
Numer 2 (258) luty 2018 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl

Miesięcznik GMinny IStNIejemy od 1990 roku

Kobiety  
o kobietach...
str. 18

co z tymi  
progami?
str. 6

Polub
nas!

Własne „M” 
dla seniora
str. 19

straż gminna – z nowym rokiem 
wiele zmian
str. 4

Babinicz 2017
dla Jadwigi Więsyk
str. 10-12



2 Gazeta BaBicka luty 2018

na okładce
 Jadwiga Więsyk – laureatka Nagrody 

Babinicz 2017, foto: Piotr Kabała

 GMina, urząd, teren
4 Straż gminna – z nowym rokiem  

wiele zmian 
6 Mieszkańcy swoje, kierowcy swoje
7 Zwrot całego kredytu frankowego
 od banku, czy to możliwe?
 Działania „Kaskadowy pomiar prędkości”
8 Z sesji Rady Gminy Stare Babice
 Pożegnanie Andrzeja Peplaka
9 Z kulturą dla kultury

 Wydarzenia
10 Babinicz 2017 dla Jadwigi Więsyk  
11 List otwarty do Przewodniczącego Rady 

Gminy Stare Babice w sprawie zmian 
regulaminu przyznawania nagrody 
„Babinicza”

12 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w przedszkolu 
w Bliznem Jasińskiego

13 Ferie zimowe w Gminie Stare Babice
14 Książka na miarę XXI wieku
 „Jeszcze pieśń nie zginęła, póki ją 

śpiewamy…”
15 Spotkanie Noworoczne Seniorów

 dla Mieszkańca
16 Stare Babice, Babice Nowe – zmiany 
18 Kobiety o kobietach i dla kobiet
19 Własne „M” seniora musi być dla niego 

przyjazne
20 Place zabaw – Stare Babice – Klaudyn

 sPort
23 Stare Babice CUP w taekwondo olimpijskim
24 XBOX FIFA 2018 w Borzęcinie Dużym
 Weekend biegowy z Marcinem Świercem

 oGłoszenia
26 Zmiany w Gminnej Spółce Wodnej „Babice” 
 Rekrutacja nauczycieli do akcji 
 „Lato w Gminie Stare Babice”
27 Ogłoszenia gminne i inne

adres redakcji: 05-082 Stare Babice, ul. rynek 32, 
tel.: 22 730 80 30, 798 944 982, 798 944 953
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
wydawca: urząd Gminy Stare Babice,  
ul. rynek 32, 05-082 Stare Babice
zespół redakcyjny: jolanta Pieńkowska,  
malwina Fabianowicz i Piotr kabała
projekt graficzny: woznkt.com
skład i druk: omIkroN Sp. z o.o.
reklama: reklama.gazetababicka@gmail.com
www.omikron.net.pl 
redakcja nie zwraca materiałów, nie odpowiada za 
treść reklam i ogłoszeń. redakcja zastrzega sobie 
prawo do dokonywania skrótów i redagowania 
tekstów.

w numerze

redakcja

↓ aktualności

III Dziesiątka Babicka – zwiększamy limit uczestników biegu 
głównego! Drogie biegaczki, drodzy biegacze! Wiemy że nie wszyscy 
z Was zdążyli zapisać się i dokonać opłaty rejestracyjnej przed zamknię-
ciem listy biegu głównego Dziesiątki Babickiej. Dlatego zdecydowaliśmy 
zwiększyć limit uczestników biegu głównego na 10 kilometrów o 100 do-
datkowych miejsc! Rejestracja została ponownie uruchomiona. Prosimy 
o jak najszybsze uregulowanie płatności – tylko wniesienie opłaty wpiso-
wej gwarantuje miejsce na liście zawodników. Więcej informacji na stro-
nie: www.dziesiatkababicka.pl.

Masz liczne rodzeństwo? Weź udział w konkursie fotograficznym 
Zapraszamy Mieszkańców do udziału w  konkursie fotograficznym pod 
nazwą „Dobrze jest mieć liczne rodzeństwo – więzi rodzinne w   życiu 
mieszkańców”. Organizatorem Konkursu jest Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „RYŚ” Kampinos, a partnerami: Powiat Warszawski Zachodni  
oraz Stowarzyszenie „Między Wisłą a  Kampinosem”. Celem konkursu 
jest zebranie najciekawszych zdjęć mieszkańców pochodzących z dużych 
rodzin (troje i więcej rodzeństwa) z gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, 
Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin i  Łomianek 
ukazujących wagę i znaczenie więzi rodzinnych. Zdjęcia konkursowe moż-
na  przekazać do 31 marca 2018 roku. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin 
konkursu są dostępne na stronie: www.lgdkampinos.pl.

Szanowni Mieszkańcy gminy!
Płaćcie podatki w  naszej gminie, to bardzo ważne dla nas wszystkich! 
Gmina ma wpływy z podatku PIT w wysokości 37,53% i 6,71% z podatku 
CIT. Te pieniądze będą przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje dla 
nas wszystkich: drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i inne udogodnienia.

Co zrobić, aby te pieniądze zostały w naszej gminie?
•  zameldować się w Gminie Stare Babice (można to zrobić w urzędzie 

gminy przy ul. Rynek 21)
•  zaktualizować swoje dane za pomocą formularza ZAP-3 wpisu-

jąc w części B naszą gminę, jako miejsce zamieszkania (formularz 
składamy do właściwego urzędu skarbowego)

Dlaczego to takie ważne? Rocznie z powodu braku zameldowania lub nie-
zgłoszenia ZAP-3 do budżetu gminy nie trafia blisko 5 mln zł! Wspólnie 
zadbajmy o naszą przyszłość. To proste i nic nie kosztuje, a jak wiele może 
zmienić!

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek



gmina, urząd, teren

Numer 2 (258) 3

Mieszkasz w Gminie Stare Babice?  

Odprowadzasz tutaj podatki? 
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gminnego budżetu! 
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straż gminna – z nowym rokiem  
wiele zmian 
Straż Gminna Gminy Stare Babice to obecnie 4 strażników, 
jeden służbowy samochód i praca dwuzmianowa w godz. 
7:00 – 22:00. W gminie żyje obecnie blisko 20000 miesz-
kańców. jak pogodzić te dość skromne środki z wielkimi 
potrzebami stawianymi gminnym strażnikom? odpowiada 
komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice leszek 
Grabowski.

Gazeta Babicka: Panie Komen-
dancie, straż gminna została powołana 
w 2008 roku. Ile lat Pan tutaj pracuje? 

Leszek Grabowski: Pracuję od 
samego początku jej istnienia. W  bie-
żącym roku minie 10 lat.  Swoją pracę 
w Starych Babicach poprzedziłem dzie-
sięcioletnią praktyką w Straży Miejskiej 
w Warszawie. Jestem więc strażnikiem 
już 20 lat.

GB: Od kiedy jest Pan komendantem 
naszej straży? 

LG: Z pełniącego obowiązki komen-
danta straży zostałem awansowany na 
komendanta 27 grudnia 2017 roku. 

GB: Jakie ma Pan plany związane 
z tym awansem?

LG: Jestem mieszkańcem naszej 
gminy i wiem, z  jakimi problemami bo-
rykamy się na co dzień.  Myślę, że to po-
może mi we wprowadzeniu wielu zmian 
w funkcjonowaniu straży. Przede wszyst-
kim chcę, aby była ona bliżej Mieszkań-
ców Gminy Stare Babice. Liczę tutaj na 
Państwa pomoc – oczekuję pomysłów 
i  własnych obserwacji w  celu ulepsze-
nia naszej pracy. Chętnie spotkam 
się i  porozmawiam z  każdym. Proszę 
o kontakt telefoniczny: (22) 721 02 11,  
w godz. 8:00 – 15:00.

GB: Ilu obecnie strażników pracuje 
w naszej straży? 

LG: W  chwili obecnej w  straży pra-
cuje 4 strażników na dwie zmiany od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 
22:00. W  razie potrzeby (np. imprezy 
plenerowej) pracujemy również w  so-
boty i  niedziele. Strażnicy wykonują 
swoją pracę na terenie Gminy Stare 
Babice w patrolu zmotoryzowanym lub 

pieszym. Mała ilość strażników to głów-
ny powód, dla którego nie pracujemy 
w każdy weekend.

GB: Jest szansa powiększyć drużynę?
LG: Usilnie o  to zabiegam. Zakoń-

czyliśmy niedawno nabór na wolne 
stanowisko, z  pozytywnym wynikiem. 
Ciągle jednak brakuje nam w pracy męż-
czyzn. Dodam, że ja również niezależ-
nie od pełnionej funkcji komendanta, 
pozostaję w dalszym ciągu strażnikiem. 
Z  powodu małej liczby funkcjonariu-
szy wykonuję ich zadania, zarówno te 
w siedzibie, jak i w terenie.

GB: Czy to ciężka praca? Jak wygląda 
dzień pracy strażnika?

LG: Po porannej i  popołudniowej 
odprawie patrol udaje się na wyzna-
czony przeze mnie teren celem kon-
troli miejsc zagrożonych oraz podej-
muje zgłaszane przez mieszkańców 
interwencje.  Jednocześnie reaguje na 
bieżące obserwowane sytuacje. Wiele 
rozwiązywanych spraw znajduje swoje 
zakończenie w  siedzibie straży, gdzie 
ja i  strażnicy prowadzimy dokumenta-
cję postępowań. Oprócz zgłaszanych 
lub planowych działań, straż wspiera 
wychowanie dzieci i  młodzieży po-
przez wizyty edukacyjne w  szkołach 
i  przedszkolach. Pełnimy służbę  pod-
czas uroczystości i  imprez gminnych 
(Dzień Babic, Scena Letnia, imprezy 
sportowe). Dodatkowo strażnicy bio-
rą udział w  uroczystościach gminnych, 
wystawiając swoją delegację ze sztanda-
rem Gminy Stare Babice. To akurat ta 
przyjemniejsza część pracy. Tutaj chcę 
podkreślić, że wszyscy nasi strażnicy 
to pasjonaci swojego zawodu.  Ich pra-
ca jest trudna, czasami niewdzięczna, 

ale sprawiająca wiele satysfakcji.  Do-
brze wykonane zadanie, pomoc innym 
to ważne wartości.  Jednak są sytuacje, 
które czasami uniemożliwiają właści-
we działania.  Osoby  postronne, nie 
posiadające wiedzy dotyczącej naszej 
pracy, niekiedy ją utrudniają. Proszę mi 
wierzyć, podczas interwencji wiemy, co 
i jak mamy robić. 

GB: Z jakimi „grzechami” mieszkań-
ców spotykacie się Państwo najczęściej? 

