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Wszystkim Dzieciom
z okazji ich święta
życzymy wielu powodów
do radości i uśmiechu!
Niech każdy dzień
będzie wyjątkowy i niesie ze sobą
moc pozytywnych doświadczeń
Redakcja Gazety Babickiej

Szanowni Państwo,
w dobie wyzwań, jakie niosą zmiany klimatyczne, pod koniec kwietnia wspólnie
z GPK Eko-Babice Sp. z o.o. zorganizowaliśmy konferencję pn. „Wpływ zmian
klimatu na gospodarkę wodną”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kampinoski Park Narodowy. Wspólnie
z ekspertami szukaliśmy rozwiązań systemowych zapewniających m.in. ochronę
przed podtopieniami oraz powodziami, a także umożliwiających łagodzenie
zagrożeń pojawiających się w wyniku wystąpienia suszy. Wierzę, że wydarzenie to na stałe wpisze się w babicki
harmonogram akcji ukierunkowanych na sprawy klimatu oraz gospodarki wodnej i zapoczątkuje owocną
współpracę na tej płaszczyźnie.
Za nami także wydarzenia o charakterze kulturalnym i religijno-patriotycznym poświęcone
m.in. uroczystościom Katyńskim oraz obchodom Święta Konstytucji 3 Maja. Wyjątkowe koncerty z okazji
231. rocznicy uchwalenia konstytucji pozwoliły upamiętnić to niezwykle ważne w historii Polski wydarzenie.
Wraz z nadejściem ciepłych, słonecznych dni rozpoczynamy cykl plenerowych imprez. Już w maju odbędzie
się bezpłatny Festiwal Filmów Stanisława Barei, na który zapraszam wszystkich wielbicieli jego twórczości.
Od 20 do 29 maja w kilku miejscach na terenie naszej gminy oraz w Centrum Kultury Izabelin będzie
można zobaczyć aż sześć kultowych filmów tego niezwykłego reżysera. Z kolei pasjonatów aktywnych
form spędzania wolnego czasu zachęcam do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym, organizowanym
przez Stowarzyszenie „Borzęcin” wraz z GOSiR Stare Babice. Wspólnie ze Starostą Powiatu Warszawskiego
Zachodniego mam zaszczyt objąć patronatem honorowym to promujące zdrowy styl życia wydarzenie.
W kontekście planowanych inwestycji mam przyjemność przekazać Państwu bardzo dobre informacje. Otóż
w ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały cztery nabory w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Dotacje przyznane zostały na: piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza, stworzenie nowego terenu zieleni
w miejscowości Blizne Jasińskiego, pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Stare Babice
oraz projekty sołeckie dotyczące miejscowości: Borzęcin Mały, Blizne Łaszczyńskiego, Janów i Zielonki-Wieś.
Obecnie czekamy na wyniki kolejnych naborów, o których na bieżąco będziemy Państwa informowali.
Z tematów inwestycyjnych warto zaznaczyć, że trwają prace związane z budową przepompowni ścieków
„Miła” zlokalizowanej u zbiegu ulic Reymonta i Miłosza oraz kanału grawitacyjnego w Latchorzewie, który
przejmie ścieki ze wschodniej części gminy Stare Babice. Inwestycja ta odciąży istniejącą sieć kanalizacyjną
i usprawni obecnie funkcjonujący układ odprowadzania ścieków ze wschodniej części gminy do oczyszczalni
ścieków; wyeliminuje również lokalne podtapianie sieci oraz piwnic, występujące podczas intensywnych opadów
deszczu i anomalii pogodowych.
Aktualnie finalizowane są także prace związane z przygotowaniem koncepcji dla dwóch obiektów:
– nowego, gminnego przedszkola w Borzęcinie Dużym dla ok. 200 dzieci z wydzieloną częścią senioralną;
– kompleksu sportowego w Zielonkach-Parceli, zawierającego m.in. stadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie,
skatepark oraz pumptrack.
Więcej na temat ww. inwestycji przeczytacie Państwo na łamach Gazety Babickiej.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
wszystkim Mamom życzę dużo zdrowia,

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

dumy ze swoich pociech
oraz mnóstwa radości
i szczęścia, nie tylko w tym
wyjątkowym dniu.
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Katyń to część naszej tożsamości narodowej
W niedzielę 24 kwietnia po raz kolejny uczciliśmy pamięć polskich oficerów i funkcjonariuszy zamordowanych 82 lata temu w Katyniu i innych miejscach straceń na Wschodzie oraz członków delegacji prezydenckiej, którzy zginęli tragicznie 12 lat temu pod Smoleńskiem.
Coroczna uroczystość religijno-patriotyczna rozpoczęła
się mszą św. celebrowaną przez ks. prałata dr. Grzegorza
Kozickiego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. W nabożeństwie wzięły udział poczty
sztandarowe: babickich Kombatantów / ZOR RP, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Babic, Gminy Stare Babice i Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Wśród
licznych uczestników uroczystości znaleźli się: przedstawiciele poseł na Sejm RP Anity Czerwińskiej, starosta Jan
Żychliński, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Katarzyna
Sońta, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk
Kuncewicz oraz wielu przedstawicieli miejscowych urzędów i organizacji.
Tradycyjnie po mszy świętej uczestnicy uroczystości
przeszli do babickiej Alei Dębów Katyńskich. Zastępca Wójta Gminy Katarzyna Sońta i Prezes Koła Związku
Oficerów rezerwy RP im. Radiostacji Babice Marcin Łada
wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym odegrano sygnał „Cisza”.
Katarzyna Sońta powiedziała m.in.: Gdy 12 lat temu
samorząd gminy Stare Babice wraz z lokalnymi patriotami tworzyli tę Aleję, wydawało się, że będzie ona
jedynie miejscem wspomnień i refleksji historycznych
– słowem Miejscem Pamięci Narodowej dla młodzieży i dla nas wszystkich. Dziś realia wojny na Ukrainie,
tak blisko polskich wschodnich granic sprawiają, że zagadnienia zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD
postrzegamy zupełnie inaczej. Wszystkie te fakty, które
mają miejsce w ostatnim czasie, budzą grozę i przynoszą wiele obaw, co do naszej przyszłości i perspektyw
pokoju w Europie.
Podczas uroczystości głos zabrał także Marcin Łada
– Prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach. Powiedział,
4
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że w dniu poprzedzającym uroczystość odbył się pogrzeb prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej – żony
ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego,
upamiętnionego w babickiej Alei Dębów Katyńskich.
– Pani Prezydentowa odwiedziła naszą gminę kilka
lat temu, spotkała się z władzami gminy i z młodzieżą
szkolną w Koczargach Starych, zwiedziła także Aleję
Dębów Katyńskich i tereny Radiostacji Babice. Była to
dla nas niezapomniana wizyta. Pierwsza Dama łączyła w sobie niezwykłą elegancję z bardzo bezpośrednim
i ciepłym podejściem do wszystkich otaczających ją
osób. Przekazała wówczas naszej młodzieży patriotyczne przesłanie – szanujcie Polskę, naszą niepodległą Ojczyznę, bądźcie z niej dumni. Nasze pokolenie – mówiła
– straciło niepodległość, na wolność musieliśmy czekać
wiele lat, a dla człowieka nie ma nic gorszego niż utrata
własnej Ojczyzny. Karolina Kaczorowska była przedstawicielką niezwykle doświadczonego pokolenia. Została
zesłana na Syberię, później opuściła Związek Radziecki
z armią gen. Władysława Andersa, dostała się do Iranu,
przebywała w obozie w Ugandzie, aż wreszcie tułaczy
los zaprowadził ją do Anglii. Do Polski przyjechała po latach, kiedy to jej mąż – prezydent Ryszard Kaczorowski
przekazywał insygnia władzy Prezydenta II RP – Prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. Dziś Pani Prezydentowa
spoczywa razem ze swoim mężem w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.
Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki przy
pomniku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej
i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Cześć Ich Pamięci!
opr.: AK / foto: UGSB
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Witaj majowa jutrzenko
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się uroczysty koncert polskiej muzyki historycznej. Na
wydarzenie zaprosili mieszkańców Wójt Gminy
Stare Babice Sławomir Sumka oraz Dyrektor Domu
Kultury Stare Babice Janusz Czaja.
Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego
zagrała pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. Towarzyszyły jej występy wokalne Chóru Babiczanie oraz solistów:
Magdaleny Schabowskiej, Wojciecha Gierlacha wraz
z córką Laurą, Andrzeja Mazura, Piotra Starzyńskiego
oraz Jana Drzewińskiego i Edwarda Rumowskiego.
Koncert rozpoczął skoczny Kurdesz, a następnie
wykonane zostały utwory muzyki polskiej okresu zaborów, w tym tradycyjnie Mazurek 3. Maja obok oryginalnego poloneza Dawne czasy sprzed 1750 r. i Hymnu

do miłości ojczyzny. Ten utwór wykonał artysta Polskiej
Opery Królewskiej – Wojciech Gierlach.
Podczas koncertu wysłuchaliśmy opowieści o pełnych
cierpienia czasach rozbiorów i przypomnieliśmy sobie

wspaniałych Polaków, których sensem życia była miłość
do Ojczyzny.
Wyjątkowym punktem programu było odegranie
i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, ale też
innych utworów takich jak Warszawianka czy Jak długo
w sercach naszych.
Student I roku warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Krzysztof Paź wykonał Poloneza es-moll, zwanego Melancholijnym, Fryderyka
Chopina. To utwór zabarwiony mrocznymi nastrojami
pokazujący tragedię polskich rodzin.
Klimat tamtych czasów przybliżyły nam również historyczne obrazy wyświetlane w tle, ale przede wszystkim
efektowne stroje z tamtej epoki, w których wystąpili
soliści.
3 maja to również dzień obchodów katolickiego święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z tej okazji Pani Magdalena Schabowska przepięknie wykonała
pieśń Ave Maria z 1859 roku.
Koncert dofinansowany był przez firmę Mal-Bud-1
Sp. z o.o. sp.k. reprezentowaną przez Piotra Skwarę –
Prezesa Zarządu oraz przez firmę Multibud reprezentowaną przez Pana Wojciecha Ciurzyńskiego.
tekst/foto: IB
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Wody opadowe i deszcze nawalne mogą stać się
szansą, a nie problemem
Takiego wydarzenia jeszcze w Starych Babicach nie
było! 28 kwietnia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyła się konferencja pn. „Wpływ
zmian klimatu na gospodarkę wodną”.
Blisko 300 osób on-line i ponad 100 osób na Sali Widowiskowej Domu Kultury wzięło udział w konferencji
zorganizowanej przez Urząd Gminy Stare Babice oraz
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to główny
cel Agendy ONZ 2030. Według ONZ zmiany klimatu
zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom,
a także zakłócają rozwój ekonomiczny. Poważne skutki zmian klimatycznych związane są między innymi
z podniesieniem poziomu mórz i oceanów oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym gwałtownymi ulewami, które nie zasilają coraz skromniejszych
wód gruntowych, ale powodują podtopienia.
O tym jak przygotować się do tych zmian i jak na nie
reagować na poziomie lokalnym dyskutowano w Sali
Widowiskowej DK w Starych Babicach.
– To wydarzenie ma służyć wymianie informacji,
wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych
działań, skutkujących ograniczeniem
negatywnego oddziaływania zmian
klimatycznych na codzienne życie
mieszkańców. To jest punkt wyjścia
do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej – mówił jeden
z inicjatorów i gospodarz konferencji
– Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka.
Pierwsza z prezentacji dotyczyła właśnie Gminy Stare Babice i tego, jak gmina już dziś przygotowuje się do nasilających się zjawisk pogodowych związanych ze zmianą
klimatu, szczególnie w zakresie gospodarki wodnej.
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Od prawej: Prezes GPK Eko-Babice Marcin Łasiński,
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka,
prowadząca Weronika Mikołajczyk.

Pierwszy blok prezentacji „Wyzwania i szanse dla
regionu” poświęcony był sytuacji hydrologicznej
w gminie i w jej otoczeniu. Jak wiadomo, tereny zlewni rzek nie pokrywają się z podziałem
administracyjnym i by podejmowane działania były spójne, wymagają
współpracy wielu samorządów i instytucji – o czym mówiła m.in. Pani
Anna Andrzejewska z Kampinoskiego
Parku Narodowego.
Istotą drugiego bloku było wsparcie
instytucjonalne i finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką
wodną. O możliwościach takiego finansowania mówili przedstawiciele
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Anna Czyżewska –
Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu
i PPGW Wody Polskie Pan Andrzej Sadowski.
Nie zabrakło również komponentu naukowego,
gdyż tylko na poważnych naukowych podstawach
można budować spójne strategie. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele warszawskiego
SGGW, Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa. Poruszane były
problemy zielono-błękitnej infrastruktury jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu oraz uwarunkowania
retencji i dystrybucji wody.

