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Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Krzysztofa Korzeniewskiego
sołtysa Koczarg Starych
z powodu śmierci

Babci

składają Wójt Gminy wraz z pracownikami
SPROSTOWANIE
dotyczące błędnych informacji zawartych w folderze inwestycyjnym
pn. „Inwestycje Gminy Stare Babice 2019–2021”, wydanym przez Urząd Gminy Stare Babice
Na stronie 32 ww. folderu został podany błędny adres nowego Oddziału Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach. Prawidłowy adres to: ul. Graniczna 35. Właściciela nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Granicznej 25 przepraszamy za zaistniałą
sytuację. Nieruchomość ta nie została zakupiona przez Gminę Stare Babice.
Na stronie 34 – źródło finansowania pojazdu Polaris Ranger zostało wskazane przy specjalistycznym sprzęcie gaśniczo-tnącym, zakupionym dla strażaków OSP Stare Babice. Zdanie „Zakup urządzenia finansowany był z Funduszy
Sołeckich oraz dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” – dotyczy zakupu wielozadaniowego pojazdu Polaris Ranger dla
strażaków OSP Borzęcin Duży.
Zakup specjalistycznego sprzętu gaśniczo-tnącego dla strażaków OSP Stare
Babice finansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a nie z Funduszy Sołeckich.
Były to niezamierzone błędy pisarskie, za które raz jeszcze przepraszamy.
Urząd Gminy Stare Babice

Szanowni Państwo,
od kilku tygodni nasza gmina, podobnie jak cała Polska, pomaga osobom
poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Kolejny miesiąc wspólnie z Wojewodą
Mazowieckim oraz Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego działamy, aby
umożliwić Uchodźcom szybki powrót do normalnego życia. Regularnie odbywają się
posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Specjalnie na potrzeby
Uchodźców w Urzędzie Gminy Stare Babice uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska,
gdzie mogą złożyć wnioski o różnego typu świadczenia i uzyskać numer PESEL.
W powyższych działaniach wspierają nas również wolontariusze, którym już teraz
dziękuję za wkład i zaangażowanie w niesienie pomocy innym. To bardzo budujące
doświadczenie dla babickiej społeczności. Pod koniec marca z myślą o Uchodźcach Dom Kultury Stare Babice
uruchomił bezpłatny kurs nauki języka polskiego. Więcej informacji na ten i inne tematy znaleźć można na stronie
Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce POMOC UKRAINIE.
W marcu przystąpiliśmy także do rozbudowy ul. Klonowej w Koczargach Starych na odcinku od ul. Trakt
Królewski do ul. Akacjowej. W najbliższej przyszłości planujemy przebudowę dalszej części tej arterii, czyli remont
ul. Trakt Królewski do ul. Spacerowej. Trwają procedury związane z wydaniem zezwoleń na realizację inwestycji
przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Już niebawem będziemy także ubiegać się o przyznanie
dofinansowania dla tego przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Głęboko wierzę,
że inwestycja ta poprawi komfort i bezpieczeństwo nas wszystkich.
Nadeszła wiosna, a wraz z nią wznowiliśmy gminny Targ na Rynku. Z tego miejsca zapraszam wszystkich
Mieszkańców i naszych Sąsiadów w każdą sobotę, od kwietnia do końca grudnia, na plac przed Urzędem Gminy
Stare Babice przy ul. Rynek 21. Można tam kupić świeżą i wartościową żywność od lokalnych oraz regionalnych
producentów i dostawców.
Kwiecień w naszej gminie to również miesiąc, w którym dzięki zawartemu z Fundacją Ronalda McDonalda
porozumieniu, drugi raz w historii naszej gminy odbędą się profilaktyczne, bezpłatne badania USG dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Więcej informacji znajdziecie Państwo na łamach Gazety Babickiej oraz strony
Urzędu Gminy Stare Babice.
Zapraszam Państwa 24 kwietnia na uroczystości upamiętniające dwie rocznice: 82. Zbrodni Katyńskiej
oraz 12. katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Tego dnia uczcimy tragiczne losy polskich elit Rzeczypospolitej.
W dobie wyzwań, jakie niosą zmiany klimatyczne w ostatnich dniach podpisaliśmy porozumienie intencyjne
z komercyjnymi Partnerami w sprawie realizowania przyszłych projektów z wykorzystaniem myśli i rozwiązań
technologicznych sprzyjających dbaniu o środowisko i czyste powietrze w gminie Stare Babice. Jednym
z głównych priorytetów Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice „Energia dla Babic” jest osiągnięcie celu
polegającego na wypracowaniu rozwiązań dla gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej energii i zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego Gminy, w zakresie i w ramach kompetencji każdej ze Stron porozumienia.
Co istotne w zakresie współpracy energetycznej i środowiskowej, porozumienie to stanowi unikatowe
przedsięwzięcie w skali całego kraju. Mam nadzieję, że nawiązana współpraca pozwoli rozszerzyć cele i charakter
Klastra, prowadząc w efekcie do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu, zarówno w kontekście wspólnej
polityki czystego powietrza, jak i zielonej energii oraz wyznaczonych
celów edukacyjnych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
W kwietniu do Państwa rąk trafi folder poświęcony zrealizowanym
oraz trwającym inwestycjom na terenie naszej gminy. Jest on
potwierdzeniem tego, że pomimo bardzo dynamicznie zmieniającej
się sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce i na świecie, sprawne
zarządzanie gminą, determinacja oraz skuteczna współpraca
na szczeblu samorządowym i wojewódzkim umożliwiają realizację
wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych.
Życzę Państwu pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych
oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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W obliczu wojny
Na świecie ciągle toczą się walki, ale to, co obserwujemy w mediach każdego dnia, dzieje się tuż
za polską granicą i dotyka nas jako
społeczeństwo szczególnie mocno. Może dlatego potrafiliśmy się
zmobilizować i ruszyć z pomocą
z godziny na godzinę? Wolontariusze wzięli się do pracy praktycznie
Jedna z prac plastycznych autorstwa ukraińskiego dziecka, która powstała
natychmiast: już w pierwszy weekw czasie zajęć plastycznych w Domu Kultury Stare Babice
end wojny zorganizowali zbiórki
niezbędnych artykułów i wysłali je na front. Jak zawsze od razu do akcji gotowi
byli nasi strażacy. Babiccy społecznicy wspierają także administracyjne działania.
Jak w minionym czasie wyglądały działania urzędników
i wolontariuszy? Co zrobiono, by wesprzeć uchodźców?
Pomaganie ma sens wtedy, gdy jest przemyślane
i dobrze zorganizowane
Michał Więckiewicz – sekretarz gminy
Z dnia na dzień został utworzony cały system pomocowy. Wójt Sławomir Sumka polecił zintensyfikowanie prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ukierunkowanie działań na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele referatów,
ale w miarę upływu czasu i dynamicznie zmieniających się potrzeb naszych gości, częstotliwość zebrań
i skład osobowy były modyfikowane i dostosowywane do bieżącej sytuacji. Do narad na początkowym
etapie dołączyli np. babiccy strażacy i wolontariuszki
– Agnieszka Markiewicz, Magdalena Bukowska, Iwona
Postek-Turchońska i Katarzyna Jaroszewska. Wszyscy
mieli już bardzo konkretne pomysły dotyczące działań
pomocowych. Zadania zostały podzielone pomiędzy
kilka osób, stosownie do ich kompetencji. Codziennie
mierzyliśmy się z nowymi problemami.
W Urzędzie uruchomiliśmy infolinię i udostępniliśmy
specjalny adres mailowy. Chodziło o to, żeby ułatwić
dostęp do informacji i jak najsprawniej udzielać odpowiedzi na pytania zarówno uchodźców, jak i osób, które przyjęły ich pod swój dach: gdzie i jaką pomoc mogą
otrzymać.
Nasi goście niejednokrotnie borykają się z traumą
wojenną, potrzebują więc wsparcia specjalistycznego.
W Urzędzie stale funkcjonuje bezpłatny punkt pomocy psychologicznej udzielanej przez Agnieszkę Kik-Głowacz, która w sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie od razu była do dyspozycji potrzebujących; teraz
otrzymała asystę ukraińskiej psycholog i pracujemy już
na cztery ręce.
4
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Działam tak, by mieć poczucie rozsądnych posunięć
w zgodzie z przepisami
Roman Balcerowiak – samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej w UG
Trzeba pamiętać, że pomimo chęci szybkiego działania i pełnego zaangażowania, nie mogliśmy robić tego
wszystkiego w zakresie pomocy uchodźcom, co chcieliśmy, gdyż jesteśmy jednostką administracji publicznej
i obowiązują nas regulacje prawne. Czekaliśmy na ustawę i rozporządzenia wykonawcze, które pozwolą nam
uruchomić konkretną pomoc. Tak więc z jednej strony
czujemy ludzką potrzebę pomagania z potrzeby serca,
z drugiej – to nie jest tak, że w działaniach mamy pełną
dowolność. Każdego dnia uważnie śledziliśmy wszystkie nowe komunikaty rządu, wojewody i marszałka,
żeby być na bieżąco i zgodnie z przepisami nieść pomoc naszym gościom.
Podczas odpraw Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestnicy raportują, jak przebiega realizacja zadań
w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
z czym mają kłopot. Staramy się natychmiast reagować
i wspierać.
Od początku napływu z Ukrainy uchodźców do Polski, do tej pory nie wprowadzono obowiązku żadnej
ewidencji przybyszów, a to rodzi wiele komplikacji.
Z jednej strony w Polsce obowiązują przepisy RODO
i nie wolno spisywać żadnych danych wrażliwych
od przyjezdnych, a z drugiej np. po trzech tygodniach
od wybuchu wojny mieliśmy zapytania z Urzędu Wojewódzkiego: Ilu uchodźców mamy na naszym terenie? Ile jest kobiet? Ilu mężczyzn? Ile dzieci…? albo:
Ile potrzebujemy pieniędzy na przewożenie uchodźców do szkół i punktów leczniczych? Na tej podstawie
będziemy rozliczać się z przekazanych nam pieniędzy,
którymi mamy wspierać uchodźców.

GMINA URZĄD TEREN

Prawo zmienia się w tempie wynikającym z obowiązujących procedur, a co za tym idzie, w tak trudnym
okresie często nie nadąża za bieżącymi potrzebami.
Wspaniałą pracę w naszym Urzędzie wykonuje m.in.
Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy, udzielając bardzo wielu porad telefonicznych, prowadząc
skrzynkę mailową: pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl. Pamiętajmy, że wszyscy nasi urzędnicy przed wybuchem wojny na Ukrainie mieli pełne obłożenie swoimi
obowiązkami. Wszystko, co dzieje się teraz, jest ogromnym dodatkowym wyzwaniem, ale działamy tak, żeby
nie zakłócić bieżącej pracy Urzędu.
Założyliśmy bazę danych, która ma za zadanie
łączyć potrzeby obywateli Ukrainy z deklaracjami
mieszkańców
Jarosław Płóciennik – dyrektor GOSiR
Wiele osób zadeklarowało chęć wzięcia gości pod swój
dach, użyczenia samochodu, przekazania darów. Zadaniem, które nam wyznaczono, było połączenie tych
wątków i dopięcie szczegółów. Powstała baza wolontariuszy, z której korzysta wiele jednostek naszego Urzędu.
Wielką akcją było przyjęcie i rozdzielanie daru od jednego z estońskich przemysłowców. Jedenaście ton kołder
zostało przekazanych na potrzeby uchodźców z Ukrainy.
Były to dwa TIR-y, które trzeba było jak najszybciej rozładować, a towar zinwentaryzować, zmagazynować, a teraz – w miarę potrzeb i zamówień – rozdzielać.
Każde dziecko, które zgłosiło się do naszej gminy,
objęliśmy szkolnym obowiązkiem
Magdalena Lech – kierownik RWOJ (Referat Wspólnej
Obsługi Jednostek) i Kamil Sagan – inspektor do spraw
oświaty
Stworzyliśmy na dysku Google wspólną bazę danych
z dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli, która jest na
bieżąco uzupełniana po to, by wiedzieć, ile nowych dzieci z Ukrainy zostało w każdej placówce przyjętych, ilu nauczycieli posługuje się językiem rosyjskim czy ukraińskim.
Pierwsi uczniowie zostali zapisani do szkoły w Zielonkach-Parceli już 1 marca. Na piątek 25 marca mieliśmy następującą ilość ukraińskich dzieci zapisanych do naszych
placówek: w szkole w Zielonkach-Parceli – 50 uczniów;
w Starych Babicach – 71; w Koczargach Starych – 17;
a w Borzęcinie Dużym – 29 dzieci. Łącznie w naszych placówkach oświatowych mamy w gminie około 180 dzieci
z Ukrainy; w dwóch szkołach tworzymy oddziały przygotowawcze. Utworzenie takiego oddziału to nie tylko
zapewnienie miejsca w klasie, ale także odpowiednio
przygotowanych nauczycieli i opiekunów.
Wiemy, że prywatne przedszkola i szkoły również przyjęły bezpłatnie do swoich placówek dzieci ze wschodu.
To wspaniały gest.