LG: Tematyka interwencji uzależ-
niona jest od pór roku. Latem dotyczą 
one spożywania alkoholu w  miejscach 
zabronionych, wylewania nieczystości 
płynnych, wyrzucania odpadów oraz za-
śmieconych działek. W okresie jesienno 
– zimowym większość naszych czynno-
ści skupia się na sprawdzaniu, co miesz-
kańcy spalają w piecach i ogniskach. Po-
magamy także bezdomnym przetrwać 
zimę – w  naszej gminie są takie osoby. 
Niezależnie od pory roku realizujemy 
również planowe kontrole posesji – to 
zadanie wyznaczone nam przez wójta 
po konsultacjach z  Referatem Ochro-
ny Środowiska. Zajmujemy się również 
zwierzętami dziko żyjącymi w  naszym 
sąsiedztwie i  domowymi  ”uciekiniera-
mi”. W  chwili obecnej  oczekujemy od 
mieszkańców zgłoszeń dotyczących osób 
bezdomnych przebywających na terenie 
gminy oraz informacji o spalaniu mate-
riałów zabronionych. W  sezonie zimo-
wym  prosimy także o zwracanie uwagi 
na zabawy dzieci i młodzieży w okolicach 
zbiorników wodnych.  No i nasza „smut-
na codzienność” – czyli błąkające się psy, 
które jak się okazuje mają niezbyt odpo-
wiedzialnych właścicieli.
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GB: Wspominał Pan już o 4 strażni-
kach. Jakimi jeszcze środkami Państwo 
dysponujecie?

LG: Jednym radiowozem Skoda Ro-
omster, który posiadamy od początku 
istnienia jednostki.  W  swojej pracy 
wykorzystujemy również gminny mo-
nitoring. Posiadamy także foto-pułap-
kę oraz czytnik czipów do identyfikacji 
zwierząt. W  swoich planach rozwoju 
straży zamierzam powiększać liczeb-
ność oddziału oraz zakupić drugi radio-
wóz. Prowadzę także rozmowy związa-
ne z  zakupem urządzenia do pomiaru 
zawartości spalin z pieców co.  

GB: Oczekiwania mieszkańców wo-
bec strażników są ogromne. Często są 
one nieuzasadnione – dlaczego?

LG: Ponieważ strażnicy nie zajmują 
się kontrolą prędkości pojazdów, tro-
pieniem przestępczości, nie odławia-
my też dzikich zwierząt. Jeśli dotrą do 
nas takie zgłoszenia przekazujemy je 
odpowiednim służbom – policji, wete-
rynarzowi, czy pracownikom Kampi-
noskiego Parku Narodowego.  Sprawy 
zgłaszane z  sąsiednich gmin (Warsza-
wa, Ożarów, Izabelin, Leszno itp.) prze-
kazujemy właściwym organom.

GB: Jak mieszkańcy mogą skontak-
tować się ze Strażą Gminną Gminy Sta-
re Babice?

LG: Zaistniałe sytuacje oraz inter-
wencje może zgłosić każdy na kilka spo-
sobów: bezpośrednio w siedzibie straży 
przy ul. Rynek 21 w  Starych Babicach 
lub napotkanemu patrolowi.  Oprócz 
tego, w  godzinach pracy straży można 
skontaktować się z nami telefonicznie: 
telefon alarmowy 986 (połączenie wy-
konane tylko na terenie gminy) oraz 
(22) 722 53 92. Można napisać do nas 
także e-mail na adres: straz.gminna@
stare-babice.waw.pl. 

GB: Ma Pan również pomysł na po-
prawę komunikacji z mieszkańcami? 

LG: W  chwili obecnej trwają prace 
nad budową strony internetowej straży 
gminnej. Będzie ona zawierała wszyst-
kie potrzebne informacje, bieżące prze-
pisy oraz aktualności dotyczące pracy 
strażników. Wierzę, że dzięki temu 

przybliżymy mieszkańcom naszą co-
dzienną pracę. 

rozMaWiał: Pk

Foto: straż GMinna GMiny stare BaBice, Pk 

Sprostowanie
5 stycznia podczas kolędowania w Borzęcinie Dużym wystąpił zespół „Sami Swoi”, a nie jak napisaliśmy w stycznio-
wym numerze na str. 16 chór „Babiczanie”. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy! Redakcja Gazety Babickiej.
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Mieszkańcy swoje, kierowcy swoje
jednym z najważniejszych zadań samorządu gminnego jest 
realizacja potrzeb mieszkańców. W tym celu Gmina Stare 
Babice zorganizowała dwie edycje budżetu obywatelskiego, 
zwanego partycypacyjnym. dzięki niemu mieszkańcy ul. klo-
nowej w koczargach Starych oraz ul. Łaszczyńskiego w Bli-
znem Łaszczyńskiego złożyli wnioski o wykonanie progów 
zwalniających. Po ich wybudowaniu okazało się, że kierowcy 
i tak nie zwalniają w tych miejscach. 

Progi przy ul. Klonowej – koszt 
budowy 46 326, 45 zł.
Wniosek o  budowę progów przy ul. 
Klonowej złożyli mieszkańcy Koczarg 
Starych w ramach tzw. budżetu partycy-
pacyjnego (edycja 2017). Wnioskodawcy 
wyraźnie wskazali również miejsce 
montażu progów. Projekt obywatelski 
z budżetu partycypacyjnego przeszedł 
bez głosowania, ponieważ był jedynym 
z tego okręgu. Wszelkie wymagania for-
malne (38 podpisów) zostały zachowane. 
W efekcie wprowadzono go do budżetu 
gminy. Wykonano nowy projekt orga-
nizacji ruchu w  tym miejscu i  został 
on zatwierdzony przez organ wyższej 
instancji tj. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim, uwzględnia-
jąc uwagi ZTM (progi wyspowe umożli-
wiają przejazd autobusu). Wybudowano 
5 progów zwalniających tego typu wraz ze 
słupkami oraz oznakowaniem poziomym 
i pionowym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz obowiązującymi 
w Polsce normami. 

Progi przy ul. łaszczyńskiego  
– koszt budowy 15 905, 38 zł.
Pod wnioskiem z budżetu partycypa-
cyjnego podpisało się 38 mieszkańców 
tej ulicy. Spełnił on wszystkie formalne 
wymagania i  został wprowadzony do 
budżetu. Po przegłosowaniu budżetu 
przez Radnych Gminy Stare Babice 
wybudowano 2 progi zwalniające typu 
wyspowego z oznakowaniem pionowym 
i poziomym. 

O  całej procedurze, zasadach gło-
sowania, projektach poddanych pod 
głosowanie oraz wynikach posiedzenia 
komisji informacje były zamieszczane  
na stronie www.stare-babice.pl, w ser-
wisie informacyjnym, newsletterze, 
a  także w  Gazecie Babickiej. Trudno 

więc zgodzić się z zarzutem, że miesz-
kańcy nie byli informowani przez 
urząd o realizacji projektów z budżetu 
partycypacyjnego.

Progi zwalniające? 
Jednak jak życie pokazało, progi nie 
spełniły swojego zadania. Dlaczego? 
Kierowcy nie dostosowują prędkości do 
obowiązującego tam ograniczenia pręd-
kości. Przejeżdżające przez progi z dużą 
szybkością pojazdy (zwłaszcza dostawcze 
i ciężarowe), powodują hałas oraz gene-
rują drgania przenoszone na okoliczne 
budynki i są uciążliwe dla mieszkańców. 
Dlatego pod wnioskiem, ale tym razem 
o likwidację progów, podpisało się bli-
sko 70 mieszkańców ulicy Klonowej 
i 50 mieszkańców ul. Łaszczyńskiego.

Likwidacja progów.
Powstaje więc pytanie, czy wybudowane 
progi można zdemontować? Jeśli wola 
większości będzie za likwidacją, to ta-
kie rozwiązanie będzie zapewne brane 
pod uwagę przez wójta gminy. Jednak 
taka procedura jest skomplikowana 
i kosztowna. Po 1. przeniesienie bądź 
likwidacja progów naruszałaby zasady 
zatwierdzonych wniosków z budżetu par-
tycypacyjnego oraz zatwierdzonej przez 
organ wyższej instancji dokumentacji 
projektowej. Po 2. likwidacja związana 
jest z kosztami:
• w pierwszej kolejności trzeba będzie 

stworzyć zadanie budżetowe (i prze-
znaczyć na nie stosowną kwotę), na 
które następnie muszą zgodzić się 
radni,

• później trzeba zapłacić za wykonanie 
nowego projektu organizacji ruchu z 
zatwierdzoną nową organizacją ru-
chu w tych miejscach,

• na koniec zdemontować progi.

Co się z  nimi stanie? Mogą służyć 
jako „zaplecze techniczne” dla progów 
już istniejących. Jednak nie można ich 
zamontować jako nowe (bo żaden wy-
konawca nie podejmie się budowy na 
starych materiałach, jeżeli później musi 
dać na nie gwarancję).

czy progi zwalniające są 
potrzebne?
Progi to rozwiązanie, które powinno się 
stosować w  wyjątkowych sytuacjach. 
Jeśli są zamontowane w odpowiednim 
miejscu, np. przy szkole, lub w miejscu, 
gdzie istnieje zagrożenie wtargnięcia 
dzieci na jezdnię, ich montaż jest uza-
sadniony. 

Na koniec warto dodać, że pro-
blemem nie są same progi, ani tym 
bardziej mieszkańcy, dla których 
progi są uciążliwe. Prawdziwym 
problemem są kierowcy, którzy nie 
przestrzegają przepisów i  ograni-
czeń prędkości oraz tonażowych 
i stwarzają przez to niebezpieczeń-
stwo. Zadaniem wójta i  gminy jest 
więc rozwiązać ten problem tak, 
aby wszystkim mieszkańcom za-
pewnić komfort i bezpieczeństwo.

TeKsT: PK

Foto: MM

Sesja rady gminy 15 lutego 2018 roku
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zwrot całego kredytu frankowego
od banku, czy to możliwe?
kredyty we frankach szwajcarskich dotyczą wielu Polaków. 
Pomimo popularności kredytów frankowych dotychcza-
sowe orzecznictwo polskich sądów nie jest jeszcze jedno-
lite w kwestii nieważności całej umowy kredytu we fran-
kach szwajcarskich. W takiej sytuacji warto powoływać się 
na orzecznictwo trybunału Sprawiedliwości unii europej-
skiej, które stoi po stronie frankowiczów.
Według doniesień medialnych w Polsce 
jest około 800 tys. osób posiadających 
kredyty indeksowane bądź denomino-
wane we frankach szwajcarskich. Po-
mimo dużej liczby osób, które zawarły 
takie kredyty, siła ich oddziaływania na 
państwo jest mała. Jest tak moim zdaniem 
dlatego, gdyż tak zwani frankowicze są 
konsumentami i jako tacy nie posiadają 
takich środków jak profesjonalnie zor-
ganizowane banki. Na szczęście pozycja 
konsumentów poprawia się stopniowo 
od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
w ramach harmonizacji prawa polskiego 
z prawem europejskim. Na pomoc franko-
wiczom przychodzi prawo i orzecznictwo 
europejskie. Kwestię ochrony konsumen-
tów omawia dyrektywa 93/13/EWG. Jako 
dyrektywa nie wiąże ona wprost polskich 
sądów, jednakże sam Trybunał Unii Euro-
pejskiej w sprawach konsumentów, w tym 