Z ŻYCIA GMINY

W ostatniej części konferencji odbyły się
dwa panele dyskusyjne: naukowy i samorządowy. Z obu wynikały te same wnioski.
Nasilające się z każdym rokiem ekstremalne zjawiska pogodowe stwarzają realne
zagrożenia dla mieszkańców, gospodarstw
domowych oraz gospodarstw rolnych.
Taka sytuacja wymaga podjęcia szeregu
systemowych działań samorządu terytorialnego, które docelowo powinny przekładać
się na:
• ochronę przed podtopieniami oraz powodziami wywołanymi deszczami ulewnymi
Pani dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii
i nawalnymi;
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego podczas prelekcji o adaptacji
•
łagodzenie pojawiających się zagrożeń
do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą
w wyniku wystąpienia suszy;
•
poprawę jakości zielonej i błękitnej infrastruktury • edukację ekologiczną mieszkańców, w szczególności
dzieci i młodzieży;
przez stworzenie różnorodnych habitatów (siedlisk)
wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bio- • poprawę jakości wody w ciekach płynących i zbiornikach wodnych;
różnorodności w realizowanych zadaniach w zakresie
gospodarki wodnej (np. zbiorniki retencyjne) i istnie- • przywrócenie naturalnego układu hydrologicznego,
bioróżnorodności i procesów ekologicznych w systejących ekosystemach (np. rehabilitacja cieków, rehabimach wodnych;
litacja zbiorników);
• poprawę jakości życia mieszkańców poprzez genero- • spowolnienie odpływu wód opadowych i roztopowych;
wanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni zurbanizowanej (m.in. w wyniku budowy obiektów błękit- • utworzenie rezerwy wodnej dla potrzeb podlewania
zieleni.
no-zielonej infrastruktury);
Całość konferencji dostępna jest online na stronie
• zachowanie różnorodności biologicznej poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzy- konferencja – Eko-Babice | Gminne Przedsiębiorstwo
maniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorod- Komunalne.
Patronat honorowy na konferencją objęli: Narodowy
nych habitatów w inwestycjach wodnych;
• podniesienie świadomości społecznej na temat ko- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
nieczności adaptacji do zmian klimatu, zrównoważo- Kampinoski Park Narodowy i PGW Wody Polskie.
nej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie
tekst: UGSB / foto: AK
różnorodności biologicznej;

Panel dyskusyjny – DEBATA EKSPERCKA.
Od prawej: Marcin Łasiński – moderator, Andrzej Sadowski, Grzegorz Żurek, Iwona Wagner i Anna Andrzejewska.
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Koncepcja nowego gminnego przedszkola
w Borzęcinie Dużym
Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem koncepcji budowy nowego
gminnego przedszkola mającego powstać w Borzęcinie Dużym.
Działka o nr ew. 802/35, na której będzie zlokalizowany obiekt została, dzięki staraniom Gminy Stare Babice, przekazana nieodpłatnie na ten cel przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w październiku 2021 r.
Planowany budynek mieścił będzie dwukondygnacyjną część przedszkolną przewidzianą dla ok. 200
dzieci składającą się z: sal dydaktycznych, sali do ćwiczeń integracji sensorycznej (SI), sali do zajęć rytmiki,
gabinetu pedagoga i psychologa, własnej kuchni i zaplecza biurowo-socjalnego personelu.
Poza wymienionymi zaplanowano tu część przeznaczoną dla seniorów, w której znajdować się będą: sala
spotkań, sala wielofunkcyjna oraz zaplecze socjalno-szatniowe.

Przygotowana koncepcja pozwoli na rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia na realizację
obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Uruchomienie procedury oraz rozpoczęcie prac projektowych planowane jest na drugą połowę 2022 r. Budynek będzie wybudowany w technologii modułowej
na szkielecie stalowym.
Zadanie pn.: „Budowa przedszkola gminnego wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą” realizowane jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
tekst: UGSB/foto: koncepcja: MW TECHNIC Sp. z o.o.

Rozbudowa kompleksu sportowego
w Zielonkach-Parceli
Od kilku miesięcy trwa budowa drugiego
skrzydła szkoły w Zielonkach-Parceli. Doskonałą informacją jest fakt, że właśnie zostały
zakończone prace związane z opracowaniem
koncepcji zagospodarowania kompleksu
sportowego w tej samej miejscowości.
W planie zostaną uwzględnione:
• stadion lekkoatletyczny spełniający wymogi
i certyfikowany przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki składający się między innymi: z czterotorowej bieżni okrężnej długości 400 m, skoczni w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą,
skoczni o tyczce, rzutni oszczepem, dyskiem
i młotem. Wewnątrz stadionu zaplanowane
jest boisko o nawierzchni z trawy naturalnej z możliwością okazjonalnego wykorzystania do treningów
piłkarskich ze względu na przeznaczenie stadionu jako
lekkoatletycznego. Stadion będzie oświetlony, z nagłośnieniem oraz trybunami dla widzów;
• boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej;
• skatepark – tor o betonowej nawierzchni do jazdy
na deskorolkach, hulajnogach czy rolkach;

• pumptrack – tor o nawierzchni asfaltobetonowej
w kształcie ósemki, na którym występują garby (muldy) oraz profilowane zakręty do jazdy na rowerze;
• budynek wielofunkcyjny z funkcją szatniową, sanitarną, magazynową, biurową, noclegową oraz miejscami
parkingowymi;
• instalacja nawadniająca na istniejącym boisku piłkarskim.
tekst: UGSB/foto: koncepcja: WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI S.C.
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
31 marca 2022 roku odbyła się XLIII sesja Rady Gminy
Stare Babice. Radni podjęli 12 uchwał:
1. Uchwała Nr XLIII/470/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok
2. Uchwała Nr XLIII/471/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na
lata 2022–2039
3. Uchwała Nr XLIII/472/2022 w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Uchwała Nr XLIII/473/2022 zmieniająca Regulamin
Straży Gminnej Gminy Stare Babice
5. Uchwała Nr XLIII/474/2022 w sprawie przejęcia od
Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania publicznego
6. Uchwała Nr XLIII/475/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
7. Uchwała Nr XLIII/476/2022 w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice

3. Uchwała Nr XLIV/484/2022 w sprawie upoważnienia
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie
przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
4. Uchwała Nr XLIV/485/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Stare Babice
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
5. Uchwała Nr XLIV/486/2022 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Stare Babice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod adresem: https://radni.tv/jednostka/?id=7
a pełną treść uchwał znajdą Państwo na stronie https://
starebabice.bip.net.pl/ w zakładce Prawo lokalne »
Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy z 2022 roku.
opr. IB

8. Uchwała Nr XLIII/477/2022 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Stare Babice na lata 2022–2023
9. Uchwała Nr XLIII/478/2022 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany urządzeń
grzewczych opalanych paliwem stałym na instalacje
o mniejszej emisji zanieczyszczeń w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do powietrza
10. Uchwała Nr XLIII/479/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice
na rok 2022
11. Uchwała Nr XLIII/480/2022 w sprawie przekazania
skargi do rozpatrzenia według właściwości
12. Uchwała Nr XLIII/481/2022 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy.
14 kwietnia 2022 roku odbyła się XLIV sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 5 uchwał:
1. Uchwała Nr XLIV/482/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok
2. Uchwała Nr XLIV/483/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice
na lata 2022–2039
Nr 5 (308) maj 2022

9

GMINA URZĄD TEREN

Nowe technologie w Eko-Babicach
Dotychczas na spisanie wskazań wodomierzy istniał jeden sposób – inkasent odwiedzał odbiorców
w celu dokonania aktualnego, faktycznego odczytu zużycia wody. Dziś coraz chętniej przedsiębiorstwa
wodociągowe zastępują niepraktyczne spisy ręczne inteligentnymi systemami opomiarowania infrastruktury. Pozwalają one m.in. na bieżący monitoring sieci oraz zdalne i automatyczne odczyty oraz
elektroniczną obsługę klienta.
W najbliższym czasie GPK Eko-Babice będzie dysponowało systemem oraz urządzeniami do
zdalnego odczytu wodomierzy. To nie tylko jedna
z najwygodniejszych form
zbierania danych z wodomierzy, ale i komfort dla
mieszkańców, którzy podczas odczytu nie muszą
być w domu.
1 kwietnia 2022 r. podpisana
została umowa na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa urządzeń
do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek wodomierzowych) oraz systemu transmisji i przetwarzania danych w technologii LoRaWAN
wraz z infrastrukturą”.
Wykonawcą zadania jest firma Aiut Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach. W ramach podpisanej umowy wykonawca
dostarczy i skonfiguruje system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Stare Babice. W skład systemu
wchodzą między innymi nakładki na wodomierze transmitujące zdalnie odczyt licznika. Nakładki będą przesyłały i odbierały sygnał przy użyciu jednej z najnowszych
technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie
„LoRa” wpisuje się w tzw. Internet Rzeczy. Cechuje ją
bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak
również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych
urządzeń retransmitujących sygnał.
Wdrożenie systemu pozwoli m.in. na uniknięcie ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media będą opiewały faktyczne zużycie wody, co oznacza
koniec szacunków oraz nadpłat. Kolejną zaletą wdrożenia tego systemu z punktu widzenia klienta jest brak
konieczności wizyty naszego inspektora na terenie danej
posesji.
Zainstalowane na wodomierzach moduły telemetryczne będą zbierały i przesyłały dane do odpowiedniego
systemu, dzięki czemu będzie można skupić się na kluczowej analizie danych. Technologia odczytu zdalnego
znacznie zmniejsza ryzyko ludzkiego błędu lub oszustwa.
Dzięki nakładce bowiem możliwe jest wykrycie ingeren10
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cji nieuczciwych klientów, którzy
próbują wpłynąć na poprawność
pomiaru.
Nakładki LoRa mogą być
montowane bezpośrednio
na różnych typach liczników, dzięki czemu przedsiębiorstwo wodociągowe
zyskuje pełną niezależność
w kwestii wyboru producenta wodomierzy. Przesyłane tą metodą dane są oczywiście szyfrowane i służą dalszej
analizie.
Mobilny odczyt wodomierzy będzie
odbywał się zdalnie w określonych ramach czasowych, co znacznie odciąży klienta. Wiemy, że wielu
klientów oczekiwało takiego ułatwienia od dawna, dlatego już w najbliższym czasie rozpoczniemy montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy.
W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą o udostępnianie
lokali, w których umiejscowiony jest wodomierz. O dalszych pracach będziemy informować w późniejszych
terminach.
tekst/foto: GPK Eko-Babice
KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA
GODZ. 8:00–14:00
KWIECIEŃ–GRUDZIEŃ
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Przepompownia Miła
Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni jest inwestycją objętą wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach zadania pn. „Odprowadzenie ścieków ze wschodniej
części gminy Stare Babice do oczyszczalni” w okresie od maja 2019 do września 2020 r. wybudowane zostały
już dwa przewody tłoczne o średnicach Ø250mm i Ø200mm; każdy o długości 1961 m. Wybudowana została
również linia światłowodowa na potrzeby sterowania pompownią ścieków.
Trwają roboty przy drugim etapie tego zadania, tj.
przy budowie pompowni
ścieków „Miła” zlokalizowanej u zbiegu ulic Reymonta
i Miłosza oraz przy budowie
kanału grawitacyjnego w Latchorzewie, który przejmie
ścieki ze wschodniej części
gminy Stare Babice. Zbiornik pompowni ma średnicę
DN 3000 mm. Pompownia
wyposażona zostanie w trzy
pompy zatapialne, które pracować będą z wydajnością
30 dm3/s, a docelowo mogą
osiągnąć wydajność nawet
50 dm3/s. Prace budowlane
prowadzone są od października 2021 r. Obecnie intensywne działania mają miejsce
przy wyposażeniu technologicznym pompowni, elektrycznym i AKPiA oraz przy zagospodarowaniu terenu pompowni. Odbiór robót budowlanych odbył się
zgodnie z planem w kwietniu 2022 r. Wykonawcą tego
etapu robót była firma MROZEK Sp. z o.o.
Plac przed Urzędem Gminy
Stare Babice, ul. Rynek 21

