelki
Nr 1 (304) styczeń 2022

23

OŚWIATA W GMINIE

kuloodporne – taki wynalazek naszego rodaka, ale opatentowany w Ameryce.
Żołnierze uścisnęli sobie dłonie i rozeszli się w ciemności.
Ponownie zaczęło się w południe... Najpierw pojawiły
się samoloty z czarnym krzyżem, a potem rozpętało się
piekło. Jeden po drugim polscy żołnierze padali pod gradem kul. Zza budynków w Boernerowie wyjechały niemieckie czołgi, metr za metrem zbliżając się do pozycji
obronnych Polaków. Gdy już wydawało się, że nie ma ratunku, z pobliskiego lasu dobiegły pojedyncze donośne
wystrzały, pociski trafiły w niemieckie wozy. Jedno trafienie i czołg nagle stawał. W ten sposób unieruchomiono
sześć wozów. Teraz Niemcy, widząc zbliżającą klęskę,
rzucili do boju wszystkie siły. Walka była krwawa, ale nasi
żołnierze triumfowali. Po kilku godzinach ostatni napastnik zniknął między drzewami.
Major Decowski zapalił papierosa i otarł pot z czoła.
Czy to już koniec? Wciąż sobie zadawał to pytanie. Gdzie
te rozkazy? Kiedy pojawi się znów porucznik Zych? Czy
to tak miało się skończyć? Coś było zupełnie nie tak, jak
miało się zdarzyć. Pytanie tylko, czy to źle, czy dobrze?
Z tymi rozterkami zastała majora nie tylko noc, ale
i wyczekiwany porucznik Zych. Zjawił się na tym swoim
rowerze, trochę nieprzystającym do wzoru, jaki znał.
Na przedzie migała jakaś dziwna lampka, która świeciła bardzo wyraźnie i nie zgasła po zatrzymaniu roweru.
Kolejna tajemnica, ale to nie jest teraz istotne... pomyślał Decowski.
– Mam to, mam panie majorze. To jest niesamowite.
Biegnijmy do radiostacji – zawołał radośnie Staszek.

Obaj żołnierze wbiegli pomiędzy budynki gospodarcze radiostacji i skierowali się do konsoli centralnej. Staszek stanął przy pokrętłach i zaczął dopasowywać częstotliwość. Potem wbił jakąś sekwencję na przyrządach
nadawczych i włączył zasilanie. Niemalże w tym samym
momencie rozległ się strzał i major Decowski poczuł silne
uderzenie w pierś, które rzuciło go na podłogę. Na kurtce
mundurowej pojawiła się czerwona plama. Major w zasadzie nic już nie czuł. Gasnącym wzrokiem dostrzegł dwie
postacie walczące w ciasnym pomieszczeniu. Jednym
z walczących był Staszek. Drugi miał na sobie niemiecki
mundur. Ostatkiem sił Decowski spróbował się podnieść.
Oparł się o panel kontrolny i dostrzegł, że aparatura działa. Czy wygraliśmy, czy to rzeczywiście miało pomóc?
Z tą myślą osunął się na podłogę i znieruchomiał.
Berlin – 3 miesiące później – grudzień 1939 r.
Staszek Zych stał przy Bramie Brandendurskiej. Generał Rydz-Śmigły (wódz naczelny) i polskie dowództwo
wojskowe przyjmowało defiladę zwycięstwa. Niemcy
zostały pokonane, a wojna skończyła się. Staszek owinął
się szczelnie płaszczem. Zima trwała w najlepsze, a jeszcze tyle było do zrobienia. Chłopak wrócił pamięcią do
spotkania z majorem Decowskim przy radiostacji Stare
Babice. Prawidłowo nastawione urządzenie nadawcze
unieruchomiło cały niemiecki sprzęt. Staszek miał poczucie, jakby coś było nie tak, ale nie w złym, ale właśnie
w dobrym znaczeniu. Wydarzyło się coś, co nie miało się
prawa wydarzyć, a on, wraz z rodakami, był bezpieczny.
tekst i ilustracja: Ewa Iwanowska lat 14, kl. VIIIa
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

W babickim przedszkolu
Mikołaj dotarł do przedszkola! Z każdej sali dochodziły okrzyki radości wydawane przez dzieci, które
przygotowały przedstawienia świąteczne. Oczekując na ten najważniejszy wieczór w roku czterolatki
ubierały choinkę, a pięciolatki poszukiwały zaginionej gwiazdki.
Roztańczone aniołki miały sporo roboty ze świętami,
ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Najmłodsze dzieci zatańczyły i zaśpiewały w zimowym
świątecznym klimacie. „I tak kończą się Jasełka, niosąc wszystkim radość wielką” – wybrzmiało na scenie,
gdy najstarsza grupa przybliżyła wszystkim historię
Narodzenia Pańskiego. Do szopki przybyli królowie
i pasterze. Aniołkom asystowały gwiazdki. Nawet diabełki przybyły zaciekawione.
Korzystając z okazji składamy ogromne podziękowanie dla osób zaangażowanych w organizację tych
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pięknych dni. Szczególne podziękowania dla wszystkich rodziców, dla nauczycieli i pracowników naszego
przedszkola.
tekst/foto: Małgorzata Libert