w sprawach kredytów indeksowanych lub 
denominowanych w obcej walucie, powo-
łuje się na nią. W wyroku z dnia 15 marca 
2012 r. C-453/10 Trybunał Sprawiedli-
wości stwierdza, iż „wykładni art. 6 ust. 
1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
należy dokonywać w taki sposób, że przy 
ocenie kwestii, czy zawierająca jeden lub 
więcej nieuczciwych warunków umowa 
przedsiębiorcy z konsumentem może na-
dal obowiązywać po wyłączeniu z niej tych 
warunków, sąd rozpatrujący spór w tej 
sprawie nie może przyjąć jako podstawy 
rozstrzygnięcia jedynie tego, iż unieważ-
nienie wspomnianej umowy w całości 

byłoby ewentualnie bardziej korzystne 
dla jednej z  jej stron, w tym wypadku 
konsumenta. Dyrektywa ta nie stoi jed-
nak na przeszkodzie temu, aby państwo 
członkowskie przewidziało, z poszano-
waniem prawa Unii, że zawarta przez 
przedsiębiorcę z konsumentem umowa 
zawierająca jeden lub więcej nieuczciwych 
warunków jest nieważna w całości, jeśli ta-
kie rozwiązanie zapewnia konsumentowi 
lepszą ochronę.” Nie ma więc przeszkód 
uznania całej umowy kredytu  we frankach 
za nieważną, tym bardziej, iż stwierdzenie 
nieważności takiej umowy chroni franko-
wicza i jest pewnym rodzajem prewencji 
zniechęcając banki do zawierania skrajnie 
niekorzystnych umów z konsumentami. 
Tym bardziej, iż klauzul niedozwolonych 
dotyczących ustalenia kursów wymiany 
franka nie da się zastąpić jakimkolwiek 
przepisem prawa powszechnego, bo-
wiem takowy nie istnieje. Warto więc 
występować z żądaniem unieważnienia 
całej umowy, gdyż unieważnienie całej 
umowy skutkuje co do zasady obowiąz-
kiem zwrotu rat przez bank.

tekst: tyMoteusz Juszczak

adWokat

Adwokat dyżuruje w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Starych Ba-
bicach w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, pokój 23, od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach 10.00-14.00.

działania „kaskadowy pomiar prędkości”
W trosce o  bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego 25 lutego 
w godz. 6:00 – 22:00 policjanci ruchu 
drogowego z  komendy w  Starych 

Babicach przeprowadzili działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Kaska-
dowy pomiar prędkości”. Ich celem 
było egzekwowanie od kierujących 
przestrzegania ograniczeń pręd-
kości i  dbanie o  bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego.

Kaskadowy pomiar prędkości to kon-
trola prowadzona na tej samej drodze, 
w  tym samym czasie, ale w  różnych 
miejscach. W jej przeprowadzeniu mogą 
brać udział dwa, trzy lub więcej radio-
wozów policyjnych ustawionych kolejno 
po sobie na określonym, często krótkim, 
odcinku drogi. Celem działań jest ogra-
niczenie liczby zdarzeń drogowych oraz 
eliminowanie z  ruchu drogowego tych 
kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze 
znacznie przekroczoną od dozwolonej 

prędkością, lub w  inny rażący sposób 
łamią obowiązujące przepisy ruchu dro-
gowego. W  działaniach wykorzystane 
zostały m.in. radiowozy wyposażone 
w urządzenia rejestrujące tzw. wideore-
jestratory i laserowe mierniki prędkości.

Policjanci przypominają, że od wielu 
lat jedną z  głównych przyczyn wypad-
ków i  kolizji na polskich drogach jest 
nieprzestrzeganie przez kierujących 
dozwolonej prędkości jazdy. Warto rów-
nież podkreślić fakt wynikający z  po-
licyjnych analiz, że nie zawsze konse-
kwencje łamania przepisów drogowych 
ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przy-
padkach za ich błędy koszty ponoszą 
inni uczestnicy ruchu drogowego.

tekst/ Foto: eGo/ kPP WaW zacH

WWW. kPPBaBice.PolicJa.WaW.Pl

Podczas działań policjanci na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego skontrolowali 
łącznie 65 pojazdów. W 40 przypadkach kierowcy 
przekroczyli dozwoloną prędkość. W trzech 
przypadkach przekroczenie nastąpiło o ponad 
50 km/h w terenie zabudowanym. tym kierowcom 
funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy.
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z sesji rady Gminy Stare Babice
15 lutego w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XXXVIII sesja rady Gminy Stare Babice.  

Radni podjęli 12 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXVIII/389/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-

wie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady za rok 2017
2. Uchwała Nr XXXVIII/390/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-

wie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 
rok 2018

3. Uchwała Nr XXXVIII/391/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2018-2029

4. Uchwała Nr XXXVIII/392/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie przyjęcia Programu Starobabicka Karta Seniora

5. Uchwała Nr XXXVIII/393/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2018 - 2022

6. Uchwała Nr XXXVIII/394/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy

7. Uchwała Nr XXXVIII/395/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i moderniza-

cji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
do roku 2021

8. Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Blizne Jasińskiego 

9. Uchwała Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów usługowych - część II 

10. Uchwała Nr XXXVIII/398/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie nabycia gruntów we wsi Stare Babice

11. Uchwała Nr XXXVIII/399/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Dom Kultury Stare Babice

12. Uchwała Nr XXXVIII/400/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Domu Kultury Stare Babice 

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice (bip.ba-
bice-stare.waw.pl), lub bezpośrednio w urzędzie: ul. Ry-
nek 32, Stare Babice.

oPrac. Pk

Pożegnanie Andrzeja Peplaka
29 grudnia 2017 roku odszedł od nas nagle, przedwcześnie i niezrozumiale. jego śmierć była 
dla nas – rodziny i przyjaciół bolesnym zaskoczeniem. Z tego bólu zrodziły się wiersze...

Andrzejkowi...

Gdzie jesteś Andrzejku? Tam wysoko w niebie
patrzysz na nas z góry, nikt nie widzi Ciebie.
Ale Ty tam jesteś i wyciągasz dłonie
i płynie pieśń rzewna na akordeonie...

Słyszycie? To kolęda... Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi... czy ktoś ją usłyszy?
O tak, nasze serca targane rozpaczą,
że Ciebie tu nie ma... nasze oczy płaczą.

Boże przenajświętszy, czy tak miało być,
że przerwałeś nagle wątłą życia nić?
Gdzie jesteś Andrzejku? Uśmiechasz się z góry.
Czy szczęśliwy jesteś? U nas dzień ponury.

Rozświetlałeś co dzień szare życie nam,
teraz świecisz jasno tam u nieba bram.
Pamiętasz Andrzejku ten słoneczny blask
na jeziorze Dłużek i tę radość w nas?

Kiedy łódź sunęła gładką taflą szkła
Na wspomnienie tego serce z bólu łka.
Teraz tam w niebiesiech łodzią płyniesz w dal
Pan Bóg Cię prowadzi wśród wzburzonych fal.

Co Cię tam poniosło, zamiast z nami być?
Śmiać się, tańczyć, śpiewać i po prostu żyć.
Wracaj tu natychmiast! Tyle planów jest
– to ten los okrutny im położył kres.

Czy byłeś potrzebny aż tak bardzo, że
Bóg Cię musiał zabrać...? To sen? Jednak nie.
Gdzie jesteś Andrzejku, gdzie jesteś, ach gdzie?
Plany i marzenia zniknęły we mgle.

I tylko nadzieja, co w sercu się tli
może pomóc przetrwać te koszmarne dni,
że niebawem Andrzejku tam gdzieś się spotkamy,
skoczymy na piwko i ot pogadamy.

autor: Jolanta licHodzieJeWska-cuPriJak
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z kulturą dla kultury
Na ostatniej sesji rady gminy uchwalono powołanie domu 
kultury Stare Babice. W redakcji rozmawialiśmy z Panem ja-
nuszem Czają – osobą odpowiedzialną za jego organizację.

Gazeta Babicka: Panie Januszu, 
Przewodniczący Federacji Związków 
Zawodowych Pracowników Kultury 
pozytywnie zaopiniował Pańską kan-
dydaturę na stanowisko Dyrektora 
Domu Kultury w Starych Babicach. My, 
mieszkańcy gminy, jesteśmy ciekawi, 
jakie ma Pan doświadczenie w tej dzie-
dzinie?

Janusz Czaja: W 2000 roku wygra-
łem konkurs na dyrektora Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury, gdzie organizo-
wałem wydarzenia kulturalne dla miasta 
i Gminy Mszczonów. Byłem również od-
powiedzialny za modernizację budynku 
mszczonowskiego MOK-u. Dziś mogę 
śmiało powiedzieć, że to wizytówka 
Mszczonowa. Świat kultury i  sztuki fa-
scynował mnie od dziecka. Ukończyłem 
szkołę muzyczną I  oraz II stopnia. Je-
stem absolwentem Akademii Muzycznej 
w Poznaniu – magistrem sztuki. Miałem 
w  życiu to szczęście grać na wielu sce-
nach z  największymi artystami polski-
mi oraz zagranicznymi: Alex Band, Big 
Warsaw Band, Koland Band, Ewą Bem, 
Hanną Banaszak, Kasią Kowalska, Kaba-
retem „Koń Polski”, czy Chuckiem Man-
gione i Natalie Cole. Mogę powiedzieć, że 
była to dla mnie zarówno szkoła życia, 
jak i wspaniała przygoda.

GB: Jak z tego muzycznego wielkie-
go świata trafił Pan do Gminy Stare Ba-
bice?

JC: W  zeszłym roku zacząłem grać 
w Babickiej Orkiestrze Dętej im. K. Pen-
dereckiego na moim ulubionym instru-
mencie – puzonie. Jestem pod wraże-
niem ludzi, których tu spotkałem - ludzi 
z pasją, kochających sztukę. Gmina zafa-
scynowała mnie pod względem uroczy-
stości kulturalnych: festiwal muzyczny 
„W Krainie Chopina”, koncerty w kościo-
łach, Scena Letnia, prężnie działające 
chóry. Gmina Stare Babice ma ogromny 
potencjał, jeśli chodzi o  rozwój kultury 
i  organizację wydarzeń z  tym związa-
nych. Dlatego z tym miejscem chciałbym 
związać swoją przyszłość.

GB: Pana drugą wielką pasją jest mo-
toryzacja?

JC: Tak. Podobnie jak w  przypad-
ku muzyki, udało mi się połączyć pa-
sję z  pracą. Przy współpracy z  Suzuki 
Motor Poland prowadzę szkolenia dla 
motocyklistów w  zakresie doskonale-
nia technik jazdy, bowiem bardzo zale-
ży mi na poprawie bezpieczeństwa tej 
grupy użytkowników dróg. Posiadam 
prawo jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, 
C+E. Pracowałem też w  Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego. Tę pasję  

dzielę z moim synem i realizuję ją w każ-
dej wolnej chwili.

GB: Dziękuję za rozmowę i  życzę 
sukcesów w nowym miejscu pracy.

tekst/ Foto: Pk

Od redakcji: Na podstawie art. 15 ust. 
1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej, pismem nr FED/81/2018 
Pan Jan Budkiewicz – Przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych Pracow-
ników Kultury i Sztuki w Warszawie po-
zytywnie zaopiniował kandydaturę Pana 
Janusza Czai na stanowisko Dyrektora 
Domu Kultury w Starych Babicach.