Kolejnym etapem inwestycji jest zaprojektowanie kanału grawitacyjnego DN 400. Prace te są w trakcie realizacji przez firmę Usługi Projektowe Hanna Szustecka.
Będzie to kolejna bardzo istotna dla mieszkańców
inwestycja. Polega ona na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej łączącej wschodnią część gminy
z projektowaną siecią kanalizacji grawitacyjnej DN 400
w miejscowości Latchorzew, która przebiegać będzie
wzdłuż ul. Kościuszki, pomiędzy ulicami Reja i Prusa.
Obecnie Spółka jest w trakcie projektowania tej inwestycji. Aktualnie wysiłki pracowników GPK Eko-Babice
skierowane są na pozyskiwanie zgód od właścicieli nieruchomości, na których inwestycja ma być zrealizowana. Proces ten przebiega bardzo dynamicznie, bowiem
termin realizacji planuje się już na rok 2023.
Po zrealizowaniu wspomnianych inwestycji zostanie
odciążona istniejąca sieć kanalizacyjna, a ścieki zostaną skierowane kanałami tłocznymi bezpośrednio do
oczyszczalni ścieków. Nastąpi usprawnienie obecnie
funkcjonującego układu odprowadzania ścieków ze
wschodniej części Starych Babic do oczyszczalni ścieków, co wyeliminuje lokalne podtapianie sieci i piwnic
podczas intensywnych opadów deszczu i anomalii pogodowych.
tekst: UGSB/foto: IB
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Pomoc dla osób z niepełnosprawnością
i ich opiekunów
Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch
programów finansowanych ze środków Funduszu
Solidarnościowego: Opieka wytchnieniowa, który
będzie u nas już po raz trzeci oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, po raz pierwszy na terenie gminy. Programy są realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.
25 listopada 2021 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Stare Babice do realizacji programów Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej: Opieka wytchnieniowa
oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
23 lutego 2022 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka wraz ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską
podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem dwie umowy na realizację ww. programów:
pierwszą, której przedmiotem jest przekazanie środków
Funduszu Solidarnościowego w wysokości 176 256 zł
na realizację w 2022 roku opieki wytchnieniowej dla
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.
Przedmiotem drugiej umowy jest przekazanie z tego
samego Funduszu środków w wysokości 284 212,80 zł
na realizację w 2022 roku usługi asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego
wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Informujemy, że do obu programów
szukamy osób chętnych do wykonywania tych usług.
Usługi opieki wytchnieniowej zgodnie z ww. Programem mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym
realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie
adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu);
2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej
pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce
zamieszkania osoby, u której usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona (na terenie gminy Stare Babice).
12
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Usługi asystencji osobistej zgodnie z Programem
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą
świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent
osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej,
opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta
zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) o
 soby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np.
doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3) o
 soby wskazane przez uczestnika Programu lub jego
opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny
osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia
przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi
opieki wytchnieniowej lub asystencji osobistej wynosi 40 zł brutto.
Na świadczenie ww. usług zostanie zawarta odpowiednio umowa zlecenie.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach
przy ul. Rynek 21 w godzinach swojej pracy:
poniedziałek od 8:00 do 17:00;
wtorek–czwartek od 8:00 do 16:00;
piątek od 8:00 do 15:00.
tel. (022) 722 90 11 wew. 230
e-mail: gops@stare-babice.pl
tekst: GOPS/AN / foto: Adobe Stock
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To już kolejny rok, kiedy dla mieszkańców gminy Stare Babice będziemy
realizować projekt pod tytułem „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie
patologiom społecznym”, który jest współfinansowany przez Gminę
Stare Babice i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Żagle dla mieszkańców gminy Stare Babice
Rozpoczynamy nabór uczestników zajęć. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież, rodziny
z dziećmi oraz wszystkie zainteresowane osoby z terenu gminy Stare Babice. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z rodzin wielodzietnych, rozbitych,
o niskim statusie społecznym i finansowym, wycofanych, niepełnosprawnych. Od uczestników zajęć nie
wymagamy doświadczenia żeglarskiego.
W ramach projektu będziemy dla Państwa realizować:
•	Koncert szantowy, który odbędzie się 11 czerwca (sobota) od godz. 19:00 do 21:30 na Scenie Letniej w Parku Gminnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.
Wstęp wolny.
•	Rejsy po Jeziorze Dziekanowskim (Gmina Łomianki)
na jachcie typu Omega, które dają możliwość zapoznania się z żeglowaniem. Mogą być początkiem
nowego hobby, miejscem na wspólne rodzinne przeżycie nowych doświadczeń, rozbudzenie marzeń lub
sposobem na ciekawe spędzenie czasu.
•	Cykl wykładów promujących żeglarstwo. Zajęcia odbędą się na terenie gminy Stare Babice. Do 15 czerwca na stronie internetowej www.jkl.waw.pl zamieścimy dokładny terminarz zajęć.
•	Miniwyprawy żeglarskie „Śladami Pana Samochodzika”.
Odbędą się w formie czterodniowego rejsu jachtem
kabinowym typu Solina 800 po jeziorze Jeziorak. Inspiracją do miniwypraw jest powieść Zbigniewa Nienackiego „Pan Samochodzik i Kapitan Nemo”, której
akcja rozgrywa się nad tym właśnie jeziorem. Podczas
rejsu planujemy: poszukiwanie miejsc opisanych w powieści, zwiedzanie Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego, jeziora Czyste na terenie rezerwatu Jasne
(światło w tym jeziorze dociera na głębokość 14–15
metrów!). Każdego dnia będziemy nocować w innym
miejscu, a nocleg i przygotowywanie posiłków odbywać się będą na jachcie. Ostateczna trasa zostanie dostosowana do warunków hydrometeorologicznych.

•	Cykl spotkań z psychologiem to zajęcia przeznaczone dla wszystkich osób biorących udział w projekcie,
jak również dla innych zainteresowanych z terenu
gminy Stare Babice.
Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.jkl.waw.pl w ogłoszeniu na stronie głównej: Zajęcia dla mieszkańców
gminy Stare Babice. Dodatkowe informacje oraz zapisy na zajęcia i rejsy prowadzimy drogą elektroniczną:
jkl.anv@wp.pl. Decyduje kolejności zgłoszeń. Zapraszamy.
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
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Polityka senioralna na Mazowszu
„Mazowsze dla Seniorów” to nowy program wsparcia dla osób starszych, które są coraz liczniejszą i ważniejszą grupą społeczną. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył milion złotych na działalność senioralną inicjowaną przez rady seniorów i realizowaną wspólnie z samorządami gminnymi.
Wnioski o dofinansowanie projektów gminnych rad
seniorów z programu „Mazowsze dla Seniorów” samorządy gminne składały w kwietniu. Pozyskać można
było do 20 tysięcy złotych, z wkładem własnym gminy
wynoszącym 20% kosztów.
Według danych z 2022 roku w województwie mazowieckim działa 61 gminnych rad seniorów i tworzą się
kolejne. W uzasadnieniu decyzji Elżbieta Lanc członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego podkreśla, że
celowe jest wsparcie aktywności tej grupy wiekowej,
która wnosi tyle ciekawych inicjatyw i działań.
Radny województwa i przewodniczący sejmikowej
komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba stwierdził, że rady seniorów są dużym wsparciem dla władz lokalnych, zwracają bowiem uwagę na
potrzeby i oczekiwania osób starszych oraz integrują
społeczeństwo.
Tadeusz Lempowski przewodniczący Mazowieckiej
Rady Seniorów zaznacza, że to, czy rada działa z pozytywnym skutkiem zależy zarówno od aktywności organizacji seniorskich, jak i świadomości i otwarcia władz
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samorządowych, dlatego ważne jest wzmocnienie roli
liderów lokalnych społeczności.
13 kwietnia odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez „Mazowieckie porozumienie Rad Seniorów” i „Mazowiecką Akademię Seniora” pn. Pozyskanie
środków finansowych na realizację Polityki Senioralnej i działania Rad Seniorów w gminie i powiecie.
W wideokonferencji uczestniczyli również członkowie
starobabickiej Rady Seniorów.
W dyskusji wzięła udział m.in. Marzena Cendrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, która omawiając
regulamin składania wniosków do programu „Mazowsze
dla Seniorów” powiedziała, że jest to pierwsza, pilotażowa edycja wzbogacająca działalność na rzecz seniorów.
Gminna Rada Seniorów w Starych Babicach spotkała
się 20 kwietnia na posiedzeniu z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy i podjęła decyzję o zgłoszeniu do
programu „Mazowsze dla Seniorów” projektu pn. „Starobabicka Seniorada”.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Gimnastyka rekreacyjna na basenie
14 kwietnia w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu rozpoczęły się zajęcia dla dwóch grup seniorów, które
będą trwały – z przerwą wakacyjną – do października. Jest to nowy program aktywności dla babickich
seniorów. Projekt realizowany jest z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w ramach Stowarzyszenia „Borzęcin”, które uzyskało dotację w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r.
Obiekt sportowo-rekreacyjny w Błoniu oddany do użytku w 2020 r. spełnia wysokie standardy, tak ważne szczególnie dla osób starszych. Technologia oczyszczania
wody poprzez elektrolizę soli powoduje zasolenie do ok.
0,5% (woda morska ma 3,5 %). Proces ten niweluje przykry zapach i nie powoduje reakcji alergicznych. Woda ma
temperaturę 28 ˚C.
Trening w basenie jest dla osób starszych optymalnym
i najbezpieczniejszym sposobem na poprawę mobilności stawowej. Ćwiczenia w wodzie poprawiają kondycję
fizyczną i rozwijają siłę mięśniową, usprawniają pracę
serca, pomagają korygować postawę ciała i wzmacniają
mięśnie szkieletowe. Dolegliwości bólowe, które często towarzyszą podczas zwykłych ćwiczeń – w wodzie
znikają. Siła wyporu wody sprawia, że ciało jest lżejsze,
porusza się płynniej, dzięki temu zwiększa się zakres
ruchowości. Woda rozluźnia napięte mięśnie, pozwala pozbyć się nadwagi. Godzina aktywności wodnej
spala kilkaset kalorii i działa odstresowująco. Z zajęć
na basenie mogą korzystać nawet osoby cierpiące na
osteoporozę czy artretyzm. Temperatura wody niższa
niż ciała przyczynia się do hartowania organizmu i nabywania trwałej odporności. Wpływa też korzystnie na
krążenie krwi, lepsze dotlenienie, poprawia pojemność
płuc i siłę mięśni oddechowych.
Już po kilku zajęciach zauważalna jest ogólna poprawa sprawności, wytrzymałości, zwiększenie mobilności stawów, a nawet zrzucenie nadwagi. Ćwiczenia

w wodzie to dla seniorów poprawa zdrowia i wspaniała relaksacja.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marianna Kosińska
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Misja: Pomoc Ukrainie
Jest takie miejsce w naszej gminie, gdzie pomoc płynie strumieniami ze wszystkich stron – to Centrum Misji
Afrykańskich w Borzęcinie, które dało schronienie 100 osobom z Ukrainy. Misjonarze z założenia przygotowani
są do reagowania na różne trudne sytuacje. Przebywając na misjach w Afryce ruszają do działania, kiedy tylko
dostrzegą jakieś zagrożenie humanitarne. To doświadczenie wykorzystują teraz tutaj, w sytuacji wojny w Ukrainie i napływu uchodźców. O wyzwaniach, dobrych i trudnych stronach pomagania oraz o życiu w jednym domu
opowiedzieli nam ksiądz dyrektor CMA Wacław Krzempek oraz menadżer CMA Krystyna Bareja.
NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE
Zgodnie z naszą misją, wobec wyzwania jakim jest wojna na Ukrainie i rosnąca szybko liczba uchodźców, my
jako misjonarze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich ruszyliśmy do działania natychmiast po wybuchu wojny.
Decyzję o pomocy i przyjmowaniu Ukraińców podjęliśmy już na początku marca, ale musieliśmy się bardzo
przeorganizować, porozmawiać z naszym personelem
i z księżmi, działać z głową. Nasz ośrodek jest miejscem
konferencyjno-rekolekcyjnym, przeznaczonym na pobyt krótkiego zakwaterowania. Teraz zdaliśmy sobie
sprawę, że ludzie przyjadą do nas na dłuższy pobyt i od
razu pojawią się nowe wyzwania.
W JAKI SPOSÓB UCHODŹCY TRAFILI WŁAŚNIE TUTAJ?
Początkowo postanowiliśmy iść oficjalną drogą, poprzez
urzędy, ale tam kwestie formalne cały czas były w trakcie tworzenia, a my nie mogliśmy już czekać. Dlatego
zacząłem szukać kontaktów wśród swoich znajomych,
poprzez instytucje kościelne i misyjne, poprzez Caritas.
Okazało się, że tutaj już bardzo prężnie działają, a pomoc
i zaangażowanie jest ogromne. Przemyski Caritas ma