ZDROWIE I EKOLOGIA

SOS Ziemia

PLASTIK
SOS Ziemia to nowy cykl artykułów w Gazecie Babickiej. Będą one poświęcone problemom ochrony środowiska oraz współczesnym rozwiązaniom skierowanym na ratowanie naszej planety. Inspiracją dla nazwy cyklu
był niezwykły film „HOME: Ziemia S.O.S.” z 2009 r. francuskiego reżysera Yanna Arthus-Bertranda. Dokument
ukazuje dzisiejszy stan Ziemi, jej klimat oraz sposób, w jaki ludzkość wpłynęła i nadal wpływa na jej przyszłość.
Co ważne, ostrzega przed zmianami klimatycznymi, które obecnie dotykają coraz większe regiony naszej planety. Przywołuje fakty, a nie hipotetyczne założenia. Aby móc dokładnie zrozumieć potrzeby Ziemi, każdy
z nas powinien go obejrzeć. Film z polskim lektorem dostępny jest na kanale YouTube.
Mamy rok 2022 i wiele pytań na temat ochrony środowiska. Czy coś się zmieniło od 2009 r.? Czego przez ten
czas się nauczyliśmy? Co zrozumieliśmy? I najważniejsze
z nich…
Czy jesteśmy w stanie naprawić to, co już zniszczyliśmy?
W ciągu kilkudziesięciu lat, odkąd po raz pierwszy zastosowano w przemyśle polietylen, doprowadziliśmy
do globalnego zanieczyszczenia środowiska. Dotąd na
świecie wyprodukowano już ponad 8,3 miliarda ton różnego rodzaju plastiku, z czego aż 6,3 miliarda to niestety
plastikowe odpady. Naukowcy szacują, że w przeliczeniu na masę do 2050 r. w morzach i oceanach będzie
więcej plastiku niż ryb.
Czy jesteśmy w stanie powstrzymać ten proces i rozwiązać problem? Zwłaszcza, że badania i statystyki są
przerażające. Pokazują, bowiem że:
– rocznie do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton

plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton stanowi mikroplastik;
– 
aktualnie na powierzchni oceanów występuje pięć
„wysp” utworzonych z plastikowych odpadów, a jedna
z nich swoją wielkością dorównuje powierzchni Francji;
– podczas jednego prania polarowej bluzy (czyli przetworzonego PET) do ścieków trafia nawet 250 tysięcy
cząstek mikroplastiku;
– szacuje się, że z powodu plastiku na całym świecie
rocznie umierją nawet 2 miliony zwierząt, a co minutę
do mórz i oceanów trafia ilość plastiku równa pojemności całej śmieciarki.
A jak sytuacja wygląda lokalnie? Ile plastiku produkujemy jako mieszkańcy podwarszawskiej gminy
i co możemy jeszcze poprawić w naszym działaniu?
Otóż od 2 stycznia 2021 r. odpady z terenu naszej
gminy odbiera Spółka EKO-Babice. Zgodnie z gminnym systemem gospodarowania odpadami na plastik
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przeznaczone są żółte worki lub
pojemniki, do których wrzucać
można:
• plastikowe butelki;
• kartony po mleku i sokach;
• plastikowe opakowania;
• folię aluminiową oraz puszki;
• opakowania po chemii gospodarczej;
• styropian opakowaniowy.
Nie powinniśmy natomiast
wrzucać:
• opakowań po lekach;
Barciak większy
• zużytych baterii i akumulatorów;
Galleria Mellonella
• opakowań po farbach;
• zabawek;
• części samochodowych;
• sprzętu elektronicznego i AGD;
• opakowań po środkach ochrony roślin.
Średnio, miesięcznie, jako mieszkańcy gminy Stare
Babice, wytwarzamy 70 ton plastiku. Czy to dużo?
Z pewnością tak. Zwłaszcza, że produkcja przykładowej torby foliowej trwa sekundę, używana jest
średnio przez 25 minut, a rozkłada się od 100 do 400
lat. Jeśli chodzi o przetwarzanie zebranych odpadów
to Gminna Spółka EKO-Babice dostarcza je do wyłonionej w przetargu firmy BYŚ, która tematem zagospodarowania odpadów zajmuje się od ponad 27 lat.
Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat,
my – mieszkańcy gminy Stare Babice, zdecydowanie
poprawiliśmy się, jeśli chodzi o sposób segregacji
odpadów. Z miesiąca na miesiąc widoczna jest poprawa jakości każdej z frakcji, choć do perfekcji jeszcze trochę nam brakuje. Nadal mamy ekologiczne
grzeszki, gdyż zdarzają się nieodpowiednie odpady
m.in. w żółtych workach. Dość często są to plastikowe elementy samochodowe, np.: zderzaki, deski
rozdzielcze, czy nawet tzw. boczki drzwi. Oczywiście tego typu odpad nie jest odbierany przez
Spółkę EKO-Babice. W takiej sytuacji mieszkaniec
zobowiązany jest do wykonania prawidłowej segregacji, a odpady odbierane są w następnym terminie
zgodnym z harmonogramem, dostępnym na stronie www.stare-babice.pl w zakładkach: ochrona
środowiska>odpady>Terminy wywozu odpadów
w 2022.
Korzystając z okazji przypominamy, że w przypadku wątpliwości, do którego worka wrzucić dany
odpad, warto odwiedzić stronę internetową: www.
stare-babice.pl i wejść kolejno do zakładek: ochrona środowiska>odpady>zasady segregacji.
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Przypominamy także, że odpady odbierane są rejonami, wg wyznaczonych godzin (od 6:00 do 22:00).
Kluczowa okazuje się tutaj godzina 6:00, gdyż często
zdarza się, iż mieszkańcy udostępniają odpady dużo
później. Skutkuje to niezabraniem ich we wskazanym
terminie oraz niepotrzebnymi zgłoszeniami.
Zachęcamy Państwa również do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Gmina Stare Babice”, dostępnej na
platformach: App Store oraz Google Play. Aplikacja
ta jest wciąż rozbudowywana, a jedną z nowości jest
harmonogram oraz funkcja powiadomień o terminie
odbioru odpadów. Po wpisaniu adresu przez klienta, komunikat przesyłany jest na dzień przed terminem odbioru odpadów w danym rejonie. Przypominamy także o usłudze e-interwencji, dzięki której
każdy mieszkaniec może szybko dokonać zgłoszenia,
załączając zdjęcie oraz przesyłając namiar GPS.
Można pomyśleć, że na tym etapie nasz udział
w gminnym procesie obiegu plastiku się kończy, ale
czy na pewno?
Otóż nie do końca, gdyż wiele tak naprawdę zależy
od nas samych. Naszych schematów i nawyków zakupowych, a także świadomości tego, że mamy wpływ
również na nasze otoczenie, zarówno w miejscu pracy,
szkole czy podczas wyjazdów wakacyjnych i urlopów.
Zamiast plastikowych – wybierajmy torby papierowe;
kupując np. pieczywo czy słodycze, bardzo często
mamy do wyboru dwa rodzaje torebek. Co ważne,
z roku na rok liczba produktów dostępnych w bezpiecznych dla środowiska opakowaniach wzrasta,
gdyż to MY – konsumenci kreujemy i modyfikujemy
rynek. Pamiętajmy o tym, robiąc kolejne zakupy. Jednocześnie powinniśmy zdawać sobie sprawę, że są to
środki zaradcze, mające na celu wyhamowanie procesu zaśmiecania środowiska. Co zatem z plastikiem,
który już tam trafił?
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Fot. Arek Biernat

Na szczęście z pomocą przychodzi nam sama „Matka
Natura” oraz młodzi naukowcy z Polski.
W tym temacie mamy powód do dumy, gdyż Paulina
Frątczak i Adrian Grzonka odkryli sposób na utylizację polipropylenu. W prowadzonych przez kilkanaście
miesięcy badaniach wykazali, że larwy motyla – barciaka większego (Galleria Mellonella) – są w stanie
trawić worki foliowe. Za swoje badania 16-latkowie
z Polski zdobyli jedno z najważniejszych na świecie
wyróżnień dla młodych naukowców, czyli Best Young
Inventors Award otrzymany w ramach Międzynarodowego Konkursu Innowacyjności iCAN 2021 w Kanadzie. Otrzymali również złoty medal w kategorii
Ochrona Środowiska oraz nagrodę specjalną Canadian Special Award.
Polacy jako pierwsi na świecie udowodnili, że larwy
wydawać by się mogło zwyczajnej ćmy utylizują polietylen, a robią to najskuteczniej w temperaturze 24°C
oraz wtedy, gdy stosunek wosku pszczelego, którym
się żywią do folii polietylenowej wynosi 1:1.
Uwrażliwionych na problem zanieczyszczenia śro-