PESEL jest dziś potrzebny praktycznie wszędzie
do załatwienia jakiejkolwiek sprawy
Magdalena Łagun-Paszek – kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
Przed Urzędem Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
stanęło ogromne wyzwanie. Przez nasze ręce muszą
przejść dokumenty wszystkich osób z Ukrainy, które
zgłoszą się o nadanie numeru PESEL.
Cały proces dla jednej dorosłej osoby lub dziecka powyżej 12. roku życia trwa około 30 minut, a dla dziecka
poniżej tego wieku – około kwadransa. I nie są to tylko
nasze babickie dane, ale ogólnokrajowe. Do 5 kwietnia
nadaliśmy już ponad 380 numerów PESEL. Zapisanych
w tej sprawie jest kolejnych 750 osób.
Wnioski zawierają szereg pozycji do uzupełnienia, ale
dzięki wsparciu wolontariuszy i pomocy w ich wypełnianiu, pracownicy urzędu zajmują się już samym wprowadzaniem danych do rejestru. Jest to proces, do którego
potrzebne są konkretne urządzenia m.in. skanery linii
papilarnych, a przede wszystkim osoby z uprawnieniami
do tej czynności. Nie jesteśmy w stanie tego działania
w żaden sposób przyśpieszyć. Natomiast udało się nam
pozyskać od organów administracji rządowej w pełni
wyposażone stacje mobilne do kolejnych dwóch punktów obsługi, co skróci okres oczekiwania.
Proces nadawania numeru PESESL dla obywatela Ukrainy wiąże się dodatkowo z wprowadzeniem danych do
Rejestru Dowodów Osobistych oraz do Rejestru Danych
Kontaktowych. Po ich zatwierdzeniu zakładamy pełnoletniemu obywatelowi Ukrainy również profil zaufany.
Zajmujemy się przyjmowaniem i rozpatrywaniem
wniosków o wsparcie finansowe
Alicja Napurka – dyrektor GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
W pierwszej kolejności zajmowaliśmy się przyznawaniem
jednorazowego świadczenia pieniężnego wysokości 300
zł. Obecnie ruszamy także z przyjmowaniem wniosków
o przyznanie świadczenia 40 zł za każdą dobę pobytu
Ukraińca u osoby prywatnej.
Formularz wniosku o świadczenie 300 zł jest przygotowany w dwóch językach, ale obywatele Ukrainy są
zobowiązani wypełnić je alfabetem łacińskim. Pomocą
tutaj służą niezawodni wolontariusze pełniący dyżury
w holu zaraz po wejściu do Urzędu.
Trzeba koniecznie pamiętać, że obywatel Ukrainy musi
mieć numer PESEL i założone konto w polskim banku,
aby otrzymać świadczenie.
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Jesteśmy w stałej gotowości
Paweł Majchrzak – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borzęcinie Dużym
Gdyby którejś nocy była nagła konieczność udzielenia
schronienia grupie uchodźców, to jesteśmy na to przygotowani. Co prawda nasza remiza nie mogłaby na dłuższą
metę służyć jako miejsce zakwaterowania, ale w nadzwyczajnej sytuacji – możemy pomóc.
Jesteśmy myślami z ukraińskimi kolegami
Łukasz Sawionek – Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach
Na terenie naszej jednostki, już w sobotę 26 lutego,
utworzyliśmy magazyn rzeczy dla potrzebujących
uciekinierów wojennych. Pomagamy wolontariuszom
i przychodzącym do nas Ukraińcom. Przenosimy ciężkie paczki, pomagamy w przetransportowaniu darów
do domu, w którym mieszka uchodźca, zapewniamy
warunki do działania magazynu.
W geście solidarności ze strażakami ukraińskimi przekazaliśmy na Wschód wyposażenie strażackie, między innymi: agregat prądotwórczy, pięć kompletów specjalnych
ubrań wraz z hełmami, pompę z wężami i in. Do szpitala
na Ukrainie pojechało piętnaście kartonów zawierających:
leki, jednorazowe środki opatrunkowe, igły, strzykawki,
fartuchy i rękawiczki. Pozyskaliśmy je dzięki uprzejmości
przychodni Arnica w Starych Babicach.
My też podpisujemy się pod słowami, że pomaganie
to nie sprint, a maraton
Agnieszka Markiewicz, Magdalena Bukowska – wolontariuszki, inicjatorki zbiórki darów
AM: Cały czas trwa zbiórka darów dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie naszej gminy. Strażacy
z Babic bez chwili wahania użyczyli nam swoją siedzibę
6
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na magazyn. Tutaj dary są rozpakowywane, segregowane, a następnie wydawane potrzebującym. Ogromnym
wsparciem dla moich działań jest także babicki proboszcz ksiądz Grzegorz Kozicki, który potrafi dokonywać
rzeczy niemożliwych. W zbieraniu darów posłużyłam się
utworzoną na tę potrzebę grupą facebookową Pomagamy Ukrainie – Stare Babice i okolice.
MB: W pierwszych dniach zorganizowałam zbiórkę rzeczy u siebie w latchorzewskim garażu, a już w sobotę
26 lutego ruszyły spod mojego domu dwa transporty
do Medyki. Część artykułów pierwszej potrzeby została
przekazana też do kościoła w Warszawie na ulicę Sienną,
gdzie znajdują schronienie matki z dziećmi.
AM: Szybko połączyłyśmy siły i scentralizowałyśmy działania. Tworzę grafiki dyżurów wolontariuszy (uzbierało się
około 70 osób), zarządzam obsługą gości, prowadzę nawet pewnego rodzaju bazę danych – dzięki temu wiem,
że przez pierwsze szesnaście dni działalności obdarowaliśmy ponad tysiąc rodzin.
Zapraszamy do dołączenia na wybrane grupy zajęć
Paulina Nowakowska – Dom Kultury Stare Babice
Aktualnie mamy 24 słuchaczy uczących się bezpłatnie
języka polskiego. Zajęcia prowadzi na zasadzie wolontariatu mieszkanka naszej gminy. Ponadto dzieci i młodzież
z Ukrainy korzystają z zajęć z robotyki, rysunku i malarstwa, artystycznych wariacji oraz capoeiry. Piątkowy Klub
Gier Planszowych, w których uczestniczą zarówno rodziny z Polski, jak i z Ukrainy, doskonale integruje wszystkich
uczestników. Wszelkie informacje dotyczące zajęć znajdują się na stronie www.domkultury-starebabice.pl.
Od samego początku marzyliśmy o tym, by nasz
ośrodek był dla gości przytulnym domem
ks. Wacław Krzempek – Centrum Misji Afrykańskich
Aktualnie gościmy 94 uchodźców, w tym 48 dzieci
i dwie ciężarne. Pomoc zaplanowana jest na kilka miesięcy. Przekształcamy niektóre pomieszczenia, by służyły do długoterminowego zamieszkania, mamy m.in.
świetlicę z aneksem kuchennym i dwa pomieszczenia
do indywidualnego prania. Chcemy, by wszyscy czuli się
u nas bezpiecznie i dobrze.
Dzięki dobroci serca lokalnej społeczności, ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy, sile i werwie strażaków, ciężkiej pracy nauczycieli, dyrektorów szkół oraz
urzędników udało się zapewnić naszym gościom najpotrzebniejszą pomoc. Ogromnie wszystkim dziękujemy i składamy największe wyrazy podziwu, a także
życzymy wielu sił na kolejne działania!
tekst: AK; foto: PN, AK, AM
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
24 lutego 2022 roku odbyła się XLII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 25 uchwał:
1. Uchwała Nr XLII/445/2022 w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2022–2024”

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy
Stare Babice

2. Uchwała Nr XLII/446/2022 w sprawie powołania
doraźnej Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8

14. Uchwała Nr XLII/458/2022 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadania publicznego z zakresu
lokalnego transportu zbiorowego

3. Uchwała Nr XLII/447/2022 w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych,
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
4. Uchwała Nr XLII/448/2022 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Stare Babice
5. Uchwała Nr XLII/449/2022 w sprawie ustalenia
kwoty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
ćwiczeniu dla strażaków-ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych
6. Uchwała Nr XLII/450/2022 w sprawie nadania nazwy placu rekreacyjno-sportowemu położonemu
we wsi Blizne Jasińskiego
7. Uchwała Nr XLII/451/2022 w sprawie przyjęcia
na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
8. Uchwała Nr XLII/452/2022 w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze
ewidencyjnym 287/2 położonej we wsi Zielonki-Parcela
9. Uchwała Nr XLII/453/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
10. Uchwała Nr XLII/454/2022 w sprawie realizacji
Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” w 2022 roku
11. Uchwała Nr XLII/455/2022 w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
12. Uchwała Nr XLII/456/2022 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gminnej
13. Uchwała Nr XLII/457/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/152/19 Rady Gminy Stare Babice

15. Uchwała Nr XLII/459/2022 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
16. Uchwała Nr XLII/460/2022 w sprawie dopłat
do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
17. Uchwała Nr XLII/461/2022 w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare
Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r.”
18. Uchwała Nr XLII/462/2022 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy Stare Babice
na 2022 rok
19. Uchwała Nr XLII/463/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice
na lata 2022–2039
20. Uchwała Nr XLII/464/2022 w sprawie ustanowienia w Gminie Stare Babice roku 2023 rokiem obchodów 100-lecia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach (Radiostacji
Babice)
21. Uchwała Nr XLII/465/2022 w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
Gminy Stare Babice za rok 2021
22. Uchwała Nr XLII/466/2022 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2022
23. Uchwała Nr XLII/467/2022 w sprawie zatwierdzenia na rok 2022 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
24. Uchwała Nr XLII/468/2022 w sprawie przyjęcia
na rok 2022 planów pracy Komisji
25. Uchwała Nr XLII/469/2022 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
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
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Nowa oferta usług Eko-Babic – teraz dla klientów
indywidualnych
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp.
z o.o. rozwija się, unowocześnia i wdraża nowe pomysły. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców
w ofercie Spółki pojawiła się nowość. O ciekawej propozycji na nadchodzący sezon rozmawiamy z nowym kierownikiem Działu Komunalnego Michałem Jaworskim.
Gazeta Babicka: Od jak dawna pracuje pan w GPK
Eko-Babice?
Michał Jaworski: Od siedmiu lat, czyli od początku mojej drogi zawodowej, którą rozpocząłem w Spółce zaraz
po ukończeniu technikum ekonomicznego. Od tamtej
pory zdobyłem szerokie doświadczenie w różnych obszarach; zacząłem od działu komunalnego, od koszenia
traw i prac porządkowych. Po trzech latach przeszedłem
do działu eksploatacji sieci: najpierw do pracy przy budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, potem zmieniłem
stanowisko na kierowcę-operatora sprzętu WUKO, czyli
pojazdu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji (ciężarowa SCANIA). Tu pracowałem przez trzy lata. Udrażnialiśmy sieci kanalizacyjne, usuwaliśmy skutki awarii np.
podczas ulew, które zalewały tereny gminy. W tym roku
objąłem stanowisko kierownicze w dziale komunalnym.
GB: Czym zajmuje się dział komunalny?
MJ: Ogólnie mówiąc dział komunalny zajmuje się
utrzymaniem porządku i czystości terenów gminnych
na powierzchniach wspólnych gminy, takich jak: chodniki, przystanki, ulice i zieleń gminna. W zakres naszej
odpowiedzialności wchodzi m.in. zbieranie odpadów
z wymienionych terenów i ich odśnieżanie. Do tego
dochodzi zamiatanie cieków przy krawężnikach (rynienek przy chodnikach).
GB: Jakie ma Pan plany, jako kierownik tego działu?
MJ: Na razie, po przyjęciu obowiązków kierownika,
ułożyłem po swojemu pracę działu. Przeorganizowaliśmy brygady i dyżury. Nawiązałem kontakty z wykonawcami zewnętrznymi, aby współpraca przebiegała
płynnie i jak najlepiej. Zrobiłem inwentaryzację sprzętu,
uzupełniamy i rewitalizujemy nasz park maszynowy.
I oczywiście wdrażamy nowe pomysły i rozwiązania.
GB: Proszę zdradzić czytelnikom naszej gazety, co to
będzie.
MJ: Pierwszy pomysł dotyczy oferty komercyjnej usług
komunalnych dopasowanych do potrzeb mieszkańców gminy. Tak więc będziemy świadczyć nie tylko
usługi gminne, ale też realizować zamówienia złożone
przez osoby prywatne. Kolejnym pomysłem są ogrody
deszczowe.
8
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GB: Na czym polega oferta komercyjnych usług komunalnych dla mieszkańców?
MJ: W zakres usług wchodzą m.in.: przycinanie drzew
i krzewów, wycinka drzew, koszenie traw i nieużytków, prace ogrodnicze, sadzenie drzew i zieleni. Jest to
oferta skierowana do każdego mieszkańca; można do
nas zadzwonić i umówić się na indywidualną wycenę.
Będziemy także doradzać w kwestiach obejmujących
zakres naszych usług. Na stronie internetowej znajdą
Państwo ogólny cennik. Oferta ta jest dla mieszkańca
łatwo dostępna, bo jesteśmy zawsze pod ręką, każdego dnia działamy na terenie gminy.
GB: Czym wyróżniacie się na tle firm oferujących podobne usługi?
MJ: Dostępnością, szybkością realizacji i przystępną
ceną. Chcemy być dobrą konkurencyjną dla obecnej
oferty rynkowej i chcemy, aby każdego mieszkańca
było stać na takie usługi.
GB: Jak zrodził się taki pomysł?
MJ: Pomysł zrodził się z naszego doświadczenia i potrzeb mieszkańców. Wiele osób przychodzi najpierw
do nas lub do Urzędu Gminy w poszukiwaniu informacji o wykonawcach tego typu usług, bo potrzebują pomocy w momencie, gdy kontaktują się z nami w innej
sprawie. Podam przykład. Często mieszkańcy załatwiają w Urzędzie Gminy czy w Eko-Babicach pozwolenia,
decyzje na wycięcie drzew, na przyłącze kanalizacyjne.
Z większością tych spraw łączą się potrzeby i obowiązki
mieszkańców, którzy muszą wykonać je już we własnym zakresie, np. wycinki drzew, podcięcia konarów,
usunięcia krzewów, usunięcia drewna po wyciętym
drzewie. Często jest tak, że mieszkaniec, który odbiera
pozwolenie na przyłącze, przy okazji pyta, czy nie wiemy, kto mógłby mu wyciąć drzewo. Ludzie przychodzą
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też do gminy lub do spółek gminnych w kwestii wykoszenia czy oczyszczenia rowów. Zwykle mieszkaniec
w momencie otrzymania pozwolenia, czy zgłaszania
jakiejś awarii od razu szuka wykonawcy takiej usługi
i często nie wie, gdzie znaleźć profesjonalną ekipę. Tu
właśnie miała początek nasza oferta, która jest dostępna jednocześnie w Urzędzie Gminy i w siedzibie Eko-Babic. Zależy nam na tym, aby każdy z państwa uzyskał na miejscu kompleksową pomoc i odpowiedź na
doraźne potrzeby. Skoro dysponujemy odpowiednim
sprzętem, mamy piły, samochód ciężarowy, podnośnik koszowy, to warto to wykorzystać szerzej.
GB: Jakie wyzwania stawia praca w dziale komunalnym?
MJ: Z mojego punktu widzenia każdy dzień jest wyzwaniem. Codziennie może wydarzyć się coś, co będzie dla nas nowym zadaniem. Pokazały to ostatnie
miesiące: wichury i ulewy, które przeszły przez gminę
spowodowały, że trzeba było działać szybko i pomagać w usuwaniu skutków awarii i zdarzeń pogodowych.
Jakie by te wyzwania nie były, postaramy się z naszym
zespołem sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
GB: Ilu pracowników liczy dział komunalny?
MJ: Aktualnie – ośmiu, ale myślę, że jeśli usługi komercyjne rozwiną się zgodnie z planem, to będzie
potrzeba rozszerzenia naszego zespołu.
GB: Co to takiego – ogród deszczowy?
MJ: Jest to tak zaprojektowany ogród, aby woda
deszczowa nie była marnowana, tylko z rynien odprowadzana do niecek, zasilała rośliny i nawadniała
teren. Już niebawem, na terenie GPK Eko-Babice powstanie pierwszy taki pokazowy ogród, który można
będzie obejrzeć i zastanowić się nad zastosowaniem
tego rozwiązania na swojej działce. Podobne projekty