– Świat kultury i sztuki fascynuje mnie od dziecka. 
ukończyłem szkołę muzyczną I oraz II stopnia. 
jestem absolwentem Akademii muzycznej 
w Poznaniu – magistrem sztuki – mówi janusz Czaja
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Babinicz 2017 dla jadwigi Więsyk  
Statuetka Babinicza – symbol tradycji sienkiewiczowskiej babickich ziem, zwana często  
„babickim oskarem”, jest przyznawana zasłużonym dla gminnej społeczności babiczanom. 
Pierwszego Babinicza przyznano w 1998 roku, a laureatów wybiera rokrocznie kapituła. 
W tym roku Wójt Gminy Stare Babice krzysztof turek nagrodę wręczył Pani jadwidze Więsyk.

Tegoroczna gala, która odbyła się 3 lutego, była wyjątkowa 
pod wieloma względami. Zorganizowano ja po raz pierwszy 
w nowej Auli Widowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli. 

Wśród wielu gości, którzy w sobotnie popołudnie przyby-
li do Zielonek-Parceli, byli m.in.: posłanka na Sejm RP Pani 
Kinga Gajewska, przedstawiciele Marszałka Województwa 
Mazowieckiego: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i  Roz-
woju Obszarów Wiejskich  Radosław Rybicki oraz Kierownik 
Wydziału Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Tu-
rystyki Sławomir Ignaczak, Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński, członek Zarządu PWZ Stanisława Milej-Misz-
tal oraz zaprzyjaźnieni burmistrzowie, wójtowie i przewod-
niczący rad z  gmin sąsiednich. Przybyli również: Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla PWZ z  sie-
dzibą w  Starych Babicach nadkomisarz Tomasz Sapiński 
oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych i Straży 
Gminnej Gminy Stare Babice. Wydarzenie poprowadził pio-
senkarz i konferansjer Andrzej Frajndt.

Gminę reprezentowali: wójt Krzysztof Turek, przewod-
niczący rady gminy Henryk Kuncewicz oraz zastępca wójta 
Marcin Zając.

Wyjątkową osobą jest tegoroczna Laureatka Nagrody Babi-
nicz. Jadwiga Więsyk jest rodowitą mieszkanką Gminy Stare 
Babice doskonale znaną lokalnej społeczności. Profesjonalną 
opieka otacza osoby nieuleczalnie chore.  Z zawodu jest pielę-
gniarką. To osoba pełna empatii, która z łatwością nawiązuje 
kontakt z chorymi i potrafi stworzyć atmosferę  serdeczności 
i ciepła. Pomogła już niezliczonej liczbie potrzebujących i jak 
sama mówi: „Dla mnie najważniejszy jest człowiek”.

Ten dzień był szczególny również dla Stowarzyszenia 
„Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centra-
la Nadawcza”. Stowarzyszenie wydało bowiem kolejną książ-
kę dotyczącą działalności Radiostacji Babice, którą zniszczyli 
w 1945 roku wycofujący się niemieccy żołnierze. Książkę pt. 
„Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo” za-
prezentował podczas gali jej autor: Jerzy Bogdan Raczek.

Wydarzenie uświetnili również wyjątkowi artyści: galę roz-
począł występ Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pen-
dereckiego pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego, a  ta-
neczny kunszt zaprezentowali Adrianna Łojszczyk i  Michał 
Kulesza – instruktorzy tańca ze Studia Tańca Rising Stars, 
uczestnicy wielu międzynarodowych turniejów. Zwieńcze-
niem gali był autorski koncert artysty Marka Torzewskiego, 
światowej sławy tenora.

tekst/ Foto: Pk

Babinicz 2017
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List otwarty do Przewodniczącego rady Gminy 
Stare Babice w sprawie zmian regulaminu 
przyznawania nagrody „Babinicza”
Szanowny Panie Przewodniczący!

Z  ogromnym zdziwieniem i  jedno-
cześnie ze smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o działaniach czterech radnych 
gminy Stare Babice zmierzających do 
zmiany trybu przyznawania nagrody 
„Babinicza”. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że celem tych zmian jest wyeli-
minowanie z  grona osób przyznają-
cych nagrodę, a  zatem z  prac Kapituły 
Nagrody Babinicza – dotychczasowych 
laureatów tej nagrody.

Uważamy, że wykluczenie  grona lau-
reatów z  działań Kapituły, jest gestem 
nieprzyjaznym, łamiącym dobry oby-
czaj i przejawem braku szacunku dla do-
robku przedstawicieli Kapituły. Jest to 
również brak szacunku dla pięknej tra-
dycji naszej babickiej gminy, która zro-
dziła się po przemianach ustrojowych 
w  Polsce. Dzięki tym zmianom sami 
mieszkańcy gminy, mogli i mogą decy-
dować o swoich sprawach i mieć wpływ 
na rozwój tych terenów. Uważamy, że 

mogą również przyznawać nagrody 
i honorować tych, którzy poświęcają się 
dla lokalnej społeczności. 

Przyjęte zasady od 20 lat stały się 
zwyczajem i  wpisały na trwale w  życie 
naszej gminy. Takie działania i zwyczaje 
budują tożsamość społeczności lokal-
nej, która różni nas od innych. Świad-
czą także o dorobku gminy Stare Babice 
i  tworzą korzenie naszej społeczności 
wynikające z  ciężkiej pracy jej miesz-
kańców, a także z pracy przyjaciół gmi-
ny i ich działalności społecznej.

 Dziś wiele osób z grona twórców na-
grody i  laureatów nagrody „Babinicza” 
już odeszło z  tego świata i  pozostała 
tylko pamięć o nich i  ich dokonaniach. 
Inni wyłączyli się z aktywnej współpra-
cy z samorządem, ale nadal w ich sercu 
Stare Babice są miejscem niezwykłym, 
któremu poświęcili wiele lat swego ży-
cia. Wszyscy laureaci przez lata głosując 
za wyróżnieniem kolejnych osób, czyni-
li to zgodnie ze swoim sumieniem i naj-
lepszymi intencjami. Dziś pozbawiając 

ich tej funkcji, grupa radnych chce de-
precjonować ich udział w Kapitule. 

Trudno zrozumieć taką postawę, 
równie trudno zrozumieć cel działania, 
które prowadzi do zniszczenia tego, co 
dobrze funkcjonowało przez lata i two-
rzyło jeden z  elementów prestiżu na-
szej gminy. Takie działania psują dobrą 
aurę, która zawsze towarzyszyła tej ho-
norowej nagrodzie.

Być może celowa jest dyskusja nad 
rozszerzeniem grona członków Kapitu-
ły, dyskusja nad większą demokratyza-
cją przyznawania nagrody „Babinicza”, 
ale nie powinna ona prowadzić do elimi-
nowania jej współtwórców i osób zasłu-
żonych dla babickiej społeczności. Jed-
nak naszym zdaniem, szerokie grono 
członków Kapituły utworzone w  ciągu 
dwóch dekad przyznawania tej nagrody, 
już dobrze świadczy o demokratycznym 
podejściu do zasad przyznawania tej 
nagrody.

Z wyrazami szacunku  
laureaci nagrody „Babinicza”
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Mało jest osób w naszej gminie, które nie znałyby Jadwigi Więsyk. Jest osobą pełną empatii, która 
profesjonalną opieką otacza osoby nieuleczalnie chore. To rodowita mieszkanka Gminy Stare Babice. 
Z zawodu jest pielęgniarką z wieloletnią praktyką. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w gminnym 
ośrodku zdrowia, szkole podstawowej w Starych Babicach, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla  dzieci niesłyszących  
w Warszawie, a od ponad 15 lat działa przy hospicjum domowym placówki terenowej warszawskiego CARITAS w Bło-
niu. Zakres opieki, jaką Pani Jadwiga otacza osoby dotknięte chorobą nowotworową, zdecydowanie wykracza poza 
standardowe obowiązki. Jest  pielęgniarką z  powołania w pełnym znaczeniu tego słowa. Postrzegana jest jako osoba 
otwarta na ludzi, chętnie niosąca pomoc, wsparcie i opiekę – niezależnie od pory dnia i nocy. Swoich podopiecz-
nych otacza wielką troską i profesjonalną opieką. Gdy chorzy oczekują rozmowy lub zainteresowania, pragną wysłu-
chania albo rady, Pani Jadwiga zawsze jest przy nich. Niezależnie od sytuacji, potrafi stworzyć atmosferę przyjaźni  
i serdeczności. Z łatwością nawiązuje i podtrzymuje kontakty z chorymi, ich rodzinami, znajomymi oraz pracow-
nikami służby zdrowia i opieki społecznej. Pani Jadwiga potrafi stworzyć przyjazną aurę 
w otoczeniu chorego, jest osobą wzbudzającą zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, które 
dla podopiecznego są szczególnie istotne. Jej działania to również przygotowanie ro-
dziny na odejście chorego. Pani Jadwiga przygotowuje ją na tę trudną chwilę, a często 
wspiera także po śmierci chorego. Rozwiązywanie ludzkich problemów, z jakimi Pani 
Jadwiga spotyka się na co dzień, wymaga wyjątkowej osobowości, predyspozycji psy-

chicznej, ogromnego opanowania, a także siły fizycznej. Jest Ona dla nas wielkim auto-
rytetem i cieszy się powszechnym szacunkiem oraz uznaniem za wszystko, czego 

codziennie dokonuje. 
Działalność Pani Jadwigi Więsyk jest nieoceniona – pomogła nie-

zliczonej liczbie potrzebujących, zawdzięczamy jej bardzo 
wiele. Jesteśmy dumni, że jest Mieszkanką Gminy 

Stare Babice.

wydarzenia Babinicz 2017

zimowe igrzyska olimpijskie w przedszkolu 
w Bliznem jasińskiego
Zakończyły się XXIII Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie w Pyeonchang. Wzo-
rem tych wydarzeń dla dzieci spędza-
jących ferie zimowe w przedszkolu 
w Bliznem Jasińskiego  odbyły się 
również Zimowe Igrzyska.

Miały one na celu rozwijanie spraw-
ności fizycznej i odporności psychicznej 
dzieci, wzajemną integrację dzieci z róż-
nych grup, poznawanie i przestrzeganie 
zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz 
rozwijanie odporności emocjonalnej w sy-
tuacjach porażki lub zwycięstwa.

Personel przedszkola szczegółowo za-
dbał o to, aby dzieci poczuły klimat zi-
mowej atmosfery podczas swoich zma-
gań z konkurencjami takimi jak: skoki 
narciarskie, saneczkarstwo, narciarstwo, 
hokej na lodzie i łyżwiarstwo figurowe. 