woskiem, a w zasadzie resztkami pyłku kwiatowego.
Co ciekawe: ten łatwy w hodowli owad wykorzystywany jest również do hodowli nicieni zwalczających
inne szkodliwe owady oraz jako karma dla innych
zwierząt preferujących pokarm latający, np. dla: modliszek, gekonów, rzekotek czy kameleonów.
Według naukowców z Uniwersytetu Strathclyde
w Glasgow barciak większy jest najlepiej słyszącym
zwierzęciem na świecie, gdyż rejestruje dźwięki o częstotliwościach nawet do 300 kHz. Dla porównania człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki jedynie do 20 kHz.
Jak widać, sytuacja wszechobecnego plastiku jest
bardzo poważna. Współcześnie nie jesteśmy w stanie
z dnia na dzień całkowicie pozbyć się go z naszego życia, gdyż wykorzystywany jest na wielu płaszczyznach,
od produktów ratujących życie (sprzęt medyczny itp.)
po opakowania produktów spożywczych. Pamiętajmy
jednak, że wszelkie zmiany najlepiej rozpoczynać od
siebie. Zacznijmy zatem ograniczać plastik w naszym
otoczeniu i świadomie korzystajmy z oferowanych
nam produktów.

Na pierwszym planie Paulina Frątczak i Adrian Grzonka.
Z tyłu nauczyciele Lidia Majdzik i Jerzy Maduzia

dowiska młodych naukowców natchnęły artykuły dotyczące możliwości utylizacji wszechobecnego polietylenu i polipropylenu przez larwę motylicy, czyli
wspomnianego barciaka większego. Temat był na tyle
intrygujący, że zdecydowali się bliżej poznać tego
niezwykłego owada oraz zrozumieć zasady jego funkcjonowania, a także zbadać, czy może przyczynić się
do wprowadzenia pozytywnych zmian w środowisku
naturalnym.
Barciak większy to gatunek nocnego motyla z rodziny omacnicowatych, czyli potocznie mówiąc ćmy,
charakteryzujący się ciemnobrązowymi lub szarobrunatnymi skrzydłami. Co istotne – jest on szkodnikiem,
gdyż zjada larwy pszczół, a także żywi się pszczelim

Tymczasem zachęcając do obejrzenia filmu „HOME”
przytoczę słowa lektora: „Posłuchajcie… Każdy z Was
jest podobnie jak ja homo sapiens, człowiekiem rozumnym. Życie, ten cud wszechświata pojawiało się
mniej więcej 4 miliardy lat temu, a my ludzie zaledwie
200 tysięcy lat temu, a mimo to zdołaliśmy zakłócić tak
istotną dla życia równowagę. Wysłuchajcie uważnie
tej niezwykłej historii, waszej historii i zastanówcie się
co dalej.”
tekst: JK/UGSB
foto: Adobe Stock, Wikimedia
Grafika torebek foliowych w oceanie – zdjęcie bazuje na okładkowej
fotografii „National Geographic” z czerwca 2018 r., w której magazyn
wykorzystał pracę meksykańskiego artysty Jorge Gamboa nagrodzonego
w 2017 roku w boliwijskim biennale plakatu.
Nr 1 (304) styczeń 2022
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Zakochajmy się
w Lipkowie!
Lipków jest niezwykłym miejscem na mapie Polski
nie tylko z powodu wyjątkowych osób odwiedzających przez wieki tę miejscowość, ale także ze względu na wątki miłosne, które sprawiły, że Lipków na
stałe wpisał się do historii literatury polskiej.
KRÓL POLSKI I ELŻBIETA GRABOWSKA
Zdaniem historyków Stanisław August Poniatowski,
ostatni król Polski, był w Lipkowie co najmniej raz.
Ślad królewskiej wizyty znajdziemy na frontonie kościoła, gdzie w 1792 r. umieszczono pamiątkową tablicę. Jednak w opowieściach rodzinnych i książce
ks. Wacława Kurowskiego „Lipków Sienkiewiczowski”
znajdziemy informację o tym, że król spotykał się
w Lipkowie wiele razy z Elżbietą Grabowską, córką
wojewody płockiego Teodora Szydłowskiego, wdową po Janie Grabowskim, generalnym inspektorze
wojsk litewskich. W pamięci rodziny Jakubowiczów
i kolejnych właścicieli lipkowskich dóbr przetrwała
opowieść o tym, że dwór w Lipkowie należał kiedyś
do pani Grabowskiej, która została później morganatyczną żoną władcy (bez prawa do dziedziczenia). Na
pamiątkę ich miłości przed dworem posadzono dwa
świerki, które w czasach międzywojennych uznano za
zabytkowe. Niestety drzewa runęły w połowie XX w.,
ale historia miłości przetrwała. Elżbieta Grabowska
była stale przy królu, wyjechała wraz z nim (po jego
abdykacji) na wygnanie do Petersburga. Z ich związku