możemy opracowywać i wykonywać na zamówienie
mieszkańców, jak również świadczyć prace ogrodnicze, nasadzenia, przycinki drzew i krzewów.
GB: Widzę, że jest Pan bardzo energicznym człowiekiem. To chyba dobre cechy kierownika działu?
MJ: Praca w Eko-Babicach zawsze sprawiała mi dużą
przyjemność i satysfakcję. Rzeczywiście mam dużo
energii i chęci do pracy. Znam się na tym, co robię,
mam swoją wizję i dużo pomysłów. Zostawiam tu bardzo dużo swojego serca i czasu, bo bardzo lubię, to
co robię. Mam nadzieję, że z mojej pracy jest zadowolony zarząd oraz Gmina, z którą staramy się bardzo
ściśle współpracować.
GB: Urodzony lider powinien być chętny do pracy
i umieć zmotywować zespół. Ma pan takie umiejętności?
MJ: Bardzo lubię być zaangażowanym w wiele aktywności. Od najmłodszych lat działałem w harcerstwie,
byłem nawet drużynowym. Lubię współpracować
z ludźmi, zakasać rękawy i działać razem. Nie boję się
żadnych wyzwań.
GB: Ma pan duszę i charakter sportowca?
MJ: Tak, nie powiedziałem jeszcze, że trenowałem karate. Uczyłem się u sensei Daniela i Witolda Kucharskich z Borzęcina. To najlepsi trenerzy i dziękuję im
za wszystko, czego mnie nauczyli. Po kilku występach
na Mistrzostwach Warszawy i Polski w konkurencji
kata zaproponowali mi wyjazd na Mistrzostwa Świata
do Włoch do Rimini w 2010 roku, gdzie w konkurencji drużynowej razem w zespole z Pawłem Oraczem
i Dominikiem Karczewskim zdobyliśmy złoty medal.
GB: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów,
pomysłów i radości z pracy.
rozmawiała: Izabela Bek; foto: IB

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci
W maju na terenie naszej gminy odbierane będą zużyte: komputery, urządzenia RTV (telewizory, radia,
kamery, sprzęt Hi-Fi itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty fotograficzne, tunery, wiertarki, piły,
inne elektro-narzędzia oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.
Zbiórki będą odbywały się według następującego harmonogramu:
9 maja – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,
Babice Nowe, Latchorzew
10 maja – Stare Babice, Lubiczów, Kwirynów
11 maja – Janów, Klaudyn, Wojcieszyn, Koczargi Nowe
12 maja – Koczargi Stare, Zielonki Parcela, Zielonki
Wieś, Borzęcin Duży
13 maja – Borzęcin Mały, Lipków, Topolin, Wierzbin,
Buda, Mariew, Stanisławów, Zalesie

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki, bezpośrednio przed
swoje posesje w taki sposób, aby nie utrudniały
ruchu pojazdów i pieszych. Odpady wystawione
po tym terminie nie będą odbierane.
Zbiórkę przeprowadzi firma TERRA RECYCLING. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
22 53 53 203.
tekst: UGSB; foto: Adobe Stock
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Nowy pomnik przyrody w gminie Stare Babice
Po raz pierwszy tą formą ochrony na terenie naszej gminy zostało objęte drzewo w 1972 r. Znajduje się ono
w Kampinoskim Parku Narodowym w miejscowości Buda. Ostatni raz nowy pomnik przyrody ustanowiono
na tym terenie w 2009 r. i była to Aleja Drzew w miejscowości Lipków.
Nowy pomnik przyrody na ternie naszej gminy ustanowiony został po prawie trzynastoletniej przewie.
Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy tego typu obiekt
ustanowiony bezpośrednio z inicjatywy władz naszej
gminy. Od 23 marca bieżącego roku dwa charakterystyczne wiązy, na pewno kojarzone przez wielu z nas,
rosnące w parku w Starych Babicach zyskały ten zaszczytny tytuł.
Uchwała przedstawiona przez Wójta została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Rada Gminy Stare Babice 24 lutego uchwaliła pomnik przyrody, natomiast na początku
kwietnia drzewa zostały oznaczone stosowną tabliczką.
Mamy nadzieję, że ustanowienie pomnika przyrody
w tym miejscu, tj. na terenie chętnie odwiedzanego
parku gminnego przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców; szczególnie liczymy
na zainteresowanie dzieci i młodzieży.
tekst: UGSB/JP; foto: AK
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Klaster Energetyczny dla Gminy
30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice pomiędzy: Gminą Stare Babice, Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko-Babice, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Megavision Technology, Petra Invest Green Energy oraz Ekomatic, zostało zawarte
porozumienie intencyjne w sprawie Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice „Energia dla Babic”.
Strony będące Sygnatariuszami niniejszego porozumienia oświadczyły,
że dołożą wszelkich starań w dążeniu
do utworzenia Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice „Energia dla
Babic”.
Mając na uwadze wyzwania, jakie
teraz i w przyszłości stoją przed obecnym i przyszłymi pokoleniami w zakresie odnawialnych źródeł energii,
czystego powietrza i szeroko rozumianej zielonej energii, dbania o zagrożone gatunki w świecie roślinnym,
a także zanieczyszczenia powietrza
i ciągłego wzrostu cen za energię, strony zobowiązały
się realizować przyszłe projekty z wykorzystaniem myśli i rozwiązań technologicznych sprzyjających dbaniu
o środowisko i czyste powietrze w Gminie Stare Babice.
Jednym z głównych priorytetów uczestników Klastra
„Energia dla Babic” jest osiągnięcie celu polegającego na
wypracowaniu rozwiązań dla gospodarki niskoemisyjnej,
zrównoważonej energii i zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Gminy w zakresie i w ramach kompetencji każdej ze Stron.
Mamy nadzieję, że współpraca Stron związana z przyszłym Klastrem Energetycznym pozwoli rozszerzyć

cele i charakter Klastra, tak aby Partnerzy mieli zapewnioną możliwość realizowania działań zmierzających
do spełnienia założeń Zielonego Ładu w kontekście
wspólnej polityki czystego powietrza, zielonej energii,
dbania o środowisko oraz postawionych celów edukacyjnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Faktem
jest, że udział Gminy Stare Babice oraz GPK Eko-Babice,
działających w porozumieniu z komercyjnymi Partnerami oraz Partnerem Priorytetowym stanowi unikatowe
przedsięwzięcie w skali całego kraju w zakresie współpracy energetycznej i środowiskowej.
tekst/foto: UGSB

„Wodne opowieści” dla babickich uczniów
GPK Eko-Babice i Urząd Gminy Stare Babice we
współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym
opracowało i wydało publikację poświęconą promowaniu i propagowaniu zachowań oraz działań
związanych z ochroną i oszczędzaniem wody.
„Wodne opowieści” to książeczka ćwiczeń, z której
dzieci dowiedzą się m.in. na czym polega proces filtracji, a także skąd bierze się woda w Kampinoskim Parku
Narodowym. Nauka przez zabawę przynosi najlepsze
efekty, dlatego najmłodsi mieszkańcy naszej gminy znajdą tam również rebusy, ćwiczenia i doświadczenia do samodzielnego wykonania w domu, a także grę planszową.
„Wodne opowieści” trafiły już do uczniów klas IV babickich szkół.

Edukacja ekologiczna najmłodszych to najlepsza inwestycja w ochronę zasobów naturalnych naszej planety.
Zaczęliśmy ten proces inwestycyjny również w naszej
gminie.
tekst/foto: UGSB
Nr 4 (307) kwiecień 2022
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Co nowego w temacie gminnych inwestycji?
Razem z wiosną nastał czas wzmożonej aktywności na wszystkich etapach prac w gminnych inwestycjach.
Mamy tu zarówno kończenie prac rozpoczętych w ubiegłym roku, jak i wiele początkowych inicjatyw, które
będą finansowane z tegorocznego budżetu.
Ruszyła budowa Centrum
Opiekuńczo-Mieszkaniowego