Nie zabrakło ceremonii otwarcia z uro-
czystym zapaleniem znicza olimpijskiego, 
przysięgą małych sportowców, przecię-
ciem wstęgi i przemarszem drużyn. Pod-
czas rywalizacji dzieci dawały z siebie 
wszystko, ale zgodnie z zasadami fair-

-play. Skocznia narciarska stała się wiel-
kim wyzwaniem dla przedszkolaków: 
każdy chciał skoczyć jak najdalej. I udało 
się – odległości były naprawdę zaskaku-
jące. Podczas zawodów saneczkowych 
dzieci świetnie pokonywały tory na ko-
cykach. Czasy przejazdów również zaska-
kiwały. Zawodnicy świetnie radzili sobie 
również podczas wyścigów na specjalnie 
przygotowanych nartach. Hokej na lodzie 
stał się miejscem rywalizacji drużynowej: 
chłopcy kontra dziewczynki. Chłopcy 
okazali się lepsi, ale dziewczynki z gra-
cją gratulowały rywalom i dzielnie ra-
dziły sobie z porażką. Podczas jazdy fi-
gurowej na lodzie dzieci prezentowały 
swoje układy taneczne oraz całą chore-
ografię. Każdy przedszkolak kibicował 
swoim faworytom. 

Za udział w zabawach sportowych 
dzieci otrzymały medale, upominki i słod-
kości. Na koniec ferii każdy przedszkolak 
obdarowany został również Dyplomem 
Olimpijczyka. Igrzyska wzbudziły wśród 
dzieci dużo pozytywnych emocji i nie-

zapomnianych wrażeń. Mali zawodnicy 
przekonali się, że w sporcie ważna jest nie 
tylko szybkość, ale  również wytrwałość.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za udział!

tekst: anna dęBkoWska-Gut

zdJęcia: Marta PaMięta, kinGa WiśnieWska
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Ferie zimowe w Gminie Stare Babice
Na mazowszu w dniach 15-28 stycznia trwały ferie zimowe. Gminne szkoły oferowały 
wiele form wypoczynku dla dzieci z naszej gminy.

wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Ba-
bicach przygotowała wiele atrakcji: wyjazdy na basen, do sali 
zabaw „Abrakadabra”, do Julinka, na spektakl Teatru Lalek „Gu-
liwer” pt. „Koziołek Matołek” oraz do galerii figur stalowych. 
Dzieci odwiedziły również kino i obejrzały film „Paddington 2”.

W dniach 15-19 stycznia 60 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Koczargach Starych uczestniczyło w akcji „Ferie zimowe 
w Szkole”. Nazwa akcji nie do końca oddawała jej przebieg, 
bowiem oprócz zajęć i spotkań w budynku szkoły: zajęć kulinar-
nych, metaloplastyki, ceramiki oraz przedstawień teatralnych, 
dzieci większość czasu spędziły poza szkołą. Wyjechały m.in. 
do sali zabaw „Colorado”, kina, Gościńca Julinek oraz na basen 
w Ożarowie Mazowieckim.

Ferie były czasem wolnym od nauki, ale nie od pobytu w szkole. 
Borzęciński ZSP tętnił życiem, działo się tu naprawdę wiele. 
Wśród atrakcji feryjnych były m.in. Cyrk Einsteina, zajęcia 
rekreacyjne w basenie oraz w Julinku, zajęcia w Sali Zabaw 
„Kolorado”, malowanie koszulek, pieczenie pizzy, gry i za-
bawy sportowe, tańce i śpiewy, czy wizyta w kinie na filmie 
pt. „Fernando”.

Zielonecka szkoła przygotowała w  ferie wiele atrakcji. 
W pierwszym dniu ferii zimowych, po prelekcji na temat eko-
logii, dzieci własnoręcznie przygotowały stroje z materiałów 
ekologicznych. Drugi dzień ferii upłynął pod znakiem spor-
towych emocji – najważniejszym punktem była wycieczka na 
Stadion Narodowy.  W kolejnych dniach uczniowie odwiedzili 
m.in. Muzeum Etnograficzne, Muzeum Azji i Pacyfiku, salę 
zabaw „Bajkolandia”, warszawską Wytwórnię Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych oraz Gościniec Julinek.

tekst/Foto: arcHiWuM szkół
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książka na miarę XXI wieku
Na przełomie 2017 i 2018 roku ukazała się książka „dzieje 
urzędu radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”. książka 
ta jest swojego rodzaju hołdem oddanym polskim inżynie-
rom, twórcom łączności transatlantyckiej oraz bohaterskim 
obrońcom  Warszawy w 1939 roku. 

Jest to do tej pory najbardziej obszerna 
publikacja o Radiostacji Babice. Miłym 
jest również fakt, że została ona opubli-
kowana w rocznicę 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Książka 
składa się z sześciu rozdziałów opowia-
dających o historii radiostacji, walkach 
obronnych, w tym bitwach powietrznych 
1939 roku, ale również o teraźniejszości 
i przyszłości tego zabytku techniki. Au-
torzy poszczególnych rozdziałów, w ko-
lejności: Jerzy Bogdan Raczek, Mar-
cin Łada, Dariusz Śladowski, Jarosław 
Chrapek, Sebastian Orda-Sztark oraz 
Tomasz Miś już od wielu lat są czynnie 
związani z życiem społecznym Gminy 
Stare Babice. Książka ta jest również 

pewnym elementem systematycznego 
przywracania pamięci o radiostacji oraz 
podnoszenia rangi tego zabytku na ma-
pie Polski, Europy i świata. Mamy na-
dzieję, że przekazana w Państwa ręce 
publikacja będzie początkiem czegoś 
niezwykle pięknego. Mam tu na my-
śli powrót Radiostacji Babice na karty 
historii!

Jednocześnie chciałbym podziękować 
firmie PROFBUD – Sponsorowi General-
nemu oraz wydawcy, dziękuję również 
współwydawcy – Stowarzyszeniu Park 
Kulturowy TRCN oraz patronom medial-
nym: History Channel i Radio Dla Ciebie. 

Książka jest dostępna po uprzednim 
kontakcie z przedstawicielem stowarzy-
szenia:
• za pośrednictwem poczty e-mail: sto-

warzyszenie@radiostacjababice.org , 
• za pośrednictwem serwisu Facebook: 

www.facebook.com/radiostacjaba-
bice/ 

• pod numerem telefonu 881 489 578.
Będziemy również wdzięczni za prze-

kazywanie stowarzyszeniu zdjęć, doku-
mentów etc. i innych pamiątek związa-
nych z Radiostacją Babice oraz techniką 
radiową i wszystkimi aspektami z tym 
związanymi.

JarosłaW Jacek cHraPek

Prezes stoWarzyszenia Park kulturoWy 

trcn

„Jeszcze pieśń nie zginęła, póki ją śpiewamy…”
27 stycznia w lesznie odbył się XI Festiwal Chórów Złotego 
Wieku zrealizowany ze środków Samorządu Województwa 
mazowieckiego w ramach „Stolicy kultury mazowsza 2018”. 
mottem festiwalu była tytułowa myśl Fryderyka jarosy.
Spotkali się rozśpiewani seniorzy z całego 
powiatu. Wystąpiły zespoły chóralne: 
„Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod dy-
rekcją Jana Jaworskiego i Zofii Lasockiej, 

„Wesołe Wdówki” z Płochocina pod kie-
rownictwem Joanny Michrowskiej-Kamiń-
skiej i Waldemara Dąbrowskiego, „Partium 
Carmen” z Łomianek pod kierownictwem 

Michała Straszewskiego, Lesznowski Chór 
„Ballada” prowadzony przez Bernarda Olo-
sia, „Śpiewający Senior” z  Błonia pod dy-
rekcją Wojciecha Gumowskiego i Moniki 
Boras oraz „Ożarowskie Kumoszki” pod 
kierownictwem Waldemara Dąbrowskiego 
i Joanny Michrowskiej-Kamińskiej.

Pierwsze miejsce na tegorocznym fe-
stiwalu zdobył chór „Patrium Carmen” 
z Łomianek. Dwa wyróżnienia przyznano 
chórom: „Ballada” z Leszna i „Śpiewający 
Senior” z Błonia. Chór „Sami Swoi” z Bo-
rzęcina Dużego otrzymał pamiątkową 
statuetkę i dyplom z podziękowaniem 
za udział w festiwalu. 

Patronat honorowy nad tym wyda-
rzeniem objął Starosta Warszawski Za-
chodni, odczytano również list uznaniowy 
od Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika. Muzyczną na-
grodą dla wszystkich zebranych był wy-
stęp Zespołu „Il Canto” , który wykonał 
piosenki m.in. Jeremiego Przybory, Je-
rzego Wasowskiego i Henryka Warsa.
tekst: z rady senioróW GMiny stare BaBice

anna czaJkoWska

Foto: Marcin łada

wydarzenia
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wydarzenia

spotkanie noworoczne Seniorów
10 lutego 2017 roku w Auli Widowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-
-Parceli odbyło się Spotkanie Noworoczne Seniorów. 

Występy rozpoczął zespół „Sami Swoi” z Borzęcina dużego pod kierunkiem jana jaworskiego

Za 50 lat małżeństwa medale wręczono Państwu: Barbarze i leonowi kaszom, Barbarze i józefowi 
kryczkom, teresie i jerzemu leszczyńskim, Alicji i Andrzejowi możdzińskim, Stanisławie i tadeuszowi 
Napurkom, danucie i Czesławowi rusakom, Helenie i Antoniemu Szymańskim, Wandzie i Stanisławowi 
targańskim.
Za 60 lat małżeństwa medale wręczono Państwu: Bronisławie i Ignacemu Chmurskim oraz Halinie 
i tadeuszowi rzeźnickim. 
Za 70 lat małżeństwa medale wręczono Państwu: kazimierze i marianowi Pawlaczykom. 
Wyróżnionym parom małżeńskim wręczono medale oraz złożono najlepsze życzenia zdrowia i wielu 
dalszych lat szczęśliwego pożycia. Gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości na scenie w Auli Widowiskowej wystąpił zespół „ożarowskie kumoszki” 
pod kierunkiem Waldemara dąbrowskiego

Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości do-
konała Alicja Napurka – kierownik GOPS 
w Starych Babicach. Wśród przybyłych 
gości byli m.in.: Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek wraz z zastępcą 
Marcinem Zającem, Przewodniczący 
Rady Gminy Stare Babice Henryk Kun-
cewicz wraz z radnymi gminy, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Barbara Gębala, dyrektorzy szkół i sze-
fowie placówek kulturalnych z terenu 
powiatu oraz seniorzy z naszej gminy 
ich bliscy.

Po koncercie zespołu „Sami Swoi” 
z Borzęcina Dużego, głos zabrał Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, 
który przedstawił działania gminy podej-
mowane w ostatnich latach na rzecz se-
niorów. Następnie wójt oddał głos Sylwii 
Roś i Mateuszowi Kalinowskiemu, którzy 
poprowadzili dalszą część uroczystości. 
Na scenie zagościła grupa dzieci z Przed-
szkola w Starych Babicach. Po przedszko-
lakach przyszedł czas na koncert w wy-
konaniu Gminnej Orkiestry Dętej im.  
K. Pendereckiego i „Chóru Babiczanie” 
pod kierownictwem Zbigniewa Załę-
skiego. Wreszcie nastąpił kulminacyjny 
moment uroczystości – wręczenie odzna-
czeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” nadanych przez Prezydenta RP. Na 
scenę zaproszono: wójta gminy Krzysz-
tofa Turka wraz zastępcą Marcinem Zają-
cem, Sekretarz Gminy Stare Babice Wie-
sławę Wojtachnio oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Starych Babicach Ma-
riolę Grzywińską i nagrodzono 11 par.

