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Budżet Obywatelski Mazowsza – trwa nabór 
wniosków
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których 
przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Są to konkretne 
kwoty, będące częścią budżetu całego województwa. 
W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza jest 25 mln złotych.
Budżet Obywatelski daje możliwość zgłaszania i promowa-
nia własnych ciekawych pomysłów przyczyniających się do 
poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej gminy czy 
miasta, ale i całego regionu. To mieszkańcy współdecydują 
o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa 
w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Proces w skrócie przedstawia się następująco: miesz-
kańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są 
analizowane pod kątem możliwości realizacji; propozycje 
projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje 
się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie; wybrane 
przez mieszkańców projekty są wpisywane do budżetu 
województwa i następnie realizowane. W procesie budże-
tu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec 
województwa mazowieckiego. Nabór projektów trwa 
od 1 do 20 lutego 2022 r. Więcej informacji i harmonogram 
BOM znajdziesz na stronie: https://bom.mazovia.pl/.

Aktualności



Szanowni Państwo, 
za nami emocjonujący 30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Z tego miejsca chcę gorąco 
podziękować wszystkim Mieszkańcom za aktywny 

udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyrazy uznania 
należą się również wszystkim wolontariuszom oraz osobom 
bezpośrednio i pośrednio zaangażowanym w akcję. Bez Was 
ten dzień nie byłby tak wyjątkowy i pełen wrażeń. Dzięki wspólnemu działaniu udało nam 
się zebrać ponad 40 000 złotych, ale to jeszcze nie wszystkie środki. Nadal trwają licytacje 
na Allegro, na które gorąco wszystkich zapraszam.

W bieżącym wydaniu Gazety znajdziecie Państwo informacje m.in. na temat budżetu 
Gminy Stare Babice na 2022 r. oraz obwieszczenia w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży oraz Wierzbin, a także planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dziewięciu obszarów usługowych położonych 
we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały. 

W 2022 r. będziemy m.in. kontynuować rozbudowę szkoły w Zielonkach-Parceli i prace 
projektowe dróg gminnych: Białej Góry, Osiedlowej, Dworkowej i Szymanowskiego. 
Rozpoczniemy także prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Starych Babicach oraz projektowaniem przedszkola w Borzęcinie Dużym i ulic: 
Sportowej, Reymonta, Ogrodowej i Sikorskiego. Projekt i budowa drogi 1KDL na odcinku 
od drogi gminnej 3KDL do skrzyżowania ulic Warszawskiej z Topolową pozwoli ominąć 
korek, tworzący się przy dojeździe do trasy S8. Zapewnieni to także łatwiejszy dojazd 
do firm i zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych na terenie gminy. Będziemy również 
oświetlać kolejne drogi i doświetlać przejścia dla pieszych.

Od lat oczekiwanymi przez Mieszkańców inwestycjami są: budowa chodników 
i odwodnienie ulic Trakt Królewski i Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej 
do ul. Akacjowej. Właśnie trwają prace przygotowawcze związane z przebudową 
ul. Klonowej i jak tylko pogoda na to pozwoli, rozpoczną się prace związane z budową 
odwodnienia. Obecnie oczekujemy na decyzję Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego zezwalającą na rozpoczęcie przebudowy ul. Trakt Królewski. Po jej uzyskaniu 
będziemy wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mam nadzieję, 
że zostaną one nam przyznane i będziemy mogli rozpocząć także realizację tej inwestycji.

W dzisiejszych czasach inwestycja w odnawialne źródła energii to najlepszy kierunek 
zarówno w aspekcie finansowym, jak i ekologicznym. Z tego względu, w ramach programu 
Zielona Energia, na dachu Urzędu Gminy przy ulicy Rynek 32, zainstalowaliśmy panele 
fotowoltaiczne. Więcej szczegółów na temat tej inwestycji możecie Państwo przeczytać 
w dalszej części Gazety Babickiej.

Obecnie w naszej gminie trwa akcja poświęcona wsparciu osób starszych 
i z niepełnosprawnościami, w ramach której rozdawane są opaski telemedyczne. Uważam, 
że rozwój teleopieki odgrywa dużą rolę w zapewnieniu większego bezpieczeństwa 
i podniesieniu komfortu życia, zarówno jej użytkownikom, jak i ich bliskim. Lecz to nie 
koniec gminnych inicjatyw. Na 12 lutego zaplanowany jest koncert charytatywny na rzecz 
chorej na SMA1 Gabrysi Dorockiej, podczas którego odbędą się liczne licytacje i zbiórka 
pieniędzy. Wspólnie wesprzyjmy akcję i pomóżmy chorej Gabrysi.

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2022 Koszt inwestycji 
w złotych

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego – Stare Babice. 20 000

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km. 50 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) 
do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów. 30 000

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej 
w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego. 100 000

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta – Latchorzew. 42 660

Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie. 73 500

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. 3 412 000

Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy kościele w Starych Babicach oraz projekt 
ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach. 120 405

Projekt modernizacji ulicy Białej Góry. 118 500

Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej. 35 000

Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi  
14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej. 137 268

Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD – Lipków. 470 000

Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz 
z ul. Topolową. 115 000

Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice 
i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin). 50 000

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej 
w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki 
w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.

8 300 000

Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła. 100 000

Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta. 50 000

Budżet Gminy Stare Babice na rok 2022
Budżet Gminy to bardzo złożony temat, lecz najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest on pla-
nem dochodów i wydatków Gminy; stanowi więc podstawę jej gospodarki finansowej. Planuje się go na 
nadchodzący rok kalendarzowy w formie uchwały. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szcze-
gółowość towarzyszących mu materiałów określa Rada Gminy. Projekt budżetu sporządza Wójt Gminy, 
uwzględniając wskazania Rady Gminy i zasady prawa budżetowego. 

21 grudnia 2021 r. radni Gminy Stare Babice jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022. Ustalili 
oni kwotę planowanych dochodów budżetu w wy-
sokości 159 011 049,54 zł oraz kwotę planowanych  
wydatków budżetu w wysokości 189 654 621,44 zł. 

Poniżej przedstawiamy fragment uchwały budżeto-
wej, dotyczący planów inwestycyjnych.

Za miesiąc, w marcowym numerze Gazety Babic-
kiej, zaprezentujemy Państwu zestawienie planowa-
nych zadań i wydatków w ramach funduszy sołeckich 
dla każdej miejscowości. 

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na 
stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2654.

GMINA URZĄD TEREN
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2022 Koszt inwestycji 
w złotych

Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś. 50 000

Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew. 70 000

Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. 70 000

Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn. 10 000

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży. 100 000

Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska 
z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice. 20 000

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie. 24 160

OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka. 7 500

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykup gruntów pod inwestycje gminne. 800 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie. 5 237

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności gminy Stare Babice. 43 000

Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem – Blizne Łaszczyńskiego. 22 000

Montaż kamery sczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej – Koczargi  
Nowe-Bugaj. 25 681

Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie. 25 000

Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. 35 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. 19 240 080

Modernizacja placówek szkolnych. 300 000

Modernizacja placówek przedszkolnych. 200 000

Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym. 300 000

E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów. 68 000

POMOC SPOŁECZNA

Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Stare Babice. 4 000 000

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność. 73 500

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej 
w obrębie posesji 911.

10 000

Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości 
Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki.

21 000

Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, 
zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych.

21 282

Budowa lamp na ul. Rudnickiego – Janów. 50 519

Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie. 10 000

GMINA URZĄD TEREN
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Strategia zarządzania finansami Gminy Stare Babi-
ce ma na względzie przede wszystkim równowagę 
finansową i bezpieczeństwo budżetowe w Gminie. 
Taka polityka jest szczególnie istotna w sytuacji dzia-
łania w wyjątkowym czasie pandemii, bo wiąże się ona 
z niepewnością co do zasad finansowania samorządów. 
Stąd bardzo duże zorientowanie działań Urzędu Gmi-
ny na pozyskiwanie bezzwrotnych krajowych środków 
finansowych.

Jednocześnie warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych 
Gminy Stare Babice w 2021 r. w stosunku do roku 2020 

zmalało o ponad 2,36 mln zł. Oprócz planowanych 
spłat zobowiązań Gmina w miarę posiadanych wolnych 
środków dokonuje wcześniejszych wykupów obligacji 
i tak np. w roku 2020 wcześniej spłacono zobowiązania 
na 2 mln zł, a w roku ubiegłym – na 1,25 mln zł.

W kontekście rozwoju gminy trzeba także wiedzieć, 
że każdą złotówkę pozyskaną z kredytów i obligacji 
przeznacza się na działania inwestycyjne, tj. budowę 
nowej infrastruktury, rozbudowę lub modernizację już 
istniejącej.

Opr. UGSB, GB

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2022 Koszt inwestycji 
w złotych

Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 – Latchorzew. 15 000

Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego 
poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie.

52 500

Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia 
ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. – Zielonki-
Wieś.

70 893

Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów. 26 000

Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów. 60 000

Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą 
w miejscowości Babice Nowe.

70 000

Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice. 25 000

Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie. 29 000

Budowa oświetlenia na ul. Różanej. 30 000

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej. 16 000

Projekt oświetlenia ul. Sportowej. 34 000

Fontanna multimedialna – Borzęcin Duży. 60 000

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko. 89 143

KULTURA FIZYCZNA

Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym. 2 020 000

Zabawka wspinaczkowa – LINARIUM dla dzieci 7–14 lat – plac przy ul. Kopernika 10 – Blizne 
Jasińskiego.

60 000

Wykonanie „sceno-altanki” na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi 
Mariew i Buda w 2021 r.

43 389

Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. 22 000

Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej 
Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: „Wesoła polana 
dla najmłodszych – plac zabaw” – Zielonki-Parcela.

57 000

Rozbudowa infrastruktury sportowej – koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego 
w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 
400 m i boiska do piłki nożnej.

50 000

Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym. 200 000

Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach. 10 000

GMINA URZĄD TEREN
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Gminne inwestycje
Ulica Sportowa

W grudniu 2021 roku zawarta została umowa na wyko-
nanie projektu przebudowy ul. Sportowej w miejsco-
wości Zielonki-Wieś. Obejmuje ona wykonanie pro-
jektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie 
decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 

Projekt obejmował będzie wykonanie nawierzch-
ni na istniejącej konstrukcji, chodnika po stronie 
zachodniej, ciągu pieszo-rowerowego po stronie 
wschodniej i odwodnienia pasa drogowego. Zlecony 
zostanie również projekt oświetlenia ulicznego. 

UGSB/GP

Hala pneumatyczna w Borzęcinie Dużym

W styczniu została zawarta umowa na zaprojekto-
wanie hali pneumatycznej, która będzie stanowić 
przykrycie boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Du-
żym. Zakres umowy obejmuje halę z wewnętrzną 
instalacją elektryczną, w tym oświetleniową LED. 
W projekcie hali zaplanowany ma być system po-
dwójnej membrany o minimalnej wysokości we-
wnętrznej 9 m i kącie nachylenia ścian min. 65°. Poza 
tym przewidziane jest zaplecze techniczne, które 
będzie pełniło funkcję magazynu do przechowy-
wania powłoki poza sezonem zimowym i mieściło 
urządzenia nadmuchowe. Projekt ukończony będzie 
w marcu. W następnej kolejności zostanie przepro-
wadzone postępowanie przetargowe, które będzie 
miało na celu wyłonienie wykonawcy. 

UGSB/MŚ

Przedszkole w Borzęcinie Dużym

W styczniu została zawarta umowa na wykonanie 
programu funkcjonalno-użytkowego przedszkola 
w Borzęcinie Dużym wraz częścią senioralną. Pod-
stawowe założenia obejmują stworzenie obiektu 
składającego się z dwóch części połączonych łącz-
nikiem. Jedna z nich mieścić ma ośmiooddziałowe 
przedszkole wraz z zapleczem kuchennym, salami 
dla specjalistów oraz pomieszczeniami dla perso-
nelu. Druga – przeznaczona będzie na klub seniora 
mieszczący sale spotkań oraz zaplecze socjalno-sa-
nitarne. Budynek ma być obiektem realizowanym 
w technologii modułowej.

UGSB/MŚ

Migawki z budowy szkoły w Zielonkach-Parceli

Sytuacja na placu budowy zmienia się z tygodnia na 
tydzień, dlatego śpieszymy pokazać naszym Czytel-
nikom, jak powstaje nowy obiekt w gminie. Poniżej 
krótka relacja fotograficzna z kolejnych etapów.

tekst/foto: AK

12 maja 2021

29 września 2021

29 listopada 2021

1 lutego 2022
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30. Finał WOŚP w Starych Babicach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra bez względu na trudności. Bo pomaganie jest dziecinnie proste, 
bo chcemy przejrzeć na oczy, bo działamy z głową, bo lubimy mieć wiatr w żaglach... Od dwóch lat pande-
mia krzyżuje nam wszystkim plany, ale wyzwania są po to, by je pokonywać.

30 stycznia sztab nr 5299 przy Domu Kultury Stare 
Babice pod batutą Marka Biardy grał po raz czwarty. 
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które-
go doświadczaliśmy z tak wielu stron. 
Począwszy od wójta gminy Sławomira 
Sumki, który wspierał nas całym ser-
cem: dokonał uroczystego otwarcia 
i zamknięcia Wielkiego Finału, a w mię-
dzyczasie zbierał datki jako wolonta-
riusz do puszki z nr 1. Poprzez naszych 
partnerów – Bibliotekę i GOSiR, któ-
rzy czynnie angażowali się w finałowe 
granie; wielką grupę wolontariuszy 

i trudną, ze względu na ilość, do wymienienia ekipę 
sponsorów i partnerów. Kończąc na osobach najważ-

niejszych – Was, drodzy Darczyńcy. 
WSZYSTKIM NISKO SIĘ KŁANIA-
MY I DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ 
ZŁOTÓWKĘ! 