Goście z Ukrainy
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swoich wolontariuszy na przejściu granicznym w Medyce i stamtąd otrzymaliśmy kontakty, a nawet zostały
skierowane konkretne osoby do naszego domu. Również Siostry Felicjanki z Przemyśla i z Warszawy bardzo
nas wsparły i dały kontakty. Byłem też w centrum dla
uchodźców w Nadarzynie, szukałem osob potrzebujących pomocy na dworcu kolejowym. W ciągu kilku dni
mieliśmy już komplet zgłoszeń, a po dwóch tygodniach
nasz dom wypełnił się mieszkańcami.
POMOC MEDYCZNA
Na początku mieliśmy trudną sytuację, musieliśmy
często wzywać karetki, bo dzieci przyjeżdżały do nas
w dość ciężkim stanie. Były zmęczone i zestresowane
po trudnej podróży i pobytach w innych miejscach.
Przyjechał do nas też cały zespół medyczny do spraw
pomocy humanitarnej z Nadarzyna, w którym było
dwóch pediatrów i pielęgniarki. Przebadano tutaj na
miejscu wszystkich naszych gości. Wtedy pojawiło się
też kolejne duże wyzwanie – choroba. Bardzo się wystraszyliśmy i początkowo nie wiedzieliśmy, co to jest.
Okazało się, że to wirusowa grypa żołądkowa. Pochorowali się i goście, i nasz personel. Niektórzy z naszych pracowników ten dodatkowy stres i pracę na
wysokich obrotach też przypłacili problemami zdrowotnymi, również ciśnieniowo-sercowymi. Niedawno
wyzwaniem była ospa, ale już mamy przygotowane
izolatki. Najważniejsze, że wszystkie choroby zostały
już opanowane i teraz prowadzimy spokojniejsze życie. Obecnie mamy swoją opiekę medyczną na miejscu
– jest to wolontariuszka, którą przysłano nam z naszej
prowincji SMA w Hiszpanii. Pani Doktor pracowała
z uchodźcami w Tanzanii i w Południowym Sudanie.
Teraz jest tutaj z nami cały czas i od strony medycznej
zapewnia nam wszystkim komfort.
EDUKACJA
Kolejne wyzwanie to szkoła. Dzięki bardzo dobrym relacjom z dyrekcją szkoły w Borzęcinie Dużym udało się
nam wszystkie dzieci zapisać do tej placówki. To było
ogromne wyzwanie dla szkoły, bo dzieci na początku nie
mogły regularnie chodzić na lekcje. Zdarzały się często
różne problemy zdrowotne, ale też wyzwania natury

Z ŻYCIA GMINY

formalnej. Dzieci przychodziły w kratkę. Dlatego bardzo
podziwiam nauczycieli i dyrekcję szkoły, bo interesowali
się, troszczyli, dzwonili do nas z pytaniami o dzieci. Składamy ogromne podziękowania i wyrazy szacunku.
FORMALNOŚCI PESEL
Jak wiadomo, formalności i uzyskanie PESEL-u to kolejne
ogromne wyzwanie. Aby przyśpieszyć uzyskanie numeru, musieliśmy radzić sobie sami. Nasz ksiądz prowincjał
zorganizował busa i raz w tygodniu zawodził 8-osobową
grupę w swoje rodzinne radomskie strony, do wioski,
gdzie w ogóle nie było uchodźców. Tam w urzędzie była
możliwość nadać numer PESEL od ręki, a dla uchodźców
jest to bardzo ważne, bo dzięki temu mogą sformalizować swój pobyt tutaj, założyć konto w banku, uzyskać
pomoc finansową, podpisać umowę o pracę.
ŻYWIENIE
Nie od razu wiedzieliśmy skąd pozyskać finansowanie, bo
żywienie 100 osób trzy razy dziennie to ogromny wydatek. Początkowo jeździłem do banku żywności Caritasu,
ale tam były zasoby niewystarczające na nasze potrzeby.
Dzwoniłem po różnych instytucjach kościelnych i państwowych, fundacjach, stowarzyszeniach. Uruchomiliśmy
wszystkie nasze misyjne środki finansowe pochodzące
z naszych prowincji, jednak chciałbym mocno podkreślić,
że największą pomoc otrzymaliśmy od mieszkańców
gminy Stare Babice. Tu zadziałała nasza strona internetowa i Facebook. To co się potem wydarzyło, przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania. Od Gminy otrzymaliśmy
kołdry i poduszki, za co ogromnie dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sąsiadom, mieszkańcom
Borzęcina i okolic, którzy pojawiają się tutaj u nas jako
wolontariusze i cały czas nam pomagają i dostarczają
żywność. Dla przykładu podam, że tygodniowo potrzebujemy 8 worków ziemniaków.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Obserwujemy, że nasi goście cały czas śledzą informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie i próbują
kontaktować się ze swoimi bliskimi. Także dzieci są
tego świadkami i nie da się uchronić ich przed okrucieństwami tej wojny. Nasze panie są w różnych stanach emocjonalnych. Dlatego też bardzo dziękujemy
Urzędowi Gminy za pomoc psychologiczną, która jest
dla nas jest szczególnie cenna. Raz w tygodniu, na kilka godzin, przychodzi do nas pani psycholog mówiąca po ukraińsku, która wspiera naszych gości. Spotyka
się z naszymi mieszkankami, rozmawia, pomaga, gdy
wracają wspomnienia i lęki. Mamy też panią logopedę,
specjalistę Pedagogiki Specjalnej, która pochodzi z Białorusi i również jest uchodźcą. To ważne, bo część dzieci potrzebuje wsparcia logopedycznego.

POMYSŁY NA ZAJĘCIA
Cały czas szukamy sposobu na naukę języka polskiego
dla naszych pań. Być może wśród Państwa jest jakaś osoba, która byłaby chętna i gotowa podjąć się nauczania.
Jesteśmy otwarci na propozycje, na współpracę. Jesteśmy otwarci na wolontariuszy, którzy zechcieliby przychodzić do naszych dzieci i organizować im zajęcia. Na
ten moment nie mamy wystarczających środków, aby
zatrudnić kogoś, kto poprowadziłby zajęcia muzyczne
czy taneczne, ale mamy możliwości lokalowe, także jeśli komuś na sercu leży chęć pomocy, jesteśmy otwarci
również na przyjęcie takiego wsparcia.

Pani Krystyna z małymi gośćmi

INTEGRACJA
Naszą misją jest też pomoc w zintegrowaniu się i usamodzielnieniu. Chcemy naszym gościom pomóc i zmobilizować, aby szukali pracy i rozwiązań na swoje życie.
Przywileje – darmowy transport, opieka medyczna – to
wszystko po pewnym czasie zostanie ograniczone.
Chcemy pomóc tym osobom, aby myślały o swojej przyszłości, zdecydowały, czy chcą zostać tutaj,
czy wyjechać. Los swoich dzieci także muszą wziąć
w swoje ręce. Na ten moment jest jeszcze bardzo
dużo niewiadomych; chociażby to, w jakim kierunku
potoczy się wojna. Oczywiście chcemy podkreślić, że
myślimy tutaj o osobach, o których wiemy, że są w
stanie się usamodzielnić, że są stabilne. Każdą rodzinę
rozpatrujemy indywidualnie i nikomu nie damy zrobić
krzywdy. Dwie rodziny z naszego domu już wyjechały i wróciły do Kijowa, gdy dowiedziały się, że miasto
jest wyzwolone.
Nr 5 (308) maj 2022
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FINANSOWANIE POMOCY
Środki finansowe, które angażujemy na chwilę obecną
są związane z naszym zgromadzeniem i pochodzą
z kościoła. Pomagają nam współbracia z Włoch, Hiszpanii, Francji, Irlandii, czy ze Stanów Zjednoczonych.
Fundusze pochodzą również z naszych rodzin, od przyjaciół i znajomych. Jako misjonarze mamy też swoich
dobroczyńców, którzy wspierają finansowo nasze działania. Mamy też organizację pożytku publicznego „Solidarni” i zbieramy 1% podatku oraz wpłaty. W celach

statutowych mamy również pomoc dla uchodźców.
I te nasze środki przekierowaliśmy właśnie tutaj, na
uchodźców ukraińskich. Nasze koszty są ogromne –
chociażby same media.
Dziękujemy z całego serca wszystkim naszym Darczyńcom, Wolontariuszom, Gminie Stare Babice oraz Panu
Staroście powiatu warszawskiego zachodniego Janowi
Żychlińskiemu.
tekst/foto: IB

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków –
obowiązek złożenia deklaracji
do 30 czerwca 2022 r.
Przypominamy naszym Czytelnikom, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania
paliw. Obowiązek ten ma zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma czas na złożenie deklaracji do końca czerwca
2022 roku, natomiast dla nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) termin ten wynosi 14 dni
od uruchomienia tego źródła ciepła.
Deklarację można składać on-line za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB (https://ceeb.gov.pl)
lub w wersji papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Starych Babicach lub wysłać pocztą na adres urzędu: ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice.
Deklaracja zawiera m. in.:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy
budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby;
– adres nieruchomości, w której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
18
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– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych
w nich paliwach;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) i adres e-mail (opcjonalnie).
Szczegółowe informacje na temat CEEB można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/
tekst: UGSB
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Pierwsza Koczarska Majówka za nami!
2 maja sołtysi wsi Koczargi Stare i Koczargi Nowe wspólnie z mieszkańcami uroczyście otworzyli
wiatę sołecką przy ul. Jodłowej w Koczargach Starych. Powstała ona w ramach funduszy sołeckich
na rok 2021 przeznaczonych dla tych miejscowości.
Symboliczne otwarcie z przecięciem wstęgi,
odbyło się w obecności Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki oraz radnego z okręgu
Koczarg Starych Henryka Kuncewicza. Wydarzenie było okazją do spędzenia majowego popołudnia w towarzystwie sąsiadów. Takie spotkania
służą sąsiedzkim rozmowom, a także wymianie
pomysłów na dalszy rozwój Koczarg Starych i Nowych.
O wspaniałą atmosferę Koczarskiej Majówki zadbali muzycznie Małgorzata Korzeniewska i Igor
Jakubiak. Pyszne jedzenie z grilla zapewnili GrilloMania Catering, czyli Mieszkańcy Koczarg Starych.
Przy muzyce na żywo mieszkańcy bawili się do
ostatniej osoby na parkiecie. Sołtysi zapewnili
uczestników, że już planowane są następne wydarzenia, które będą wzmacniać więzi lokalnej społeczności.
tekst/foto: UGSB / KS