Portret Elżbiety Grabowskiej
autorstwa Jana Chrzciciela Lampiego (ok. 1790 r.).
Muzeum Narodowe w Kielcach
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Nowa tablica informacyjna przybliżająca historię Lipkowa

narodził się syn Stanisław, którego król obdarzał licznymi darami i godnościami.
HENRYK SIENKIEWICZ I MARYNIA
Królowi Polski, jako władcy, musieliśmy dać pierwszeństwo, ale tak naprawdę Lipków rozsławił i utrwalił w literaturze nasz wielki pisarz i noblista – Henryk
Sienkiewicz. Oczywiście wszystko to za sprawą miłości do Marii Szetkiewiczówny, którą poznał w 1880 r.
w Szczawnicy. Marynia wywarła na nim ogromne
wrażenie. Pisarz pojechał za nią wkrótce do Włoch,
młodzi spędzili ze sobą miłe chwile w Wenecji, a niebawem zaręczyli się i w kolejnym roku wzięli ślub
w kościele Kanoniczek w Warszawie. To na prośbę
Maryni jej ojciec Kazimierz Szetkiewicz nabył Lipków,

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego
autorstwa Marcella Bacciarellego (1785 r.).
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Henryk Sienkiewicz na fotografii
Stanisława Bizańskiego, lata 80. XIX wieku.
Wikipmedia Commons

a mąż (Henryk Sienkiewicz) umieścił w tej miejscowości słynny literacki pojedynek Jurko Bohuna z panem Michałem Wołodyjowskim. Na kartach „Ogniem
i mieczem” pojawiły się także nazwy okolicznych
miejscowości, a zatem oprócz Lipkowa – Babice, Zaborów i oczywiście Warszawa. Warto dodać, że teść
pisarza stał się pierwowzorem postaci Onufrego Zagłoby, miał bowiem bardzo rubaszne usposobienie
i zawsze dobry apetyt. Niestety okrutny los przerwał
piękną miłość. Marynia była słabego zdrowia, cierpiała na gruźlicę. Ich małżeństwo przetrwało zaledwie
cztery lata. Ukochana pisarza zmarła w 1885 r., pozostawiwszy Sienkiewiczowi dwoje dzieci, syna Henryka
Józefa i córkę Jadwigę.
WARTO POZNAĆ HISTORIĘ LIPKOWA
Pod koniec ubiegłego roku przy moście w Lipkowie
stanęła tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Warszawski Zachodni, która w przystępnej formie przedstawia historię tej miejscowości i tradycje
sienkiewiczowskie babickiej gminy. Warto pamiętać,
że skrzyżowane szable w herbie gminy Stare Babice
nawiązują do historii słynnego literackiego pojedynku, a wątków tych jest znacznie więcej. Zachęcamy
Państwa do obejrzenia tablicy i zapoznania się z jej
treścią podczas weekendowych spacerów. Warto
wiedzieć, że nie tylko tablica, ale również modernizacja lipkowskiego mostu jest dziełem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
PRZEZ MOST DO LIPKOWA
Most istniał w tym miejscu od wieków, wcześniej
był drewniany, a dwie dekady temu uzyskał formę
betonowej kładki. Nad Lipkowską Wodą w dawnych
czasach znajdował się drewniany młyn kryty gon-

Portret Marii Sienkiewiczowej z Szetkiewiczów
(wykonany przed 1885 r.; z archiwum Marii Korniłłowiczowej).
Biblioteka cyfrowa Polona