Jak to powtarza Jurek Owsiak 
– pamiętajmy, na co dajemy. Nie 
zbieramy pieniędzy dla konkret-
nej firmy, czy człowieka – wspie-
ramy chorych Polaków. Tych 
najbardziej bezbronnych i po-
trzebujących: noworodki i senio-

PARTNERZY I SPONSORZY

Wolontariusze, organizatorzy i współtwórcy koncertu finałowego WOŚP w DKSB

W trakcie licytacji

Program 30. Finału WOŚP
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
9.00–13.00 turniej piłki nożnej rocznika 2015
od 17.00  mecz siatkarski II ligi IŁ Capital VC Stare Babice z UKS Centrum Augustów
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
13.00–17.00 kiermasz książek
Scena na dziedzińcu przed Domem Kultury Stare Babice
13.00–13.15 Rozpoczęcie 30. Finału WOŚP 5299
13.15-14.00 pokaz taneczny: „Dance to the Beat Junior” oraz „Dance to the Beat”
 występ dzieciaków z zajęć Baletu w DK Stare Babice
14.00 licytacja nr 1 gość specjalny Michel Moran
14.15–15.00 występ uczestników Studia Wokalnego DK Stare Babice
 duet: Daniel i Kacper – instruktor i uczeń
15.00 licytacja nr 2
15.15-16.00 występ zespołu „Sami Swoi”
 warsztaty Jogi
16.00  licytacja nr 3
16.15-17.00 występ Chóru „Aprobata”
 „Zespół Bez Nazwy”
17.00  licytacja nr 4
17.15–18.00 muzyka DJ
18.00  licytacja nr 5
18.30–20.00 koncert Aliny Trzeciak
19.00  licytacja nr 6
20.00 Światełko do Nieba – pokaz fajerwerków
Na dziedzińcu przed Domem Kultury:
12.00–21.00 Food Trucki
13.00–17.00 kiermasz różności
16.00–18.00 warsztaty Edu Fun Academy 

Zapraszamy do licytacji przedmiotów na allegro i napełniania naszej e-skarbonki

DOM KULTURY STARE BABICE

Alina Trzeciak  |  Ewa Gajewska  |  Ewa Sakowicz  |  Dorota Czechowska z Milanówka  |  Warzywniaczek WALDO II Albert Ostrowski  |  Zespół Sami Swoi  
Sklep Marzena Sztampke  |   Kinpol Sklep Ryś Kaludyn  |  Zespół Bez Nazwy  |  Aptkeka w Zielonkach-Parceli  |  Stowarzyszenie Kulturalna Kotwica

Wklejka_do_plakatu_WOSP_bez_plakatu.indd   1 25.01.2022   19:38:48
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rów. Pamiętajmy, że najważniejsza jest jak najwcześniej-
sza, jak najbardziej profesjonalna diagnostyka – w wielu 
przypadkach pozwala ona uniknąć rozwinięcia się cho-
roby, cierpień i bardzo kosztownego leczenia. Dlatego 
GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!

Tegoroczny Finał był trudny nie tylko z powodu ob-
ostrzeń covidowych. Nie sprzyjała nam również pogo-
da. Wichura, deszcz i śnieg były dodatkowym wyzwa-
niem dla naszych dzielnych wolontariuszy z puszkami. 
Mimo wszystko zagraliśmy i uzbieraliśmy całkiem po-
kaźną kwotę. W tej chwili mamy już ponad 40 000 zł. 
Do tego będziemy doliczać pieniądze zebrane na licy-
tacjach Allegro. Ostateczny wynik zbiórki podamy 
w przyszłym miesiącu. 

Na scenie Sali Widowiskowej zaprezentowali się licz-
ni artyści: dziecięce zespoły taneczne z Domu Kultury 
Stare Babice – Dance to the Beat i Dance to the Beat 
Junior prowadzone przez instruktorki Szkoły Tańca 
Happy Dance Studio; maluszki uczące się baletu pod 
kierunkiem Ewy Budny-Orłowskiej ze Szkoły Tańca Ba-
letka. Na scenie pojawił się Michel Moran – gość spe-
cjalny, który przeprowadził licytację opatrzonego swo-
im autografem fartucha z programu MasterChef Junior 
oraz ufundował dwie kolacje w swojej nowo otwartej 
restauracji Ma Maison w Laskach.

Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać uczest-
ników Studia Wokalnego Domu Kultury Stare Babice 
prowadzonych przez instruktorkę wokalu Anitę Kon-
cę, a potem wspaniały koncert-niespodziankę Daniela 
Maksymiuka – naszego, jak się okazuje, wspaniale śpie-
wającego instruktora gry na gitarze. Niezawodny ze-
spół Sami Swoi, który w ramach Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Kotwica integruje środowisko osób starszych 
umilił nam czas kolejnymi utworami. Dla chętnych było 
też coś dla ciała – warsztaty jogi z Małgorzatą i Zbignie-
wem Baranowskimi, prowadzącymi Szkołę Jogi Halasa-

na. Brawurowy występ dał chór Aprobata pod dyrek-
cją Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej, a Zespół Bez 
Nazwy – humorystyczny spektakl słowny zbudowany 
z tekstów Agnieszki Osieckiej w wyborze i reżyserii Ire-
ny Janowskiej. Finałowy koncert zaprezentowała fanta-
styczna Alina Trzeciak. O bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników dbała starobabicka Straż Gminna. W holu 
Sali Widowiskowej odbywał się kiermasz różności. 
Eksperymenty dla dzieci zorganizowane zostały przez  
Edu Fun Academy. Na dziedzińcu można było posilić 
się zapiekankami, hamburgerami, pizzą, kawą czy her-
batą sprzedawaną z Food Trucków. 

Nasze ukochane i przez wszystkich długo oczekiwa-
ne Światełko do Nieba z Polany Dwóch Stawów musie-
liśmy niestety odwołać ze względu warunki pogodowe 
i Wasze bezpieczeństwo – ono jest dla nas najważniej-
sze. Liczymy, że spotkamy się za rok. Do zobaczenia!

tekst/foto: AK
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Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla naj-
bardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii.

4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 
17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1). Zgodnie z jej treścią świadczenie przysługu-
je osobie w gospodarstwie domowym jednoosobo-
wym, w którym wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz oso-
bie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego do-
chodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Do-
datek osłonowy zostanie przyznany również osobie/
rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięczne-
go dochodu przekracza powyższe kwoty. Rodzina 
otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, 
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny mie-
sięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. 
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego 
jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wnioski można składać:
•  elektronicznie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wy-
korzystaniem profilu zaufanego);

•   w formie tradycyjnej (osobiście lub przesłane pocz-
tą/kurierem) w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
przy ul. Rynek 21 (I piętro, pok. 30), w godzinach pracy 
Ośrodka:
– poniedziałek od 8:00 do 17:00
– wtorek-czwartek od 8:00 do 16:00
– piątek od 8:00 do 15:00
oraz do samodzielnego wydruku do pobrania ze 
strony: ozarow-mazowiecki.pl/wp-content/uploads/ 
2022/01/Wniosek.pdf.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. 
Wysokość dodatku oraz więcej informacji znajdą 

Państwo na stronie: www.gov.pl/web/klimat/doda-
tek-oslonowy.

źródło: www.gov.pl

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje do-
tyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smo-
giem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację? 
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znaj-
duje się źródło ciepła.
Do kiedy złożyć deklarację?
•  Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uru-

chomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy zło-
żyć do 30 czerwca 2022 r.

•  Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione 
po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 
14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?
•  Deklarację można złożyć na dwa sposoby: drogą elek-

troniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufane-
go, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: 
www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygod-
niejszy sposób.

•  W formie papierowej: wypełniony formularz można 
przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wy-
dział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
ul. Rynek 32 (pok. 10).

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno-
sci-budynkow.

źródło: www.gov.pl
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Zielona Energia Urzędu Gminy
Gmina Stare Babice inwestuje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). W styczniu w ramach programu Zielona 
Energia zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Gminy przy ulicy Rynek 32. 

Od kilkunastu lat fotowoltaika zyskuje także w Polsce 
coraz większą popularność. Na wielu budynkach widać 
panele słoneczne, które służą do pozyskiwania energii 
i przetwarzania promieniowania słonecznego w prąd 
elektryczny (stały). 

Użytkownik fotowoltaiki może cieszyć się obniże-
niem rachunków za zużycie prądu elektrycznego, gdyż 
wykorzystuje go do oświetlenia budynku i ogrzewania 
wody. Nadwyżkę energii elektrycznej otrzymaną przy 
pomocy fotowoltaiki najczęściej przekazuje się do sieci, 
ale ci, którzy mają własne akumulatory, mogą ją też ma-
gazynować. Ludzi posiadających własną instalację foto-
woltaiczną nazywa są prosumentami, ponieważ oprócz 
korzystania z energii elektrycznej mogą ją również wy-
twarzać. Słowo prosument powstało z połączenia wyra-
zów konsument i producent.

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych jest między 
innymi uwarunkowana tym, że foton (czyli minimalna 
jednostka światła), padając na pojedyncze ogniwo foto-
woltaiczne, jest pochłaniany przez krzem. Następuje ko-
lejno wybijanie elektronu ze swojej pozycji i zmuszanie 
go do ruchu. Ruch ten jest właśnie przepływem prądu 
elektrycznego. Dzięki użyciu złącza półprzewodnikowe-
go typu p-n możliwe jest łączenie powyższego procesu 
z obiegiem elektronów w danej sieci energetycznej.

Instalacja PV jest o wiele bardziej ekologiczna od tra-
dycyjnych źródeł pozyskiwania energii. Żadna instalacja 
fotowoltaiczna nie emituje substancji zanieczyszczają-
cych powietrze, a przede wszystkim – redukuje wyso-
kość rachunków za prąd elektryczny. Korzystanie z insta-
lacji fotowoltaicznej jest przewidziane na okres około 25 
do 30 lat.

Instalacja założona na dachu Urzędu ma moc 29,88 
kWp; składa się z 72 paneli fotowoltaicznych o mocy 
415 Wp. Jednostka kWp (kilowatopik) to parametr wy-
korzystywany w szczególności w dziedzinie fotowolta-
iki. Określa ona, jaką wydajność mogą osiągnąć panele 
fotowoltaiczne, jeśli ich praca odbywa się w tzw. stan-
dardowych warunkach pomiarowych. Najprościej – ile 
energii elektrycznej (1 kWh), jest w stanie wyproduko-
wać dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna. Każde 
z zainstalowanych ogniw ma pełną optymalizację. Sys-
tem jest podłączony na stałe do sieci elektroenergetycz-
nej. Wyprodukowana energia jest zużywana na potrzeby 
własne budynku. Koszt inwestycji wyniósł 120 000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z monitoringiem 
wydajności instalacji na stronie: https://monito-
ringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kio-
sk?guid=9390ed38-7937-4979-b3d8-5cd57f8d67be

tekst: AK; foto: UGSB
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Usuwanie azbestu
Gmina Stare Babice, jak co roku, 
prowadzi akcję usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Jest ona bez-
płatna dla mieszkańców i znacznie 
ułatwia pozbycie się szkodliwych 
materiałów z terenu gminy.

W 2021 r. z terenu gminy Stare Babice zostało odebra-
nych i unieszkodliwionych łącznie 3 921 m2 odpadów 
zawierających azbest. Gmina pozyskała na ten cel do-
tację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 070,00 zł.

Osoby zainteresowane odbiorem eternitu (zło-
żonego na posesji lub z budynku) powinny zło-
żyć wniosek do 30 kwietnia br. Składać je należy 

w kancelarii urzędu przy ulicy 
Rynek 32 (parter) w godzinach 
pracy urzędu: pon.: 8:00–17:00,  
wt–czw.: 8:00–16:00., pt: 8:00–15:00. 
Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie: https://stare-babice.

pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/.
W przypadku dodatkowych pytań można kon-

taktować się z pracownikami Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 10),  
tel. 22 730 80 12, e-mail: wosigk@stare-babice.pl.

Tekst: UGSB

Pierwsze opaski telemedyczne SiDLY  
trafiły do mieszkańców
20 stycznia w Urzędzie Gminy Stare 
Babice rozdano pierwsze opaski te-
lemedyczne – SiDLY w ramach „Pro-
gramu Usług Teleopiekuńczych dla 
Mieszkańców Gminy Stare Babice”.

Program finansowany jest ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Jego celem 
jest zapewnienie niepełnosprawnym 
mieszkańcom gminy Stare Babice usłu-
gi polegającej na bezpłatnym dostępie 
do telefonicznej opieki domowej. Polega ona na elek-
tronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu 
natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników w miejscu ich 
zamieszkania. Teleopieka pozwala na opiekę nad daną 
osobą w sposób zdalny – nawet, gdy opiekun jest daleko. 

Opaska telemedyczna ma wbudowaną aktywną kartę 
SIM, a na obudowie – jeden przycisk, za pomocą któ-
rego użytkownik nawiązuje połączenie z dyspozytorem 
centrum teleopieki. Opaska monitoruje funkcje życiowe 
użytkownika i wyposażona została m.in. w przycisk SOS 
oznaczony alfabetem Braille’a, detektor upadków i funk-
cję lokalizacji. W sytuacji upadku lub wciśnięcia przycisku 
SOS ratownicy podejmują natychmiastową interwencję, 
by udzielić pomocy użytkownikowi opaski.

Pierwsi użytkownicy tego urządzenia podpisali już 
dwuletnie umowy w ramach Programu Usług Teleopie-
kuńczych. W trakcie spotkania beneficjenci programu 
zapoznali się z zasadami użytkowania opaski oraz mogli 
zadawać pytania przedstawicielowi firmy SiDLY, panu 

Damianowi Głos, który w przystępny sposób udzielał 
na nie odpowiedzi. Wiele ciekawych informacji przeka-
zała zebranym także pani Agnieszka Kosiorek Dyrektor 
ds. Rozwoju Teleopieki z SiDLY Sp. z o.o, która doceniała 
naszą gminę za przystąpienie do realizacji programu. Pod-
czas spotkania Wójt Gminy podkreślił znaczenie rozwoju 
teleopieki w naszej gminie, która zapewni jej użytkowni-
kom większe bezpieczeństwo i podniesie komfort życia.

Zgłoszenia do programu usług teleopiekuńczych są 
nadal przyjmowane, aż do wyczerpania opasek. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie 
i otrzymaniem teleopaski powinny zgłosić się do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
przy ul. Rynek 21 w celu wypełnienia wniosku i złożenia 
wymaganych dokumentów.

Wszelkie informacje można uzyskać, kontaktując się 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nume-
rem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230.

tekst: UGSB/AN; foto: UGSB

GMINA URZĄD TEREN
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Potrzebna osoba na stanowisko ASYSTENT RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje pracownika na stanowisko: asystent 
rodziny. Praca na cały etat od 1 marca 2022 roku. 

Praca asystenta rodziny z rodzinami z problemem bez-
radności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych po-
lega m. in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia 
ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowaw-
czej, zaniedbań względem dzieci, sporządzaniu planów 
pracy z rodziną oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie. 
Jest to także współpraca z pracownikami socjalnymi tu-
tejszego Ośrodka, bo „razem możemy więcej”.

Praca ta jest prowadzona dla dobra rodziny, 
a w szczególności – dzieci, które potrzebują szczegól-
nej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 
rodzinnego; atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, 
w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodziel-
ność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługują-
cych im praw i wolności. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystentem 
rodziny może być osoba która:
1) posiada:

a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, 
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca 
socjalna lub 

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzu-
pełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub 
rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym 
stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami 
podyplomowymi obejmującymi zakres programo-

wy szkolenia określony na podstawie art. 12. ust. 3 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
821 z późn. zm.) i udokumentowany co najmniej 
rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c)  wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szko-
lenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także 
udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy 
z dziećmi lub rodziną;

2)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 
oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani 
ograniczona;

3)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, 
gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty-
tułu egzekucyjnego;

4)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asy-

stent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Rynek 21 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 722 90 11, 
lub o kontakt osobisty w godzinach pracy Ośrodka: 
poniedziałek od 8:00 do 17:00, wtorek – czwartek 
od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 15:00.

Alicja Napurka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pomoc dla osób doświadczających przemocy
Każdy z nas ma prawo do godności i bezpieczeństwa. Nic nie usprawiedliwia przemocy. Nikt nie ma prawa 
krzywdzić drugiej osoby. Jeżeli czujesz się krzywdzony, poniżany, ktoś stosuje wobec ciebie przemoc fi-
zyczną czy psychiczną, to pamiętaj, że są osoby, które mogą ci pomóc.