Sprzątanie Klaudyna
2 kwietnia Stowarzyszenie Klaudyn po raz trzynasty zorganizowało akcję „Sprzątamy Klaudyn”. Jest ona
organizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, a jednym z jej zadań jest praktyczna
edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W tym roku w akcji wzięło udział tylko 20 osób. Odpady zbierało kilku członków Stowarzyszenia, byli
przedstawiciele Rady Sołeckiej i kilka osób niezrzeszonych. Oprócz dwóch chłopców w akcji nie wzięła
udziału młodzież.
Sprzątaliśmy wokół trzech punktów Klaudyna:
• ulic Krzyżanowskiego, Straussa, Lutosławskiego;
• wzdłuż ulicy Szymanowskiego;
• ścieżkę od boisk na łąkach w kierunku Klaudyna do
ulicy Szymanowskiego.
Zebraliśmy 30 worków odpadów, które zgromadziliśmy przy przepompowni u zbiegu ul. Szymanowskiego i Lutosławskiego. Wśród odpadów były między innymi: puszki, butelki i buteleczki, elektrośmieci,
opakowania po farbach, folie po opakowaniach materiałów budowlanych, prywatna korespondencja.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tej akcji.
Walerian Żyndul, Prezes Stowarzyszenia Klaudyn
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Festiwal Filmów Stanisława Barei
Kochani, mamy to!... Program Festiwalu Filmów Stanisława Barei gotowy! Pogoda zmówiona, wiemy kto,
co, kiedy i jak, nie wiemy tylko, czy nam starczy dla Was leżaków 
Dla przypomnienia – festiwal i wszystkie
21 maja, sobota, godz. 20:30
projekcje odbędą się w plenerze,
Wojcieszyn
w różnych miejscach na tere(polana przy ul. Sielskiej)
nie naszej gminy Stare BabiFilm pt. „BRUNET WIECZOce oraz w Izabelinie. Całość
ROWĄ PORĄ”
wydarzenia potrwa sześć
Gość specjalny: Mieczydni, tj. od piątku do niesław Hryniewicz – akdzieli w dwa ostatnie
tor teatralny, filmowy
weekendy maja. Fani
i dubbingowy, związany
kultowego już reżysera,
z Teatrem Narodowym
Stanisława Barei, obejrzą
w Warszawie oraz Tełącznie sześć projekcji
atrem Polskim w Poznajego filmów, poprzedzoniu. Zadebiutował w filmie
nych spotkaniami z wyjąt„Droga” (w 1973 roku), jedkowymi gośćmi. To jednak
nak prawdziwą sławę i rozgłos
Miś – replika oryginału postawiona w 2011
nie wszystko, bo ostatniego feprzyniosła mu rola taksówkarza
na Gliniankach Schnaidera,
stiwalowego dnia powrót do przeJacka w serialu „Zmiennicy” StaniWarszawa, Bemowo
szłości będzie nie tylko na ekranie!
sława Barei. Od 2003 roku występuje
W niedzielę 29 maja startujemy wcześniej,
w serialu „Na Wspólnej”, w którym gra rolę
tj. o 15:00, ponieważ tego dnia przy Domu Kultury Stare Włodka Zięby. Mieczysław Hryniewicz opowie o wieloBabice odbędzie się zlot starych pojazdów – zawita do letniej współpracy z reżyserem na planie.
nas ponad sześćdziesiąt klimatycznych aut! Samochody
zrobią spektakularny przejazd spod Starostwa Powiatu 22 maja, niedziela, godz. 20.30
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie przez rynek Koczargi Stare (boisko przy szkole podstawowej)
w Starych Babicach do naszego Domu Kultury. Bo tu dla Film pt. „MĄŻ SWOJEJ ŻONY”
uczestników zlotu przewidziano konkursy: na najstarsze Gość specjalny: Małgorzata Bońska-Burdach – wielka
auto, najdalszy dolot i najlepszą PRL-owską stylizację miłośniczka oraz znawczyni twórczości Stanisława Bazlotowej ekipy. Będzie też kram z wyjątkowymi gadże- rei, pełniąca funkcję jednego z trzech moderatorów fatami, wystawa PRL-owskich różności i niespodzianki dla cebookowej grupy pn. „Miłośnicy Filmów Barei”. Grupa
tych, którzy spędzą z nami wszystkie sześć dni. Oj, bę- ta, zrzeszająca prawie 46 000 fanów, od ponad 10 lat
dzie się działo…
działa niezwykle aktywnie i kreatywnie. W majowy
weekend odbył się coroczny zlot grupowiczów, na któOto plan poszczególnych dni:
rym gościli też Barejowscy aktorzy i miłośnicy PRL-u.
Jedną z atrakcji podczas zlotu był konkurs wiedzy o Ba20 maja, piątek, godz. 20:30
rei, który bezapelacyjnie wygrała pani Małgorzata, deBorzęcin Duży (skwer Chopina)
klasując pozostałych uczestników.
Film pt. „POSZUKIWANY, POSZUKIWANA”
Gość specjalny: Wiesław Kot – filmoznawca, wykładowca uniwersytecki, dziennikarz związany z magazy- 27 maja, piątek, godz. 20.30
nami „Wprost”, „Newsweek Polska”, z telewizją Polsat, Izabelin (plener przy Centrum Kultury Izabelin)
Radiem Tok FM, w którym prowadził autorską audycję Film pt. „MIŚ”
„Kino Kota” oraz stacją Kino Polska i jej programem „Se- Gość specjalny: Krystyna Podleska – aktorka, która
ans sensacji”. Jest autorem wielu publikacji i książek (m.in. w filmie „Miś” stworzyła niezapomnianą kreację Alek„Dzieje filmu polskiego”, „PRL- jak cudnie się żyło!”, „Sto sandry Kozeł, a jej powiedzonka weszły do życia conajważniejszych scen filmu polskiego”). Prelekcja Wiesła- dziennego („Misiu, misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki
wa Kota połączona z materiałami filmowymi ukaże nam mądry”). Przez wiele lat mieszkała w Londynie, gdzie
Stanisława Bareję z innej strony – nie jako reżysera, ale ukończyła Webber Douglas Academy of Dramatic Art
na Gloucester Road. W latach 1967–92 występowała na
epizodycznego… aktora.
20
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deskach Teatru POSK w Londynie. Do Polski powróciła
pod koniec lat 90., wtedy też rozpoczęła współpracę
z m.in. z Teatrem Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie.
Poza aktorstwem zajmuje się tłumaczeniem sztuk z języka angielskiego na polski i odwrotnie.
28 maja, sobota, godz. 20:30
Blizne Jasińskiego (boisko przy ul. Kościuszki)
Film pt. „NIE MA RÓŻY BEZ OGNIA”
Gość specjalny: Janusz Płoński – scenarzysta, dokumentalista i dziennikarz, współautor scenariusza serialu
„Alternatywy 4”. W 2017 roku wydał książkę „Alternatywy 4 – przewodnik po serialu i rzeczywistości” (Wyd.
Edipresse). Dziennikarz Superstacji, autor ponad 200 reportaży cotygodniowo emitowanych w ramach cyklu
„Jednym okiem” na antenie tej właśnie telewizji.
29 maja, niedziela, godz. 15:00
Zielonki-Parcela (dziedziniec przed Domem Kultury)
Film pt. „CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZŁAPIESZ”
Gość specjalny: Katarzyna Bareja (od 20:30) – córka reżysera, filmoznawczyni, autorka książki „Żaby
w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy”. W lekturze tej namalowała z wielką czułością portret słynnego reżysera, korzystając z niepublikowanych nigdy
fragmentów pamiętników rodzinnych i prywatnych
listów. Podczas festiwalowego spotkania opowie
i nam o świecie Barei widzianym od kuchni – nomen
omen – ulubionego jego miejsca w domu.
Maj będzie nasz i Barei! Do zobaczenia 
tekst: AO/foto: Hiuppo (Wikipedia Commons)
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WSTĘP
WOLNY!

SZACH-MAT
szachowe spotkania
pod gołym niebem

czwartek, 9 czerwca 2022 r., godz. 17.00–20.00
Dziedziniec przed Domem Kultury Stare Babice,
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
Szczegółowe informacje: www.domkultury-starebabice.pl

SZACH-MAT_Plakat_A3.indd 1
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Karta Rowerowa przy
okazji Dnia Dziecka
4 czerwca od godziny 12:00 do 17:00
na terenie Domu Kultury Stare Babice
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zorganizuje dla
chętnych dzieci z okolicznych szkół
egzamin na kartę rowerową.
Egzamin na kartę rowerową będzie
składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu
będzie odbywała się o pełnych godzinach zegarowych tj. o 13:00, 14:00
i 15:00 w jednej z sal Domu Kultury,
natomiast część praktyczna przeprowadzona zostanie na terenie mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego
przygotowanego przez funkcjonariuszy policji na terenie parkingu przed szkołą w Zielonkach-Parceli. Do egzaminu mogą przystąpić dzieci
wyłącznie w obecności rodzica / opiekuna pod warunkiem, że w dniu sprawdzania umiejętności mają
ukończone 10 lat.
Uczniowie powinni być do egzaminu wyposażeni
w kaski ochronne na głowę i swoje rowery. Jeżeli ktoś
nie będzie miał możliwości przybyć na egzamin z własnym jednośladem, policjanci udostępnią rowery, które
będą na wyposażeniu Miasteczka. Każde chętne dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie
legitymację szkolną oraz wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ” (druk MEN-VI/28) zawierający zgodę rodzica
/ opiekuna. W sytuacji, gdy uczeń podchodzi do egzaminu poza terenem szkoły, do której uczęszcza, niezbędna jest również pisemna zgoda dyrektora szkoły, którą można zamieścić na odwrocie ww. arkusza.
Druk MEN-VI/28 powinien być dostępny w szkole. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły.
Poniżej link do strony WRD KSP z informacją, jak
można uzyskać kartę rowerową:
http://wrd.policja.waw.pl/wrd/profilaktyka/sekcjaprofilaktyki-spo/63457,ZASADY-UZYSKANIA-KARTYROWEROWEJ.html
W tym dniu na wszystkich czekać będzie jeszcze jedna
atrakcja: policjanci warszawskiej drogówki zaprezentują
pokaz sprzętu służbowego, wykorzystywanego w codziennej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Warszawy i przyległych powiatów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE
DZIECI DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NA
PIERWSZE W ŻYCIU PRAWO JAZDY, JAKIM JEST
KARTA ROWEROWA.
tekst: KSP/foto: Adobe Stock
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Zespół Dance to the Beat i Zespół
Dance to the Beat Junior

Taneczny kwiecień, czyli powrót do normalności
i od razu sukces!
W kwietniu co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca, ale tegoroczne imprezy taneczne były
wyjątkowe. Poczuliśmy wreszcie powrót do normalności. Wydarzenia w Sali Widowiskowej bez limitów
i zamaskowanych twarzy. Widoczne uśmiechy – na to czekaliśmy dwa lata!
W sobotnie popołudnie 9 kwietnia na
scenie zaprezentowali się mali i duzi
uczestnicy domokulturowych grup
tanecznych. Tak długo czekaliśmy na
możliwość swobodnej realizacji występów tanecznych, że rodziny i znajomi naszych tancerzy wypełnili Salę
Widowiskową po brzegi. Na siedząco i na stojąco rytmicznie kibicowali
wszystkim występującym. Były tańce
nowoczesne, jazzowe i balet. Gościnnie wystąpiła grupa tańca nowoczesnego z Duchnic.
Ogromne brawa otrzymali energetyczni i rewelacyjnie
prezentujący się w latynoskich rytmach seniorzy. Występy to nie tylko sprawdzenie i doskonalenie umiejętności,
ale trening opanowania emocji na scenie. Im więcej zajęć, im więcej występów, tym większa swoboda ekspresji,
gwarancja dobrej zabawy i satysfakcja z występu.
Uff, że czasy onlinowych zajęć tanecznych to już przeszłość. Domokulturowe zespoły Dance to the Beat Junior
(7–10 lat) i młodzieżowe Dance to the Beat (11 lat+) szczęśliwie od kilku miesięcy ćwiczyły na żywo dwa razy w tygodniu. Dzięki regularnym, intensywnym treningom były
w gotowości wziąć udział w XX Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA w Warszawie, organizowanym przez Dom
24
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Kultury Włochy. Wyjazd na konkurs do Okęckiej Sali Widowiskowej
przeżywali nie tylko występujący, ale
także rodziny, instruktorzy i pracownicy naszego Domu Kultury. Stroje,
fryzury, wspólna wyprawa, nerwy
i oglądanie innych występów. Rewelacyjna energia obydwu zespołów
Dance to the Beat i rytmiczne układy,
po melancholijnym jazzie i ludowym
duecie przypadły do gustu jurorom
konkursu. Ogłoszenie wyników 29 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Tańca z pewnością przypadkowy nie
był. Z bijącym sercem sprawdzaliśmy wyniki i mamy to.
Brawo dla juniorek! Dance to the Beat Junior otrzymały nagrodę, a konkurencja była duża. Sprawdziło się
powiedzenie, że trening czyni mistrza. Im więcej trenowania, tym większa szansa na lepszy występ. Ogromnie
gratulacje dla naszych tancerek! Trzymamy już kciuki za
kolejne konkursy, a tych, którzy chcieliby obejrzeć nasze zespoły w akcji, zapraszamy w niedzielę 12 czerwca
br. na artystyczne zakończenie sezonu w Sali Widowiskowej. Szczegółowe informacje wkrótce znajdą się na
naszej stronie internetowej i Facebooku (FB/dkstarebabice). Do zobaczenia.
tekst: PN/foto: PN, AK
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Randka w Bistro
Samotni 50-latkowie szukający drugiej połówki na
portalach randkowych. Znacie kogoś takiego? Z pewnością. I z pewnością słyszeliście niejedną komiczną
historię z ust takiego randkowicza – nieistotne, której
płci. Pewnie dlatego spektakl o Tadeuszu umawiającym się co tydzień z nową partnerką w tym samym
lokalu trafił w gusta widzów.
Bistro Bursztyn to miejsce, które upodobał sobie
Tadeusz na randki w ciemno z kolejnymi kobietami.
Uwielbia takie życie tak samo jak apetyczną i mądrą
Wandę – właścicielkę Bistro. Każda kolejna randka Tadeusza to prawdziwa niespodzianka, bo i kobiety na
nią przychodzące są skrajnie różne.