Przedstawiamy wybrane działania Referatu Inwestycji
Gminnych.
• W ostatnich tygodniach wykonano kolejne doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza przy
skrzyżowaniu z ul. Osiedlową w Starych Babicach
oraz ul. Mościckiego przy posesji nr 14 w Lipkowie.
• Rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego na
ulicy Różanej w Koczargach Nowych i Rudnickiego
w Janowie. Oświetlenie uliczne częściowo będzie
także wykonane na ulicy Pogonowskiego w Zielonkach Wsi i Źródlanej w Borzęcinie Małym.
Inwestycje z budżetu na 2022 rok w trakcie realizacji:
o
prace projektowe odwodnienia na odcinku ulic
Krótkiej i Krętej w Starych Babicach;
o
prace projektowe związane z budową nowego
przedszkola w Borzęcinie Dużym;
o rozpoczęto budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Starych Babicach;
o prace projektowe związane z rozbudową ul. Sportowej w Zielonkach Wsi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym;
o
prace projektowe w zakresie zagospodarowania
kompleksu sportowego w Zielonkach-Parceli.
W ostatnim czasie zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:
o przebudowy ulicy Reymonta w Latchorzewie (koncepcja jest finansowana z funduszu sołeckiego
sołectwa Latchorzew);
o budowy ulicy Ogrodowej w Bliznem Łaszczyńskiego;
12
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o sieci wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego
w Starych Babicach;
o oświetlenia ulicznego ul. Urbanowicza w Janowie,
ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach, ulicy
Zielonej Łąki w Borzęcinie Małym, ul. Malinowej
w Kwirynowie (3 lampy), ciągu pieszego pomiędzy
ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w Babicach Nowych oraz terenu rekreacyjnego w Mariewie (dz.
nr ew. 230/3 230/4).
Wojna na Ukrainie skutkuje znacznymi brakami personalnymi u wykonawców. Wielu młodych mężczyzn
zatrudnionych przy budowach wyjechało do Ukrainy,
by brać udział w walce o jej niepodległość. Dziś firmy, z którymi gmina ma podpisane umowy starają się
sprostać zaistniałej sytuacji, ale już teraz trzeba mieć
świadomość, że może dojść do przesunięcia terminów zakończenia prac.
W umowach zawieranych z podwykonawcami nie
ma co prawda mowy o sytuacji zbrojnego konfliktu,
ale istnieją zapisy mówiące o tym, że w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidywalnych i niezależnych
od żadnej ze stron istnieje możliwość podpisania
aneksu terminowego. Z tego, co dowiedziała się Gazeta Babicka, wniosek taki wpłynął już do Referatu Inwestycji Gminnych od firmy Lindner Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, odpowiedzialnej za budowę
drugiego skrzydła szkoły w Zielonkach-Parceli.
tekst: AK, foto: UG
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Dofinansowanie rozbudowy
ul. Ekologicznej w Klaudynie
Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia prac budowlanych ulicy Ekologicznej
w Klaudynie. Przed nami ogłoszenie przetargu na wykonanie tej inwestycji. To kosztowne przedsięwzięcie, bo potrzeba na nie prawie dziewięciu
milionów złotych. Tym bardziej cieszy informacja o pozyskanym dofinansowaniu w wysokości ponad sześciu i pół miliona złotych.
Gmina Stare Babice otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie”.
Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, wynosi 4 469 477,92 zł, a stanowi to 50% szacowanej kwoty realizacji inwestycji. Jednocześnie w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który
jest zarządcą ulicy Estrady, jest zaplanowana dotacja
na tę inwestycję w kwocie 2 150 000 zł. Jej całkowity
koszt wynosi 8 938 955,84 zł.
Rozbudową objęty będzie odcinek drogi od ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Ekologicznej do
skrzyżowania z ulicą Estrady o długości 645 m oraz
odcinek ulicy Estrady o długości 300 m, znajdujący się
bezpośrednio przy rondzie.

• budowę infrastruktury technicznej, tj. odwodnienia
jezdni i oświetlenia ulicznego.
Chodnik i ścieżka rowerowa będą połączone z istniejącymi ciągami pieszymi i rowerowymi w ulicy Sikorskiego.
Budowa ronda w tym miejscu jest inwestycją oczekiwaną od dawna, m.in. dlatego, że skręt w lewo, w stronę Mościsk, był bardzo trudny. Remont w tej lokalizacji nie tylko poprawi bezpieczeństwo, ale będzie to
przede wszystkim kolejna realizowana inwestycja drogowa w ramach środków rządowych.
tekst/foto: UGSB

Projekt rozbudowy ulicy Ekologicznej obejmuje:
• budowę jezdni o szerokości 7 m;
• budowę chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej po północnej stronie
ulicy Ekologicznej. Będą one oddzielone od
jezdni pasem zielni;
• budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej z ulicą Estrady;
• budowę wylotów z ronda po ok. 150 m w kierunku północnym i południowym;
•
budowę niezależnego prawoskrętu w ulicę
Estrady w kierunku ul. Radiowej;
• budowę trzech zatok autobusowych w ulicy
Ekologicznej i jednej w ulicy Estrady;
• budowę zatoki postojowej do kontroli pojazdów i mobilnego ważenia w ulicy Ekologicznej;
Nr 4 (307) kwiecień 2022
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Sprzęt komputerowy dla dzieci
Gmina Stare Babice otrzyma dwa granty na wsparcie rozwoju cyfrowego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa, a także na zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich.
Grant w wysokości 100 000 zł zostanie przeznaczony
na zakup oprogramowania mikroEZD dla Gminy i jej
jednostek organizacyjnych oraz serwera niezbędnego
do instalacji tego oprogramowania. Część z tych środków zostanie wykorzystana na wykonanie diagnozy
cyberbezpieczeństwa. Dotacja pochodzi z konkursu
grantowego „Cyfrowa Gmina”. Umowa przyznania
grantu została już podpisana.
Z kolei kolejna dotacja w wysokości 46 500 zł przyznana została Gminie na zakup 15 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla dzie-

ci z rodzin popegeerowskich. Wniosek został złożony
na podstawie zgłoszeń mieszkańców uprawnionych
do udziału w programie. Dotacja pochodzi z konkursu
grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Program jest odpowiedzią na problem deficytu sprzętu komputerowego, który utrudnia realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Obecnie trwa procedura
podpisywania umowy przyznania grantu.
tekst: UGSB/MW

Przygotowanie do nauczania zdalnego
Gmina Stare Babice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach
X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.
Celem tego projektu jest podniesienie jakości nauczania
w 472 szkołach z terenu województwa Mazowieckiego
poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie
szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Zgłoszona
do udziału w projekcie szkoła otrzyma pakiet sprzętu
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi
70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.
Do udziału w projekcie zgłoszona została Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, która
otrzymała już pierwsze dostawy sprzętu: 15 laptopów,
5 routerów mobilnych wraz z kartami SIM i dwunastomiesięcznym abonamentem, 8 zestawów komputerowych, 2 biurowe urządzenia wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny.

Obecnie w trakcie oceny znajduje się 16 wniosków
złożonych przez Gminę Stare Babice od stycznia 2022 r.
Dotyczą one: pięciu zadań realizowanych z funduszu
sołeckiego (MIAS Mazowsze 2022), zakupu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym oraz modernizacji części bojowej strażnicy
(OSP-2022 i Mazowieckie Strażnice 2022), infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej i budowy hali pneumatycznej nad boiskiem w Zielonkach-Parceli (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
remontu sali gimnastycznej w szkole w Starych Babicach
(Mazowsze dla sportu 2022), stworzenia nowego terenu
zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego (Mazowsze dla
klimatu 2022), organizacji pikniku edukacyjnego z zakresu
ochrony powietrza (Mazowsze dla czystego powietrza
2022), współorganizacji przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego, pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody na
terenie gminy (WFOŚiGW), zakupu kompletu masztu
i flagi polskiej (program Pod biało-czerwoną) oraz renaturalizacji części parku gminnego (WFOŚiGW).
tekst: UGSB/MW
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Nowy sezon wycieczek pieszych i rowerowych.
Zadbajmy o bezpieczeństwo!
W gminie Stare Babice na przestrzeni lat 2017–2021 liczba wypadków i zdarzeń drogowych utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Podobnie jest z liczbą rannych. Wśród ofiar śmiertelnych, w ostatnich pięciu latach, nie było ani osób pieszych, ani rowerzystów.
Poprawie bezpieczeństwa na drogach sprzyjają liczne inwestycje
drogowe: przebudowy i modernizacje dróg, budowy oświetlenia
ulicznego i doświetleń przejść dla pieszych.
Tab. 1. Wypadki i zdarzenia drogowe w gminie Stare Babice
rok 2017 2018 2019 2020 2021
Liczba wypadków

6

10

7

6

7

256

277

292

312

296

6

12

7

7

8

liczba rannych pieszych

1

3

1

1

1

liczba rannych
rowerzystów

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

liczba ofiar śmiertelnych
pieszych

0

0

0

0

0

ofiar śmiertelnych
rowerzystów

0

0

0

0

0

Liczba zdarzeń drogowych
Liczba rannych

Liczba ofiar śmiertelnych

Ścieżka rowerowa przy ul. Szymanowskiego

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Tab.2. Wypadki i zdarzenia drogowe w gminie Stare Babice w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
rok
Łączna liczba mieszkańców zameldowanych [os]

2017

2018

2019

2020

2021

17695

17914

18333

18632

18943

Liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

0,34

0,56

0,38

0,32

0,37

Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców

14,47

15,46

15,93

16,75

15,63

Źródło: Obliczenia własne Referatu Funduszy Zewnętrznych
W gminie Stare Babice systematycznie przybywa ścieżek rowerowych. W ramach projektu pn.: „Promowanie
zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój
sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” na terenie naszej gminy
planowana jest budowa pięciu odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 4,3 km.
W 2021 roku wybudowane zostały ścieżki wzdłuż
ulic Pohulanki i Zielonej, w 2022 r. zakończą się prace na ulicy Szymanowskiego, Decowskiego oraz na
odcinku w Lesie Bemowskim, między ulicą Decow-

skiego a ulicą Sikorskiego. Projekt przewiduje również
montaż stacji samodzielnej obsługi rowerów (SOR)
i miejsc postojowych dla tychże. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego RPO WM 2014–2020.
Aktualnie w gminie Stare Babice mieszkańcy mogą
korzystać ze ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 24,158 km wzdłuż dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
tekst: UGSB/EC, BT; foto: UGSB
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Rozbudowa ulicy Klonowej i zmiana trasy linii 729
Z końcem marca nastąpiły zmiany w organizacji ruchu na ulicy ul. Klonowej w Koczargach Starych na odcinku
od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej. Czasowa organizacja ruchu została zatwierdzona przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czas prac budowlanych.

Rozbudowywany odcinek ulicy Klonowej został zamknięty dla ruchu i będzie dostępny tylko dla mieszkańców tej ulicy. Autobusy komunikacji publicznej
i autobusy szkolne nie będą jeździły ul. Klonową, tylko wyznaczonym objazdem.
Autobusy linii 729 jadące z Warszawy w kierunku
Borzęcina pojadą prosto ulicą Warszawską do ulicy
Wspólnej w Wojcieszynie, skąd skręcą w ul. Trakt Kró-

Pomiary natężenia ruchu
W związku z przygotowywaniem „Studium komunikacyjnego Gminy Stare Babice” w 29 i 30 marca prowadzone zostały pomiary natężenia ruchu w przekrojach
drogowych z podziałem na rodzaje pojazdów.
Wyniki pomiarów będą kluczowym materiałem do
zbudowania narzędzia obliczeniowego do wykonania prognoz i analiz ruchu oraz dalszego planowania
rozwoju systemu transportowego gminy Stare Babice.
Realizowane studium będzie bardzo ważnym dokumentem wspomagającym proces decyzyjny o rozwoju tego obszaru.
tekst, foto: UGSB
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lewski i pojadą dalej starą trasą. Jadąc w kierunku powrotnym, do Warszawy, również
nie będą jeździły ul. Klonową
i ul. Szkolną. Tym samym dla
linii 729 nie będą funkcjonowały przystanki Wojcieszyn-Górki 01, 02, Wrzosowa 01,02,
Koczargi Stare 01,02 oraz Zielonki-Wieś 03.
W planach jest także przebudowa dalszej części tej arterii,
remont ul. Trakt Królewski od
ul. Klonowej do ul. Spacerowej.
Etap projektowania tego odcinka ulicy jest już bliski ukończenia. Trwają procedury związane z wydaniem zezwoleń
na realizacje inwestycji przez
Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Urząd Gminy
będzie ubiegać się o przyznanie dofinansowania dla tego przedsięwzięcia w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W imieniu wykonawcy robót zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności, prosimy
o cierpliwość i wyrozumiałość. Rozbudowa ulicy Klonowej poprawi komfort i bezpieczeństwo nas wszystkich.
tekst/grafika: UGSB
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KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA
GODZ. 8:00–14:00
KWIECIEŃ–GRUDZIEŃ

Plac przed Urzędem
Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21

Poszukujemy osób na stanowiska:
Pracownik hali produkcyjnej
Zakres obowiązków obejmuje:
•w
 ykonywanie procesów produkcyjnych związanych
ze stolarką aluminiowo-szklaną;
• obsługę maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej;
• sumienne wykonywanie zleconych zadań produkcyjnych;
•d
 bałość o jakość produktu i stan powierzonego sprzętu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZNAJDŹ PRACĘ W VETRO SYSTEMS

Monter stolarki aluminiowo-szklanej

Vetro Systems Sp. z o.o. jest czołowym na rynku polskim producentem drzwi i ścian szklanych. Firma z biurem oraz halą produkcyjną w Wojcieszynie od ponad 5 lat dostarcza
i projektuje systemy ścian szklanych do biur,
sklepów i przemysłu. Stabilny rynek inwestycji
umożliwia ciągły rozwój w zakresie parku maszyn, technologii i zatrudnienia.

Zakres obowiązków obejmuje:
•m
 ontaż stolarki aluminiowej;
•n
 adzorowanie prac instalacyjnych indywidualnych
odbiorców.
Mile widziane doświadczenie w firmie budowlanej
oraz dobra organizacja pracy własnej i umiejętność
pracy w zespole.
Oferujemy:
• s tabilne zatrudnienie w dynamicznie
rozwijającej się firmie;
•p
 racę w młodym, zaangażowanym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres mailowy: biuro@vetrosystems.pl
lub kontakt pod nr. tel. 22 487 16 56
www.vetrosystems.pl
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Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
Stare Babice, dnia 30.03.2022 r.