•  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”; telefon całodo-
bowy: 800 120 002 (bezpłatny). Telefoniczna po-
radnia prawna: pon.–wt. w godz. 17:00–21:00, tel. 
22 666 28 50, śr. w godz. 18:00–22:00, tel.: 800 120 002. 
Poradnia: e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info, 
Skype: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki, w go-
dzinach: 13:00–15:00) – konsultacje również dla osób 
posługujących się językiem migowym.

•  Centrum Praw Kobiet oferuje pomoc, gdy znalazłaś 
się w trudnej sytuacji życiowej, (np. doznajesz prze-
mocy w związku, nie możesz uzyskać alimentów);  

infolinia: 22 621 35 37 – pod tym numerem dyżurują 
prawnicy w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 18:00. 
Adres e-mail: porady.prawne@cpk.org.pl. Na stronie 
internetowej cpk.org.pl/pomoc/pierwszy-kontakt 
znajdziesz kontakty do oddziałów CPK w większych 
miastach.

•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Starych Babicach; telefon 22 730 80 78 
(w godzinach dyżurów zamieszczonych na stronie in-
ternetowej gminy: Dla mieszkańca → Zdrowie → Uza-
leżnienia, kontakt e-mail: gkrpa@stare-babice.pl.

tekst: Justyna Szczepanik
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Być sobą  (fragment wywiadu)

Mimo trudności, nigdy się nie poddaje. Jest naj-
bardziej znanym na świecie tancerzem na wózku, 
wielokrotnym mistrzem świata, a także trenerem 
i nauczycielem. Jest przykładem na to, że mimo 
przeciwności losu można zdobywać świat i przy 
dźwiękach gorącego latino realizować swój plan na 
życie. W rytmie cza-cza podróżuje po całym świe-
cie, pokazując ludziom, jak radzić sobie z wyzwa-
niami i ucząc innych, jak wykorzystać swoje talenty. 
Bo z wieloma podobnymi problemami zmagamy się 
wszyscy, bez względu na warunki fizyczne – te pro-
blemy najczęściej siedzą w naszej głowie. O to, jak 
przemierza świat i jaka była jego droga do sukcesu 
zapytaliśmy niesamowitego mieszkańca naszej gmi-
ny (Klaudyna) – Piotra Iwanickiego. 

Gazeta Babicka: Piotrze, jesteś tancerzem, trenerem, 
nauczycielem. Od kiedy tańczysz?
Piotr Iwanicki: Tańczę na wózku od 15. roku życia, zaczą-
łem, będąc jeszcze w liceum, w 1999 roku.
GB: Czy zanim odkryłeś taniec, byłeś sportowcem 
w innych dziedzinach?
PI: Od zawsze wiedziałem, że chcę uprawiać jakiś sport. 
Od dziecka byłem aktywny i chciałem się rozwijać. Próbo-
wałem wielu dyscyplin, ale nie mogłem się zdecydować, 
czy to miałaby być gra w kosza, w tenisa ziemnego czy 
może udział w maratonach. Miałem możliwość próbo-
wać wielu sportów dzięki obozom organizowanym przez 
Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, które odbywały się 
w Spale. Jeździłem tam już od 8. roku życia. Na obozach 
były głównie zajęcia przygotowujące do samodzielności, 
uczono nas m.in. jak radzić sobie z wózkiem, ze scho-
dami, z krawężnikami, na zakupach, otwierać drzwi, ale 
wprowadzono też bardzo wiele sportów.
GB: Jak to się stało, że zwróciłeś uwagę na taniec?
PI: O tańcu na wózku usłyszałem po raz pierwszy w … 
serwisie wózków, w którym naprawiałem swój sprzęt. 
Pani z obsługi, która dobrze znała moje zacięcie do spor-
tu, opowiedziała mi o tej dyscyplinie sportu. Od razu 
oczy mi się zaświeciły, bo uwielbiałem tańczyć, często 
bywałem na dyskotekach. Otrzymałem więc kontakt 
i pojechałem na pierwszy trening. Trener od razu zoba-
czył we mnie potencjał, bo bardzo szybko obracałem 
się na wózku. Dla mnie to było normalne, nauczyłem się 
tego właśnie na dyskotekach. Moi trenerzy byli aktywny-
mi zawodowo tancerzami, mieli szkołę tańca w Łomian-
kach, szkolili się w Anglii. To oni zobaczyli, że istnieje coś 
takiego jak taniec na wózku. Zetknęli się z nim w Holandii, 
bo to tutaj ma swój początek ta dyscyplina sportu. Oni 
pierwsi zaczęli wiązać niepełnosprawnych w pary z oso-

bami sprawnymi. To był 1997 rok i nie mieliśmy wtedy 
jeszcze wielu takich par tanecznych.
GB: W jakiej kategorii tańczysz?
PI: W tańcu na wózkach mamy takie same kategorie, jak 
w tańcu towarzyskim: standardowe i latynoamerykań-
skie. Ja tańczę latino. Szybsze rytmy zawsze bardziej mnie 
pociągały. Jeśli chodzi o pary to mamy kategorię Combi – 
czyli kombinacja osoba sprawna i niepełnosprawna, oraz 
Duo – dwie osoby na wózkach.
GB: Jesteś niezwykle utytułowanym tancerzem. Jakie 
jest twoje największe osiągnięcie w tańcu?
PI: To jest właśnie moje największe osiągnięcie, że do 
dzisiaj jestem najbardziej utytułowanym tancerzem 
i jeszcze nikomu nie udało się przeskoczyć tej granicy. 
Od 1999 roku wygrałem 7 Mistrzostw Świata z rzędu. 
Z tym, że odbywają się one co dwa lata i są organizo-
wane na przemian z Mistrzostwami Europy. (Od 2008 do 
2011 roku miałem przerwę ze względu na stan zdrowia.) 
Tak więc od 14 lat jestem na podium i utrzymuję swo-
ją pozycję. To o tyle istotne, że taniec na wózkach jest 
w tej chwili na bardzo wysokim poziomie i pary biorące 
udział w turniejach są świetnymi tancerzami światowej 
klasy. Oczywiście pierwsze Mistrzostwa Świata były dla 
mnie też ogromnym sukcesem, ale utrzymanie tytułu jest 
o wiele trudniejsze. Trudniej się go broni niż zdobywa. 
Dlatego to jest dla mnie ogromny sukces – utrzymanie 
mistrzostwa przez tyle lat.
GB: Co czujesz, gdy wygrywasz?
PI: Kiedy wygrywam z orzełkiem na piersi, czuję dumę, że 
reprezentuję swój kraj – Polskę.
GB: Twój talent i pasja zaprowadziły Cię za ocean. 
Opowiedz nam, jak trafiłeś do Stanów Zjednoczonych.
PI: To był bardzo ciekawy ciąg wydarzeń i okoliczności. 
Od początku zależało mi na tym, aby popularyzować 
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taniec na wózku. W Polsce na turniejach hale były pu-
ste, przychodziły tylko rodziny tancerzy. Dla porównania, 
w Holandii, gdzie co roku jeździliśmy na Puchar Świata, 
hale były zawsze pełne kibiców i obserwatorów. Bardzo 
chciałem, aby taką popularnością cieszyła się ta dyscy-
plina w Polsce. No i popularność wzrosła, gdy wprowa-
dzono mieszane turnieje tańca, gdzie pary na wózkach 
występowały na przemian z parami sprawnymi. Zgroma-
dzeni widzowie mieli większe szanse zobaczyć i poznać 
nasz taniec. 

Kolejną okolicznością było to, że mój trener przygo-
tował wykład online na temat sędziowania i oceniania 
tańca par na wózkach. Ja wystąpiłem wówczas w tym 
materiale jako model do prezentowania szczegółów 
sędziowania. Wtedy zobaczyło mnie całe środowisko 
międzynarodowe. Zaistniałem za pośrednictwem in-
ternetu. Dostrzegła mnie też wtedy Marisa, która jest 

tancerką i choreografem, założyła szkołę tańca w Los 
Angeles. Znalazła moje filmy na You Tube i na Fb. 
W 2017 roku zadzwoniła do mnie i zaprosiła do Japonii, 
do udziału w jej projekcie, gdzie wspólnie ułożyliśmy 
choreografię i nagraliśmy film. Od tej pory zacząłem 
współpracować z Marisą, co dwa miesiące latałem do 
Stanów, gdzie robiliśmy choreografie, nagrywaliśmy 
pokazy oraz uczyłem jej uczniów i zajmowałem się 
osobami niepełnosprawnymi w jej szkole. Doświad-
czenie baletowe Marisy nie dawało jej wystarczają-
cych podstaw, aby uczyć osoby niepełnosprawne, 
dlatego ja im tłumaczyłem, jak należy działać.
GB: Jak ci się pracowało w Stanach jako trener?
PI: Wprowadziłem tam sporo rygoru i kultury wschod-
nioeuropejskiej – na sali treningowej ma być cicho. Ame-
rykanie mieli bardzo luźne podejście, siedzieli w telefo-
nach, nagrywali sobie instastory, a ja wprowadziłem im 
dyscyplinę. Początkowo się buntowali, ale później już 
zaczęło się układać, oni zmienili podejście i też chcieli się 
uczyć. Ja dzięki temu też mogłem się rozwinąć jako tan-
cerz i trener. Występowaliśmy na wielu pokazach dla du-

żych firm, takich jak: Apple, Facebook, Porsche, Google, 
Redbull. Skorzystała z tego też szkoła Marisy, bo duże 
firmy zaczęły ich finansować. Ja również nawiązałem cie-
kawe relacje biznesowe.
GB: Czy odczuwasz jakieś podziały między osobami 
sprawnymi i niepełnosprawnymi? 
PI: Podziały są tylko w naszych głowach. Zasługą moich 
rodziców było posłanie mnie do zwykłych szkół, niein-
tegracyjnych. Liceum nie było dostosowane do osób na 
wózkach, a jednak udało się. Wchodziłem po schodach, 
na drugie piętro, w butach ortopedycznych. Koledzy 
wnosili mój wózek.
GB: To również szczęście dla kolegów, że byłeś z nimi 
w klasie.
PI: Myślę, że miało to na nich duży wpływ. Moja klasa na 
koniec okazała się najlepsza w szkole, jeśli chodzi o ludzi, 
o ich charaktery, zachowanie w klasie. Nauczyciele mó-
wili, że ta klasa to bardzo wyrozumiali i pomocni młodzi 
ludzie. Obie strony miały z tego korzyści: oni uczyli się 
integracji, pomocy mi, a ja uczyłem się być w środowisku 
osób sprawnych. W szkole podstawowej i w liceum by-
łem jedynym niepełnosprawnym w szkole. Więcej znajo-
mych zawsze miałem wśród osób sprawnych, całą paczką 
wychodziliśmy na imprezy i dyskoteki. 
GB: Czy czujesz się spełniony jako sportowiec?
PI: Sportowo nie jestem jeszcze zupełnie spełniony, ma-
rzyłem, żeby taniec dostał się na paraolimpiadę. To było 
zawsze moim marzeniem – wystąpić na olimpiadzie. Były 
pogłoski, że taniec na wózkach miał pojawić się jako dys-
cyplina na paraolimpiadzie w 2000 roku Sydney w Au-
stralii, to byłaby moja wisienka na torcie. Tak się jednak 
nie stało. Na igrzyskach pojawiły za to, w mojej ocenie, 
bardziej nudne dyscypliny – np. curling. Zadaję sobie py-
tanie: czy osoby, które decydowały o curlingu na olim-
piadzie, widziały kiedykolwiek taniec na wózku? (śmiech) 
Moją rekompensatą była przygoda w Stanach Zjedno-
czonych.
GB: Jak się wspierasz w gorszych chwilach? Co ci poma-
ga? Jaka myśl Cię prowadzi?
PI: Lubię posłuchać mądrych mówców, poczytać do-
brych autorów. Ale gdybym miał określić swoją filozofię 
życiową, to powiem dwa słowa: „Bądź sobą”. To znaczy 
– znajdź własny sposób na to, jak sobie poradzić, jak wy-
konać pewne czynności. Zadbaj o swoje życie i nie bądź 
tym, kim nie jesteś.
GB: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, myślę że to jest 
wspaniała rada i sposób na siebie dla każdego z nas. 
Życzę Ci realizacji wszystkich planów!

To tylko krótki zapis ciekawej rozmowy, którą w ca-
łości znajdą Państwo w internecie, na stronie: 

www.gazetababicka.pl. 
rozmawiała: Izabela Bek

foto: Archiwum prywatne Piotra Iwanickiego
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Działania Starobabickiej Gminnej 
Rady Seniorów w roku 2021
Plan pracy Rady Seniorów przygotowany był na cały rok 2021. Do czerwca realizowała go Rada I Kadencji 
(2016–2021), a następnie – Rada powołana na II Kadencję (2021-2025).

Trwająca pandemia spowodowała 
przeniesienie części zaplanowanych 
aktywności do sfery wirtualnej lub 
prowadzenia ich w reżimie sanitarnym. 
Pomimo tych ograniczeń zrealizowa-
nych zostało wiele przedsięwzięć, na-
wet wzbogaconych o nowe projekty.

Z inicjatywy Rady Seniorów odbyło 
się wiele inicjatyw, które przedstawia-
my poniżej. 
•  Spotkanie Noworoczne Seniorów 

(online) 29 stycznia 2021 r., w którym 
wzięło udział około 70 starszych 
mieszkańców oraz zaproszeni go-
ście.

•  Warsztaty „Akademii pamięci” – 
10 spotkań (online) od 24 marca do 
7 lipca, zorganizowanych dla słucha-
czy Starobabickiego UTW, prowadzonych przez tre-
nerkę Iwonę Kacprzak.

•  Uroczyste spotkanie z okazji „Międzynarodowego 
Dnia Seniora” i Rozpoczęcia Roku Akademickiego 
2021/2022 z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia 
MANCO Marka Pilcha, ambasadora zdrowego stylu 
życia, które odbyło się 5 października w Sali Widowi-
skowej Domu Kultury.

•  Przystąpienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako 
partnera Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku (OPUTW), do projektu 
„Tworzenie warunków i motywacji do zwiększenia 
aktywności społecznej mazowieckich seniorów”, 
uprawniające do korzystania z bezpłatnych wykładów 
pracowników PAN.

•  Pozyskanie przez Gminę Stare Babice Certyfikatu 
Partnera Kampanii „Bezpieczny senior – stop manipu-
lacji. Nie daj się oszukać” prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie MANCO i wspieranej przez MRiPS.

Rada Seniorów przygotowała i przeprowadziła także:
•  Powiatowy Dzień Sportu Seniora „Z uśmiechem”, któ-

ry odbył się 19 września, w konwencji spotkania mię-
dzypokoleniowego i przy wsparciu młodych wolon-
tariuszy ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym 
i wsparciem organizacyjnym GOSiR-u.