Galeria postaci i charakterów ukazująca jak w lustrze nasze przywary, a do tego – zupełnie nieoczekiwane i zaskakujące zakończenie. Wystąpili: Marzanna
Graff, Aleksander Mikołajczak i Kasia Wincza.
tekst/foto:AK

Co ze świętami?
W niedzielę 2 kwietnia na scenie Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice najmłodsi widzowie mogli
zobaczyć wielkanocny spektakl pt. Co ze świętami?
Dzieci oraz ich rodziców w radosny, świąteczny klimat
wprowadzili: mała dziewczynka Zuzia wraz z przyjaciółmi – kurczaczkami Żółtkiem i Piórkiem oraz Zajączkiem Wielkanocnym. Wraz z bohaterami publiczność przeniosła się do magicznego ogrodu Zuzi, gdzie
szukała zająca i wzięła udział w wielkim wiosennym
balu przygotowanym przez… kurczaczki.

Podczas spektaklu nie zabrakło zabawnych sytuacji,
śmiechu, wiosennych dźwięków i prostych do zatańczenia choreografii. Była to świetna zabawa dla całej
rodziny!
tekst: JT/foto: IB

Kofta znany i nieznany
Nasz Jonasz – Kofta znany i nieznany to swego rodzaju muzyczny spektakl, który 23 kwietnia został wystawiony na scenie Sali Widowiskowej.
Artyści połączyli autorską muzykę oraz ponadczasowe
szlagiery Jonasza Kofty, którym dodali nowoczesnego
brzmienia. Słuchacze wzięli udział w muzycznej podróży
i odkurzyli znane i lubiane w młodości piosenki. Usłyszeli
takie przeboje jak: „Radość o poranku”, „Jej portret” czy
„Z Tobą chcę oglądać świat”.
Oprócz ciekawych tekstów podczas koncertu można
było również poznać ciekawostki z życia i twórczości
tego ponadczasowego poety i niezwykłego człowieka. Przerwy między utworami umilały bowiem historie
z życia Kofty, wspomnienia bliskich mu osób, ciekawe
historie i anegdoty.

Można było posłuchać, powspominać, wzruszyć się,
pośmiać i przypomnieć sobie poezję, która już od lat
„sprzedaje” nam życiowe mądrości.
tekst/foto: JT
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Niezwykłe spotkanie w Starych Babicach
W kwietniu babicką podstawówkę odwiedził wyjątkowy gość. To człowiek pełen charyzmy i pozytywnej
energii, którego marzenie i wiara, a także niesamowita wytrwałość i hart ducha zawiodły na szczyt najwyższej góry świata, na dodatek zimą. Należy podkreślić, że było to podczas pierwszej w historii zimowej
wyprawy na Mount Everest w 1980 roku.
Krzysztof Wielicki – bo o nim tu
mowa – to jeden z najwybitniejszych himalaistów świata, który
jako piąty człowiek na ziemi zdobył
Koronę Himalajów i Karakorum –
czyli czternaście ośmiotysięcznych
szczytów Ziemi.
Uczniowie najstarszych roczników Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach z zaciekawieniem, a także
podziwem dla prelegenta wysłuchali wykładu pana Krzysztofa Wielickiego, który zabrał wszystkich
zgromadzonych w magiczną podróż po najwyższych górach świata.
Góry to tylko pretekst, aby mówić
o sprawach fundamentalnych, czyli
o sensie życia. Filozofia pokonywania przeszkód i osiągania celów, a także wiary we własne możliwości to filozofia godna podziwu i naśladowania. Przesłanie pana
Krzysztofa, że warto być w życiu wojownikiem, a każdą
porażkę należy traktować jako nowe doświadczenie,
jest bardzo cenne, szczególnie dla młodego człowieka
wchodzącego w dorosłość. Jednocześnie nie należy zapominać, że wyzwania łączą, a sukces można osiągnąć
jedynie w oparciu o wiarę, talent i pracę – a ta ostatnia nabiera szczególnej wartości, gdy jest pracą zespołową. To właśnie w zespole, nie tylko podczas wypraw
górskich, ale także w życiu uczymy się zaufania, uważności i troski o drugiego człowieka.
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Spotkanie z panem Krzysztofem
Wielickim – jego słowa wzbogacone
zdjęciami z wypraw i materiałami wideo na długo pozostaną w pamięci
naszych uczniów i grona pedagogicznego. Autograf na pierwszej stronie
najnowszej książki autobiograficznej:
„Solo. Moje samotne wspinaczki”
stanowi miłą pamiątkę spotkania
z tym niezwykłym, a jednocześnie
bardzo skromnym człowiekiem.
Jesteśmy zaszczyceni tym, że
pomimo wielu obowiązków pan
Krzysztof Wielicki znalazł czas na
to, aby odwiedzić nas i podzielić się
swoim cennym doświadczeniem.
Dziękujemy także pani Marzenie
Szydłowskiej za inicjatywę i bezinteresowną pomoc
w zorganizowaniu tego ważnego dla naszej społeczności szkolnej wydarzenia.
tekst/foto: Justyna Chuść
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Dzień Ziemi 2022
Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia.
Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej
równowagi. Niezależnie od wyznawanej wiary czy
przynależności etnicznej wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę, która jest naszym wspólnym dobrem.
Z okazji Dnia Ziemi wiosną przeprowadzane są różnorodne akcje, których celem jest promowanie postaw
proekologicznych w społeczeństwie. Mają na celu
uświadomienie, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różne instytucje.

Również w gminie Stare Babice w poszczególnych
szkołach odbywają się tego typu akcje. Jednym z przykładów mogą być zajęcia, które odbyły się w czwartek
21 kwietnia w szkole w Borzęcinie Dużym. Warsztaty
z wykorzystaniem symulatorów energii słonecznej,
wiatrowej i wodnej przybliżyły dzieciom tematykę odnawialnych źródeł energii. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji Misja Kampinos,
która pozyskała środki z Fundacji ORLEN na realizację
projektu pn. „Zielono mi” oraz przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Stare Babice.
tekst/foto: UGSB/PG
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ZDROWIE I EKOLOGIA

Czy ktoś pamięta Jana Kozienieckiego
z Lipkowa?
Poszukujemy świadków historii sprzed 78 lat. Może jej fragmenty przetrwały we wspomnieniach rodzinnych naszych Czytelników? Będziemy wdzięczni
za każdą informację.
CHCIAŁBYM UPAMIĘTNIĆ DZIADKA!
Historię tę przypominamy za sprawą dawnego mieszkańca Lipkowa – Marka Pilaszka, który chciałby upamiętnić
swojego dziadka – Jana Kozienieckiego – granitową tablicą. Jak twierdzi pan Marek, jego dziadek w 1944 roku
uratował przed rozstrzelaniem kilkunastu gospodarzy
z Lipkowa. Znał język niemiecki i przekonał niemieckiego
oficera, aby odstąpił od egzekucji. Marek Pilaszek sugeruje, aby tablicę pamiątkową postawić w pobliżu kapliczki
– krzyża, który znajduje się u zbiegu ulic Jakubowicza
i Mościckiego, tam bowiem miało dojść do egzekucji.
Jan Kozieniecki – zdjęcie
z niewoli niemieckiej

Marek Pilaszek jest bardzo
podobny do swego dziadka

Był to czas II wojny światowej, a dokładniej: rok 1944,
kiedy to wybuchło Powstanie Warszawskie. Wiele osób
uciekało z płonącego miasta, tym bardziej, że broni było
mało i nawet jeśli ktoś chciał dołączyć do walczących
oddziałów, to z gołymi rękoma niewiele mógł zdziałać przeciwko czołgom i samolotom. Uciekały kobiety
i dzieci, uciekali również mężczyźni. Ślady tego eksodusu
znajdujemy w babickiej księdze parafialnej, bo uchodźcy w Warszawy ukrywali się w wielu miejscowościach
dzisiejszej gminy Stare Babice. Trafili także do Borzęcina
Dużego, gdzie 8 sierpnia Niemcy rozstrzelali czterdzieści dziewięć osób (w tym dziewiętnaścioro z Warszawy),
trafili także do Lipkowa, gdzie o włos, a doszło by do
podobnej tragedii...

BYŁ ARTYKUŁ W „GAZECIE MAZOWIECKIEJ”
Julian Brachmański w artykule opublikowanym w „GM”
19 grudnia 2006 roku pt. „Ocalić od zapomnienia” wspomina, że w czasie Powstania Warszawskiego w Lipkowie, w zabudowaniach Jana Kozienieckiego, ukrywało
się 20 uchodźców. „Wśród nich był mężczyzna, który
wyróżniał się swoim wyglądem (ubiorem, szlachetnymi rysami twarzy i sposobem bycia). Pewnego dnia
do wsi przyjechał pluton Wehrmachtu w poszukiwaniu partyzantów. Wtedy ów tajemniczy mężczyzna,
który jak się okazało znał język niemiecki, doniósł
Niemcom, że we wsi ukrywają się partyzanci. Niemcy
zabrali z domów miejscowych gospodarzy, których
wzięli za partyzantów. Pod bronią zaprowadzili ich
na skrzyżowanie ulic Jakubowicza i Mościckiego, gdzie
dzisiaj stoi figurka (krzyż z piaskowca). Ustawiono ich
do rozstrzelania przy kuźni. Władysław Gołębiowski,

Skrzyżowanie ulic Jakubowicza i Mościckiego w Lipkowie. Czy będzie tu pamiątkowa tablica?
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sołtys wsi Lipków, zrozpaczony istniejącą sytuacją, zaczął
usilnie poszukiwać Kozienieckiego. Na szczęście znalazł go
w ostatniej chwili, kiedy zatrzymani zostali ustawieni tyłem do
plutonu egzekucyjnego. Jan Kozieniecki znając język niemiecki,
wyjaśnił Niemcom iż nie są to
partyzanci, a tylko miejscowi
rolnicy, którzy oddają kontyngenty dla III Rzeszy. Te argumenty przekonały dowódcę
plutonu i wstrzymał egzekucję.
Niemcy stwierdzili, że donos był
fałszywy, a donosiciel był Żydem. Pluton odszedł, zabierając
ze sobą tajemniczego mężczyznę, który został rozstrzelany
na skraju wsi...”

Borzęcin Duży. Miesce upamiętnienia wydarzenia m.in. z 8 sierpnia 1944 r.

W POSZUKIWANIU DOWODÓW
Niestety autor artykułu nie przytacza żadnych źródeł tej informacji, stąd prosimy naszych Czytelników
o pomoc. Może w rodzinnych opowieściach pojawia
się wątek uratowania czyjegoś dziadka za wstawiennictwem Jana Kozienieckiego? Z naszej strony udało
nam się ustalić, że rzeczywiście pan Jan znał język
niemiecki i próbował wpływać na Niemców, aby zwolnili aresztowanych ludzi. Niestety, jak twierdzi jeden
z mieszkańców Lipkowa, nie zawsze się to udawało.
Z ustalonych faktów wynika, że Jan Kozieniecki był
bardzo dzielnym człowiekiem. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, brał udział w Bitwie Warszawskiej
1920 r. Był członkiem Ruchu Narodowego. W kampanii
wrześniowej walczył w 1 Pułku Łączności, bronił Twierdzy Modlin. Po zakończeniu walk trafił do niewoli (do
stalagu II-D), później został wywieziony na roboty do
Niemiec. Wrócił do domu w 1944 r. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, 12 września 1944 został aresztowany. Niemcy przewieźli go do obozu koncentracyjnego Dachau, skąd został przeniesiony do obozu
Natzweiler-Vaihingen, gdzie zmarł 21 lutego 1945 r.
GDY LUDZIE ZAPOMNĄ, KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ!
Na terenie gminy Stare Babice i tuż obok jej granicy są
dwa Miejsca Pamięci Narodowej poświęcone cywilnym
ofiarom wojny: W Borzęcinie Dużym i w Umiastowie.
Upamiętniono tam mieszkańców naszej gminy, a także
uciekinierów z Warszawy i Ożarowa Mazowieckiego.
Ich śmierć nie była efektem ostrzału walczących wojsk,
tylko celowym działaniem okupanta. Zginęli tylko dla
tego, że byli Polakami.