Znak sprawy: RPP.6721.12.2022

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r.
poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
„Sienkiewicza – Zielona”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 19 kwietnia 2022 r.
do 12 maja 2022 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr
3, w godzinach pracy Urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”,
następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 16:00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
−w
 formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−u
 stnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− z a pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie: do 26 maja 2022 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare
Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag
i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne”,
następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej:
https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
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Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
Stare Babice, dnia 30.03.2022 r.

Znak sprawy: RPP.6721.13.2022

OGŁOSZENIE
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt
2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin, w zakresie wprowadzonych następujących zmian.
W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany:
• d la terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 2,0 na 1,5,
• d la terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana definicji minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,
• d la terenów MN2 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – tożsamych z terenami MN2 objętymi ustaleniami mpzp z 2011 r. – zmiana ustaleń w zakresie
maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 1,2 na 0,9,
• d la nowych terenów MN2 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy –
z 0,9 na 0,6,
• d la terenów MN3 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 1,1 na 0,75,
• d la terenów MNU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności
zabudowy – z 2,0 na 1,2,
•w
 yznaczenie drogi gminnej pomiędzy terenami 2MW i 3MW jako przedłużenia drogi 9KDD,
• zmiana nr terenu 18MN na teren 22MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu 2US/ZP/WS,
• p rzeznaczenie terenu 1U2 – terenu zabudowy usługowej komercyjnej na teren 4U1 – gminnych usług celu publicznego,
• przeznaczenie części terenu 1aCU2 i 2CU2 – terenów centrum usługowego na teren 15KDD i 16KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej wraz
z obiektami towarzyszącymi.
W niezbędnym zakresie zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko.
Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem i podkreśleniami.
Zmiany na rysunku projektu planu wyróżniono kolorem czerwonym. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek
obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian, udostępniony zostanie do wglądu od 25 kwietnia 2022 r.
do 18 maja 2022 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie
internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
– Stare Babice, ul. Rynek 21.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 czerwca 2022 r. włącznie.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare
Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie
w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
RODO – k lauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=447
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
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Szkoła w Koczargach Starych wybiera patrona
Od września 2021 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych żyje wyborem swojego
patrona. Z wniosków złożonych przez członków szkolnej społeczności – uczniów, rodziców i nauczycieli –
wybrano pięciu kandydatów, spośród których wyłoni się ten jedyny. Na całą procedurę składa się szereg
działań, które zgodnie z harmonogramem odbywają się na terenie szkoły.
Dla placówki oświatowej posiadanie patrona wiąże się
z wieloma korzyściami. Szkoła m.in.: zyskuje indywidualną
tożsamość, która będzie w sposób pozytywny wyróżniać
ją spośród innych szkół i placówek; promuje wartości powszechnie wyznawane i głoszone przez patrona szkoły;
tworzy własny ceremoniał, tradycje i zwyczaje; buduje
własny system wychowania, kierując się zarówno autorytetem patrona, jak i wartościami, które reprezentował
swoim życiem i działalnością.
Do etapu wyborów zgłoszono pięciu kandydatów.
Są nimi: prof. Jadwiga Kobendza, prof. Simona Kossak,
Radiostacja Babice, bł. kardynał Stefan Wyszyński i kpt.
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.
Od 7 marca do 10 kwietnia trwały „Tygodnie kandydatów”, w ramach których uczniowie poznawali zaproponowane sylwetki. Komitety Wyborcze miały możliwość
przygotowania informacji i materiałów promocyjnych.
Uczniowie w klasach pod opieką wychowawców poznawali poszczególne kandydatury. Na szkolnej stronie internetowej została stworzona zakładka, gdzie na bieżąco
publikowane są informacje o wyborach.
Idąc za tymi informacjami przedstawiamy sylwetki kandydatów i przesłanie, jakie niesie postać.
Prof. Jadwiga Kobendza – geografka, geomorfolożka,
dydaktyk, a przede wszystkim współzałożycielka Kampinoskiego Parku Narodowego. Promowała ekologiczną postawę wobec otaczającej nas przyrody. Szczególną wagę
przykładała do sprawy poszanowania drzew i innych roślinnych mieszkańców planety.
W polu jej zainteresowań leżała systematyka roślin, ich
warunki życia, umiejętność przetrwania katastrof naturalnych i cywilizacyjnych, zdolność migrowania i osiedlania
się w niesprzyjających okolicznościach. Jadwiga Kobendza
pisała głównie o tym, w co zagłębiają się korzenie roślin,
najczęściej – o wydmach.
Postawa Jadwigi Kobendzy udowadnia, że pozycja kobiety w świecie naukowym ma bardzo duże znaczenie,
nawet w tak trudnych powojennych czasach, w jakich
żyła. Świadectwo jej działań – KPN – powinno stanowić
dla przyszłych pokoleń wzór do naśladowania. Wyróżnia ją działalność naukowa, dydaktyczna oraz promocja
ruchu krajoznawczego w postaci odpowiedzialnej turystyki, co jest bardzo aktualnym tematem w świetle
doniesień płynących z KPN o zadeptywaniu chronionej
w nim przyrody.
20
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Prof. Simona Kossak – nauczycielka akademicka
w Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem
Politechniki Białostockiej. Wykładała dwa przedmioty:
ekologię i ekofilozofię na kierunku Ochrona Środowiska.
Zajęcia ze studentami prowadziła z pasją. Jako wykładowca oraz promotor i recenzent prac dyplomowych
cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem studentów. W zespole kadry dydaktycznej wydziału była uważana za osobę, do której zawsze można było się zwrócić
o radę i pomoc. Prezentowała bezkompromisowy pogląd na temat dóbr naturalnych naszej ziemi ojczystej
„…której obecne pokolenie Polaków nie jest właścicielem, lecz zaledwie depozytariuszem, którą ma obowiązek
przekazać w stanie niepogorszonym dzieciom i wnukom”
(Adam Wajrak, „Pani Simona z Puszczy”, wyborcza.pl,
17 marca 2007).
Szczególnie cenna była jej niezwykła aktywność informacyjno-edukacyjna oraz dydaktyczna. Swoją interdyscyplinarną wiedzą dzieliła się w wielu publikacjach. Brała
czynny udział w szkoleniach z udziałem pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych i pozarządowych
organizacji ekologicznych. Przekazywała materiały do
Młodzieżowych Domów Kultury.
Jej postać niesie przesłanie wrażliwości na los zwierząt
i działań na rzecz ochrony przyrody, które musimy zachować dla przyszłych pokoleń, jako dobro nadrzędne, do
którego mamy wszyscy prawo, które mamy wszyscy chronić i pielęgnować przed nieprzemyślanymi poczynaniami
ludzi.
Radiostacja Babice była cudem przedwojennej techniki, zapewniła Polsce stałą łączność międzykontynentalną,
a także była dowodem powrotu Polski na mapy świata
po latach zaborów. Jej powstanie było efektem współpracy Ministerstwa Poczt i Telegrafów z amerykańską firmą
Radio Corporation of America. Na terenie naszej gminy
powstała największa radiostacja w Europie, druga w świecie po amerykańskiej, wykorzystująca najnowocześniejsze
osiągnięcia światowej techniki radiowej. Stacja nadawcza
zajmowała teren o długości około 4 km i rozciągała się od
miejscowości Latchorzew aż po Wawrzyszew. W jej skład
m. in. wchodziły: 10 wież o wysokości blisko 130 m, własna
elektrownia i budynki techniczne. Stąd również nadawało
Polskie Radio! W latach trzydziestych obok wież transatlantyckich pobudowano wieże i  nadajniki do łączności
na falach krótkich, czyniąc z Babic największy ośrodek
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radionadawczy w Polsce. Radiostacja Babice stanowi nasze
najważniejsze dziedzictwo kulturowe, jest ściśle związana
z historią Ziemi Babickiej, a jednocześnie powiązana jest
z historią Europy i świata. W przyszłym roku obchodzimy
100. rocznicę uruchomienia Radiostacji Babice. Ten kandydat niesie przesłanie nie tylko historyczno-patriotyczne,
ale również zawiera w sobie aspekty kulturalne i naukowe.
Bł. kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia,
Mąż Stanu, Ojciec Kościoła; człowiek o wielkiej mądrości,
wrażliwości, który nad wszystko umiłował swój kraj i naród. Pełnił swą posługę w trudnych dla Polski czasach. Zawsze gotowy do służby bliźniemu, służby w imię miłości.
Wymagał wiele od innych, ale również od siebie. Bł. kardynał Stefan Wyszyński wyróżniał się mocnym kręgosłupem
moralnym. Nic nie było w stanie nim zachwiać. Przez całe
życie był wierny swoim zasadom. Wszelkie niepowodzenia i przeciwności losu skłaniały go do działania. Nigdy nie
opuszczał go optymizm i pogoda ducha. W każdej sytuacji
umiał znaleźć coś pozytywnego i przekuć w dobro. We
wszystkim co robił, na pierwszym miejscu stawiał człowieka i miłość do niego. Uważał, że każdemu należy się szacunek. Nikogo nie potępiał i nie osądzał.
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – pierwsza kobieta na świecie, która opłynęła samotnie kulę ziemską
na jachcie żaglowym Mazurek. Otrzymała przydomek
Pierwsza Dama Oceanów. Była pionierem w kobiecym

żeglarstwie oceanicznym. Otrzymała m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Była postacią neutralną
światopoglądowo, pozytywną, bez podtekstów politycznych, z którą każdy może się utożsamić.
Kpt. Chojnowska-Liskiewicz jako przedstawiciel żeglarstwa morskiego i oceanicznego jest wzorem do
naśladowania dla dzieci i młodzieży w kwestiach odpowiedzialności za swoje czyny i odpowiedzialności za
innych. Jej postać ukazuje, że ciężka praca i dążenie do realizacji swoich marzeń, nawet gdy wszystkim naokoło wydaje się to niemożliwe, jest skuteczne. Ważne, aby się nie
poddawać nawet w trudnych sytuacjach i czasach. Postać
kpt. Chojnowskiej-Liskiewicz jest bliska naszym czasom,
namacalna – my też możemy być tacy jako ona: odważni,
odpowiedzialni, samowystarczalni, zaradni, niepoddający
się przeciwnościom losu (przeciwnym wiatrom i prądom).
Zgodnie z harmonogramem do 7 czerwca odbywać się
będą prezentacje i promocja kandydatów na stronie internetowej oraz w gazetce szkolnej, a 9 czerwca przeprowadzone będzie głosowanie na patrona.
Kolejny etap to zatwierdzenie kandydatury przez Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę o nadanie
imienia, po czym nastąpi oficjalna uroczystość nadania
imienia szkole.
opr. IB
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Delegacja uczniów ze Starych Babic w Portugalii
Już kolejny raz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach bierze udział w projekcie unijnym Erasmus+. W ramach drugiej edycji, której tytuł brzmi: „Umiejętności życiowe w klasie” (ang. Bringing life
skills into the classroom), w dniach 21–26 marca uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili szkołę na Maderze.
Uczestnikami tego wyjazdu byli uczniowie z klas siódmych i ósmych, a partnerami z którymi spotkali się
w Portugali – uczniowie oraz nauczyciele ze szkół ze
Słowacji, Turcji, Rumunii i Chorwacji. Placówka, która nas
gościła znajduje się na górzystym terenie Camara de Lobos i biorąc pod uwagę jej położenie, okazała się zaskakująco dużym miejscem. Zewsząd witali nas nauczyciele
i ożywieni uczniowie, którzy towarzyszyli nam na każdym kroku. W czasie pobytu
mieliśmy okazję poznać system edukacji w Portugalii oraz
zwiedzić ciekawe i malownicze
tereny na południu wyspy. Każdy został obdarowany drobnymi upominkami, a serdeczność gospodarzy zostanie nam na długo w pamięci.
Szkoła na Maderze to placówka dobrze wyposażona
w nowe technologie. Nasi uczniowie mogli się o tym
przekonać, uczestnicząc w prezentacjach oraz różnego rodzaju aktywnościach związanych z tematem
wyjazdu, a mianowicie inteligencją finansową. W portugalskiej placówce młodzież mogła zagrać w Minipolis, wykonać świnkę skarbonkę z pustej plastikowej
butelki oraz wziąć udział w quizie Kahoot poświęconym podstawowej wiedzy o Portugalii. Jeden z naszych
uczestników zajął zaszczytne trzecie miejsce wśród
zawodników i pierwsze wśród uczniów. Zarówno zagraniczni nauczyciele jak i uczniowie okazali się bardzo
przyjacielscy, a polska delegacja cieszyła się dużą popularnością wśród portugalskich kolegów i koleżanek
– zostały nawiązane nowe przyjaźnie i wymienione
kontakty. Mamy nadzieję, że niektóre z nich przetrwają
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dłużej, a babicka młodzież zyska prawdziwych przyjaciół w odległym kraju.
W portugalskiej szkole najbardziej podobały się nam
przyjacielskie relacje między nauczycielami i uczniami, oczywiście oprócz przepięknej przyrody, którą nie
sposób opisać w kilku zdaniach. Z jednej strony Ocean
Atlantycki, a z drugiej wysokie maderskie góry. Uczestnicy wymiany Erasmus+ odbyli wycieczkę na trzeci co
do wielkości szczyt Madery,
liczący ponad 1800 m n.p.m.
Niezapomnianym wydarzeniem była wizyta w ogrodzie tropikalnym Monte
Palace w stolicy wyspy Funchal oraz spacer wzdłuż starych lewad porośniętych endemicznymi lasami wawrzynowymi. Po raz pierwszy oglądaliśmy kwiaty bananowca,
który to gatunek na Maderze jest jedną z najczęstszych
upraw. Ta niezwykła wyspa kryje jeszcze wiele wspaniałych miejsc, jednak nasz czas szybko się skończył, ale kto
wie – może któryś z uczestników wyjazdu zapragnie odwiedzić ją jeszcze raz.
W tym roku szkolnym czeka nas jeszcze wyjazd do
Chorwacji. Dzięki wyjazdom, uczestniczeniu w zadaniach
i spotkaniach projektowych, które zapewniają normalne,
a nie lekcyjne warunki do nauki, uczniowie mają szansę
szlifować język angielski i stają się bardziej otwarci w stosunku do innych narodowości. Z dumą promują i reprezentują naszą szkołę oraz miejscowość, dlatego pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w tym europejskim projekcie.
tekst/foto: Natalia Frankiewicz, Justyna Suszko
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III sesja Młodzieżowej Rady Gminy
Za nami III sesja Młodzieżowej Rady Gminy, która odbyła się 14 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. Obrady prowadził przewodniczący Jan Waligóra,
a uczestniczyli w nich również: Henryk Kuncewicz przewodniczący Rady Gminy Stare Babice, Tadeusz Wiśniewski przewodniczący Gminnej Rady Seniorów oraz Justyna Szczepanik animatorka MRG.