•  Projekt wolontariacki „Seniorzy-Seniorom”, do któ-
rego oprócz seniorów włączyły się również Bibliote-
ka, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Starych 

Babicach, pracownicy RKS Urzędu Gminy i Gazety 
Babickiej. Były to wizyty z upominkami mikołajko-
wymi, które miały miejsce w pięciu Domach Opieki 
6 grudnia. 

•  Zakup 100 biletów na spektakl w Domu Kultury Sta-
re Babice (5 października) dla starszych mieszkańców 
z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Zapłaty 
dokonano z funduszy sołeckich pozyskanych w roku 
2021 na projekty senioralne.

•  Nowatorski projekt „Warsztaty kompetencji cyfro-
wych” zrealizowany w listopadzie i grudniu 2021 r. 
w Bibliotece we współpracy międzypokoleniowej 
z uczniami Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
Członkowie Rady również opracowali i zgłosili na-

stępujące projekty: do Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „ę”, „Seniorzy – Ambasadorzy Kampinoskiego 
Parku Narodowego”, „Wzajemny szacunek to ważna 
sprawa” oraz do Radomskiego Centrum Przedsiębior-
czości, gdzie w konkursie pozyskali trzy bony spo-
łeczne na projekty: „Zawsze szyk dziewczyny”, „Jesz-
cze lepiej”, „Dobra pamięć w każdym wieku”, w łącznej 
wysokości 6 000 zł. Projekty były realizowane od 
września do grudnia 2021 roku i wzbogaciły propono-
wane seniorom aktywności.

Rada wspierała i promowała działania na rzecz 
osób starszych, m.in.: „Akademię Seniora”, spotkania 
online zainicjowane przez Fundację „Aktywni dłu-
żej” (od 13 marca do 8 maja), czy utworzenie przez 

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów 21 stycznia 2022 r.
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Stowarzyszenie KIM nowej grupy nordic walking w Ma-
riewie, która wystartowała 27 maja.

Przygotowano Plan zajęć aktywnego Seniora, któ-
ry zawiera propozycje wszystkich organizacji senioral-
nych: UTW, klubu „Nadzieja”, Stowarzyszeń „Aktywni 
dłużej”, KIM, zespołu „Sami Swoi”, grupy artystycznej 
„Bez Nazwy” oraz Domu Kultury, Biblioteki i GOSiR, 
tak, aby każdy starszy mieszkaniec mógł zaplanować 
indywidualny plan zajęć.

Rada informowała seniorów o wirtualnych stronach 
tworzonych z myślą o rozwoju i poprawieniu jakości 
życia: Stowarzyszenie Age-Hub, „Wirtualny Senior”, te-
lewizja „Pokolenia”, które proponowały szkolenia cyfro-
we, wykłady i porady tematyczne, rozmowy o sztuce 
czy koncerty. W Gazecie Babickiej ukazywały się relacje 
z wydarzeń lokalnych w środowisku senioralnym, dzia-
łań w obszarze krajowej polityki senioralnej, informacje 
istotne dla osób starszych. Aktywna była zakładka „Se-
niorzy” na stronie internetowej Urzędu Gminy, działał 
gminny „Telefon zaufania”, a najstarszych, samotnych 
seniorów wspierano tzw. wolontariatem sąsiedzkim, 
m.in. przy szczepieniach na Covid-19.

W 2021 r. kontynuowano współpracę z Gminną 
Radą Młodzieży. 27 marca podjęto uchwałę w sprawie 
wsparcia Uchwały Rady Młodzieży na temat obcho-
dów 100-lecia budowy Transatlantyckiej Radiostacji 
Babice, natomiast 29 września przystąpiono do akcji 
„Wspólnie sadzimy drzewa”.

Członkowie Rady Seniorów byli aktywni w ma-
zowieckich i ogólnopolskich organizacjach senio-
ralnych, uczestniczyli w VI Sejmiku Senioralnym 
Województwa Mazowieckiego (28 września), III Kon-
wencie Mazowieckich Rad Seniorów (29 września), 
VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (4 li-
stopada). Współpracowali z Mazowieckim Centrum 
Polityki Społecznej, Mazowiecką Radą Seniorów, 
Obywatelskim Parlamentem Seniorów, Ogólno-
polskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Stowarzyszeniem MANCO „Głos Seniora”. 
Wymienialiśmy dobre praktyki z zaprzyjaźnionymi 
radami seniorów i organizacjami senioralnymi z Ma-
rek, Izabelina, Leszna i Kampinosu.

Starobabicka Rada Seniorów uczestniczyła w waż-
nych rocznicach, uroczystościach, spotkaniach, kon-
certach, festynach, warsztatach organizowanych 
na terenie gminy, włączała się aktywnie w życie 
kulturalne i społeczne, jak np. akcja pomocy Gabrysi. 

W naszej gminie najstarsi mieszkańcy są szanowa-
ną grupą społeczną. Za jej wspieranie dziękujemy 
wójtowi Sławomirowi Sumce. Dziękujemy Radnym 
Gminy, pracownikom Urzędu Gminy i GOPS-u za ini-
cjatywy podejmowane na rzecz seniorów, co wyraża 
się w realizacji zadań zawartych w Lokalnej Strategii 
Polityki Senioralnej.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska 

foto: UGSB
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Radiostacja Babice w opowiadaniu 
W październiku 2021 roku babickie dzieci mogły nadsyłać do Domu Kultury Stare Babice prace konkursowe 
w formie opowiadania. Warunek był jeden. Tekst musiał zawierać motyw Radiostacji Babice. Był on oceniany 
były w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV–VI, VII–VIII oraz VIII+. Konkurs odbył się pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki oraz Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Nagrody 
ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Zapraszamy do 
zapoznania się ze zwycięskim tekstem w kategorii najstarszych twórców. 

Michał Nowakowski

Sens
Jestem Wieżą. Kiedyś byłam częścią Radiostacji Trans-
atlantyckiej. Wielkiej, skomplikowanej maszynerii zbudo-
wanej przez ludzi. Stworzyli mnie, abym mogła robić to, 
czego oni nie są w stanie. Czy to nie ironiczne? Jestem 
lepsza niż mój stwórca. Więc może to ja jestem twór-
cą ludzi? Stworzyłam chwile ich żyć, dawałam im Sens. 
Zbudowali mnie na betonowym fundamencie z szarego 
metalu pospawanego w tylko ludziom znane kształty, tak 
aby nie przewrócił mnie żaden wiatr, wiatr niezależny od 
ludzi. Miałam trzymać ich przewody, wysoko nad ziemią. 
To był mój Sens, mój cel. Po to istniałam.

Pamiętam moje narodziny. Obudziłam się, gdy już sta-
łam. W pierwszej chwili życia widziałam wszystko, co 
kiedykolwiek widziałam. Powstałam, żeby robić coś, co 
jest zupełnie nieludzkie, a jednak tak bardzo ludziom po-
trzebne. Bo najbardziej ludzka rzecz, cecha, czynność to 
ruch. A ja – zawsze stałam w jednym miejscu. Nigdy nic 
nie odkryłam, nie zdobyłam, nie przebiegłam.

Gdy w 1923 roku uruchomiono mnie, na tę okazję przy-
było wiele ważnych osób. Widział mnie prezydent, widział 
mnie minister poczty i telegrafów. Przyjechali drogimi, jak 
na tamte czasy czarnymi limuzynami, z obstawą, tak aby 
nic im się nie stało. Wysiedli na ubitą, brudną ziemię, sta-
nęli na niej swoimi niepasującymi butami. Ich zamszowe, 
eleganckie obuwie było stworzone dla Warszawy, jej czy-
stych chodników, a nie ziemi jakiejś wsi. Obaj ubrani byli 
w czarne garnitury, gustowne i eleganckie ubranie. Mieli 
także szare cylindry, skrywające ich łysiny. Przywitali się 
z dyrektorami, żartowali i śmiali się. Ja jednak wiedziałam, 
że były to sztuczne uczucia. Po całej długiej uroczystości 
wyśmiali ich, szydzili z ich pozycji. W każdym razie, po 
gadaninie na temat tego, jak Polska pięknie rozwija się 
i kwitnie, ja zaczęłam pracować, a ludzie – wydawać mi 
polecenia.

Nie zrozumcie mnie źle. To, że nie ruszyłam się nigdy 
choćby o milimetr, wcale mi nie przeszkadzało. Czułam 
się ważna, nawet jeśli nie byłam ludzka. Miałam swoje 
zadania, można było na mnie polegać. Dzięki mojemu 
istnieniu mogłam wysyłać i odbierać informacje innych 

radiostacji, których ludzie nie mogli przetransportować. 
Lubiłam je wtedy czytać. Dla mnie wydawały się błahe 
i nic nieznaczące, ale kadra bardzo się ekscytowała każ-
dą wiadomością. Ktoś umarł, ktoś inny szykuje zamach, 
Amerykanie się zbroją. Co to kogo obchodzi? Że zakoń-
czył żywot człowiek, którego nigdy nie widzieli i nigdy już 
nie zobaczą? Jakiś kraj tworzy kolejną broń? Może byłam 
głupia, a może to oni źle pojmowali swój sens.

Z upływem lat wysyłałam i odbierałam coraz więcej 
rzeczy, a moja obsługa była coraz bardziej smutna. Chy-
ba przez coś złego, co działo się w Niemczech. Wszyscy 
bardzo stresowali się jakimś nowym przywódcą. Ale nie 
wiem, nigdy nie rozumiałam dobrze ludzi. Umiałam tylko 
robić to, do czego zostałam stworzona: odbierać i wysy-
łać wiadomości. A tak długo, jak mi to wychodziło, czu-
łam się ważna; czułam, że moje istnienie ma Sens.

Wszystko zmieniło się w roku 1939. Wydawało mi się, że 
nic mnie już nie zaskoczy. Nic niespodziewanego się nie 
stanie. Wszystko miało swój porządek, dopóki nie wy-
buchła II wojna światowa. Rozpoczęła się walka o Polskę. 
Setki tysięcy ludzi walczyło, omamionych patriotyzmem, 
okłamanych przez prezydentów i generałów. Oni wszy-
scy wiedzieli, dzięki szpiegom i wywiadowi, że nigdy nie 
pokonamy III Rzeszy. Mieli więcej wszystkiego, więc tylko 
przypadek mógł nas uratować. Ale do niczego takiego 
nie doszło. Po tygodniu wojny wyłączyli mnie. Stałam się 
tylko określoną wagą żelaza, bez sensu czy znaczenia dla 
moich twórców. Dokładnej przyczyny mojego wyłącze-
nia nie znam. Mogłam więc już tylko patrzeć na zachód, 
w kierunku wybuchów, eksplozji, krwi, śmierci i bólu. Linia 
wojny była coraz bliżej mnie, nieubłagalnie dla Polaków 
się przesuwała. Posiłki, o które prosili Polacy nie przybyły, 
byli skazani sami na siebie. Przyszli ludzie, ale nie po to, 
żeby mnie uruchomić, oni bronili swojej ojczyzny. Doko-
nali jednak czegoś wielkiego. Czegoś, co naprawdę było 
ważne. Pomimo bycia mniejszym, odparli atak potężne-
go wojska niemieckiego. Poddali się potem, po oblęże-
niu, ale ten wcześniejszy czyn zasługuje na uznanie. Nie 
każdy jest w stanie pokonać kogoś mocniejszego, nawet 
jeśli tylko na chwilę. 

Po przegranej sromotnie kampanii wrześniowej uru-
chomiono mnie ponownie. Nie byłam już jednak tym 
samym. Teraz służyłam Niemcom. Wysyłałam ich nie-
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mieckie sygnały do łodzi podwodnych, walczących za ich 
sprawę na morzu Bałtyckim i Północnym. Czułam śmierć, 
którą powodowałam. Przeze mnie umierali ludzie, a ja 
tego nie chciałam. Co jednak mogłam zrobić? Byłam tyl-
ko zwykłym przedmiotem, bez wolnej woli, z góry zarzą-
dzanym przez tego, kto miał akurat dostęp do konsoli.

Więcej z tamtego okresu nie pamiętam. Wymazałam 
te straszne chwile z pamięci; są zbyt straszne, żeby o nich 
pamiętać. To jednak, jak zakończyła się moja praca, pa-
miętam dobrze.

Niemcy przegrywali wojnę. Tak kończą w zasadzie 
wszyscy, którzy wszczynają wojny. Zawsze ostatecznie 
umierają z całymi swoimi osiągnieciami w postaci zabicia 
iluś istnień ludzkich. Więc po co rozpoczynać wojny? Je-
dyny ich efekt to śmierć, zniszczenie. Ogień unicestwie-
nia połykający wszystko, czego dotknie. Dotknął też mnie. 
Wysadzono mnie, żebym nie mogła już służyć wrogom, 
żebym nie mogła już służyć nikomu. Zniszczona, w zie-
mi, brudna i zapomniana patrzyłam jak okupanci wysa-
dzają inne urządzenia i zabierają broń oraz bogactwa. Od 
tamtego momentu byłam Niczym. Sensem mojego życia 
było wysyłanie i odbieranie, a skoro został mi on zabrany, 
nie miałam życia. To zabawne, jak łatwo zabrać komuś ży-
cie. Ja nadal byłam, ale nie żyłam. Nie było mnie.

Przez wiele lat patrzyłam jedynie na ziemię, las i pozo-
stałości świetnej machiny, której częścią byłam. Odwie-
dzała mnie patologia, pijąc z nudów albo i po to, żeby 
zaimponować kolegom. Rzucali we mnie butelkami, dusili 
na mnie pety. Głupi, nie rozumieli, że oni tylko bytują, nie 
żyją. Na początku życia je przegrali, tracąc Sens i szansę 

na przyszłość. Teraz pewnie śpią na przystanku PKS, bez 
pieniędzy, za to ze smutkiem i żalem. Lepiej pozbyć się 
złych nawyków, przestać pić i zastanowić się, co napraw-
dę daje nam szczęście. Może będzie to pływanie, może 
łyżwiarstwo, majsterka albo pasja do architektury lub 
projektowania pojazdów. Bo bez pasji to tak, jakbyś już 
nie żył.

Jednak to nie koniec mojej historii. Ludzie, którzy wcze-
śniej mnie zabili, postanowili mnie powrócić do świata 
Sensu. Jednak na zupełnie innych warunkach, tak bardzo 
dla mnie niespodziewanych i nowych. Odbudowali mnie, 
jednak już nigdy nic nie wysłałam. Od teraz jestem po-
mnikiem tego, czym kiedyś byłam. Postawili mnie przy 
ulicy Rynek, w samym centrum Starych Babic. Teraz moje 
życie jest o wiele bardziej zmienne, ciekawe. Codziennie 
mijają mnie różni ludzie, uczniowie lokalnej szkoły, urzęd-
nicy, stróże prawa. Lubię zgadywać, dokąd i skąd idą – to 
naprawdę znakomita rozrywka. Zabawne, że oni wszyscy 
są do siebie tacy podobni. Mogą wydawać się dla siebie 
inni, jednak są prawie tacy sami.