tem, a w pobliżu: młyn koński, browar, gorzelnia oraz
karczma, o której w trylogii wspominał Henryk Sienkiewicz. Budowle te nie dotrwały do naszych czasów,
przetrwała natomiast Lipkowska Woda, która potrafiła w latach powojennych sprawiać sporo kłopotów,
wylewając po deszczu. Około dwudziestu lat temu
Gmina Stare Babice przeprowadziła rewitalizację Lipkowskiej Wody i problem został rozwiązany. W 2020 r.
Powiat Warszawski Zachodni sfinansował przebudowę mostu, uzyskując na ten cel dotację Ministerstwa
Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa. Na moście wykonano m.in. nawierzchnię
z kostki granitowej i kamienne stylizowane balustrady
z piaskowca. Całkowity koszt inwestycji, łącznie z dokumentacją projektową, wyniósł ponad 650 000 zł,
a wartość dotacji ponad 380 000 zł. Most prowadzi
na teren parafialny, który jest zabytkowym kompleksem dworsko-parkowym, a całość tworzy niezwykły
i niepowtarzalny punkt widokowy. Dziś na moście
w Lipkowie pamiątkowe zdjęcia wykonują sobie nowożeńcy, a miłość triumfuje i nadal rozsławia nazwę
tej miejscowości w okolicach i w całej Polsce.
Wśród osób związanych z Lipkowem oprócz króla
Polski i naszego wielkiego noblisty należy wspomnieć
także Jakuba Paschalisa Jakubowicza – właściciela
manufaktury pasów kontuszowych, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Wacława
Kurowskiego, ks. Jana Twardowskiego, reżyserów
filmowych Andrzeja Żuławskiego, Janusza Morgensterna i innych… Pozostawili tu swój ślad, a właściwie
to Lipków pozostawił ślad w ich życiu, działalności
i twórczości, wpływając nie tylko na kulturę narodową, lecz także na dzieje Polski.
tekst/foto: Marcin Łada
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Biblioteczne podsumowanie roku 2021
Miniony rok znacznie różnił się od lat ubiegłych. Koronawirus sprawił, że większość miejsc związanych
z kulturą i sztuką musiało ograniczyć swoją działalność. Dziękujemy, że w tym ciężkim czasie zostaliście
Państwo z nami i dostosowaliście się do wszystkich
nowych, trudnych zasad. Jesteśmy wdzięczni naszym
Czytelnikom za zrozumienie, cierpliwość i wierność.
Pomimo trudności staraliśmy się umilić Państwu ten
czas sporą dawką dobrej książki, zaś wnętrze biblioteki przeszło gruntowne odświeżenie. Dzięki Wam,
Drodzy Czytelnicy, tak wygląda statystyczne podsumowanie roku 2021.
• Nasze zbiory wzbogaciły się o 1 617 książek oraz 202
audiobooki.
• Zakupiliśmy 1 072 książki, w tym 671 książek dla dorosłych, 401 książek dla dzieci i młodzieży oraz 13 audiobooków.
•
Otrzymaliśmy w darze 335 książek,
w tym 179 książek dla dorosłych, 156
książek dla dzieci i młodzieży oraz 7
audiobooków.
• Dzięki funduszom sołeckim nasz księgozbiór wzbogacił się o 210 książek,
w tym 176 książek dla dorosłych, 34
książki dla dzieci i młodzieży oraz 182
audiobooki.
DLA KOGO TO WSZYSTKO?
Z naszej biblioteki czynnie korzysta 1 516
czytelników. Odwiedziło nas 12 359 osób.
W 2021 zostało wypożyczonych 38 389
książek i 1 218 audiobooków. Do Waszej
dyspozycji była comiesięczna pula 39 bezpłatnych kodów do czytelni e-booków na
platformie Legimi.
NASZA BIBLIOTEKA PRZESZŁA
MODERNIZACJĘ
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zakup
ośmiu regałów bibliotecznych, które
umożliwiają mieszkańcom łatwiejszy
dostęp do atrakcyjnej oferty książkowej
oraz pozwalają stale poszerzać ofertę biblioteczną. Biblioteka jest miejscem, które musi być uporządkowane według określonego schematu. Trudno byłoby znaleźć
książkę wśród 40 tysięcy innych, gdyby
nie zachowano odpowiedniego porządku.
30
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#CzytająceBabice

SZUKAMY
SPRZEDAWCÓW
PIEKARNIA

W babickiej bibliotece książki ułożone są według
działów, a w obrębie danego działu zastosowany jest
układ alfabetyczny według nazwisk autorów. Beletrystyka ułożona jest zgodnie z podziałem: literatura
piękna polska, która aktualnie znajduje się w centralnej
części biblioteki (środkowy rząd regałów) oraz literatura piękna obca, która znajduje się na regałach od strony
parkingu. Literatura popularnonaukowa jest ułożona
według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i przeniesiona tuż za literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
która została na swoim dotychczasowym miejscu.
Mamy też dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników książek korzystających z naszej biblioteki! Przełom 2021/2022 roku przyniósł niebagatelny zastrzyk
nowości wydawniczych. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie – kupiliśmy kolejne bestselerowe tytuły, a także pozycje biograficzne i reportażowe. Staramy się zadowolić każdy gust czytelniczy. Zakupione
w grudniu 2021 r. książki już pojawiają się na półkach
z nowościami.
Kiedy przychodzisz do biblioteki w poszukiwaniu
książki możesz skorzystać z katalogu online na naszym
bibliotecznym stanowisku komputerowym. Znajdziesz tam m.in. podpowiedź, w jakim dziale powinna
znajdować się książka, którą chcesz wypożyczyć.
Dziękujemy za wszystkie odwiedziny, wypożyczenia
i udział w organizowanych wydarzeniach, oraz za cały
wspólnie spędzony rok.
Pamiętaj, że jeśli masz z tym jakikolwiek kłopot –
pracownicy biblioteki w każdej chwili służą pomocą.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

BABICE

NAGRODA
ZATRUDNIENIE OD ZARAZ
STAŁA UMOWA O PRACĘ BEZ WZGLĘDU NA PANDEMIĘ
WYPŁATA NA CZAS

PRZYJAZNA ATMOSFERA

ZGŁOSZENIA: WANTED@PUTKA.PL, 605 444 400

!!! ZAGINĘŁA SUCZKA !!!
1 stycznia około 2:00 w nocy
w okolicach Starych Babic/Latchorzewa
zaginęła 12-letnia suczka Maltańczyk.
Ma czerwoną obrożę z numerem telefonu.