Sesję rozpoczęto od złożenia hołdu cywilnym ofiarom
wojny w Ukrainie, co było wyrazem solidarności z narodem ukraińskim w tym okrutnym czasie. Następnie
przyjęto protokół z II sesji Młodzieżowej Rady Gminy,
a w dalszej kolejności omówiono możliwość utworzenia
na terenie gminy miejsca free graffiti. Poruszono także
sprawy związane z produkcją filmu promującego sport
wśród młodzieży.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że bezpośrednio
przed sesją odbyła się wizja lokalna, w której wzięli
udział radni MRG: Jan Waligóra, Maria Curyło oraz zastępca wójta Katarzyna Sońta i inspektor ds. planowania przestrzennego Sylwia Kajdan. W terenie obejrzano
miejsce, gdzie potencjalnie mogłaby powstać ściana do
graffiti, na której miałyby powstawać prace pasjonatów
street art.
W dalszej części rady, w tajnym głosowaniu, wyłoniono laureata nagrody Przyjaciel Młodzieży. Kandydatami do tego wyróżnienia byli: Stowarzyszenie Kulturalne

„Kotwica” oraz Dorota Smolińska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
Wymaganą większość głosów otrzymała kandydatura
pani Doroty Smolińskiej.
Wyróżnienie pani Doroty Smolińskiej nagrodą Przyjaciel Młodzieży jest potwierdzeniem jej zaangażowania oraz pracy na rzecz dzieci i młodzieży w Starych Babicach. Pani Dyrektor sprawuje swoją funkcję
od 2005 roku i od tego czasu Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach jest miejscem ich wszechstronnego rozwoju. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.
Nagrodę uroczyście wręczymy podczas kolejnej sesji
Młodzieżowej Rady Gminy.
Przypominamy: jeśli masz pomysł, ciekawą inicjatywę dla babickiej młodzieży, lubisz działać społecznie,
chcesz z nami współpracować – zapraszamy do kontaktu:
www.facebook.com/mrgstarebabice.
tekst: Jan Waligóra przewodniczący MRG/foto: UGSB

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Komendant Straży Gminnej

Gminy Stare Babice wraz z pracownikami
składają życzenia,

aby w sercach Naszych Mieszkańców,

naszych rodzinach i domach zagościły: radość,

spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.
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Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykład pt. „Zainspirowani Konopnicką”
otworzył letni semestr Starobabickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja drugiego półrocza roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w bibliotece
w Zielonkach-Parceli.
Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Maria Konopnicka, jedna z najpopularniejszych postaci w historii naszej literatury
narodowej, pisarka dla dzieci, nowelistka,
publicystka, krytyczka, tłumaczka, a także
patriotka walcząca o prawa kobiet, została
Patronką Roku 2022.
Rok Marii Konopnickiej to też upamiętnienie 180. rocznicy urodzin pisarki (urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach, a zmarła
8 października 1910 r. we Lwowie). Sylwetkę i twórczość
Marii Konopnickiej przedstawiła w swojej prelekcji
oraz w wirtualnym spacerze po muzeach w Żarnowcu
i w Suwałkach Urszula Hoczyk, bibliotekarka babickiej
biblioteki.
W dziełach autorki bardzo często ukazywane były
nierówności społeczne, bieda, brak edukacji, ciemnota i zabobon. Pamiętamy to z lektur: „Janko Muzykant”
czy „Antek”, gdzie świat opisany został bez złudzeń
i sentymentów. Twórczość Konopnickiej towarzyszyła naszemu pokoleniu w dzieciństwie i w latach
szkolnych. Z pasją śledziliśmy losy bohaterów książek
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Na jagody”, „Co
słonko widziało”. W zestawie lektur szkolnych były:
„Nasza szkapa”, „Mendel Gdański”, a słowa „Roty” znane
są Polakom do dzisiaj.
W drugiej części spotkania prezes UTW Agnieszka Matuszewska przypomniała, że w obecnym roku
akademickim realizujemy projekt pn. „Dobra pamięć

w każdym wieku” i przekazała kolejne materiały do
ćwiczeń. Książka „Trenuj swój intelekt. Rozwiń pamięć, koncentrację, kreatywność i uważność w 31 dni”
Pauliny Mechło i Olgi Geppert została zakupiona
z vouchera o wartości 2000 zł, przekazanego przez
Jana Żychlińskiego Starostę Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
Agnieszka Matuszewska zapowiedziała również
kontynuowanie projektu „Senior aktywny i kulturalny”, a w nim m.in.: „Tańce w kręgu” i tak oczekiwany
przez seniorów udział w sztukach teatralnych, wystawach i warsztatach. Pani Prezes zaprosiła obecnych
gości również na spektakl „Mykwa” do Teatru Żydowskiego. Tak ciekawy dzień wielu seniorów zakończyło,
bawiąc się na przedstawieniu komediowym „Czas dla
nas” w Domu Kultury Stare Babice. Warty dodać, że DK
oferuje bilety z 20% zniżką posiadaczom Karty Seniora.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

Wielkanocną radość ślemy do Was dziś,
którą śpiewa każdy ptak, kwiat i liść
z cudem Zmartwychwstania w ten radosny czas.
Koleżanki i Koledzy Seniorzy!
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
życzą członkowie Starobabickiej Rady Seniorów
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Warsztaty ozdób
wielkanocnych
Projekt pt. „Seniorzy – seniorom” powstał z inicjatywy Rady Seniorów w 2019 roku. W związku ze
zdjęciem obostrzeń covidowych można było wznowić go po dwuletniej przerwie; tak więc 22 marca
w Domu Opieki „Ostoya” w Starych Babicach odbyły się warsztaty manualne ozdób wielkanocnych.
Materiały do zajęć i wsparcie instruktorskie Urszuli
Hoczyk zapewniła gminna biblioteka.
Zajęcia manualne to najpopularniejsza forma aktywizacji i terapii seniorów. Pozwala utrzymać sprawność
ruchową i wpływa pozytywnie na sferę psychiczną.
Warsztaty przeprowadzone zostały w trzech grupach,
a wzięło w nich udział 26 pensjonariuszy i 10 wolontariuszy. Z każdym uczestnikiem współdziałał senior-wolontariusz, tzw. „cień”, pomagając wykonać kolejne elementy ozdoby.

Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi pozwala dowartościować swoje życie, sprzyja tworzeniu relacji opartych na wzajemności, jest
źródłem obopólnych korzyści. Wszyscy cieszyliśmy
się z efektów wspólnej pracy, dużo było uśmiechów
i słów podziwu. Wolontariat to sposób na satysfakcjonujący udział w lokalnym życiu społecznym.
Druga tura tych warsztatów przeprowadzona będzie w „Dobrym domu” w Borzęcinie Dużym.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Zachęcamy pary małżeńskie, które w 2022 roku obchodzą jubileusz Złote Gody
(50-lecie pożycia małżeńskiego) i są zameldowane na terenie gminy Stare Babice,
do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Prosimy najbliższych o pomoc Jubilatom w dopełnieniu procedur urzędowych.
Wnioski będą przyjmowane do 15 maja 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starych
Babicach ul. Rynek 21. Informację można uzyskać pod nr telefonu: 22 730 80 56.
Serdecznie zapraszamy!
Nr 4 (307) kwiecień 2022
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Aktywni Dłużej proponują
nowości na wiosnę
dla seniorów
„Ruch rozwijający – terapia ruchem” w Borzęcinie czy „Joga na
Polanie Lipków” – to tylko niektóre propozycje dla seniorów
na najbliższy sezon. Fundacja Aktywni Dłużej została laureatem
konkursu na projekty w zakresie kultury fizycznej organizowanego przez Gminę Stare Babice. Na tym nie koniec – ruszają także
bezpłatne warsztaty online w ramach drugiej edycji Akademii
Zdrowego Seniora realizowane wspólnie z Akademią Wychowania
Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Terapia ruchem w Borzęcinie
Po okresie pandemii i izolacji wracamy do zajęć stacjonarnych dla seniorów z Borzęcina i zachodniej części gminy. „Ruch rozwijający – terapia ruchem” to kolejna edycja ćwiczeń przystosowanych do możliwości
ruchowych osób z nawet dosyć ograniczoną sprawnością. Zajęcia odwołują się do metody Feldenkraisa,
która uczy efektywnego wykorzystywania ruchu do
stymulowania układu nerwowego, poprawy ruchomości stawów i zwiększania zakresu ruchu, co jest
kluczowe w podtrzymaniu sprawności. Zajęcia będą
realizowane w Centrum Misji Afrykańskich w każdy
wtorek o godz. 10:30.
Wiosna, lato, jesień z jogą na Polanie w Lipkowie
Od początku maja Fundacja uruchamia także zajęcia
ruchowe na Polanie Lipków, które każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku projekt,
który otrzymał wsparcie Gminy Stare Babice, będzie
realizowany aż do końca października.
Dodatkowo w ramach projektu w listopadzie i grudniu zaplanowane zostały także w plenerze pojedyncze warsztaty przy ognisku.
– W zeszłym roku na prośbę uczestników regularnych weekendowych zajęć zorganizowaliśmy dwa
spotkania treningowe i integracyjne w miesiącach
zimowych. Było to możliwe dzięki wsparciu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Akademia Zdrowego Seniora we współpracy z AWF
Jak dbać o pamięć i przygotować mózg do radzenia
sobie ze stresem oraz budować dobre relacje z otoczeniem – tego wszystkiego będzie można się nauczyć w czasie drugiej już edycji Akademii Zdrowego
Seniora, którą w kwietniu uruchomiła Fundacja Aktywni Dłużej we współpracy z Akademią Wychowania
Fizycznego imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
26
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Akademia to cykl bezpłatnych wykładów i zajęć praktycznych w formule ONLINE, które zrealizują wolontariusze – studenci Terapii Zajęciowej AWF Wydziału
Rehabilitacji.
Ruch rozwijający seniora – terapia ruchem
wtorki, 10:30–11:30
Borzęcin Duży (Centrum Misji Afrykańskich)
Joga dla seniorów, ich rodzin
i wszystkich mieszkańców gminy Stare Babice
niedziele, godz. 10:00–11:00
Zajęcia w plenerze na Polanie Lipków
(od początku maja do końca października)
Akademia Zdrowego Seniora Online
soboty, 11:30–12:30
LINK taki jak do wszystkich zajęć Fundacji
PROGRAM AKADEMII ZDROWEGO SENIORA:
BLOK I: Wzmacnianie dobrostanu psychicznego
• Jak zadbać o pamięć, trening umysłu 2.04.2022
• Jak przygotować mózg do radzenia sobie ze stresem
9.04.2022
• Trening antystresowy (formy plastyczne, malowanie
po numerach) 23.04.2022
BLOK II: Budowanie relacji
• Komunikacja interpersonalna, niewerbalna i jej znaczenie w relacjach 30.04.2022
• Zrozumieć osoby z zespołem Aspergera – oryginalność i pasja platformą komunikacji 7.05.2022
• Bądź EKO – rozwijanie relacji z otoczeniem 14.05.2022
BLOK III: Rozwijanie zainteresowań
• Animaloterapia i jej wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie 4.06.2022
• Rozmowy o sztuce filmowej 11.06.2022
• Podróże w czasie pandemii 25.06.2022
tekst/foto: Fundacja Aktywni Dłużej