Długo zastanawiałam się, jaki jest teraz mój Sens. Po 
co mnie odbudowano? Nie wysyłam już wiadomości, 
nie mam też innego zastosowania. Jednak ostatecznie 
doszłam do wniosku, że może jestem świadectwem, 
symbolem. Służę temu, żeby ludzie nie zapomnieli mojej 
historii i tego, czym byłam. Może mam też powstrzymy-
wać ludzi przed nimi samymi, ich wojną. Czas pokaże.

tekst: Michał Nowakowski lat 16

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Warszawa, ul. Wawelska 46

Terminy i tematy warsztatów
11.02.2022 r. Pewność siebie – bo oni ją mają, 
a ja nie… Co Ty w ogóle wiesz o pewności siebie?
25.02.2022 r. Marzenia się nie spełniają… 
No weź pokochaj siebie.
11.03.2022 r. Zróbmy to razem.
25.03.2022 r. Lęk – on paraliżuje! Weź go i spętaj!

08.04.2022 r.  Porażka – masz do niej prawo, 
a wręcz jest niezbędna do sukcesu!  
Happy porażki każdego dnia.

Osoby nieletnie proszone są o dostarczenie 
na pierwsze zajęcia zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w warsztatach.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych, które odbywać 
się będą w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 17:00–19:00.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
 zyskasz pewność siebie  poznasz swoją strategię na życie  zauważysz to, 

co jest najważniejsze właśnie dla Ciebie  przestaniesz przejmować się opinią 
innych ludzi  poznasz swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju  nauczysz 
się współpracy w zespole  nauczysz się wdzięczności za małe rzeczy.

W ramach zajęć odbędzie się 5 spotkań z dr Anną Kazimierczak – coachem.

Rozwojowy zawrót głowy
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LESZEK MOŻDŻER w Domu Kultury Stare Babice 
Ten wybitny pianista i kompozytor dokonał w 
polskim jazzie mentalnej i stylistycznej rewo-
lucji, jaka nie stała się wcześniej udziałem żad-
nego innego jazzmana. Trudne jazzowe frazy, 
skomplikowane improwizacje, melodykę stan-
dardów i subtelność kompozycji ubrał w ramy 
specyficznego jazzu, który – nie siląc się na wy-
lewność wobec słuchaczy, komercję i przebo-
jowość – stał się tętniącym ekspresją „jazzem 
Leszka Możdżera”.

Już niebawem, bo w pierwszą marcową sobotę 
(5.03.2022r.) zawita do domu Kultury Stare Babice 
artysta wyjątkowy – Leszek Możdżer. 

Rozległa dyskografia pianisty obejmuje ponad sto 
albumów zrealizowanych jako własne projekty lub 
we współpracy z wybitnymi artystami. Nagrywał 
i koncertował m.in. z: Davidem Gilmourem, Naną 
Vasconcelos, Marcusem Millerem, Johnem Scofiel-
dem, Joe Lovano, Patem Metheny’m czy Adamem 
Makowiczem (Makowicz vs Możdżer: At The Car-
negie Hall 2004). Album Impressions On Chopin 
(1999) wszedł już na stałe do swoistego kanonu 
nagrań inspirowanych twórczością genialnego pol-
skiego kompozytora. Leszek Możdżer współpraco-
wał także z Janem A.P. Kaczmarkiem (nagrania do 
nagrodzonej Oscarem ścieżki dźwiękowej do filmu 
Finding Neverland oraz album Kaczmarek by Moż-
dżer) oraz z kompozytorem Zbigniewem Preisne-
rem. 

Pianista najpełniej odnajduje się w projektach 
solowych: Piano (2004), Komeda (2011) oraz w au-
torskim trio z Larsem Danielssonem i Zoharem 
Fresco. Album The Time nagrany w 2005 osiągnął 
status Diamentowej Płyty, kolejne albumy trio Be-
tween Us And The Light (2006), Live (2007), Polska 
(2013) osiągnęły status Podwójnej Platynowej Płyty. 
W 2017 roku nagrał płytę Earth Particles z Holland 
Baroque. Realizuje również wielkie projekty festi-
walowe (Enter Music Festival, Jazz Nad Odrą). 

W 2012 został, jako pierwszy Polak, przewodni-
czącym jury międzynarodowego konkursu Mon-
treux Jazz Piano Competition w Szwajcarii, który 
począwszy od 1999 odbywa się corocznie w ra-
mach Montreux Jazz Festival i jest organizowany 
pod patronatem Quincy Jonesa.

Koncert w DKSB jest dofinansowany przez Po-
wiat Warszawski Zachodni oraz firmę Kreator Dom 
Development Paweł Siarkiewicz.

tekst: DKSB/AO

20 Nr 2 (305) luty 2022



DOM KULTURY

Obłoki śmierci – Bolimów 1915. 
Historia, którą zabiła ludzka 
niepamięć
21 stycznia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babi-
ce odbyła się projekcja niezwykłego filmu. Niezwykłego, bo 
opowiadającego o ważnych i wstrząsających wydarzeniach, 
o których praktycznie brak jest wiedzy i świadomości wśród 
Polaków. A przecież – generalnie – jesteśmy narodem deklaru-
jącym przywiązanie do tradycji i historii…

Czy to możliwe, że w Polsce nie ma żadnego muzeum 
I wojny światowej? To wydaje się nieprawdopodobne… 
A jednak. Szacuje się, że w Wielkiej Wojnie walczyły 3 mi-
liony Polaków. Według prof. Wrzoska poległo, zmarło lub 
zaginęło bez wieści na wszystkich jej frontach około 530 
tys. Polaków służących w armiach państw zaborczych: 
ponad 220 tys. w armii austro-węgierskiej, około 200 
tys. w armii rosyjskiej i ponad 110 tys. w armii niemieckiej. 
Prawdopodobnie to, że nie walczyli w armii polskiej, jest 
przyczyną tak małego zainteresowania ich losami. I wojna 
zmieniła układ sił w Europie, a dla Polski stała się szansą 
na odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów, ale 
jak mawiają historycy – całe zło XX wieku miało swój 
początek właśnie w latach 1914–1918.

„Obłoki śmierci – Bolimów 1915” to niezależna pro-
dukcja i debiut reżyserski Ireneusza Skruczaja (ur. 1985 r.), 
który wychował się właśnie w Bolimowie. Jego fabulary-
zowany film dokumentalny ukazuje historię niemieckich 
ataków gazowych w drugim roku I Wojny Światowej na 
ziemiach położonych w dolinach rzek Rawki oraz Bzury. 

Film zbiera doskonałe recenzje, ale nic dziwnego, bo 
podsumowuje dorobek historyków, archeologów i po-
ety, którzy poświęcili lata pracy przywracaniu pamię-
ci o tej wypieranej ze zbiorowej świadomości zbrodni 
wojennej i jej ofiarach. Zaprezentowane zostały w nim 

materiały archiwalne i wypowiedzi naocznych świadków 
tamtych wydarzeń, zarejestrowane przez Wiesława So-
kołowskiego.

 Na ekranie pojawiają się: dr hab. Anna Zalewska – ar-
cheolog i historyk; dr inż. Maciej Śliwakowski – kierownik 
Zakładu Analitycznego w Instytucie Przemysłu Organicz-
nego w Warszawie specjalizujący się w analityce bojo-
wych środków trujących (CWA) i substancjach związa-
nych z Konwencją o Zakazie Broni Chemicznej; Wiesław 
Sokołowski – poeta, pionier zgłębiania i propagowania 
wiedzy na temat niemieckich ataków gazowych pod 
Bolimowem oraz Stanisław Kaliński – historyk, badacz 
i ekspert w dziedzinie ataków chemicznych na wschod-
nim froncie Wielkiej Wojny. 

 W wątku fabularyzowanym poznajemy historię Fritza 
Habera – wybitnego niemieckiego chemika, naukowca-
-żołnierza, pomysłodawcy i bezwzględnego realizato-
ra planu wykorzystania gazów bojowych na polu walki. 
Haber był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii (w roku 1918 za syntezę amoniaku z azotu i wodoru); 
w latach 20. XX wieku pod jego nadzorem opracowano 
technologię produkcji cyklonu B, który początkowo był 
przewidziany jako środek do dezynfekcji i dezynsekcji, 
później zastosowany został przez Niemców w komo-
rach gazowych podczas II wojny światowej. Po dojściu 
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Hitlera do władzy w 1933 roku, w ramach czystek antyży-
dowskich, Haber zmuszony został do opuszczenia kraju. 
Albert Einstein napisał o nim: „Była to tragedia niemiec-
kiego Żyda, tragedia wzgardzonej miłości”. 

Niezwykłe wrażenie na widzach robią fragmenty ory-
ginalnych filmów ukazujące wydarzenia sprzed ponad 
100 lat. Ogromną wartością filmu jest także udział staty-
stów zrzeszonych w Grupach Rekonstrukcji Historycznej. 
Dzięki temu reżyser uzyskał perfekcyjną dbałość o szcze-
góły. 

Wisienką na torcie są fabularne sceny batalistyczne, 
zrealizowane nowoczesnym językiem kina wojennego, 
które doskonale przenosi nas w samo centrum relacjo-
nowanych wydarzeń, do świata którego już nie ma.

NAGRODY
•  Światowa premiera filmu odbyła się podczas XIV festi-

walu Dwa Brzegi w 2020 roku, którego dyrektor arty-
styczną jest Grażyna Torbicka. Wydarzeniom festiwa-
lowym towarzyszy polsko-angielski katalog stanowiący 
materiał promocyjny festiwalu za granicami kraju.

•  32. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago) – Na-
groda Specjalna Jury dla Filmu Dokumentalneg.

•  30. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu (Łódź) – 
Nagroda Publiczności. 

•  Cardiff Film Festival w Walii – Nagroda dla Najlepszego 
Filmu Dokumentalnego. 

•  Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych 49. 
edycji Lubelskiego Lata Filmowego – wyróżnienie „za 
pasję filmową i konsekwencję w odkrywaniu prawdy 
historycznej”.

Dla czytelników Gazety Babickiej mamy krótki zapis 
rozmowy z Ireneuszem Skruczajem, reżyserem.
GB: Panie Ireneuszu, jak długo trwały prace nad fil-
mem? Co było w nich najtrudniejsze?
IS: Prace nad filmem trwały bardzo długo, a co do trudno-
ści, to każdy etap prac miał swoiste, poczynając od same-
go tematu. Przytoczę serię przygód, jakie spotkały mnie 
po drodze do mety. Pierwszą z nich była skomplikowana 

praca nad scenariuszem, a w zasadzie nad jego ciągłymi 
przekształceniami. Kiedy skończyłem pierwszy szkic sce-
nariusza, spotkałem Wiesława Sokołowskiego, poetę, 
organizatora życia artystycznego w Bolimowie, który la-
tach 70. jako pierwszy zajął się trudną pamięcią o tamtej 
bitwie i jej ofiarach. Na magnetofonie szpulowym zare-
jestrował też relacje ostatnich żyjących świadków, które 
– wzbogacone jego wspomnieniami – weszły do filmu. 

Pod wpływem spotkania z Wiesławem Sokołowskim 
zdecydowałem się diametralnie zmienić scenariusz. Dzię-
ki jego materiałom mogliśmy przedstawić atrakcyjniejszą 
dla widza formę, a Wiesław stał się przewodnikiem pro-
wadzącym widza przez meandry filmowej opowieści. 

Zdecydowałem się na hybrydową formę dokumen-
talną, gdzie oprócz scen fabularnych i bitewnych, wy-
korzystałem rozmowy z naukowcami i zgromadzone 
z międzynarodowych źródeł archiwalia. To właśnie 
kompletowanie archiwaliów znalezionych m.in. w USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Rosji zajęło mi bardzo 
dużo czasu, bo około dwa i pół roku. 

Dużo czasu zajęły również same zdjęcia. Wszystkie 
ujęcia zaplanowaliśmy z dużą precyzją. Rozpisaliśmy 
je w scenopisie, zrobiliśmy storyboardy. Szczegółowo 
zaplanowaliśmy zwłaszcza sceny pirotechniczne, któ-
re musieliśmy zsynchronizować z uciekającymi przed 
wybuchem żołnierzami. Mieliśmy 30 dni zdjęciowych, 
ale rozciągniętych na cały rok, ponieważ w filmie 
chciałem zawrzeć każdą porę roku. Najtrudniejsze 
i najbardziej pracochłonne były zdjęcia zimowe. Tem-
peratura minus 15°C. Pogoda mocno dała nam się we 
znaki. Nie obyło się również bez „dokrętek”, ale szczę-
śliwie zdjęcia się udały. To była ciężka, wielogodzinna 
praca każdego dnia zdjęć nad dopracowaniem naj-
drobniejszych szczegółów, które zawsze odgrywają 
szczególną rolę na montażu filmu.

Jak już jesteśmy przy montażu, to warto zaznaczyć, że 
ogromną ilość czasu i uwagi poświęciłem postprodukcji 
obrazu i dźwięku. Jest to końcowy etap prac nad realizacją 
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filmu, czy programu telewizyjnego, następujący po eta-
pie produkcji, a poprzedzający etap dystrybucji. Głów-
nymi pracami wykonywanymi w okresie postprodukcji 
są: montaż obrazu, praca nad efektami specjalnymi, ko-
rekcja barwna, tworzenie muzyki oraz udźwiękowienie. 
Z 1300 ujęć filmowych 400 to ujęcia efektowe. Ingerencja 
efektów specjalnych jest niewidoczna, a polegała przede 
wszystkim na dodaniu drgań kamery, które jeszcze bar-
dziej dynamizowały akcję. Natomiast chciałbym zazna-
czyć, że wszystkie wybuchy zostały zarejestrowane na 
planie zdjęciowym, a następnie poddane komputerowej 
obróbce właśnie w postprodukcji. Dlatego praca przy 
tych wszystkich elementach pochłonęła pięć lat ciężkiej, 
pełniej wyrzeczeń pracy.
GB: Skąd udało się Panu pozyskać środki na realizację 
tak wielkiego przedsięwzięcia?
IS: Film jest w 80% finansowany z mojej 
kieszeni, między innymi dlatego też pra-
ce nad nim trwały tak długo. Wyprodu-
kowałem go znacznie mniejszym sump-
tem, niż na ogół kosztują produkcje tego 
typu, ale to głównie dzięki pomocy wie-
lu życzliwych osób, poczynając od przy-
jaciół i dalszych znajomych, a kończąc na 
w pełni profesjonalnej ekipie filmowej. 
Ci wszyscy życzliwi ludzie pomagali mi 
często za bardzo symboliczne pienią-
dze. Zdecydowanie muszę wspomnieć 
również o przeprowadzonej crowd-
fundigowej (społecznej – red.) zbiórce 
na portalu PolakPotrafi.pl. Początkowo 
zrzutka miała umożliwić jedynie szybkie 
ukończenie filmu, jednak dzięki zebra-
nym środkom i zainteresowaniu projek-
tem, nabrałem wiatru w żagle i razem 
z ekipą wprowadziłem film na jeszcze 
wyższy poziom. Projekt wsparło 251 donatorów (ofiaro-
dawców społecznych – red.), za co jestem im ogromne 
wdzięczny.
GB: Skąd pochodzą filmy dokumentalne zamieszczo-
ne w pańskiej produkcji? Jaki jest koszt ich pozyskania?
IS: Starałem się jak najbardziej gruntownie wykonać kwe-
rendy (osobiste poszukiwana informacji w zasobach ar-
chiwów, bibliotek, kościołów – red.). 90% oryginalnych 
materiałów pochodzi z frontu wschodniego, głównie 
z 1915 roku. Przeszukiwałem archiwa europejskie: głównie 
niemieckie (Das Bundesarchiv), brytyjskie (British Pathe) 
i amerykańskie (National Archives). Najwięcej materiałów 
znalazłem w amerykańskim archiwum National Archives, 
m.in. godzinny materiał stworzony przez korespondenta 
wojennego, który podążał za Niemcami śladem frontu 
wschodniego. Amerykanin zarejestrował odpoczynek 
żołnierzy, pozorowane potyczki, toaletę, a wiele z tych 

scen pochodziło z terenów okołobolimowskich, w tym 
piękne ujęcie dworca kolejowego w Skierniewicach. Ze 
strony National Archives zostałem potraktowany bardzo 
łaskawie, ponieważ nie musiałem płacić za prawa autor-
skie, a jedynie za skan taśmy, który swoją drogą też był 
dosyć kosztowny, patrząc na moje możliwości budżeto-
we. W pozostałych archiwach jedna sekunda materiału 
filmowego kosztowała piętnaście euro...
GB: Jakie są Pańskie plany na najbliższą przyszłość?
IS: Planuję oczywiście robić kolejne filmy. Nie ukrywam, 
że myślę o kolejnym filmie wojennym, natomiast mam 
znacznie szerszy wachlarz tematów, które mnie interesu-
ją, chociażby tematy muzyczne i sportowe. Będę również 
chciał zająć się stworzeniem w Bolimowie pierwszego 
w Polsce muzeum Wielkiej Wojny. Na razie jest jedynie 
plan takiego przedsięwzięcia, ale będziemy wraz Gminą 