Po występach przyszedł czas na poczę-
stunek zorganizowany w stołówce zielo-
neckiej szkoły. Tam oczekiwał na zebra-
nych okazjonalny, wspaniały tort oraz 
„Kapela z Uśmiechem”, która umilała 
zebranym czas grając i śpiewając popu-
larne przeboje. Tak zakończyło się tego-
roczne Spotkanie Noworoczne Seniorów 
– wyjątkowe, bo pierwszy raz w Zielon-
kach-Parceli.

tekst/ Foto: Mł



16 Gazeta BaBicka luty 2018

dla mieszkańca

stare Babice, Babice nowe – zmiany 
Stare Babice i Babice Nowe – w tych miejscowościach już w tym roku zajdą spore zmiany, 
jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni przez prywatnych inwestorów. Przedsta-
wiamy je Państwu na poniższych wizualizacjach.

Tak będzie wyglądała przestrzeń wo-
kół poczty w Starych Babicach. Powstaną 
dwa nowe budynki handlowo-usługowe. 
Pierwszy z nich (bliżej urzędu gminy,  
zdj. 1) na trzech kondygnacjach pomie-
ści: lokale usługowe i miniapartamenty. 
W drugim budynku (od strony ul. Kre-
sowej, zdj. 2) znajdą się lokale usługowe, 
a także siłownia ze strefą relaksu.

W miejscowości Babice Nowe przy ul. Warszawskiej powstaje park handlowy. Gdański Inwestor RWS Investment Group 
zaplanował realizację inwestycji w dwóch etapach w całości zrealizowanych na obszarze 3,6 ha. I etap, obejmujący budynki 
o łącznej powierzchni ok. 6000 m2, jest już w trakcie realizacji. Planowane otwarcie tej części inwestor przewiduje na IV kwar-
tał 2018 roku. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony najemców projektem RWS Investment Group przyśpieszyło za-
kładane wcześniej terminy projektowania i realizacji II etapu. Przewidywana powierzchnia zabudowy II etapu to ok. 7 000 m2, 
a planowany na tę chwilę termin realizacji tej części projektu przypada na II kwartał 2019 r., czyli ok. 6 miesięcy po otwarciu 
I etapu. Mix Najemców, jaki gwarantuje nam w I etapie inwestor, to przede wszystkim operator spożywczy sieci Biedronka, 
CCC, Pepco, Rossmann, Martes Sport, Cosmedica, Media Expert oraz KiK. II etap projektu jest w końcowym procesie komer-
cjalizacji. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony lokalnych przedsiębiorców inwestor przewiduje również dla 
nich miejsce. Osoby zainteresowane najmem powierzchni handlowo-usługowych w realizowanym obiekcie zapraszamy do kon-
taktu z działem komercjalizacji RWS Investment Group. Park Handlowy W Babicach Nowych ma być nie tylko miejscem re-
alizacji zakupów, ale również miłego spędzania czasu przez klientów, dlatego oferta obejmuje także lokale z branży gastrono-
micznej, odzieżowej, dziecięcej, edukacyjnej itp.

zdj. 1

zdj. 2
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Kobiety o kobietach i dla kobiet
Począwszy od starożytności kobiety miały 
mniej praw niż mężczyźni. Przez stulecia 
udowadniały, że mogą być nie tylko żo-
nami, matkami i gospodyniami. oczeki-
wały szacunku i zrozumienia. 

Potrzebne były przełomowe momenty, 
takie jak powstania narodowe w Polsce 
w  XIX w., rewolucja przemysłowa czy 
wojny światowe, by mogły pokazać swoją 
siłę, niezłomność, spryt lub coś dla nas 
tak prozaicznego jak zdrowy rozsądek 
i umiejętności organizacyjne. Dzięki tym 
często traumatycznym momentom, za-
częto dostrzegać, jak ważne są kobiety 
w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Kobiety, które dały życie naszym 
przodkom zasługują na miano niezwy-
kłych. Często wkraczały w dorosłe życie 
w bardzo młodym wieku. Wiemy to z za-
pisów np. w Aktach Małżeństw. W Księ-
stwie Warszawskim, istniejącym w  la-
tach 1807-1815, obowiązywał Kodeks 
Napoleona, w  którym było zapisane: 
,,O warunkach potrzebnych do zawarcia 
małżeństwa – Mężczyzna nie skończyw-
szy lat osiemnastu, a kobieta piętnastu, 
nie mogą małżeństwa zawierać. – Może 
jednak Cesarz dla przyczyn ważnych, dać 
dyspensę na lata. – Syn przed skończo-
nym dwudziestym piątym rokiem wieku 
swego, a córka przed skończonym dwu-
dziestym pierwszym, nie mogą zawierać 
małżeństwa bez zezwolenia ojca swego 
i matki; w przypadku różności zdań, do-
syć jest na zezwoleniu ojca’’. Co ciekawe 
pewne zapisy z  Kodeksu obowiązywały 
nawet do początku XX w.

 W Roku 1835, w kościele w Babicach – 
nie kwestionując warunków małżeństwa 
– złożyli przysięgę małżeńską: Cecylia 
Siemiątkowska lat 15, zamieszkała przy 
rodzicach w Latchorzewie oraz Józef Łu-
czak lat 18 zamieszały w Babicach. Panna 
Cecylia swoje piętnaste urodziny obcho-
dziła ledwie cztery dni przed ślubem. 

W Aktach Zaślubionych ksiądz zapisy-
wał dokładny wiek małżonki: panna lat 16 
skończone, panna lat 17 i  jeden miesiąc 
mająca itp. Nierzadko nim upłynął rok 
od złożenia przysięgi małżeńskiej rodziła 
pierwsze dziecko. Mając lat 20 mogła być 
już matką trójki. Niejednokrotnie kobiety 
umierały w połogu osieracając gromadkę 

potomstwa. Jeśli 
zdrowie dopisało 
wychowywały sy-
nów i  córki, aby 
koło historii mo-
gło się toczyć.

Różnie wiodło 
się kobietom-
-żonom u  boku 
swych mężów. 
Często razem 
z  nimi budowały 
dobrobyt rodziny. Jako pracowite , zarad-
ne i mądre były nieocenionym wsparciem 
dla mężczyzn. Jeżeli męża zabrała choro-
ba lub wojna, przejmowały ciężar zadba-
nia o dom, gospodarstwo rolne czy inny 
majątek.

W XIX wieku pod względem prawnym 
dyskryminowano kobiety we wszystkich 
trzech zaborach. I to nie tylko w dziedzi-
nie praw politycznych, ale także – a nawet 
przede wszystkim – w zakresie praw cy-
wilnych. Miały ograniczone prawo dys-
ponowania swoją własnością, nie pozwa-
lano się kształcić. Aktywność polskich 
kobiet, niezależnie od stanu, z którego się 
wywodziły już od połowy XIX wieku mia-
ła ogromną rolę w walce na rzecz swobód 
politycznych i równouprawnienia. Stara-
ły się nawiązywać kontakty z międzyna-
rodowymi organizacjami kobiecymi. Na 
przełomie XIX i  XX wieku głównym ce-
lem ruchu kobiecego, oprócz praw wybor-
czych, stało się prawo do edukacji. Pierw-
szy kobiecy tajny uniwersytet, zwany 
Latającym powstał w  Warszawie w roku 
1883. Wykładów na nim słuchała m. in. 
Maria Curie-Skłodowska. W 1906 r. prze-
kształcił się w Wyższe Kursy dla Kobiet, 
a po odzyskaniu Niepodległości – w Wol-
ną Wszechnicę Polską. W  Galicji aktyw-
ne działania stowarzyszeń kobiecych 
zaowocowały przyjęciem pierwszych 
kobiet- studentek na Uniwersytet Jagiel-
loński w  roku 1896. Na Uniwersytecie 
Warszawskim kobiety zaczęły studiować 
w roku 1915.

Stowarzyszenia kobiece interesowały 
się także środowiskiem wiejskim. W mia-
rę możliwości prowadziły prelekcje przy-
czyniając się do rozwijania świadomości 
kobiet wiejskich.

Polskie kobiety uzyskały prawa po-
lityczne w  listopadzie 1918 r. Pierwsze 
wybory po odzyskaniu Niepodległości po 
123 latach zaborów odbyły się 20 stycznia 
1919 roku już z czynnym i biernym udzia-
łem Polek. Konstytucja marcowa z 1921r. 
uchyliła ograniczenia mężatki do spra-
wowania czynności prawnych i zdolności 
procesowych. Od 1929 r. zaczęła obowią-
zywać zasada równouprawnienia obojga 
małżonków w stosunkach osobistych.

Walka o  prawne równouprawnienie 
kobiet została uwieńczona sukcesem. 
Kobietom praw nikt nie podarował. Były 
pokolenia odważnych, wybitnych, jak 
również prostych i mądrych kobiet, które 
wywalczyły dla swych następczyń prawo 
głosu, prawo do pracy, prawo do kształce-
nia się, często kosztem swojego zdrowia, 
majątku, dobrego imienia, a nawet życia.

O  obowiązku pamiętania o  dokona-
niach kobiet polskich, już w połowie XIX 
wieku wspaniale pisała Narcyza Żmi-
chowska (1819-1876): ,,to że możecie 
same po ulicach chodzić, koleją jeździć, 
o czem chcecie, rozumnych książkach, czy 
nierozumnych plotkach w  towarzystwie 
możecie rozmawiać, wszystko to win-
niście pierwszym rodowicom, co wśród 
szyderstw i wydziwiań drogę utorowały‘’.

   Md

dla mieszkańca

karol Beyer, polskie kobiety w żałobie narodowej, noszonej od 1861 roku i po 
upadku powstania styczniowego, fot. z archiwum jacka dehnela
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Własne „M” seniora musi 
być dla niego przyjazne
o potrzebach i oczekiwaniach starszego pokolenia mówi 
się coraz więcej. Poruszane przy tej okazji tematy to m.in. 
opieka zdrowotna, usługi opiekuńcze, oferta kulturalna, 
rekreacja, wypoczynek, czy polityka mieszkaniowa.

Zarówno w europejskim, jak i krajowym 
modelu polityki senioralnej, preferuje się 
obecnie maksymalne wydłużenie pobytu 
osób starszych w domu jako alternatywę 
m.in. dla domów opieki. W takiej sytuacji 
dla seniora własne mieszkanie staje się 
zasadniczym środowiskiem życia. Dla-
tego warto zadbać o  jego właściwy wy-
gląd i przystosować je do zmieniających 
się z wiekiem potrzeb oraz zwiększają-
cych się ograniczeń w funkcjonowaniu.

Okazuje się, że te takie wzorcowe 
mieszkanie spełniające potrzeby senio-
rów można zobaczyć w Warszawie. Jest 
funkcjonalne i  wyposażone tak, aby 
przestrzeń była przyjazna osobom star-
szym. Można je podziwiać na warszaw-
skich Bielanach, niedaleko stacji metra. 
Budynek, w którym się znajduje, posia-
da windę, rampę oraz domofon. Wy-
starczający metraż mieszkania (54 m2) 
pozwala poruszać się w  nim swobod-
nie osobie na wózku. Uwagę zwracają: 
duży korytarz, salon połączony z kuch-
nią, oddzielna sypialnia, łazienka oraz 
duży balkon oraz brak progów, wąskich 
przejść i śliskiej podłogi.