DOM KULTURY

Bareja w Starych Babicach
„Oczko mu się odlepiło. Temu misiu”, „Parówkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie!”, „Przyszłem
wcześniej, gdyż nie miałem co robić”, „Wszystkie Ryśki to porządne chłopy”, „Każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem szczególnym dobrem narodu” – kto nie zna tych powiedzeń? W końcu to
uwielbiane i cytowane słowa z wiecznie żywych komedii Stanisława Barei, niekwestionowanego tropiciela
PRL-owskich absurdów, którego filmy oparły się erozji czasu i nadal bawią kolejne pokolenia!
Jaki był Bareja jako reżyser? Jako człowiek?
Jak aktorzy wspominają współpracę z nim?
Co jest sukcesem komedii Barei? Czy w każdym swoim filmie pojawiał się na planie?
Dlaczego środowisko współczesnych mu
reżyserów nie ceniło jego twórczości, a kina
pękały w szwach? Już niebawem spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. W maju
odbędzie się bowiem plenerowy FESTIWAL
FILMÓW Stanisława Barei, podczas którego
zaprezentujemy klasykę gatunku komediowego oraz przybliżymy sylwetkę reżysera.
Dwa weekendy, sześć dni, sześć projekcji
filmów Barei i prelekcje znakomitych gości
przed każdym z nich. Do tego kram z PRL-owskimi gadżetami, konkursy, wystawy
oraz zlot maluchów, fiatów, trabantów i innych zabytkowych aut! Jednym słowem:
dziesiątki niezapomnianych wrażeń.
A to wszystko w majowe wieczory od
godziny 20.30 (piątek, sobota, niedziela)
w plenerowej, wieczornej scenerii i peerelowskiej konwencji:
20 maja – Borzęcin Duży (skwer Chopina)
„Poszukiwany, poszukiwana”
21 maja – Wojcieszyn (polana przy ul. Sielskiej) „Brunet wieczorową porą”
22 maja – Koczargi Stare (boisko przy szkole
podstawowej) „Mąż swojej żony”
27 maja – 
Izabelin (plener przy Centrum
Kultury Izabelin) „Miś”
28 maja – Blizne Jasińskiego (boisko przy ul. Kościuszki) „Nie ma róży bez ognia”
29 maja – Zielonki-Parcela (dziedziniec przed Domem
Kultury) „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”
Zdradzimy Wam, że wśród zaproszonych gości będą
same znakomitości, m.in. aktor – Mieczysław Hryniewicz, krytyk filmowy – Wiesław Kot oraz Katarzyna Bareja – córka reżysera.
Z zaszczytem oznajmiamy, że patronat medialny
nad wydarzeniem objęła licząca ponad 45 000 użytkowników na Facebooku grupa: Miłośnicy Filmów Barei. Partnerem jest Centrum Kultury Izabelin.

Festiwal jest bezpłatny, ogólnodostępny i oczywiście absolutnie obowiązkowy, szczególnie dla roczników poniżej 1980. Zapraszamy!
Zadanie „Zakup projektora zewnętrznego i ekranu oraz
organizacja plenerowego Festiwalu Filmów Stanisława
Barei” realizowane są przez Dom Kultury Stare Babice,
współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
tekst: DKSB/AO
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BABICKIE MAMY 2022 – konkurs
Są święta, które w naszych osobistych rankingach plasują się w czołówce. Takim ważnym dla każdego
dniem jest niewątpliwie 26 maja, bo to Dzień Matki.
Jak widzą swe mamy najmłodsi? Jaka jest mama oczami
nastolatka? Co dzieci chciałyby napisać swojej mamie?
Czego jej życzą? – tego dowiemy się już niebawem.
20 kwietnia rusza bowiem druga edycja konkursu
plastycznego BABICKIE MAMY 2022 organizowanego

przez Dom Kultury Stare Babice. Na najpiękniejsze,
zwycięskie prace czekają nagrody wyjątkowe. Więcej
informacji można znaleźć na stronie: www.domkultury-starebabice.pl. Zapraszamy!
tekst: AO

DZIĘKUJEMY!
Sztab 5299 Dom Kultury Stare Babice
podczas 30. Finału WOŚP zebrał i przekazał
na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy kwotę 58 797,33 złotych!

Dziękujemy Wolontariuszom
za zaangażowanie, a Sponsorom
i Partnerom za pomoc i wsparcie
w organizacji Finału.
OFICJALNY WYNIK FINAŁU WOŚP 2022 to

224 376 706,35 złotych!
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Leszek Możdżer SOLO
„Było magicznie i z humorem”, „Bardzo klimatycznie!”, „Więcej artystów tego formatu poprosimy!”
– to zaledwie kilka z wielu entuzjastycznych komentarzy po koncercie znakomitego i jedynego
w swoim rodzaju – LESZKA MOŻDŻERA.
Hm… co napisać o koncercie, którego opisać się nie
da? No bo jak ubrać dźwięki w słowa? Dźwięki liryczne, klasyczne, jazzowe, nieoczywiste, czasem eksperymentalne, niejednokrotnie zaskakujące, wibrujące
do szpiku kości, drgające na naszych najczulszych wewnętrznych strunach, śpiewające w takt bicia naszych
serc albo i w poprzek?
Ten równoległy świat, zapisany w nutach i w wyobraźni muzycznej Leszka Możdżera, przeniósł nas, słuchaczy,
w inny wymiar. Skradł naszą uwagę. Było tylko „tu i teraz”.
I wielka refleksja nad istotą rzeczy ważnych, choć niekoniecznie wprost wypowiedzianych. Bo tak jak niedosłowna i niełatwa jest muzyka Artysty, tak i niedosłowne
było to, co pomiędzy utworami padało z jego ust. Ale
kto był na koncercie, ten na pewno zapamięta w jaki
strój ubrany jest… fortepian (432). Że o wirtuozie nie
wspomnę, bo jakoś minimalizm aparatu wykonawczego
(solo) oraz jego stroju (brak obuwia) zeszły na plan dalszy
przy rozmachu i wirtuozerii muzycznej!
Jeszcze długo po koncercie były z nami Możdżerowe
interpretacje kompozycji Komedy (Svantetic – gęsty
od dźwięków jak perski dywan ręcznie tkany...), klasyka
poprzeplatana eksperymentalnymi dźwiękami przycze-

pionych do strun dzwoneczków, czy charakterystyczny
stukot metronomu.
I gdyby tak zapytać każdego z 350 słuchaczy, gdzie powędrowała ich wyobraźnia podczas tych dziewięćdziesięciu minut wypełnionych po brzegi dźwiękami – pewnie okazałoby się, że każdy zawędrował gdzie indziej.
Może komuś ten retro-metronom swym bezczelnie
głośnym stukotem przywiódł refleksje na temat czasu
i przemijania niczym w „Biegunach” Olgi Tokarczuk albo
którejś z powieści Myśliwskiego? A może ktoś zobaczył
dwóch ludzi z szafą i morze?... Może.
Jednego jesteśmy pewni po koncercie Leszka Możdżera – warto dbać o osobiste wibracje, by były dobre,
na przekór czasom i wichrom historii wokół nas.
Dziękujemy za zaproszenie do Pana wyjątkowego
świata. Było pięknie!
tekst: AO; foto: AK

Czas dla nas
Przeurocza Agnieszka Kowaluk jako operowa Agnes
z pięknym mezzosopranem, Aneta Jaślar jako ciepły
i wzruszający głos radiowy oraz Dorota Jarema jako
jazzowa Doris. Trzy wyjątkowe panie, które mówiły
o sile kobiet.
8 marca w Domu Kultury Stare Babice świętowaliśmy
Dzień Kobiet spektaklem komediowym Czas dla nas.
Genialne przedstawienie, dużo dobrej muzyki przy
akompaniamencie pianisty Macieja Błaszczyka oraz
świetne kwestie i żarty sytuacyjne, w które została
zaangażowana publiczność. W mądrych i życiowych
tekstach każdy mógł odnaleźć cząstkę swojej codzienności, połączonej z ciepłą ironią i dystansem. Spektakl
w reżyserii Filipa Jaślara – na co dzień grającego pierwsze skrzypce w Grupie MoCarta – ubawił wszystkich
widzów i naładował dużą dawką pozytywnej energii.
30

Nr 4 (307) kwiecień 2022

Czas dla nas dał kobietom nadzieję, mężczyznom
klucz do damskich serc, a wszystkim dużo uśmiechu
i wzruszeń. Były też chwile zadumy i wzruszenia, bo
warto sobie przypominać każdego dnia, że dziś jest
dobra pogoda na szczęście.
tekst: AS; foto: AK
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Wiosna…
Przed nami kolejna, piękna wiosna. Dzień dłuższy,
a promienie słońca sprzyjają długim spacerom. Zielone trawniki pokryły się fioletowymi krokusami,
żółtymi żonkilami, przez zmarzniętą ziemię przebijają się gdzieniegdzie tulipany… Spragnieni pieszych
wycieczek na łonie przyrody turyści coraz liczniej odwiedzają położony tuż przy gminie Kampinoski Park
Narodowy, którego przyroda, jak każdego roku
na dobre budzi się do życia.
Czas pandemii wpłynął zdecydowanie na ilość turystów odwiedzających Kampinoski Park Narodowy.
Było ich około milion rocznie, a szacuje się, że teraz liczba ta wzrosła
o ponad 30%. Pierwsze wiosenne
dni sprawiły, że w weekend, a także
i w tygodniu odwiedzających „zielone
płuca stolicy” jest coraz więcej.
Runo leśne wypuszcza maleńkie listki i kwiaty.
Baczni obserwatorzy chodząc po szlakach zaobserwować mogą zawilce, przylaszczki, fiołki leśne. To tylko
niektóre z wiosennych oznak zmieniającej się pogody.
Jednym z nielicznych krzewów leśnych zakwitających
na przedwiośniu jest wawrzynek wilczełyko. Zewsząd
słychać dobiegające już od wczesnych godzin porannych wiosenne odgłosy. Wśród skrzydlatych przyjaciół
puszczy odzywa się kos, sikorka, drozd czy pierwiosnek. Ponad głowami spacerujących – jeśli ma się
szczęście – dostrzec można klucze gęsi czy żurawi oraz
usłyszeć ich charakterystyczny klangor. Ornitolodzy
odnotowali już wizytę w parku bocianów – i to nie tylko tych białych… Samce niektórych gatunków ptaków
wabią swym śpiewem samice oraz informują o zajętym

przez siebie terytorium. Podczas spacerów – szczególnie w słoneczne dni,
gdy zrobi się jeszcze cieplej, będziemy
mogli łatwo zauważyć wiosenny ruch
w mrowiskach. Mieszkańcy podziemnych
korytarzy wyjdą, by naprawiać zimowe
zniszczenia wyrządzone przez innych mieszkańców lasu, którzy w zimę szukali pożywienia. Podczas wiosennych spacerów towarzyszy nam również
więcej owadów, wśród których uwagę przykuwają
motyle. Najczęściej cytrynki bądź rusałki.
Wiosną częściej zobaczyć można też łosie, które spacerują tuż przy szlakach, nie zwracając uwagi
na zainteresowanych ich obecnością turystów. Lada
moment powróci również charakterystyczny dźwięk
komarów, które wiosną w wilgotnych, kampinoskich
bagnach złożą swoje jajeczka. Zanim to jednak nastąpi, możemy rozkoszować się wiosennymi spacerami
po lesie. Sosny, dęby, olchy, lipy, graby, olsze i wierzby
przyciągają i hipnotyzują. Ten, kto choć raz wybrał się
na spacer po puszczy – będzie tu wracał często…
tekst: Magdalena Kamińska; foto: KPN
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Nie marnuj!

SOS Ziemia

Marnotrawstwo żywności to problem globalny i dotyczy praktycznie każdego ogniwa łańcucha
żywnościowego – producentów,
przetwórców, sklepów, gastronomii, konsumentów. Dane dotyczące ilości marnowanej żywności są
przerażające, chociaż trudno przywołać dokładną liczbę. Źródła podają różne statystyki w zależności
od przeprowadzonych badań.