Bolimów i zaangażowanymi osobami robić co w naszej 
mocy, aby ten plan wykonać. 
GB: Gdzie można obejrzeć Pana obraz? Nie ukrywam, 
że chętnie zaprosiłabym na tę projekcję naszych Czy-
telników, którym nie udało się dotrzeć do Domu Kul-
tury w styczniu.
IS: Pokazy specjalne z udziałem twórców już od marca 
będą odbywały się w całej Polsce. Śledźcie nas na face-
bookowym fanpage’u – OBŁOKI ŚMIERCI – Bolimów 1915 
oraz na stornie internetowej: oblokismierci.pl (https://
obloki-smierci-bolimow-1915.bestfilm.pl/). Tam znajdzie-
cie najświeższe informacje o nas. Również od marca film 
będzie dostępny w internecie na platformie VOD oraz na 
nośnikach DVD. 

Serdecznie zapraszam!
tekst, rozmowa/foto: AK;  

foto z plany f ilmowego: Seweryn Paczesny

Joachmów Mogiły – 
cmentarz żołnierzy 
poległych w Wielkiej 
Wojnie; stan w maju 2021 r.
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Usłyszeliśmy utwory w wykonaniu in-
struktorów, którzy na co dzień prowadzą 
zajęcia w babickim Domu Kultury. Byli to 
nauczyciele wokalu oraz nauki gry na in-

strumentach muzycznych: Anita Konca, 
Aleksandra Troczyńska-Rucińska – wo-

kal; Marcin Cichocki – fortepian; Karol 
Domański – perkusja; Daniel Mak-
symiuk – gitara. Gościnnie wystąpił 
Maciej Magnuski, grając na basie. 

Godnie zaprezentowali się też 
ich uczniowie – uczestnicy zajęć 

wokalnych. Nowe, oryginalne aran-
żacje Marcina Cichockiego i Aleksan-

dry Troczyńskiej-Rucińskiej w wykonaniu 
znakomitych artystów młodszego pokole-
nia zaowocowały owacjami na stojąco! 

Na scenę kilkukrotnie wchodził chór 
Aprobata pod dyrekcją Aleksandry Troczyń-
skiej-Rucińskiej. Ta stworzona dwa lata 
temu grupa to przykład, jak wielkie postę-
py przynosi systematyczna, wytężona pra-
ca. Członkowie zespołu mają w sobie nie 
tylko talent, lecz także niezwykłą energię 
i pasję. W sumie to jednak nic dziwnego – 
wystarczy przez chwilę popatrzeć na kipią-
cą życiem dyrygent. Taka żywiołowość jest 
z pewnością bardzo zaraźliwa.

Na zakończenie wszyscy artyści wspól-
nie z widzami zaśpiewali kolędę „Cicha 
noc”. To było magiczne przeżycie – zapra-
szamy za rok!

tekst, foto: AK

22 stycznia na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się Koncert Noworoczny. W pro-
gramie znalazły się polskie oraz światowe utwory świąteczne i noworoczne. Była to mieszanka 

popu, jazzu, latino, soulu i rocka – prawdziwa uczta dla ducha.
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Babicki koncert kolęd
Coroczny koncert kolęd w wykonaniu Babickiej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego oraz chóru Babicza-
nie i solistów to dla wielu naszych mieszkańców pozycja obowiązkowa na świątecznej liście przyjemności.

Tak było i w tym roku. 15 stycznia w Sali Widowisko-
wej Domu Kultury Stare Babice artyści zaprezentowali 
utwory związane z Bożym Narodzeniem w niezwykle 
ciekawych aranżacjach i zaprosili publiczność do wspól-
nego śpiewania. Ta muzyczna uczta składająca się z ko-
lęd i pastorałek, tych znanych bardziej i mniej, to także 

wspaniała chwila wytchnienia po świątecznej bieganinie 
i nieoceniania powtórka z przeżywania świątecznego kli-
matu raz jeszcze. Jak zawsze niesamowita konferansjerka 
Maestro Zbigniewa Załęskiego przybliżyła widzom cie-
kawe historie dotyczące poszczególnych utworów.

tekst, foto: IB

Koncert charytatywny dla Gabrysi
W sobotę 22 stycznia w Centrum Misji Afrykańskich odbyło się spotkanie noworoczne oraz koncert cha-
rytatywny pt.: „Gramy dla Gabrysi”. Wydarzenie to objęli Patronatem Honorowym Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego oraz Wójt Gminy Stare Babice.

Dzięki energicznym działaniom Stowarzyszeń: Borzęcin 
i Działajmy Razem prowadzonym przez Tadeusza Wi-
śniewskiego i Iwonę Postek-Turchońską oraz gościnno-
ści misjonarzy z Borzęcina Dużego mieszkańcy gminy 
spędzili magiczny wieczór w atmosferze sąsiedzkiej 
sympatii i współdziałania.

Wydarzenie występami uświetnili: Orkiestra Podmiej-
ska Stare Babice i Okolice pod czujnym okiem Łukasza 
Owczynnikowa, zespół Sami Swoi prowadzony przez 
Zofię Lasocką oraz Zespół Bez Nazwy pod kierunkiem 
Ireny Janowskiej. Podczas koncertu goście mogli wysłu-
chać aranżacji kolęd, pieśni patriotycznych oraz nowo-
czesnego repertuaru. Zespół Bez Nazwy rozbawił słu-
chaczy do łez, dając przykład wszystkim młodszym, jak 
zachować dystans: do siebie, upływającego czasu i zwią-
zanych z jesienią życia „atrakcji”.

Złożono też życzenia wszystkim babciom i dziadkom, 
których święta wypadły w okolicy tego dnia. Sto lat od-
śpiewano jubilatowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu i sole-
nizantce Agnieszce Matuszewskiej. 

W trakcie spotkania prowadzona była zbiórka na 
rzecz małej Gabrysi cierpiącej na rdzeniowy zanik mię-
śni (SMA), czyli ciężką chorobę neurodegeneracyjną. 
Efektem połączonych działań jest uzbierana kwota 
1954,13 zł, za którą serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom. 

tekst, foto: AK
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Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji  
i kastracji psów i kotów
Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do zabiegu steryliza-
cji lub kastracji psów i kotów. Przysługuje ono wyłącznie mieszkańcom 
gminy Stare Babice. Warto się spieszyć, gdyż akcja co roku cieszy się 
dużą popularnością, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zalet sterylizacji i kastracji zaliczyć należy m.in. 
ochronę przed chorobami u zwierząt (np. ropomaci-
cze, nowotwór gruczołu mlekowego, nowotwór ukła-
du płciowego i schorzenia prostaty). Zabieg zapobie-
ga ciążom urojonym, a wysterylizowane samice stają 
się stabilniejsze psychicznie, wykastrowani samce – 
mniej pobudliwi i agresywni, nie mają skłonności do 
włóczęgostwa. Najważniejszą zaletą sterylizacji i ka-
stracji jest zapobieganie przypadkowym ciążom i nie-
kontrolowanemu przyrostowi naturalnemu u psów 
i kotów, co przekłada się na zmniejszenie ilości zwie-
rząt bezdomnych.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest oso-
biste zgłoszenie się właściciela zwierzęcia do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
(Urząd Gminy, ul. Rynek 32, pok. nr 10) po skierowanie. 
Dokument ten ważny jest 7 dni. W tym czasie należy 

zgłosić się do lecznicy, z którą Urząd Gminy ma podpi-
saną umowę w danym roku i umówić się na wykonanie 
zabiegu. Właściciele zwierząt mogą otrzymać dofinan-
sowanie na zabieg sterylizacji i kastracji maksymalnie 
2 sztuk zwierząt rocznie.

Mieszkańcy gminy mogą również skorzystać z bez-
płatnego elektronicznego znakowania (chipowania) 
zwierząt. Zabieg umieszczenia implantu pod skórą jest 
bezbolesny, trwa chwilę, nie niesie za sobą żadnych 
komplikacji, a na podstawie zawartych w nim danych, 
pozwala ustalić właściciela znalezionego zwierzęcia. 
Chipy rejestrowane są w Międzynarodowej Bazie Da-
nych Safe-Animal. Elektroniczne znakowanie zwierząt 
możliwe jest bez wykonania zabiegu sterylizacji/ka-
stracji – wystarczy zgłosić się do wskazanego obok 
referatu po skierowanie.

opr. IB; foto Adobe Stock

UWAGA – WŚCIEKLIZNA!
W związku z coraz liczniejszymi przypadkami wścieklizny w województwie mazowieckim u zwierząt wolno 
żyjących (m. in. lisów, nietoperzy, jenotów, saren) przypominamy o obowiązku regularnego, ochronnego 
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. 

Obowiązkowemu szczepieniu podlegają psy powyżej 
trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż 
co dwanaście miesięcy od dnia ostatniego szczepie-
nia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują 
lekarze weterynarii, świadczący usługi weterynaryjne 
w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty 
szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

W związku z możliwością kontaktu ze zwierzętami 
dzikimi zaleca się również szczepienie kotów wycho-
dzących.

Pamiętaj!

•  Zachowaj ostrożność! Wścieklizna jest chorobą 
zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie za-
wsze śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodko-
wy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt.

•  Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt – szczególnie li-
sów, ale także tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży!

•  Nie dotykaj padłych dzikich zwierząt!

•  W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu nie-
zwłocznie zgłoś się do lekarza!

•  Nie puszczaj bez opieki i kontroli zwierząt domo-
wych!

opr. IB; foto: Adobe Stock
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Czy wiecie, że w epoce lodowco-
wej, czyli ponad 20 000 lat temu 
średnia temperatura powietrza 
była o około 4°C niższa niż obec-
nie, a ocieplenie o wspomniane 4°C 
było wielką zmianą trwającą  
aż 10 000 lat…?

Obecnie, jedynie w ciągu ostatnie-
go stulecia temperatura powierzchni 
Ziemi wzrosła o 1°C, a stężenie dwu-
tlenku węgla w atmosferze aż o jed-
ną trzecią. To poziom nienotowany 
od setek tysięcy lat, a zarazem bar-
dzo gwałtowna zmiana. 

Spójrzmy prawdzie w oczy:
•  20% populacji naszego globu zużywa 

80% ziemskich zasobów;
•  co roku z powierzchni Ziemi znika 

13 milionów hektarów lasów;
•  co czwarty ssak, co ósmy ptak i co 

trzeci płaz zagrożony jest wyginię-
ciem. Obecnie gatunki wymierają w tempie 1 000 
razy szybszym od naturalnego.

Lecz nie mamy już czasu na pesymizm. Najwyższa pora 
zastanowić się nad tym, w jak dużym stopniu to MY 
bezpośrednio wpływamy na zmiany klimatyczne. Jaki 
jest NASZ indywidualny ślad węglowy i jak go zminima-
lizować? Wszyscy MOŻEMY przyczynić się do rozwią-
zania tego problemu, bo wszystko wciąż znajduje się 
w naszych rękach.

Ślad węglowy a zmiany klimatyczne
Zacznijmy po kolei. Pojęcie śladu węglowego stosuje się 
w celu ilościowego określenia wpływu danej osoby, dzia-
łalności przedsiębiorstwa bądź całego kraju na zmianę 
klimatyczną. Powszechnie wiadomo, że gazy cieplarnia-
ne emitowane są w wyniku zarówno produkcji, jak i kon-
sumpcji towarów oraz usług.

Z kolei większa emisja gazów cieplarnianych ma bez-
pośredni wpływ na globalne ocieplenie, które to przy-
spiesza zmiany klimatu, prowadząc w konsekwencji do 
katastrofalnych skutków. 

To dość obrazowe sformułowanie pokazuje nam, że 
każdy z nas korzystając z usług bądź używając dowol-
nych produktów, pozostawia po sobie ślad. Węglowy 
ślad będący nie bez znaczenia dla naszej planety oraz 
przyszłych pokoleń. 

Jeśli chcecie poznać swój ślad węglowy wystarczy, że 
skorzystacie z dostępnych w internecie narzędzi, np. kal-
kulatorów. Organizacja WWF przygotowała w tym celu 

specjalną grę oraz stronę – zapewniam, że nie tylko dla 
najmłodszych – na której możecie znaleźć m.in. wska-
zówki i poradnik, jak kupować odpowiedzialnie i na co 
szczególnie zwracać uwagę. 

Współczesny model gospodarki: WEŹ, WYTWÓRZ, 
WYRZUĆ generuje coraz większą ilość odpadów i dra-
stycznie zmniejsza zasoby naturalne. Obecnie surow-
ce pozyskujemy bez ograniczeń. Produkujemy z nich 
różne przedmioty, które następnie kupujemy również 
bez większej refleksji, a kiedy się zepsują, po prostu 
wyrzucamy. Z logicznego punktu widzenia jest to dzia-
łanie irracjonalne.

Wystarczy, że zapętlimy ten system, a będzie to mia-
ło zbawienny wpływ na naszą planetę i na nas samych. 
Gospodarka działająca w tzw. obiegu zamkniętym, 
przywiązuje wartość do surowców, materiałów oraz 
gotowych produktów i dba o utrzymanie ich w jak 
najdłuższej żywotności, przy jednoczesnym zminima-
lizowaniu odpadów.