Dla znalazcy nagroda 1000 zł!
Tel. 691 656 733
Nr 1 (304) styczeń 2022
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Magiczne zawody blackmintona
Międzynarodowy turniej blackmintona kolejny raz w pełnej krasie zaprezentował się w hali
sportowej GOSiR. W sobotę 11 grudnia w mikołajkowym nastroju rywalizowano świecącymi w specjalnych lampach UV speederami. To były imponujące i pełne magii zawody.
Turnieje blackmintona to unikatowe rozgrywki, które
od 2012 r. jako regularne zawody sportowe organizowane są jak dotąd tylko w Polsce. W tym roku dodatkowo
do rozgrywek singlowych dodane zostały gry podwójne. Była to zatem światowa premiera deblowych rozgrywek w blackmintonie.
Po zmroku, w całej hali wygaszono oświetlenie i rozpoczął się „III Babicki Blackminton®OPEN 2021”. Zawodnicy z kilku klubów w Polsce oraz ze Słowacji walczyli
o zwycięstwo, grając w ciemności świecącymi speederami. Fluorescencyjne linie boisk oraz oznakowani specjal-

nymi farbami gracze byli widoczni dzięki oświetleniu UV.
Zawodnicy przystąpili do walki o trofea w grach pojedynczych i podwójnych w kilku kategoriach wiekowych, zgodnie z zasadami ICO. Zmodyfikowany jest
jedynie sposób rozgrywek poprzez wprowadzenie
formuły gry na czas i równoczesnej rywalizacji na kilku
boiskach, co wyraźnie zwiększa widowiskowość całej
imprezy. Każdy set trwa 4 minuty, a o zwycięstwie decydują dwa wygrane sety.
Tym razem, mimo problemów z podróżami, gościliśmy w Starych Babicach grupę graczy ze Słowacji.
Zawody rozpoczęły się od rywalizacji
w trzech kategoriach deblowych, a potem rywalizowano w kategoriach singlowych. Obszerną fotorelację i wyniki rywalizacji znajdą Państwo na stronie https://
gosirstarebabice.pl/3-babciki-blackminton-open/.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim zawodnikom za
udział w turnieju i wspaniałą sportową
atmosferę. Życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w rozegranych tutaj meczach pomogły w przygotowaniach do
Mistrzostw Świata, które zaplanowane są
pod koniec czerwca 2022 roku w Zagrzebiu w Chorwacji.
tekst: Lidia Bomirska, foto: Mariusz Sawicki

Wnioski o stypendium sportowe
na 2022 rok
Do 21 stycznia br. trwa przyjmowanie wniosków o stypendium sportowe przyznawane przez wójta gminy Stare Babice.
Stypendium przeznaczone jest dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ich celem jest wspieranie rozwoju uzdolnionych sportowo zawodników z gminy Stare Babice.
Wnioski dotyczące stypendiów sportowych na rok 2022 należy składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ulicy Południowej 2B w Zielonkach-Parceli.
Wniosek do pobrania: https://gosirstarebabice.pl/stypendia-sportowe-na-rok-2022
opr.IB
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Konferencja prasowa w Starych Babicach
16 grudnia na terenie hali piłkarskiej Klubu Sportowego ATP przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach
odbyła się konferencja prasowa Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nowego programu certyfikacji szkółek piłkarskich.
Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję
o zwiększeniu budżetu na program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Budżet programu w 2022
roku wzrośnie z 35 do 50 mln zł.
W odpowiedzi na postulaty środowiska uproszczone zostały
zasady formalne, wprowadzono
nowe formy wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony PZPN.
W ramach trzeciej edycji programu wprowadzona zostanie
nowa kategoria – zielona gwiazdka. Przeznaczona będzie ona dla
małych, lokalnych szkółek. Będą
mogły ubiegać się o nią kluby
sportowe, które prowadzą co najmniej jedną drużynę
młodzieżową. To około 4,5 tysiąca podmiotów w skali
kraju – powiedział minister podczas konferencji, w której udział wziął również Cezary Kulesza, prezes PZPN.
Podczas konferencji minister Bortniczuk zaznaczył,
że nabór na zieloną gwiazdkę ruszy w drugim kwartale
2022 roku. Wsparcie w ramach tej akcji obejmie:
– dofinansowanie wynagrodzeń trenerów;
– dofinansowanie szkoleń i kursów dla trenerów;
– organizację wizyt edukacyjnych na terenie szkółek.