Miejscami Pamięci Narodowej są także: Cmentarz Wojenny w Starych Babicach i kwatera wojenna na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dużym. Tam również
znajdują się ślady martyrologii naszego narodu i groby
cywilnych ofiar wojny. Lokalna społeczność, kultywuje
pamięć przodków. Prosimy o kontakt z redakcją osoby,
które mogą przekazać dodatkowe informacje na temat
tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w naszej gminie podczas II wojny światowej.
Jeśli macie Państwo jakieś informacje na temat przedstawionej historii – prosimy o kontakt z redakcją.
tekst/foto: Marcin Łada

Umiastów. Miesce upamiętnienia wydarzenia z 13 września 1939 r.
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Modrzew w Puszczy Kampinoskiej
Modrzewie należą do rodziny sosnowatych. Na półkuli północnej, w rejonach
o chłodnym klimacie rośnie około 10 gatunków modrzewi. W Polsce występują
dwa: modrzew europejski (Larix decidua) i modrzew polski (Larix polonica), którego największe skupiska obejmują Góry Świętokrzyskie i ich otoczenie.
Modrzew może rosnąć 500, a nawet 800 lat. Drewno
modrzewiowe zawiera żywicę, nadaje się na cele budowlane i konstrukcyjne: wewnętrzne i zewnętrzne;
wykorzystuje się je w budownictwie wodnym, ziemnym, w budownictwie mostów, młynów, kopalnictwie,
a także w bednarstwie. Ma też wiele innych zastosowań
m.in. w meblarstwie i stolarce budowlanej. Jest drewnem
kwasoodpornym, które było stosowane do wyrobu bębnów i kadzi używanych do garbowania skór. Własności
fizyko-techniczne drewna przewyższają wszystkie nasze
gatunki iglaste, a jego trwałość jest liczona w setkach lat.
Z żywicy modrzewia wytwarza się terpentynę wenecką, ceniony produkt zwłaszcza przez artystów malarzy.
Przyjmuje się, że farbami wzbogaconymi taką terpentyną tworzyli
swoje epokowe dzieła m.in. Rubens
czy Rembrandt. Cechy i właściwości
drewna były powodem wyniszczenia modrzewi na wielu obszarach
Europy.
Jednym z dowodów pradawnego
występowania modrzewia w Puszczy Kampinoskiej jest opis szkód
wyrządzonych w czasie I wojny
światowej przez okupanta niemieckiego. Zgodnie z nim
„w Puszczy Kampinoskiej wycięto 2300 ha wiekowych
drzewostanów sosnowych, dębowych, grabowych, modrzewiowych i brzozowych”. Jeżeli to były wiekowe modrzewie, to zapewne mogły pochodzić z XVIII, a może
i z XVII w. Może nawet były jeszcze starsze.
W latach 60. i 70. XX wieku dr inż. Janusz Bobiński jako
pierwszy, z właściwą sobie troską o stan przyrody utworzonego w 1959 r. parku, postanowił zainicjować ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania modrzew
polski. Niestety nie pozostawił szczegółowych danych
o wykonanej reintrodukcji. Ten fakt jest odnotowany
w dokumentacji parkowej. Skala przedsięwzięcia była
symboliczna, ale to był ważny początek zwrócenia uwagi
na odbudowę gatunkową lasów, na wyniszczone w Puszczy Kampinoskiej gatunki. Na początku lat 80. XX wieku
postanowiliśmy kontynuować rozpoczętą przez dr J. Bobińskiego pracę. Dobrą okolicznością dla tego był wykup
gruntów rolnych w Parku i ich zalesianie. Z nieocenioną
pomocą Parkowi przyszedł wtedy Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu z Naczelnikiem Wydziału
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Hodowli Lasu OZLP
w Radomiu Marianem
Łozowskim, a następnie
Instytut Badawczy Leśnictwa. Było to wsparcie polegające na przekazywaniu co roku
nasiona modrzewia polskiego.
Na przestrzeni ok. 30 lat do 2016 r. z otrzymanych nasion w ramach pomocy Lasów Państwowych, w Gospodarstwie Szkółkarskim KPN w Julinku wyhodowano 549
tysięcy sadzonek modrzewia, z czego 391 tysięcy trafiło
do upraw leśnych zakładanych w Parku, a 158 tysięcy do
sprzedaży lokalnym nabywcom.
Dzisiaj na terenie Parku w wielu
miejscach do słońca pną się światłożądne modrzewie. Jeżeli przyjmiemy subiektywnie (trochę pesymistycznie), że udatność nasadzeń
modrzewia nie była bardzo wysoka
i wyniosła około 60%, to w Puszczy
powinno rosnąć ok. ćwierć miliona
drzew tego gatunku. Modrzew jest
gatunkiem szybko rosnącym, osiąga 30 do 40 metrów wysokości, jest
wytrzymały na mróz, przymrozki, wiatr, okiść (zwały
śniegu zalegające na koronach drzew), tolerancyjny na
temperaturę, wymaga średnich warunków glebowo-siedliskowych. W Puszczy ma szansę na długowieczność i na obsiew swoimi nasionami, jako że nie sadzono go dla pozyskania drewna. Dzisiaj już biologicznie
wzbogaca przyrodę Parku. Niestety modrzewie łatwo
krzyżują się między sobą i w ten sposób zatracają się
różnice między nimi. Dlatego warto utrzymać nowo
powstałą wyspę w 100% modrzewia polskiego bez zakłóceń genetycznych.
Na wiosnę modrzew zachwyca jasnozielonymi miękkimi igłami, które przed opadnięciem na zimę pięknie się
złocą w promieniach jesiennego słońca. Jego obecność
poprzez szlachetność kształtu drzewa i koloryt pozytywnie wpływa na estetykę ostępów leśnych. Turyści
muszą jednak pamiętać, że nie znajdą pod nim cienia.
Warto zakupić sadzonki modrzewi hodowanych
w szkółce leśnej KPN, w Lesznie.
opr.: Jerzy Misiak
dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego; foto: KPN
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UWAGA! WŚCIEKLIZNA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia
2022 r. powiat warszawski zachodni został włączony do obszaru zagrożonego wścieklizną.
Oprócz obowiązującego ustawowego szczepienia
psów powyżej 3. miesiąca życia Rozporządzenie nr 49
Wojewody Mazowieckiego z 31 grudnia 2021 r. wprowadza nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
Pierwsze szczepienie powinno być wykonane w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia.
Na obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:
• trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie
zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
• pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach
i na zamkniętych wybiegach.
Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców
oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego.

Pamiętaj:
• Zachowaj ostrożność! Wścieklizna
jest chorobą zakaźną
zwierząt o niezmiernie
ostrym i prawie zawsze
śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt.
• Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt – szczególnie lisów,
ale także tych mniejszych np. wiewiórek, jeży!
• Nie dotykaj padłych dzikich zwierząt!
• W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu niezwłocznie zgłoś się do lekarza!
• Nie puszczaj bez opieki i kontroli zwierząt domowych!
opr. UGSB/KB

Dlaczego warto chipować zwierzęta?
Niebawem w Twoim domu pojawi się pies lub kot, albo może masz w domu zwierzę i zastanawiasz się, jak
najlepiej zadbać o jego bezpieczeństwo? Warto pomyśleć nad elektronicznym znakowaniem tzw. chipowaniem.
Kiedy zdecydować się na elektroniczne znakowanie?
Na zabieg elektronicznego znakowania najlepiej zdecydować się od razu, kiedy tylko zwierzę zamieszka
z nami, a w przypadku gdy już mieszka – należy uczynić
to jak najszybciej. Nie zawsze jesteśmy w stanie upilnować naszego pupila – a gdy ten się zgubi, chip zwiększa
szansę na jego odnalezienie.
Jakie dane zawiera chip?
Chip zawiera 15-cyfrowy numer, który musi być zarejestrowany w bazie danych – sugerowaną bazą jest SAFE-ANIMAL czyli Międzynarodowa Baza Danych, która
w Polsce prowadzi największy i najbardziej aktualny
zbiór danych. Podczas rejestracji podajemy swoje imię
i nazwisko, adres oraz numer telefonu – ważne więc,
aby dane były na bieżąco aktualizowane. Informacje te
są niezbędne – ktoś, kto znajdzie psa lub kota, będzie
mógł skontaktować się z jego właścicielem. Dane mogą
być odczytane wyłącznie przy użyciu specjalnego
urządzenia, np. w gabinecie weterynaryjnym, schronisku lub w niektórych hodowlach. Oprócz chipa warto