Jak ograniczyć swój ślad węglowy? 
Czy wiedzieliście, że co roku Europejczycy kupują prawie 
26 kg tekstyliów i usuwają niemal połowę takiej ilości? 
Jak myślicie, ile dwutlenku węgla jest emitowane na po-
trzeby wyprodukowania np. T-shirtu? Czy kiedykolwiek 
zastanawialiście się nad tym? Otóż szacuje się, że branża 
odzieżowa odpowiada za 10% światowej emisji dwutlen-
ku węgla, a to więcej niż emisje pochodzące z między-
narodowych przelotów i żeglugi morskiej łącznie. Czy 
wiecie, że 2,5 godziny oglądania filmu streamingowane-

SOS Ziemia

ŚLAD WĘGLOWY 
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go w jakości HD równe jest zużyciu ok. 1 kWh energii? 
Pamiętajmy o tym, oglądając wieczorem na platformie 
kolejny z rzędu odcinek ulubionego serialu.

Ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że już niewielkie 
zmiany w naszych zachowaniach zakupowych i codzien-
nym funkcjonowaniu w dłuższej perspektywie mogą 
przynieść duże korzyści dla środowiska naturalnego. Wy-
starczy, że zwrócimy uwagę na kilka poniższych aspektów.

Żywność 
•  Kupujmy produkty lokalne i sezonowe (np. na truskaw-

ki warto poczekać do maja). 
•  Ograniczmy jedzenie mięsa (zwłaszcza wołowiny).
•  Wybierajmy ryby pochodzące ze zrównoważonego 

rybołówstwa. 
•  Podczas zakupów korzystajmy z toreb wielorazo-

wych i unikajmy produktów przesadnie zapakowanych 
w tworzywa sztuczne.

•  Kupujmy wyłącznie potrzebne nam rzeczy i unikajmy 
marnotrawienia żywności.

Odzież
•  Szanujmy swoje ubrania.
•  Pożyczajmy i wymieniajmy się ubraniami z innymi lub 

kupujmy używane.
•  Kupując nową odzież, wybierajmy ubrania wyproduko-

wane w sposób odpowiedzialny, np. z materiałów po-
chodzących z recyklingu lub posiadające ekologiczne 
oznakowanie. 

Transport
•  Tam gdzie to możliwe, zamiast samochodu, wybie-

rajmy transport publiczny lub rower.

Energia i odpady
•  Zimą obniżajmy temperaturę ogrzewania o 1°C.
•  Bierzmy krótkie prysznice zamiast kąpieli w wannie.
•  Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów; naczy-

nia myjmy w sposób jak najbardziej oszczędzający 
wodę.

•  Wyłączajmy urządzenia elektroniczne (telewizory wy-
łączone tylko pilotem, pozostające w funkcji czuwania 
też zużywają prąd!) i nie zostawiajmy telefonu podłą-
czonego do prądu, kiedy bateria jest już naładowana.

•  Nie przechowujmy zbędnych danych w tzw. „chmu-
rze” (generujemy wówczas większy ślad cyfrowy!).

•  Wybierajmy produkty energooszczędne klasy A.
•  Ograniczajmy i segregujmy swoje odpady.

Czy jesteś statystycznym Polakiem? 
Czy wiecie, że statystyczny Polak odpowiada za emi-
sję 8,6 tony dwutlenku węgla rocznie? To plasuje nas 
na 39. miejscu w skali świata. Najwyższy poziom emi-

sji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej generują 
Niemcy 20,9%, na drugim miejscu jest Wielka Brytania 
12,7%, następnie Francja 10,7%, Włochy 9,7%, Polska 
8,6%, Hiszpania 7,8% oraz Holandia 4,5%. Co ważne, 
grupa tych 7 państw odpowiada za 74,9% emisji cał-
kowitej Unii Europejskiej. Natomiast do grupy państw 
o najniższym poziomie emisji w Unii należą: Rumunia, 
Łotwa, Szwecja, Chorwacja i Węgry z poziomem emi-
sji poniżej 6 ton. Globalnie niechlubnym liderem cał-
kowitych emisji gazów cieplarnianych są Chiny, a za-
raz po nich – USA.

Jeśli ciekawi Cię, jaki dokładnie jest Twój ślad węglo-
wy, to odwiedź stronę ONZ: https://offset.climate-
neutralnow.org/footprintcalc. 

Jeszcze nie wszystko stracone!
Aby móc skutecznie dbać o środowisko na terenie po-
szczególnych gmin w Polsce powstały Gminne Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, potocz-
nie zwane PSZOK-ami. To specjalnie zorganizowane 
miejsca, w których mieszkańcy danej gminy mogą bez-
płatnie pozostawić swoje odpady komunalne, takie jak:
– odpady wielkogabarytowe;
–  odpady poremontowe i rozbiórkowe (limit do 500 kg 

na rok dla jednej nieruchomości);
–  odpady bio;
–  zużyte opony (pochodzące z pojazdów o dopusz-

czalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zastrzeżeniem 
limitu do 8 sztuk rocznie dla jednej nieruchomości);

–  elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, jak również baterie i akumulatory;

–  przeterminowane leki i chemikalia;
–  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycz-

nych powstałych w gospodarstwie domowym w wy-
niku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substan-
cji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

Nasz gminny PSZOK zlokalizowany przy ul. Dwor-
kowej w Starych Babicach dostępny jest:
–  w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): 

od wtorku do piątku w godz. 14:00–18:00 oraz 
w soboty od 10:00 do 16:00;

–  w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca): 
we wtorki, czwartki i soboty od 12:00 do 16:00.
Do Punktu można odwieźć praktycznie wszystkie 

odpady, powstające w gospodarstwach domowych. 
Także te, które zawierają niebezpieczne materiały czy 
substancje. To bardzo ważne, by tego typu odpady 
(np. baterie czy zużyte tonery) trafiły do PSZOK-u, 
skąd zostaną przekazane do recyklerów, zajmujących 
się ich przetwarzaniem. Nie wszyscy wiedzą, że jedna 
zużyta bateria z pilota samochodowego jest w stanie 
zatruć aż 400 litrów wody! Pamiętajmy przy tym, że 
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przeterminowane leki oddamy za darmo także w ap-
tekach, a gdy kupimy nowy toner do drukarki czy 
sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie 
odebrać od nas tego samego rodzaju stary, zużyty 
sprzęt. Co ważne, PSZOK nie przyjmuje odpadów, 
których ilość lub rodzaj wskazują na pochodzenie 
z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie 
problematycznych odpadów w zwykłych pojemni-
kach do segregowania odpadów lub wręcz porzu-
canie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych  
(np. w lasach, na polach). Powoduje to wielkie straty 
dla przyrody i finansów publicznych, które wydaje się 
na oczyszczanie takich miejsc. W dodatku porzucanie 
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
jest zarówno wyjątkowo naganne, jak i prawnie zabro-
nione. Na szczęście dzięki obecnym wokół nas syste-

mom kamer coraz łatwiej ustalić, kto je po-
rzucił. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać 
wodę i glebę, po prostu zawieźmy odpady 
do PSZOK-u. Z jego regulaminem zapoznać 
się można na stronie: https://stare-babice.pl/
ochrona-srodowiska/odpady/gminny-punkt-
-selektywnej-zbiorki-odpadow/

Co dalej?
Wspomnieć należy, że Gmina Stare Babice 
zachęca do zostawiania w PSZOK-u rzeczy, 
które mogą zostać wykorzystane ponow-
nie przez innych. Chodzi m.in. o przedmioty 
używane, takie jak: wciąż działające sprzęty, 
meble, zabawki, książki itp. Powinny to być 

rzeczy sprawne, czyste i nieposiadające uszkodzeń 
stwarzających zagrożenie. W ten sposób dajemy 
im drugie życie i przyczyniamy się do mniejszego 
eksploatowania zasobów naszej planety, a tym sa-
mym zmniejszenia śladu węglowego. Więcej infor-
macji na ten temat przeczytać można na stronie:  
https://stare-babice.pl/oddaj-nie-wyrzucaj/. 

Jednego możemy być pewni: wspólnie możemy 
walczyć z globalnym ociepleniem poprzez dokony-
wanie w naszym codziennym życiu przyjaznych dla 
środowiska wyborów. Warto zwolnić tempo. Odpuścić 
obejrzenie trzeciego z rzędu odcinka serialu na ulubio-
nej platformie czy scrollowanie Facebooka lub Insta-
grama w poszukiwaniu news’ów. Po prostu wyłączajmy 
komputer, wygaszajmy telefon i częściej wychodźmy 
na spacery, dla zdrowia naszego i naszej planety.

tekst: UGSB/JK; foto: Adobe Stock

Zainstalowaliśmy czujniki powietrza 
Czyste powietrze to jeden z priorytetów działań 
proekologicznych, który musi przekładać się na kon-
kretne działania. Należy przede wszystkim zapobie-
gać zanieczyszczeniom (wymieniać stare piece, dbać 
o jakość paliw), ale także kontrolować obecny stan 
jakości tego, czym oddychamy. 

Dzięki finansowaniu z budżetu sołeckiego Blizne 
Łaszczyńskiego w styczniu zainstalowano trzy czujniki 
jakości powietrza.

Jeden z nich znalazł się przy kapliczce w Bliznem 
Łaszczyńskiego i wyposażony jest w autonomiczne za-
silanie z panelu fotowoltaicznego. Drugi umieszczony 
został na ulicy Granicznej, a trzeci – na budynku przed-
szkola w Bliznem Jasińskiego. Dodatkowo zainstalo-
wany jest tam zewnętrzny ekran LED, który pokazuje 
pomiary jakości powietrza, temperaturę i ciśnienie. 
Wewnątrz przedszkola znalazł się zestaw edukacyj-

ny, który wyświetla wyniki pomiarów oraz materiały 
informacyjne dla dzieci i nauczycieli. Dzięki temu, na 
podstawie informacji o jakości powietrza, łatwiej jest 
decydować o wyjściu z dziećmi na dwór. Czujnik po-
wietrza oraz zestaw edukacyjny są połączone z siecią 
ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Jest to program 
informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany 
przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współ-
pracy z Polskim Alarmem Smogowym.

opr. AK

Zagajnik w kształcie serca  
na polu rzepaku; Skarszyn 
pod Trzebnicą (okolice Wrocławia)
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Remont Cmentarza Wojennego 
w Starych Babicach zakończony!
Babicka nekropolia, na której spoczywają Obrońcy Ojczyzny z 1939 r., Po-
wstańcy Warszawscy, a także cywilne ofiary wojny została pod koniec ubie-
głego roku gruntownie wyremontowana. Zmieniono również symbolikę po-
mników: order Virtuti Militari zastąpił dotychczasowy Krzyż Grunwaldu, 
orzeł wojskowy odzyskał koronę, inne znaczenie uzyskały także napisy na 
pomnikach i tabliczkach nagrobnych. Inwestycja sfinansowana została z re-
zerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. 
 
Gmina Stare Babice już w 2019 roku wystąpiła do Wo-
jewody Mazowieckiego z prośbą o środki finansowe na 
odnowienie cmentarza wojennego. Nie udało się ich 
wówczas uzyskać, toteż wniosek o dotację złożono tak-
że w ubiegłym roku. Starania gminnych władz przyniosły 
oczekiwany rezultat. – Ku naszej radości wniosek o do-
finansowanie remontu cmentarza został rozpatrzony 
pozytywnie – mówi Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 
Sumka. – Pojawiła się u nas firma, która wykonała na 
zlecenie Wojewody wszystkie niezbędne prace. Bardzo 
się cieszę z tej rewitalizacji, cmentarzowi przywrócono 
godny wygląd. My jako samorząd miniony rok również 
zakończyliśmy inwestycją w tym miejscu – cmentarz 
uzyskał podświetlenie: masztu flagowego, pomnika 
i bramy głównej, a rok wcześniej przed wejściem stanę-
ła tablica informacyjna, w której zawarto historię tego 
Miejsca Pamięci Narodowej. W mojej ocenie, dzięki tym 
wszystkim działaniom, nasz babicki „Grób Nieznanego 
Żołnierza” uzyskał odpowiednią godność i rangę. Bardzo 
dziękuję Panu Wojewodzie Mazowieckiemu Konstante-
mu Radziwiłłowi i całemu zespołowi ekspertów zajmu-
jących się renowacją cmentarza za przeprowadzenie 
wszystkich prac. Przywróciły one należną pamięć, sza-
cunek i godność spoczynku naszym bohaterom.

W TROSCE O PRAWDĘ HISTORYCZNĄ
Przeprowadzenie prac remontowych stało się okazją do 
przywrócenia na babickim cmentarzu wojennym prawdy 
historycznej. – Pomniki na cmentarzu powinny świad-
czyć o tym, z kim nasi żołnierze walczyli, jakie symbo-
le wojskowe posiadali i jakie odznaczenia otrzymali za 
swoje bohaterstwo – mówi dr Piotr Oleńczak – Kierow-
nik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej Biura Wo-
jewody Mazowieckiego. – Żołnierze Wojska Polskiego 
walczący we wrześniu 1939 r. na czapkach mieli orzeł-
ki wz. 19 – z koroną, walczyli z niemieckim najeźdźcą, 
a nie z hitlerowskim okupantem, bo przecież okupacja 
rozpoczęła się dopiero później, po zakończeniu walk. 
Wśród poległych są kawalerowie Krzyża Virtuti Militari, 
który jest naszym najstarszym i najwyższym odznacze-
niem wojskowym, stąd na pomniku umieszczony został 
właśnie ten symbol. Krzyż Grunwaldu, który był tam 
do grudnia 2021 r., został ustanowiony na mocy decy-
zji komunistycznych władz powojennej Polski dopiero 
w 1944 r. Również słowo „hitlerowcy” zastąpione zostało 
słowem „Niemcy” bowiem w 1939 r. nie było wątpliwo-
ści, z kim walczą na Ziemi Babickiej polscy żołnierze. Na 
terenie całego województwa mazowieckiego przywra-
camy prawdę historyczną. Pod opieką Wojewody znaj-
dują się 1324 groby i cmentarze wojenne. W ciągu roku 
jesteśmy w stanie przeprowadzić ok. 40–50 remontów 
– powiedział dr Oleńczak.