Kuchnię wyposażono w szafki górne 
opuszczane za pomocą pilota, a  dolne 
zainstalowano tak, aby można było pod-
jechać do nich osobom poruszającym się 
na wózku i skorzystać np. z płytkiego zle-

wu. Jej wyposażenie to m.in. piekarnik, 
zmywarka i inne urządzenia ułatwiające 
przygotowanie posiłku.

Sypialnia to m.in. wygodne łóżko. 
Czyli takie ze stelażem i  antybakteryj-
nym materacem, sterowane za pomocą 
pilota. Zdalnie sterowane są także za-
słony na oknach, można również regu-
lować oświetlenie w zakresie „zimnego” 
i  „ciepłego” oświetlenia. Dobór światła 
jest istotny, bowiem jego barwa wpływa 
na samopoczucie i  zapobiega depresji, 
a  wieczorem wspomaga wydzielanie 

przez organizm melatoniny (dzięki któ-
rej dobrze śpimy).

Salon wyposażono w wygodne meble, 
kanapę z  podwyższonym oparciem, wy-
profilowane krzesła z  możliwością bez-
piecznego przesuwania i fotel z regulacją 

mieszkanie zostało zaprojektowane przez parę architektów z politechniki Warszawskiej – Agnieszkę 
i jana Cieślę z myślą o swoich rodzicach, ale na razie pełni rolę tzw. show room. 

W mieszkaniu wykorzystano wiele prostych 
i ogólnie dostępnych rozwiązań, m. in. 
regulowaną wysokość siedzisk, brak wystających 
uchwytów w szafkach, czy kontrastowe kolory. 
Nie brakuje tam również „nowinek technicznych”. 

Przemieszczając się między pomieszczeniami, 
uwagę zwracają podświetlane listwy 
przypodłogowe. uruchamiane są fotokomórką,  
a ułatwiają poruszanie się po zmroku. Przy 
ścianach znajdują się poręcze ułatwiające 
poruszanie się oraz asekurujące przed upadkiem, 
lub utratą równowagi.
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ustawienia. Nawet obrazy pełnią tutaj 
swoja rolę – paneli wyciszających. 

Łazienka jest królestwem nowo-
czesnej technologii. Prysznic posiada 
odpływ podłogowy (bez konieczno-
ści montażu progów), zamontowano 
ogrzewanie podłogowe, a prysznic moż-
na bezproblemowo opuszczać. Krze-
sełko kąpielowe posiada regulację uru-

chamianą pilotem. Baterie łazienkowe 
nie nagrzewają się, nie ma więc ryzyka 
poparzenia. Łazienkę wyposażono rów-
nież w toaletę myjącą miejsca intymne, 
która posiada regulację temperatury 
wody oraz dmuchawę suszącą, zapew-
niającą większą higienę, niż papier to-
aletowy. W  toalecie zadbano również 
o zróżnicowaną kolorystykę, zwłaszcza 

elementów funkcyjnych, uchwytów, 
dozowników i  przycisków, co dla osób 
starszych, które słabiej odróżniają kolo-
ry, ma duże znaczenie.

tekst/ Foto: z rady senioróW  

GMiny stare BaBice

anna czaJkoWska

Inicjatywa jest społeczna, a partnerzy wspierający ten pomysł 
przekazali elementy wyposażenia. 

Stare Babice – trwają prace nad podzia-
łem inwestycji na etapy. Jak widać na 
załączonym projekcie, plac składa się 
z 4 części. Do końca 2018 roku planujemy 
wybudować 1. etap placu zabaw, czyli 
część dla najmłodszych oznaczoną w pro-
jekcie numerem 2. Plac zabaw ma „rosnąć 
razem z dziećmi” – kolejne etapy (3,4,5)  
będą sukcesywnie budowane dla coraz 
starszych dzieci. Jeśli finanse pozwolą, to 
inwestycję zakończymy już w 2019 roku. 
Całość będzie wybudowana na terenie 
między parkiem gminnym, a ul. Sikor-
skiego w Starych Babicach. 

Klaudyn – trwa już pro-
cedura przetargowa po-
zyskania wykonawcy. 
Planowany termin wy-
budowania placu zabaw 
to 15 czerwca 2018 roku.

Place zabaw – Stare Babice – klaudyn
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Zrób to już dziś. To bezpłatne i proste!

Profil Zaufany możesz założyć na dwa sposoby:

1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Musisz mieć 
konto w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium 
Bank lub konto na pla�ormie Envelo.

Za pomocą Twojego konta bankowego szybko i bezpiecznie założysz i potwierdzisz Profil Zaufany. Chodzi o to, że Twoje 
dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać 
ich osobiście w urzędzie.

D Z I Ę K I  N I E M U  P O D P I S Z E S Z  J P K _ V A T

załóż Profil Zaufany (eGO)

Ministerstwo
Cyfryzacjiwww.pz.gov.pl.

KROK #2
Operację potwierdź bankowym kodem 
autoryzacyjnym. Na adres mailowy 
otrzymasz potwierdzenie założenia 
Profilu Zaufanego.

Wypełnij formularz o założenie Profilu 
Zaufanego w systemie bankowości 
elektronicznej.

KROK #1

Odwiedź punkt potwierdzający. 
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 Punktów Potwierdzających Profil Zaufany. To m.in.: urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, 
banki, urzędy miejskie i wojewódzkie. Na stronie www.pz.gov.pl sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

Wejdź na stronę 
www.pz.gov.pl

KROK #3

KROK #1

2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Wypełnij w internecie wniosek 
o założenie Profilu Zaufanego.

-
KROK #2

KROK #4

Wybierz możliwość założenia Profilu 
Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie 
Potwierdzającym.

  

Odwiedź Punkt Potwierdzający. 
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz do 10 osób, Twoje obroty nie przekraczają 2 mln 
euro rocznie i jesteś podatnikiem VAT to od 2018 r. również Ty - najpóźniej do 26 lutego - musisz przesłać Jednolity Plik 
Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. 
Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
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sport

stare 
Babice cuP 
w taekwondo 
olimpijskim
17 lutego w Szkole Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Starych Babicach odbył 
się II Turniej Taekwondo Stare Babice 
CUP. Organizatorem wydarzenia był GO-
SiR Stare Babice oraz warszawski Klub 
Taekwondo TEBEK. Był to jednocześnie 
pierwszy w 2018 roku turniej taekwondo 
olimpijskiego na Mazowszu.

Chłopcy i dziewczęta z mazowieckich 
klubów taekwondo rywalizowali w zróż-
nicowanych konkurencjach mających na 
celu sprawdzenie ich szybkości, zręczno-
ści, gibkości, znajomości układów for-
malnych oraz umiejętności taktycznych. 
Zawodnicy startowali w 3 kategoriach 
wiekowych: dzieci 6-7 lat (roczniki 2011-
2012) , żak 8-9 lat (roczniki 2009-2010) 
i młodzik 10-11 lat (roczniki 2007-2008).

Absolutną nowością w formule dziecię-
cych zawodów taekwondo była możliwość 
wystartowania w turnieju dzieci nietre-
nujących dotychczas taekwondo olim-
pijskiego. Chłopcy i dziewczęta, w wieku 
6-11 lat chętne spróbowania tego olim-
pijskiego sportu z dalekiej Korei, mogły 
wziąć udział w specjalnie przygotowa-
nych konkurencjach sprawnościowych. 

Na wszystkich czekały pamiątkowe dy-
plomy, a najlepsi wyjechali ze Starych Ba-
bic z medalami.

Na koniec warto dodać, że trenerem 
Klubu TEBEK i nauczycielem w-f w ba-
bickiej szkole oraz prowadzącym staroba-
bicką sekcję taekwondo jest Piotr Paziński 
– instruktor, stopień 2 dan. W styczniu 
2016 roku Piotr Paziński awansował do 
finału europejskiego turnieju kwalifi-
kacyjnego do Letnich Igrzysk Olimpij-
skich 2016 w Rio, tym samym wywal-
czając awans na igrzyska. Piotr Paziński 
jest również wielokrotnym medalistą mi-
strzostw Polski, a pierwszy tytuł mistrza 
Polski zdobył w 2008 roku.

tekst/ Foto: Pk
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Weekend biegowy z marcinem Świercem
W dniach 3-4 lutego sympatycy biegów górskich, w tym człon-
kowie grupy biegowej Stare Babice Biegają, mieli nie lada 
gratkę. Gościli Marcina Świerca – czołowego biegacza górskiego 
na świecie. Frekwencja dopisała – to były dwa owocne dni! 
W sobotę trening i ćwiczenia odbywały się w hali sportowej 
w ZSP w Borzęcinie Dużym, a w niedzielę biegacze spotkali się 
w  Kampinoskim Parku Narodowym, aby wspólnie trenować 
do biegów górskich i terenowych. Wielu członków grupy Stare 
Babice Biegają wspominało, że był to również weekend przygo-

towujący do największego sportowego święta w Gminie 
Stare Babice, czyli III Edycji Biegu Dziesiątka Babicka.

TeKsT: PK

Foto: radek karPiński oraz Jan nyka  

(WWW.MarcinsWierc.Pl) 

XBoX FiFa 2018 w Borzęcinie dużym

27 stycznia 2017 roku w borzęcińskiej 
OSP po raz pierwszy w naszej gminie 
odbyły się Wirtualne Mistrzostwa Bo-
rzęcina. Zawody zorganizowali Radny 
Gminy Stare Babice Remigiusz Fijołek 
oraz Wiceprezes OSP Borzęcin Duży 
Jarosław Kuczyński. Wydarzenie patro-
natem objął Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek. 

Przywiązanie do futbolu można wy-
razić na wiele sposobów, m.in. grając na 

konsoli XBOX w grę FIFA. Tego dnia do 
strażnicy w Borzęcinie Dużym przybyło 
wielu zawodników wraz z kibicami, a emo-
cje były bliskie tym na boisku. Rozgrywki 
rozpoczęły się o godz. 10:00 i trwały bli-
sko 5 godzin. Dzięki rozgrywkom w świe-
cie wirtualnym możliwe było spotkanie 
wielu drużyn piłkarskich, choć najczę-
ściej wybierano: FC Barcelonę, Real Ma-
dryt, Manchester United, czy Bayern Mo-
nachium z Robertem Lewandowskim.

Ostatecznie rozgrywki wyłoniły na-
stępujących zwycięzców: 1. miejsce oraz 
nagrodę w postaci konsoli XBOX zdobył 
Krystian Nowakowski, 2. miejsce zajął 
Damian Trzaskowski, 3. miejsce zdobył 
Michał Dyński. Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników!