również przy obroży pupila umieścić tzw. adresatkę
z imieniem zwierzęcia i numerem telefonu właściciela,
co przyspieszy możliwość kontaktu z nim.
Jak wygląda zabieg elektronicznego znakowania?
Pod skórą zwierzęcia umieszczony zostaje chip wielkości ziarna ryżu. Zabieg trwa dosłownie chwilę i nie
powoduje żadnego bólu. Czynność tę można porównać do zwyczajnego zastrzyku i w ten sposób może
odczuć to zwierzę.
Jeśli mamy zwierzę lub niedługo pojawi się w naszym
domu, warto rozważyć możliwość jego elektronicznego oznakowania. Z danych podanych na stronie internetowej SAFE-ANIMAL wynika, że 90% z zagubionych
zwierząt nie wraca do domu. Właściciel zachipowanego zwierzęcia ma większą szansę na odnalezienie swojego pupila, natomiast jemu możemy oszczędzić stres
związany z rozłąką z właścicielem oraz ograniczyć ryzyko trafienia do schroniska.
tekst: UGSB/KB
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Uwaga, strażnik biegnie!
Bieganie to sposób nie tylko na aktywność fizyczną i utrzymanie kondycji. Za bieganiem kryje się wiele
innych wątków, a przede wszystkim przynależność do społeczności, którą łączy wspólna pasja.
Spotykamy się z Leszkiem Grabowskim
– starszym inspektorem Straży Gminnej
Gminy Stare Babice, zdobywcą Korony
Polskich Półmaratonów, aby posłuchać
o jego pasji biegowej. Dowiemy się, dlaczego warto biegać i co jeszcze ciekawego można robić przy tej okazji.
GB: Leszku, jaka jest Twoja sportowa
przeszłość?
LG: Ze sportem jestem związany od
siódmej klasy szkoły podstawowej, gdy
zacząłem uprawiać judo. Potem uprawiałem jeszcze karate i kulturystykę.
Moim trenerem kulturystyki był Paweł
Filleborn – wielokrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy w kulturystyce. W sportowym trybie życia utwierdziło mnie
jeszcze wojsko, gdzie byłem w jednostce
specjalnej. Po wojsku miałem małą przerwę z mundurem, ale wstąpiłem do Straży Miejskiej w Warszawie. A tam, dwa
razy do roku, są egzaminy sprawnościowe z różnych aktywności – w tym z biegania. Od tego
czasu biegałem, aby utrzymać kondycję, sylwetkę
i zdrowie. Bieganiem dla samej idei jako odrębną dyscypliną zainteresowałem się nie tak dawno, bo
w 2015 roku. Bieganie jest w głowie i trzeba wyrobić
w sobie taki nawyk. Ja zacząłem od jednego kilometra.
I tak każdego dnia. Potem przebiegałem już 2 km, 5 km.
Po jakimś czasie przebiegłem 10 km i wystartowałem
w Dziesiątce Babickiej. Później wziąłem udział w biegu
Burmistrza Bielan, gdzie przebiegłem 15 km i od razu
jeszcze 5 km w biegu dodatkowym. Wtedy nabrałem
pewności, że jestem gotów na pierwszy półmaraton.
Bieg średnio mi poszedł, tego dnia było bardzo gorąco, ale przebiegłem dystans. W ubiegłym roku byłem
na Bison Trail w Supraślu i zrobiłem 35 km. Po trochu
robię coraz więcej. Patrząc wstecz, te dwa kilometry,
które kiedyś były dla mnie wyzwaniem, teraz są niczym
wielkim.
GB: Czy to uniwersalne porady dla początkujących?
LG: Bieganie jest naprawdę dla każdego. Jak to czasem
mówią potocznie – bieganie to sport dla ubogich. Bo
jedyną, najważniejszą rzeczą, która w tym sporcie jest
potrzebna, to wygodne, odpowiednie buty.
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GB: Teraz jesteś już pod opieką
trenera?
LG: Tak. Podczas Dziesiątki Babickiej dowiedziałem się, że istnieje amatorska drużyna Stare Babice Biegają. Zacząłem przychodzić
na zajęcia. Wówczas prowadził tę drużynę jeszcze Radek
Karpiński i to on przygotował mnie do pierwszego półmaratonu. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo od
początku do końca byłem bardzo dobrze przygotowany
i przebiegłem cały półmaraton, czyli 21 kilometrów.
GB: Biegasz na czas?
LG: Osobiście nie potrzebuję, jak to się mówi, wykręcać jakichś wysokich czasów. Zależy mi, aby przebiec od
początku do końca, aczkolwiek muszę się pochwalić, że
mam w swojej kolekcji trzy puchary za podium, a także
149 medali zdobytych od 2016 roku.
GB: Imponujący wynik zdobyć taką ilość medali w ciągu 6 lat. Kiedy znajdujesz na to czas?
LG: Samo przygotowywanie się do zawodów traktuję
jako codzienny trening. Dwa razy w tygodniu mam zajęcia
z grupą Stare Babice Biegają i naszym trenerem Maćkiem
z Obozów Górskich, a w weekendy biegam w terenie, po
lesie. Tu mam też swoją towarzyszkę, suczkę Nitkę. Ona
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od razu widzi, kiedy zakładam strój treningowy i czeka,
żeby założyć jej uprząż.
GB: W ręku trzymasz medal Korony Polskich Półmaratonów. Opowiedz nam więcej o tym trofeum.
LG: Na Koronę Polskich Półmaratonów składa się udział
w wybranych imprezach biegowych, wyznaczonych
przez Polskie Stowarzyszenie Biegowe. Musi być to
pięć półmaratonów. Zacząłem od startu w 40. Półmaratonie Wiązowna, później nadeszła pandemia i okazało
się, że wiele imprez zostało odwołanych lub pozmieniano ich daty. Zmienił się więc regulamin Korony i wydłużono czas na zdobycie biegów. Ja zrobiłem Koronę
w dwa lata. Po 40. Półmaratonie Wiązowna pozostałe
cztery odbyły się w 2021 roku: Półmaraton Warszawski, Nocny Półmaraton w Białymstoku, Półmaraton
w Gnieźnie, a zakończyłem Półmaratonem w Krakowie.
GB: Jak to jest, biec w półmaratonie?
LG: To jest naprawdę wielkie wydarzenie towarzyskie.
Jesteś z ludźmi jak z jedną wielką rodziną. Podczas
półmaratonu wśród uczestników biegną tak zwane
zające, czyli osoby nadające tempo biegu na określony czas końcowy. Kiedyś na półmaratonie w Krakowie
tym zającem był krakowski przewodnik, który na trasie opowiadał uczestnikom ciekawostki historyczne.
Po prostu była to wycieczka z przewodnikiem.
GB: Pojawiła się ostatnio nowa idea – „zwiedzanie
przez bieganie”. Czy też stosujesz tę metodę?
LG: Tak. Zwiedziłem tak Białystok, Supraśl, a w nim
muzeum ikon. Planując wyjazd wakacyjny do jakiejś
miejscowości, wcześniej sprawdzam, co jest do zwiedzenia, tworzę mapę i biegam, zwiedzając. Odwiedzam zawsze straże miejskie i gminne w innych miastach, bo mamy z koleżanką z pracy takie hobby, że
kolekcjonujemy naszywki.
GB: Widziałam w siedzibie naszej Straży Gminnej
kolekcję naszywek.
LG: Ta kolekcja to moje oczko w głowie. Jest ich 162.
Będąc w jakimś mieście, zawsze wstępuję do siedziby
tamtejszej straży miejskiej, gminnej, celnej czy policji,
aby pozyskać ich naszywkę. Często wymieniam się na
naszywki. Wszystkie eksponaty mam spisane w tabelce
i są one przypięte do tablic w odpowiedniej kolejności i według mojego klucza. Tylko ja mogę je odpinać
i zamieniać miejscami, za to wszyscy nasi strażnicy pomagają w rozwijaniu kolekcji, razem zbieramy naszywki.
GB: Które z zawodów były najtrudniejsze?
LG: Najtrudniejsze biegi są jeszcze przede mną,
bo w tym roku będę startował w biegach górskich.

W kwietniu zadebiutowałem na biegu w Szczawnicy,
gdzie były bardzo trudne warunki – błoto, śnieg i kamienie.. Słucham różnych porad i przygotowuję się
do tego wyzwania. Najbardziej dumny jestem z takich biegów jak Triada Warszawska, które zrobiłem
w jednym roku. W jej skład wchodzą: Bieg Konstytucji 3 maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości. Medal też jest niesamowity, bo medale
z poszczególnych biegów pasują do siebie i układają
się w jeden obraz. Mogę pochwalić się również cyklem biegowym (w sumie 100 km), który wykonałem
w Centrum Olimpijskim w związku z obchodami stulecia Odzyskania Niepodległości, za który osobiście
z rąk Ministra Sportu otrzymałem statuetkę.
GB: W twojej pracy dobra kondycja i sprawność fizyczna mają ogromne znaczenie, prawda?
LG: Na szczęście bardzo trudne interwencje nie zdarzają
się często. Pamiętam jedną, kilka lat temu, przyjechaliśmy na zgłoszenie, że jest najście na posesję. Na działce
była obca osoba, która zaczęła uciekać, ale dogoniłem
intruza. Więcej takich sytuacji zdarzało się, kiedy pracowałem w Straży Miejskiej w Warszawie. Często odbywały się jakieś incydenty, bójki, pościgi i potrzebna była
dobra kondycja. Pracowałem też w Warszawie w Eko
Patrolu, więc dobra sprawność przydawała się też do interwencji z udziałem zwierząt. Trenując, monitoruję też
od razu porządek w naszej okolicy. Biegając po leśnych
ścieżkach, zawsze więcej człowiek dostrzeże, niż tylko
spacerując po głównych deptakach czy przejeżdżając
samochodem. Od razu wiem, gdzie w lesie znajdują się
na przykład nielegalne wysypiska śmieci czy opon, które
często pojawiają się w weekendy. Dzięki naszemu koledze Radomiłowi Maślakowi mamy taką bardzo ciekawą
akcję „Bieganie i sprzątanie”. Podczas biegowego treningu spotykamy się w lesie, mamy ze sobą worki na śmieci
i oczyszczamy las.
GB: Co poradziłbyś osobom, które chciałyby zacząć
biegać, a nie mają zbyt dużego doświadczenia?
LG: Polecam odważyć się i przyjść na trening. Nie
przejmować się tym, że ekipa biega bardzo profesjonalnie i spróbować pod okiem trenera.
Zapraszamy serdecznie na nasze treningi biegowe we
wtorki i czwartki o godzinie 20:00 na Polnej 40, na
bieżni na terenie szkoły podstawowej. Grupę biegową Stare Babice Biegają można znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/StareBabiceBiegaja
GB: Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę najlepszych
wyników na zawodach oraz radości i zdrowia!
rozmawiała: IB; foto: archiwum LG
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Sukcesy babickich stypendystów sportowych
Na podjum
od lewej
Juliusz Majewski
i Antek Komór.

Weronika Walczuk

Antek Komór, o którym pisaliśmy już w ubiegłym miesiącu, podczas sobotnich zawodów Legia MTB Maraton, które odbywały się na warszawskim Bemowie, zajął
1. miejsce w swojej kategorii wiekowej, a 4. w klasyfikacji generalnej. Również w tych zawodach uczestniczył
Juliusz Majewski także babicki stypendysta sportowy,
który zajął 2. miejsce w kategorii wiekowej a 5. w klasyfikacji generalnej. Wielkie gratulacje!

Natomiast Weronika Walczuk 23 kwietnia brała
udział w ogólnopolskich ligowych zawodach Polskiej
Federacji Tańca – Ursynowski Turniej Tańca Sportowego. Weronika startowała w dwóch kategoriach:
Hip-hop grupy Dorośli Open i zajęła 1. miejsce; Hip-hop Solo, gdzie zajęła również 1. miejsce. Serdecznie
gratulujemy!
tekst/foto: GOSIR

Krajowy Turniej Młodzików i Żaków w Badmintonie
9 i 10 kwietnia w Częstochowie odbył się Krajowy Turniej Młodzików i Żaków w Badmintonie. Z UKS Badminton Stare Babice wystartowało osiem osób.
Naszą gminę reprezentowali: Michał Szempliński, Joachim Tracz, Martyna Trzepałka, Lilianna Runke, Urszula Lipowska, Staś Buczyński i Tomasz Zarzycki.
W kategorii Młodzików Michał Szempliński zajął
1. miejsce w grze pojedynczej chłopców oraz 1. miejsce
w grze podwójnej wraz z Joachimem Traczem. W ka-
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tegorii Żaków Martyna Trzepałka zajęła 3. miejsce.
Dobrze zaprezentowali się także Michał Kazimierczak
i Urszula Lipowska, zajmując ostatecznie 5. miejsca
oraz Lilianna Runke, która wygrała pojedynki w grupie.
tekst/foto: Piotr Pamięta
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Bądź EKO z biblioteką!

#CzytająceBabice

Pomiędzy 28 maja a 4 czerwca odbędzie się V Babicki oraz XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod
hasłem „Polscy autorzy dla klimatu!” Jest ono zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim „Bądźmy EKO”.
Nasza biblioteka dysponuje wieloma pozycjami z zakresu literatury, które są świetnym narzędziem do kształtowania odpowiedzialności za środowisko. Serdecznie
zapraszamy do poszukiwań w katalogu online i oczywiście do wypożyczania literatury, która pozwoli rozwijać
i utrwalać świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. Warto i należy działać od przedszkola do seniora
na rzecz naszej planety.
Aby pokazać, iż warto dbać o Ziemię serdecznie zapraszamy na rodzinne warsztaty literacko-plastyczne. Będą
to zajęcia ekorecyklingowe: postaramy się wykonać coś
z niczego. Na warsztat weźmiemy bawełnianą koszulkę,
której damy drugie życie i wykonamy praktyczną torbę.

Wykorzystamy też skarpetkę, z której powstanie krasnal-gnom.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej ekozabawy dla
dużych i małych. Warsztaty nie mają ograniczeń wiekowych. W ramach Tygodnia Czytania Dzieciom zaplanowaliśmy dwa zajęcia warsztatowe.
Każdy, kto chce wziąć w nich udział, musi się zapisać. Wystarczy zadzwonić do biblioteki pod numer
22 722 92 77, by zgłosić udział swój i dziecka. Pozwoli nam
to przygotować się logistycznie, poprzez zabezpieczenie
miejsca i niezbędnych materiałów. Zajęcia są nieodpłatne. Szczegóły na plakacie.
Urszula Hoczyk, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Trwa nabór na dwa stanowiska

STRAŻNIK GMINNY

Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice ogłasza nabór
na stanowisko strażnika w Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
Do głównych zadań Strażnika Straży Gminnej będzie należało wykonywanie zadań w zakresie
ochrony i porządku publicznego na terenie gminy Stare Babice. Całość ogłoszenia znajdą
Państwo na stronie https://starebabice.bip.net.pl w zakładce – Nabór Pracowników
Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzystanie w pełni z praw publicznych;
4) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
5) posiadanie nienagannej opinii;
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
7)	może to być tylko osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione lub przestępstwo skarbowe;
8)	kandydat musi mieć uregulowany stosunek do służby
wojskowej.

Osoby zainteresowane prosimy
o składanie kompletu dokumentów
wymienionych na podanej wyżej stronie
internetowej do 16 maja 2022 r. w siedzibie
Straży Gminnej Gminy Stare Babice
(sekretariat w budynku Urzędu Gminy
ul. Rynek 21; pok. 45; piętro I)
lub przesłanie pocztą na adres: Straż
Gminna Gminy Stare Babice, ul. Rynek
21, 05-082 Stare Babice z dopiskiem
na kopercie: „Nabór na Strażnika
Straży Gminnej”.

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

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

Drukarki

SERWIS DRUKAREK
I PLOTERÓW

Obsługa prawna firm
numer licencji

19611

MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ

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

SERWIS KOMPUTEROWY
•
•
•
•

PRZYSPIESZANIE LAPTOPÓW
SKŁADANIE 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

FAMILTEX s.c.
• Tkaniny ślubne i wizytowe
• Hafty, koronki na tiulu
• Taśmy i pasmanteria
• Aplikacje ślubne i wizytowe
• Dodatki ślubne
ul. Floriańska 8/32; 03-707 Warszawa
tel. +48 500 194 546; +48 22 818 07 26
e-mail: familtex@wp.pl; https://familtex.com.pl