W Europie wyrzuca się średnio ok. 179 kg żywności rocznie
w przeliczeniu na jedną osobę.
Szacuje się, że w samej Polsce
wielkość ta wynosi aż 235 kg,
gdzie do kosza najczęściej trafia
aż 50% kupionego pieczywa oraz
1/3 warzyw i wędlin. Skutki takiego marnotrawstwa odbijają się nie tylko na domowym
budżecie, ale wiążą się ze znaczącymi stratami cennych
zasobów, takich jak: grunty, woda oraz energia. To co kupujemy i w jakich ilościach, ma realny wpływ na środowisko naturalne oraz postępujące globalne ocieplenie.
Ponadto odpady gnijące na składowiskach wytwarzają
dwutlenek węgla (CO2), co ma istotne przełożenie na
zmiany klimatyczne.
Wpływ marnowania żywności to nie tylko zużycie
wody i gruntów. Łańcuch rolno-żywnościowy, czyli
produkcja, przetwarzanie, transport i przechowywanie,
odpowiada za ok. 20% emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery. Powstający w czasie gnicia żywności metan
jest prawie dwudziestokrotnie bardziej szkodliwym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla.
Produkcja żywności wymaga dużych nakładów ze
strony środowiska, głównie wody i energii, które są marnotrawione wraz z wyrzucaną żywnością, np. wyrzucenie do kosza 1 kg wołowiny wiąże się ze zmarnowaniem
od 5 do 10 ton wody zużytej na jej wyprodukowanie.
Dlatego nasze codzienne decyzje konsumenckie mają
tak ogromne znaczenie.
Samo unikanie strat to za mało, aby rozwiązywać
współczesne i przyszłe problemy. Niezwykle istotne
jest również wykorzystanie potencjału drzemiącego
w powstałych odpadach, aby mogły zostać ponownie
wykorzystane m. in. w procesie recyklingu, jako alternatywne źródło energii czy biomasa. Jak podaje Komisja Europejska ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa
i Żywności 1,3 miliarda ton żywności, czyli jedna trzecia
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zasobów na świecie, nie jest spożywana. Taka ilość
żywności mogłaby wystarczyć na wyżywienie 3 bilionów ludzi rocznie, a to czterokrotnie więcej niż liczba
ludzi głodujących na świecie.
ZATEM JAK NIE MARNOWAĆ ŻYWNOŚCI?

W sklepie. Planuj zakupy, przygotowuj za każdym razem listę i nie kupuj na zapas.
Czytaj etykiety. Sprawdzaj terminy przydatności do
spożycia. Będziesz miał pewność, że zdążysz wykorzystać zakupione produkty. Doczytaj także skład
produktu, bo są tam wymienione na przykład alergeny. Lepiej wiedzieć przed zakupem, czy dany produkt w ogóle powinieneś jeść.
Nie ulegaj promocjom i przecenom. Nie kupuj więcej
tylko dlatego, że cena jest niższa. Często takie produkty mają krótką datę przydatności do spożycia.
Nie chodź głodny po zakupy. Gdy pojawisz się w sklepie z pustym żołądkiem, dużo bardziej reagujesz na
zapachy i kolorowe opakowania, niż będąc najedzonym. Będziesz chciał kupić więcej, a potem wylądujesz z niepotrzebnymi produktami, które mogą się
zmarnować.
Pamiętaj o porządku w kuchennych szafkach i w lodówce. Produkty ustawiaj zgodnie z ich terminem
przydatności do spożycia, tak by najpierw zjeść te,
które psują się najszybciej. Stosuj zasadę FIFO: pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Ustaw odpowiednią temperaturę w lodówce. Optymalna to około –40C. Zbyt wysoka temperatura
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w przypadku produktów łatwo
psujących się może spowodować
pogorszenie ich jakości lub nawet zagrożenie dla zdrowia.
Gotuj z tego, co zostało. Ugotowane
ziemniaki nadają się do wykorzystania na kopytka lub knedle; makaron,
kasze lub ryż – do różnego rodzaju
zapiekanek lub jako dodatek do zupy.
Warzywa z rosołu pasują do sałatek,
głowy ryb są świetne na zupy i galarety; ugotowana fasola lub groch na
smaczne pasty do kanapek, a obeschnięte owoce są idealne na kompot. Czerstwą bułkę warto zetrzeć
i także wykorzystać. Z owoców możesz przygotować kompot, z czerstwego pieczywa – grzanki. Jest wiele
przepisów zawierających resztki.
Nie marnuj wartości odżywczych.
Staraj się obierać warzywa i owoce
jak najcieniej; warzywa gotować na
parze lub w małej ilości wody. Pamiętaj, by wrzucać je do wrzącej wody, wtedy zachowają więcej witamin.
Nakładaj na talerz mniejsze porcje. Wtedy jest szansa, że zjesz tyle, ile potrzebujesz i nic się nie zmarnuje. Zawsze możesz wziąć dokładkę.
Podawaj poszczególne składniki dania na oddzielnych talerzach. Dzięki temu każdy wybierze sobie
to, co chce i tyle, ile jest w stanie zjeść.
Wykorzystaj ponownie. Niewykorzystane produkty
po ich schłodzeniu zamknij w szczelnym pojemniku
i włóż do lodówki. Kolejnego dnia możesz je odgrzać,
albo wykorzystać do innych smacznych dań.
Rozmrażanie żywności przed gotowaniem powoduje
straty składników odżywczych. Owoce i warzywa
warto wkładać do wrzącej wody bez wcześniejszego
rozmrażania. Zaleca się smażyć małe zamrożone porcje mięsa w rozgrzanym naczyniu.
Każda z tych prostych zasad ma wyraźny wpływ na
globalne zużycie energii, produkcję gazów cieplarnianych oraz racjonalne wykorzystanie surowców.
GOTOWANIE Z RESZTEK SPOSOBEM
NA NIEMARNOWANIE JEDZENIA

Gotowanie z resztek to nie tylko rozwiązanie pozwalające nie marnować, ale również metoda oszczędności
i sposób na urozmaicenie posiłków. Z tego, co pozornie
jest nieprzydatne, można bowiem wyczarować niesamowite potrawy.
Bulion z obierek – wystarczy składować obierki z warzyw takich, jak np. marchew, pietruszka, seler, kalarepa

w torebce w zamrażalniku. Gdy nazbiera się ich duża
ilość, wystarczy wrzucić je do garnka i ugotować z nich
aromatyczny bulion. Następnie odcedzić płyn od resztek. Może się on później stać podstawą zupy lub można zamrozić go w niewielkich porcjach jako domowe
kostki rosołowe. Ciasto, zapiekanka, bułka tarta i grzanki z suchego chleba – nie wyrzucaj suchego pieczywa,
nawet jeśli jest twarde jak kamień. Część możesz zetrzeć na bułkę tartą i wykorzystać do panierowania lub
zagęszczania sosów. Możesz też zrobić grzanki do zupy
albo skorzystać z przepisów na chlebową zapiekankę.
Sałatka z warzyw z bulionu na galaretę to klasyka
kuchni naszych babć. Ten znany wszystkim i smaczny
przepis pomoże ci wykorzystać nadmiar resztek. Możesz urozmaicić sałatkę również mięsem po rosole.
Zapiekanki i wrapy z mięsa obiadowego – niezjedzone kotlety schabowe możesz wykorzystać do
wrapów (wystarczy wraz z warzywami i serem zawinąć je w tortillę i podgrzać), a pieczone mięso,
np. kurczaka, do sałatek i zapiekanek. Wystarczy, że
dodasz do niego makaron lub ziemniaki, ser, jakieś
przyprawy i warzywa, np. szpinak.
Sosy z blendowanych warzyw – warzywa po rosole
możesz wykorzystać także jako bazę do sosu. Taki
sos warto zawekować lub zamrozić. Z ugotowanych
warzyw i mięsa można również przygotować pasty,
które dają szeroki wachlarz kulinarnych smaków.
Wekowanie to znany sposób na przedłużenie trwałości zup i sosów. Słoiki mogą stać w lodówce nawet około miesiąca. Kiedy nagotujemy wielki garnek
zupy, nie musimy jej jeść trzy dni z rzędu. Możemy
też przygotować obiady na cały miesiąc i wyjmować
je z lodówki sukcesywnie. To świetne rozwiązanie dla
wszystkich tych, którzy są zabiegani i mają mało czasu.
Nadmiar kupionych owoców lub warzyw można przerobić i stworzyć smaczne przetwory, które
później będą stanowić przystawkę do obiadu albo
dodatek do śniadania. Robienie przetworów samodzielnie, a nie kupowanie weków w sklepie pozwala
również na dostosowanie wielkości słoika do naszych potrzeb. Jeśli mieszkamy samotnie i przygotowujemy przetwory wyłącznie dla siebie, możemy
zawekować je w małych pojemnikach, a nie w litrowych słojach. Dzięki temu zjemy całą zawartość
słoika na raz i nie będziemy musieli np. spożywać
jednego rodzaju ogórków do obiadu przez tydzień.
Ugotowany makaron (bez sosu) może stać się bazą
smacznej zapiekanki. Do tego warzywa, pieczarki,
wędlina albo kurczak. Całość polewamy sosem z rozmąconego jajka i łyżki śmietany z ulubionymi przyprawami. Na wierzch dodajemy tarty ser.
tekst: UGSB/KS; foto: Adobe Stock
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Antek Komór na podium
w Poland Bike Marathon
Miłośnicy sportów rowerowych zapewne znają „Stajnię rowerową” mieszczącą się w Latchorzewie przy ul. Jacka Decowskiego na skraju pięknego rezerwatu Łosiowe Błota. Jest to nie tylko profesjonalny sklep i serwis rowerowy
z szerokim zakresem usług, miejsce wydarzeń kulturalnych, lecz także odbywają się tu treningi kolarskie.
Pod okiem trenera Dariusza Cejnera prowadzone są tu cykliczne treningi kolarskie
młodzieży z klubu Stajnia Rowerowa Inter Cars Team.
Jeden z wychowanków klubu, mieszkaniec gminy Stare Babice, uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab, babicki stypendysta sportowy, Antoni Komór (13 lat) zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej w Poland Bike Marathon.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dla niezrzeszonych amatorów kolarstwa, niezależnie od wieku i stopnia wytrenowania, Stajnia oferuje sobotnio-niedzielne otwarte treningi – popularne ustawki rowerowe. Szczegóły na stronie internetowej i Fb.
opr. AK; foto: Stajnia Rowerowa

Sukcesy Akrosfery
Weekend 18–20 marca zawodniczki i zawodnicy Klubu Akrosfera Stare Babice spędzili na Ogólnopolskich
Zawodach Akrobatyki Sportowej w Inowrocławiu: Pierwszy Krok Sportowy i Turniej Drugiej Klasy.
Młodzi zawodnicy wywalczyli wspaniałe miejsca, zdobywając jednocześnie dla Akrosfery I miejsce drużynowo w punktacji klubowej w Turnieju Drugiej Klasy
Sportowej i V miejsce w klasyfikacji drużynowej Pierwszego Kroku Sportowego. Oto ich wyniki: Pierwszy
Krok Sportowy: Maja i Natalka – miejsce IV, Alek i Kuba
– miejsce III, Alek i Kalinka – miejsce V, Ada i Kalinka
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– miejsce XVII, Maja i Marika – miejsce XXVI. Turniej
Drugiej Klasy Sportowej: Szymon i Julia – miejsce II,
Zuzia i Madzia – miejsce II, Julcia i Liwia – miejsce V.
Konkurencja była bardzo duża, więc tym bardziej
warto odnotować sukces. Gratulujemy!
tekst/foto: Akrosfera

HISTORIA

Aktywne czytanie
z babicką biblioteką

#CzytająceBabice

Serdecznie zapraszamy do zabawy na całego z biblioteką. Nie mamy wątpliwości, że aktywne czytanie dostarcza mnóstwa frajdy. Dział literatury dla najmłodszych w przedziale wiekowym 0–5 lat został wzbogacony
o nowe książki.
Wśród nowości znalazły się pozycje z ruchomymi,
dotykowymi i dźwiękowymi elementami o uroczych,
prostych ilustracjach. Książeczki zawierają rymowanki,
innym razem otwierane okienka czy zagadki do wyszukania. Kartonowe, zaokrąglone strony bez problemu
przetrwają czytelnicze wyzwania. Dział literatury dla
najmłodszych został rozbudowany za sprawą dofinansowania zakupu książek z funduszy sołeckich. Dziękujemy sołectwom Klaudyn oraz Nowe Babice.
Serdecznie zapraszamy do wypożyczania. Czy Wasze pociechy są już czytelnikami biblioteki? Jeśli jeszcze
nie, warto je zapisać. I to na długo przed tym, zanim
dziecko nauczy się czytać albo pójdzie do szkoły. Założenie karty nie jest trudne ani czasochłonne. Wystarczy wypełnić kartę zapisu w bibliotece, wpisując do
niej dane dziecka (w tym PESEL) lub zapisać je poprzez
formularz dostępny na stronie internetowej biblioteki.
I gotowe! Nie ma ograniczeń wiekowych.
Dla starszych dzieci mamy propozycję przystąpienia
do Książkowego Klubu Pani Kropeczki, w ramach którego w babickiej bibliotece będą odbywały się zajęcia
literacko-plastyczne dla dzieci. Do udziału w zajęciach
zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat. Pierwsze spotkanie
10 maja o 16:30.
Urszula Hoczyk, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babicece
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Strażacy z prośbą do Mieszkańców
Poszukujemy pustostanów, w których przed ich
rozbiórką moglibyśmy przeprowadzić ćwiczenia
bojowe. Jeżeli ktoś z Państwa posiada taki
budynek i może nam go udostępnić, to bardzo
prosimy o kontakt: pod numerem telefonu
22 752 07 00, Messengerem lub zapraszamy
do naszej remizy w piątki po godz. 17:00.
Z góry dziękujemy. Doszkalamy się dla Was!
OSP Borzęcin Duży

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

numer licencji

19611

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

NOVAMED – lekarz Anna Nowak

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
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