KRZYŻ GRUNWALDU MIAŁ UWIARYGODNIAĆ PO-
WOJENNE WŁADZE
Krzyż Grunwaldu umieszczono na pomniku w Starych 
Babicach w 1970 r. Warto sięgnąć do źródeł i przekonać 
się, że miał on rodowód komunistyczny. W 1943 r. o ist-
nieniu tego odznaczenia informował regulamin Gwardii 
Ludowej, rok później ustanowił je dekret Krajowej Rady 
Narodowej, której przewodniczącym był Bolesław Bierut, 
a członkami m.in. Edward Osóbka i Michał Żymierski (do-
wódca AL). W statucie sprecyzowano zasługi i czyny bo-
haterskie na polu walki, za które nadawano jedną z trzech 
klas krzyża. Order miał być symbolem walki z Niemcami, 

Podczas kwerendy odkryto, że kilku żołnierzy WP  
poległych w rejonie Babic było wyznania mojżeszowego,  
dziś spoczywają pod Gwiazdą Dawida
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HISTORIA

dlatego też nawiązano do tradycji Grunwaldu. Osta-
teczny projekt Krzyża Grunwaldzkiego powstał w Mo-
skwie, w lipcu 1944 r. Zadanie to realizował wówczas 
Mieczysław Berman kierownik pracowni graficznej ber-
lingowskiej 1 Dywizji Piechoty. Ludowy komisarz spraw 
zagranicznych Wiaczesław Mołotow zadecydował, że 
pierwsza partia orderów KG i taśm orderowych zostanie 
wykonana w Moskwie. Komunistyczna propaganda ZSRR 
kreowała wówczas mit Grunwaldu, jako historycznego 
braterstwa broni Rosjan i Polaków w walce z naporem 
germańskim. Głoszono także ideę nowego Grunwaldu, 
którego wyrazicielami mieli być działacze PPR i ludzie pro-
pagujący wielkość Związku Sowieckiego, walczący o wy-
zwolenie narodowe i społeczne. Odznaczenie Krzyża 
Grunwaldu zrównano wów-
czas z Krzyżem Virtuti Mili-
tari głosząc zasadę, że każdy 
żołnierz uhonorowany KG 
ma prawo do niezwłoczne-
go awansu o jeden stopień. 
Początkowo zdecydowana 
większość osób odznaczo-
nych Krzyżem Grunwaldu 
pochodziła z kręgów PPR, 
GL i AL. Nadawano go także 
funkcjonariuszom NKWD 
za aktywne zwalczanie pol-
skiego podziemia niepodle-
głościowego. Ze względów 
propagandowych Krzyże 
Grunwaldu nadawano rów-
nież pośmiertnie osobom 
zasłużonym, otrzymali je 
m.in. gen. Władysław Sikorski i Stefan Starzyński. W latach 
1943–1985 dokonano 5827 nadań Krzyża Grunwaldu, nie 
tylko różnym osobom, wśród których był np. pierwszy 
radziecki kosmonauta Jurij Gagarin, ale także jednostkom 
wojskowym, czy nawet Miastu Stołecznemu Warszawie. 
W dzisiejszych czasach symbol ten jest wycofywany 
z przestrzeni publicznej. 

OKIEM EKSPERTÓW
Wszystkie prace przeprowadzone na Cmentarzu Wo-
jennym w Starych Babicach realizowała fundacja „Nie 
Zapomnij o Nas” reprezentowana przez prezesa zarządu 
Patryka Markuszewskiego i koordynatora ds. pamięci 
historycznej Remigiusza Stefani. Jak poinformowali nas 
przedstawiciele fundacji, na babickiej nekropolii prze-
prowadzono szeroki zakres prac renowacyjnych. Poczy-
nając  od bramy cmentarnej, gdzie remontowi poddano 

elementy metalowe i murowane, poprzez pomnik przy 
wejściu, aż po pomnik w głównej alei. W wielu miejscach 
podniesiono i wyrównano teren cmentarza, wymieniono 
chodniki i uzupełniono alejki między polami grobowymi. 
Wymieniono także tabliczki epitafijne i uzupełniono ob-
ramowania pól grobowych. Prace kamieniarskie wykonała 
firma „Granity Skwara”. 

Oprócz zagadnień typowo technicznych przeprowa-
dzono także kwerendę historyczną, która zaowocowała 
weryfikacją danych dotyczących osób pochowanych na 
babickim cmentarzu. Poszukiwania wykonano na podsta-
wie źródeł znajdujących się w zasobach dokumentalnych 
wojewody mazowieckiego, księgi pochowanych, zesta-
wienia danych: żołnierzy walczących nad Bzurą, Batalionu 
Obrony Narodowej, Batalionu Stołecznego i IPN. W wy-
niku tych działań na kilku tabliczkach zmieniono błędnie 
podane stopnie wojskowe, imiona i daty śmierci. W kilku 

miejscach tabliczki nieprawidłowo określały miejsce po-
chówku poległych, a jeden z żołnierzy był upamiętniony 
w dwóch miejscach cmentarza. Wszystkie odkryte nie-
prawidłowości zlikwidowano. W trakcie kwerendy odkry-
to, że na cmentarzu pochowano 15 osób wyznania moj-
żeszowego. Dla tych ofiar krzyże zamieniono na słupki 
z Gwiazdą Dawida. Podczas renowacji posadzono także 
nową roślinność – rozchodniki, ale efekt prac ogrodni-
czych będzie widoczny dopiero na wiosnę – powiedzieli 
przedstawiciele fundacji.

tekst/foto: Marcin Łada 

 Źródła: M. Korkuć „Polityka orderowa PRL”, K. Madej 

„Polskie symbole wojskowe”. Czytelnikom zainteresowanym 

historią Krzyża Virtuti Militari polecamy artykuł opublikowany 

w Gazecie Babickiej nr 1 z 2021 r. Archiwalne numery dostępne 

są na stronie: https://stare-babice.pl/gazeta-babicka/.

Orzeł na pomniku przy wejściu odzyskał koronę. Dziś wygląda 
tak, jak na czapkach żołnierzy Wojska Polskiego w 1939 r.

Na głównym pomniku widnieje dziś Order Virtuti Militari, zmieniono również inskrypcję
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BIBLIOTEKA

Bibliotekarze literacko zapraszają,  
bibliotekarze przypominają!
Sejm RP, doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanowił 
rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. W uchwale podkreślono, że Konopnicka była „jedną z najwybitniejszych 
pisarek w historii literatury polskiej”. W bieżacym roku przypada 180. rocznica jej urodzin. Aby upamiętnić 
autorkę oraz przybliżyć jej twórczość i sylwetkę, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.

ZAPRASZAMY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży będą-
cych czytelnikami Biblioteki Publicznej Gminy Stare 
Babice. Zadanie polega na wykonaniu pracy inspiro-
wanej dziełami literackimi Marii Konopnickiej, zgodnie 
z poniższymi założeniami: 
•  format nie może być mniejszy niż A4 i nie większy 

niż A3;
•  technika wykonania dowolna np.: rysunek, praca ma-

larska, kolaż, forma płaska – nie trójwymiarowa. 
Prace można zgłaszać do 30 marca. Organizator 

Konkursu przyzna nagrody w postaci „literackich toreb 
niespodzianek” za I, II i III miejsce w każdej z katego-
rii (w podziale na klasy uczniów szkół podstawowych:  
I–III; IV–VI; VII–VIII). Serdecznie zapraszamy do udziału. 
Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka-starebabice.pl.

PRZYPOMINAMY
Czytelnik korzystający ze zbiorów babickiej biblioteki 
zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu (https://
biblioteka-starebabice.pl/regulamin), który określa wa-
runki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Prosimy pamiętać, aby wybierając się do biblioteki 
zabrać ze sobą kartę czytelnika, bez której dyżuru-
jący bibliotekarz nie wypożyczy niczego z naszych 
zbiorów. Istnieje możliwość używania telefonu jako 
karty bibliotecznej, dlatego kartę czytelniczą można 
mieć jako zdjęcie w telefonie lub jako kartę z kodem 
2D w postaci obrazka (aplikacji) na ekranie telefonu.

Babicka biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom naszych mieszkańców-czytelników, od 
2016 roku nie pobiera opłat za przetrzymanie książek 
i audiobooków, w związku z tym prosimy o termino-
we zwroty. Okres korzystania z materiałów bibliotecz-

nych można przedłużyć przed jego upływem: 
osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę in-
ternetową biblioteki, pod warunkiem, że wypo-
życzona książka nie została wcześniej zarezer-
wowana przez innego czytelnika. Przy kontakcie 
telefonicznym użytkownik zobowiązany jest 
podać numer karty bibliotecznej. Przedłużenie 
może dotyczyć tylko pozycji, których terminu 
zwrotu jeszcze nie minął. 

Jeżeli użytkownik ma zablokowane konto z po-
wodu przetrzymywania wypożyczonych materia-
łów bibliotecznych, nie może wypożyczyć innych 
do momentu odblokowania konta. W przypadku 
przetrzymania materiałów bibliotecznych powy-
żej 6 miesięcy nastąpi ograniczenie w ilości łącz-
nych wypożyczeń na koncie. Wówczas użytkow-
nik przez 3 miesiące będzie mógł wypożyczyć 
tylko jedną sztukę. 

Każdy może również korzystać ze swojego 
konta online. Po zalogowaniu możliwe są m.in.: 
rezerwacja, zamawianie książek i audiobooków, 
prolongowanie pozycji już wypożyczonych, 
czy sprawdzenie historii czytelniczej.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

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

Stare Babice, dnia 02.02.2022 r.
Znak sprawy: RPP.6721.2.2022

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługo-

wych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.), art. 39 ust. 

1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, 

Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice 
wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z  dnia 

26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie 
Stare Babice i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz 
Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r., w zakresie wprowadzonych następujących zmian.

W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany:
•  Zmiany ustaleń dla obszarów nr 2, 4, 9, 10,
•  Zmiany zapisów dotyczących stref sanitarnych od cmentarzy.
Zmiany wprowadzone w  tekście projektu planu i  tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem 

i podkreśleniami. 
W niezbędnym zakresie zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian, udostępniony zostanie do wglądu od 23 lutego 

do  17 marca 2022 r.   Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy 
urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury 
planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Obowiązują zgłoszenia chęci udziału w dyskusji publicznej, a przypadku przekroczenia dozwolonej liczby 
osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji 
na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 
2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
może wnieść uwagi. 

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

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 3 kwietnia 2022 r. włącznie.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta 

Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce 
„Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

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

Wójt Gminy Stare Babice
/–/

Sławomir Sumka

UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej 

zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 04 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 3 marca 2022 r.
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Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 02.02.2022 r.
Znak sprawy: RPP.6721.1.2022

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 

pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin  oraz  uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 27 lutego 2020  r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin, w zakresie wprowadzonych następujących zmian.

W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany:
•  dla terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 2,0 na 1,5,
•  dla terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana definicji minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,
•  dla terenów MN2 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – tożsamych z terenami MN2 objętymi ustaleniami mpzp z 2011r. – zmiana ustaleń w zakresie maksy-

malnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 1,2 na 0,9,
•  dla nowych terenów MN2 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 0,9 na 0,6, 
•  dla terenów MN3 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 1,1 na 0,75,
•  dla terenów MNU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy 

– z 2,0 na 1,2,
•  wyznaczenie drogi gminnej pomiędzy terenami 2MW i 3MW jako przedłużenia drogi 9KDD,
•  zmiana nr terenu 18MN na teren 22MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu 2US/ZP/WS,
•  przeznaczenie terenu 1U2 – terenu zabudowy usługowej komercyjnej na teren 4U1 – gminnych usług celu publicznego,
•  przeznaczenie części terenu 1aCU2 i 2CU2 – terenów centrum usługowego na teren 2Ks i 3Ks – parking P&R.
Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem i podkreśleniami. 
W niezbędnym zakresie zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko. 
Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem i podkreśleniami. Zmiany 

na rysunku projektu planu wyróżniono kolorem czerwonym. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian, udostępniony zostanie do wglądu od 28 lutego do 21 marca 2022  r.   

Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej  
https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w  Borzęcinie Dużym, 
ul. Warszawska 828.

Obowiązują zgłoszenia udziału w dyskusji publicznej, a przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie 
obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym).

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

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

Zgodnie z art. 18 ust.  1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

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

czalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2022r. włącznie.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, 

z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejsco-
we w przygotowaniu”..

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

Wójt Gminy Stare Babice
/–/

Sławomir Sumka
Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=447

UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej 

zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 04 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 10 marca 2022 r.
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Zebraliśmy prawie 7 ton elektroodpadów! 
W grudniu mieszkańcy naszej gminy gremialnie 
przystąpili do akcji związanej ze zbiórką elektro-
śmieci, z której dochód przeznaczony był na lecze-
nie maleńkiej Gabrysi, chorej na SMA1.

Akcja prowadzona była przez firmę Czech Recykling 
pod patronatem Urzędu Gminy Stare Babice. 

Od 3 do 19 grudnia można było przywieźć zużyte 
sprzęty elektroniczne na miejsce zbiórki, na parking 
Parkuj i Jedź w Starych Babicach. 

Przekazano 6955 kg zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, wśród którego znajdowały się: duże 
i małe artykuły gospodarstwa domowego, baterie, aku-
mulatory, komputery, kable. Zebrana kwota wyniosła 
1878 zł. Firma Przekazała wpłatę 2000 zł na rzecz fun-
dacji: www.siepomaga.pl/wplata/MASA3D9N.

Dziękujemy w imieniu Gabrysi, jej rodziców i naj-
bliższych. Ciągle można jeszcze wpłacać datki na le-
czenie dziewczynki. Na tę chwilę zebrane jest prawie 
1,5 miliona złotych z potrzebnych 9 000 000 zł, ważna 
jest więc każda złotówka! 

tekst: UGSB, GB

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zaprasza: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do składania wniosków o skierowanie na szkolenie 

(w celu nabycia, zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych); pracodawców do składania wniosków 
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Pracy www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl,  
u Doradcy Klienta Indywidualnego lub pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 120, 128

w ramach projektu  
Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV) 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

w ramach projektu
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie warszawskim 
zachodnim (IV)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego
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OFERUJEMY
·  Badanie okulistyczne dorosłych i dzieci wykonywane  
przez specjalistę okulistyki

·  Komputerowe badanie wzroku najnowszymi urządzeniami
· Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
· Obszerne badanie dna oka
· Dobór korekcji okularowej
· Dobór soczewek kontaktowych

·  Profesjonalne doradztwo w doborze opraw okularowych
·  Okulary korekcyjne
·  Najwyższej jakości soczewki okularowe
·  Okulary przeciwsłoneczne
·  Akcesoria do okularów
·  Drobne prace naprawcze opraw okularowych

Nowe miejsce na mapie Starych Babic!

tel: 500 804 414Strefa Oka Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice
ul. Pocztowa 2

Zapraszamy serdecznie

Sterfa Oka
Okulistyka i OPTYK



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

SERWIS DRUKAREK
 I PLOTERÓW

Tonery i Tusze  
(oryginały i zamienniki),  

Drukarki

tu je
ste

śm
y!

94A



602 219 854

Certyf 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

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

ul. Warszawska 291, Zielonki-Parcela



numer licencji 
19611

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

N A T U R A L N Y  ŚW I A T  Z D R O W I A  B E A T A  S I U D A
Z A P R A S Z A  N A  L E C Z E N I E  P I J A W KĄ  L E K A R S KĄ

N A S TĘP U JĄC Y C H  C H O R Ó B :

TERAPIE NATURALNE
781-162-320 www.facebook.com/Hirudoterapia Beata Siuda

-ŻY L A K I
- B Ó L E  S T A W Ó W ,  N P .  K O L A N O W E G O
- R W A  K U L S Z O W A
- U R A Z Y  S P O R T O W E
- M I G R E N Y / Z A T O K I



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

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

S E R W I S  K O M P U T E R O W Y
• PRZYSPIESZANIE LAPTOPÓW
• SKLADANIE KOMPUTERÓW PC
• KOMPUTERY GAMINGOWE
• ODZYSKIWANIE DANYCH

S TA R E  B A B I C E ,  U L .  R Y N E K  1 5  L O K .  2 ,  T E L .  6 0 7  0 3 7  3 8 5