W nowej edycji programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich środki trafią do znacznie szerszej grupy odbiorów.
Zmiany przewidują:
– otwarcie programu na małe, lokalne szkółki, które
dotychczas nie były w stanie spełnić nadmiernie
restrykcyjnych kryteriów;
– dużo mniej formalności i biurokracji;
– większy nacisk na szkolenie trenerów, szczególnie
poprzez edukację praktyczną.
opr. na podst. mat. prasowych MSiT

Nowe stroje
sportowe
dla UKS Borzęcin
Nowymi strojami sportowymi wsparło GPK EKO-Babice młodych zawodników z UKS Borzęcin. Wierzymy, że
będą dobrze służyły i życzymy samych udanych spotkań na murawie.
tekst/foto: UKS Borzęcin
Nr 1 (304) styczeń 2022
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Amatorski halowy turniej piłki nożnej
18 grudnia w hali sportowej GOSiR odbył się amatorski turniej piłki nożnej, zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fundację Stacja Sport.
Do zmagań przystąpiło sześć drużyn: Chłopcy z McDonalda, FC Tłotki, Nielisi, Młodzież i Lesiu, PRIS, MTS.
Turniej został rozegrany w formule „każdy z każdym”
w dwunasto minutowych blokach. Zwycięzcami
z 15 punktami w tabeli okazali się „Chłopcy z McDonalda”, drugie miejsce z 12 punktami –„PRIS”, oraz trzecie
miejsce z 9 punktami – „Młodzież i Lesiu”.
Po zakończonej rywalizacji wręczono pamiątkowe
puchary oraz nagrody. Nie obyło się bez nagród indywidualnych dla najlepszego zawodnika turnieju – Filipa Błońskiego (Chłopcy z McDonalda) oraz najlepszego bramkarza – Kacpra Skoniecznego (PRIS).
Zawodnikom dziękujemy za sportową rywalizację
w duchu fair play oraz za dostarczone emocje sportowe. Obszerną fotorelację znajdą Państwo pod adresem:
https://gosirstarebabice.pl/podsumowanie-adamorskiego-turnieju-pilki-noznej/.
tekst: GOSiR, foto: Anna Okolus-Oleś

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
e-mail: sekretariat@stare-babice.pl
www: www.stare-babice.pl
sekretariat tel.: 22 722 95 81, 22 730 80 88
Stare Babice, dnia 3 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: RPP.6721.1.2022

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części
wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLI/444/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.
Uchwały oraz załączniki graficzne określające obszary objęte planem są dostępne na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/?a=2665
Jest to zakładka „prawo lokalne”, podzakładka „uchwały Rady Gminy”.
Każdy ma prawo złożyć wniosek do planu, w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia. Dla zainteresowanych podaję link do przykładowego wzoru wniosku https://starebabice.bip.net.pl/?c=413
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres email: rpp@stare-babice.pl. Wnioski powinny zawierać imię
i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach urzędowania, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel.: 22 722 90 04.
W związku z realizacją przez Wójta Gminy Stare Babice czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
− administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Stare Babice jest Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice pod adresem
https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 w zakładce RODO – Ochrona Danych Osobowych,
− prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Punkt świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej w Urzędzie Gminy
Stare Babice przy ul. Rynek 21,
05-082 Stare Babice

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Poniedziałek od godz. 14.00–18.00
Wtorek

od godz. 14.00–18.00

Środa
od godz. 8.00–10.00
			
14.00–16.00
Czwartek

od godz. 10.00–14.00

Piątek

od godz. 10.00–14.00

KTO MOŻE KORZYSTAĆ
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

JAK UZYSKAĆ POMOC?

tel. 22 304 18 22, tel. kom. 697 60 59 59, 600 800 178
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Tonery i Tusze

94A

(oryginały i zamienniki),

Drukarki

SERWIS DRUKAREK
I PLOTERÓW

BABICKA
Tu jest miejsce
na Twoją reklamę!
mail: gazeta@domkultury-starebabice.pl
tel. 508 793 936

602 219 854

Cer tyf ikaty jakości
Zielonki, ul. Warszawska 448, 05-082 Stare Babice

Drewno kominkowe
Pellet drzewny EN A1
Brykiet RUF
Ekogroszek do 29 MJ/kg
Węgiel orzech
Drewno kominkowe Pellet Brykiet
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX

e-mail: skladopaluzielonki@gmail.com
www.skladopaluzielonki.olx.pl

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl

22 101 04 56

ul. Warszawska 291, Zielonki-Parcela

www.kampinos.com.pl

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

19611

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

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

Szanowni Pacjenci,
Uprzejmie informuję, iż nawiązałam współpracę z CM ARNICA
przy ulicy Rynek 10 w Starych Babicach, jak również w ramach
prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej istnieje możliwość
wizyty domowej z dojazdem do Pacjenta oraz teleporady.
Serdecznie zapraszam: tel. 662 660 464,

NOVAMED – lekarz Anna Nowak

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