TeKsT: PK

Foto: osP Borzęcin duży oraz reMiGiusz 

FiJołek

sport

marcin Świerc  
– zawodnik kadry 
narodowej,  
trener biegania,  
zawodnik i lider  
BuFF team Polska
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zmiany w Gminnej spółce Wodnej „Babice” 
22 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej 
„BABICe”. W sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. rynek 21 przedstawiciele spółki 
złożyli m.in. sprawozdanie z działalności za 2017 rok, sprawozdanie komisji rewizyjnej za 
2017 r., delegaci jednogłośnie przyjęli także plan pracy i budżet na 2018 rok.

kontrola urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego
Na zebraniu został przedstawiony wynik kontroli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która trwała 
od 9  do 11 października 2017 roku. Przedmiotem kontroli była 
realizacja warunków umów w sprawie przekazania dotacji oraz 
prawidłowości wykorzystania dotacji przez spółkę. Została 
ona oceniona pozytywnie. Omówiono temat usunięcia awarii 
w Borzęcinie Dużym, czy Wierzbinie.

Składka członkowska dla członków spółki odnoszących 
korzyści z  systemu melioracyjnego w  roku 2018 pozostaje 
bez zmian.

zmiany w prawie wodnym
Podczas zgromadzenia dyskutowano również o zmianach w pra-
wie wodnym. Z dniem 1 stycznia 2017 roku powstało Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym pod-
miotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. 
Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, 
prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot 
powołano na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne celem zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym 
wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

nowe władze spółki 
Podczas zebrania wybrano nowe władze GSW „BABICE” na 
lata 2018 – 2023. 

Skład Zarządu: 
• Remigiusz Fijołek – Przewodniczący Zarządu 
• Leszek Grabowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
• Paweł Sumka – Sekretarz Zarządu 

Członkowie Zarządu:
• Anna Wróblewska 
• Jadwiga Janasz 
• Damian Paradowski 

Komisja Rewizyjna:
• Józef Drzewiński – Przewodniczący Komisji
• Marzena Szelenbaum – Zastępca Przewodniczącego Komisji
• Jacek Dawidowski – Członek Komisji

Na koniec zebrania zaproszeni goście pogratulowali Za-
rządowi i Przewodniczącemu Zarządu GSW „BABICE” spraw-
ności w działaniu, efektywności w rozwiązywaniu spornych 
spraw, czy rosnących wyników budżetowych oraz dużej 
ściągalności zaległych składek. Poinformowano również, że 
w dniu 15 lutego 2018 roku sołtysi dostaną już nakazy płat-
nicze na rok 2018.

informacje

Rekrutacja nauczycieli do akcji 
„lato w Gminie Stare Babice”

W związku z organizacją w lipcu 2018 r. akcji „Lato 
w Gminie Stare Babice” zachęcamy nauczycieli, wycho-
wawców, studentów 4/5 roku pedagogiki z terenu naszej 
gminy i nie tylko do współpracy w ramach ww. akcji. Szcze-
góły wydarzenia zawarte są w karcie zgłoszenia dostępnej 
na www.stare-babice.waw.pl. Więcej informacji można uzy-
skać u osób koordynujących akcję: 

Hanna Domańska, tel. (22) 487 18 00, 
Paulina Mateusiak tel. (22) 730 80 37.
Osoby zainteresowane muszą złożyć wypełnioną kartę 

zgłoszenia w kancelarii w Szkole Podstawowej w Zielon-
kach-Parceli lub przesłać na adres email: zamowienia.pu-
bliczne@stare-babice.waw.pl  najpóźniej do 9 marca 
2018 r. (termin wydłużony).
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1% podatku to 100% serca! 

 
Majewska Stefania 
Nr subkonta:  
32829  
Województwo:  
mazowieckie  
Data urodzenia:  
2015‐01‐24  
Schorzenie:  
ostra białaczka limfoblastyczna 
 

 
Przekaż 1% swojego podatku! 
W formularzu PIT wpisz numer:  
KRS 0000037904  
W rubryce „Informacje uzupełniające ‐ cel szczegółowy 1%” podaj:  
32829 Majewska Stefania  
 
Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, ani 
słów odmienionych przez przypadki, jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam 
zgodę”. 
 
Wpłaty prosimy kierować na konto: 
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
Alior Bank S.A. 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
 
tytułem: 
32829 Majewska Stefania darowizna na pomoc i ochronę zdrowia  
tylko dla wpłat, treść dla 1% podatku patrz w sekcji Przekaż 1% podatku  
 

 

APEL O POMOC 
 

Szymon ma 2 latka i wymaga stałej opieki wielu specjalistów. 
Powodem  jest ultra rzadka, genetyczna choroba metaboliczna- 

Mukopolisacharydoza typu II 
Tylko przeszczep szpiku a później ciągła, intensywna 

rehabilitacja połączona z kontrolą u szeregu specjalistów 
jest jedyną szansą na jego lepsze życie. 

Pomimo ogromnych chęci i starań sami nie zdołamy dać mu 
tyle ile będzie potrzebował, dlatego zwracamy się z ogromną  

prośbą o pomoc!!! 
 
 

Przekaż 1% podatku  
W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające-cel szczegółowy 1%” podaj: 

32496 Gęstwiński Szymon 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie pola: 

„Wyrażam zgodę” 
 

  
  Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Alior Bank S.A. 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
Tytułem: 

32496 Gęstwiński Szymon - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
 

  
 

Dane kontaktowe: ilonagestwinska@wp.pl 
www.dzieciom.pl/podopieczni/32496 

strefa Języka – szkoła językowa w starych Babicach 
poszukuje osoby do odprowadzania dzieci 

ze szkoły podstawowej na zajęcia językowe.
 
Poszukujemy osób:
–  otwartych i lubiących kontakt z dziećmi,
–  obowiązkowych,
–  odpowiedzialnych,
–  elastycznych w kwestii godzin pracy.
 
oferujemy:
–  pracę 5 dni w tygodniu w godzinach porannych  

(ok.8:00-11:30) i popołudniowych (13:00-16:00),
–  możliwość pracy w wybrane dni tygodnia i wybrane 

pory (w zależności od grafiku),
–  dni wolne w czasie przerw świątecznych, długich 

weekendów, ferii i wakacji,
–  umowę zlecenia na okres od końca września do końca 

czerwca,
–  możliwość stałej współpracy w następnych latach,
–  możliwość uczestnictwa w kursach językowych dla 

osoby odprowadzającej lub jej dzieci/wnucząt na 
preferencyjnych warunkach.

 
osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie cV drogą 
elektroniczną na adres: praca@strefajezyka.pl

Emilka urodziła się 5 sierpnia 2006 roku. W trzecim miesiącu życia zdiagnozowano u niej
MUKOWISCYDOZĘ – bezlitosną, wyniszczająca organizm chorobę genetyczną,

powodującą wytwarzanie w organizmie chorego gęstego i lepkiego śluzu, który zatyka
drogi oddechowe wywołując postępujące wyniszczenie płuc, a w konsekwencji

niewydolność oddechową i przedwczesną śmierć.Choroba ta dotyka wielu narządów, w
których znajdują się gruczoły produkujące śluz przede wszystkim PŁUCA, zatoki, trzustkę

itp. i rozwija się z wiekiem. Średni wiek życia chorych w Polsce to ok. 29 lat. Niestety
obecnie nie ma skutecznej metody leczenia mukowiscydozy ale dzięki wczesnemu

wykryciu i wprowadzeniu odpowiedniej profilaktyki i rehabilitacji Emilka prawidłowo się
rozwija i ma szansę na lepsze i dłuższe życie, jednak z wiekiem potrzebuje coraz więcej

leków, które w większości są bez recepty, a co za tym idzie z odpłatnością 100 %. Co
powoduje, że leczenie to jest bardzo drogie i często bez pomocy ludzi dobrego serca

niemożliwe...

Szanowni Darczyńcy możecie przez cały rok wspierać leczenie Emilki wpłacając kwoty
na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

"Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia" lub
bezpośrednio ze strony fundacji: dzieciom.pl/podopieczni/21898.

Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć podatek dochodowy odprowadzany do US. Rozliczając PIT należy odliczyć
kwotę darowizny od ogólnej wartości dochodu:osoby fizyczne i spółki osobowe do 6%, a osoby prawne do 10%.
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RPP.6721.43.2018 Stare Babice 21 lutego 2018 r.

oGłoszenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39  ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, 
poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stare Babice, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 7 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018  . 
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice, pok. Nr 3, w godzinach otwarcia Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie w/w  zmia-
ny Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca  r. 
o godz. 17.00  w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pok. 24 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. 
Rynek 32, 05-082 Stare Babice, z podaniem imienia i nazwi-

ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz.1405 ze zm.) uwagi do prognozy mogą być wno-
szone: w  formie pisemnej do Wójta Gminy Stare Babice na 
adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia13 kwietnia 2018 r.

Złożone uwagi rozpatrywane są przez Wójta Gminy Stare Ba-
bice.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez roz-
patrzenia.

Wójt Gminy Stare Babice
(-)Krzysztof Turek

zaWiadoMienie
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy

o scaleniu i podziale we wsi Blizne Jasińskiego  

– kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice 

nr XLI/415/14 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do scalenia.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 ze 
zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu 
i podziale nieruchomości we wsi Blizne Jasińskiego, razem 
z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu 
w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju 
nr 27, II piętro, w  terminie od 9 do 30 marca 2018r. 
w godzinach pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się 
z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, 
uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane 
przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę 
Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.

 Stare Babice, 08.02.2018 r.

informacja o wydanych decyzjach 
działając na podstawie art. 49 KPA  informuje,  że Wójt Gmi-
ny Stare Babice w dniu 19.01.2018r wydał decyzje zatwier-
dzające podział nieruchomości o  nieuregulowanym stanie 
prawnym, stanowiących następujące  działki o   nr ew. 70, 
134, 548 i 585  położone we wsi Borzecin Duży, polegający 
na wydzieleniu gruntu pod ulicę Trakt Królewski.

 Stare Babice, 23.02.2018 r.

Wójt Gminy stare Babice 
działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r o gospodarce nieruchomościami informuje,  że zamie-
rza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, stanowiących następujące działki o nr ew. :
• 280  położona w Wojcieszynie,
• 156 położona w Zielonkach Wsi,
• 32 i 45/1 położone w Zielonki-Parcela,
• 576 i 574 położone w Borzęcinie Dużym
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kWaliFikacJa WoJskoWa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U.  2017,  
poz. 2254) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach  

od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.
Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie  

w okresie od 28 lutego do 5 kwietnia 2018 r.
Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej  

w dniach 12, 13 i 14 marca 2018 r.
Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 
127.(telefon do  Przewodniczącego Powiatowej Komisji Le-
karskiej:  22 – 722 38 08).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czyn-
nej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi 

oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnie-
nia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane 
zgłosić się na wezwanie w  miejscu i  terminie określonym 
w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od 
obowiązku stawienia się w  terminie i  miejscu wskazanym 
w obwieszczeniu wojewody.

 Stare Babice, dnia 20 luty 2018 r. RPP.6721.10.2018

oGłoszenie
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów usługowych w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXVIII/397/18 
z  dnia 15 luty 2018 r. w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów usługowych w  Gminie Stare 
Babice o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
następujące obszary: 
1) obszaru Nr 7 – położonego we wsi wsi Koczargi Nowe przy ul. 

Bugaj i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 131 
i 132. 

2) obszaru Nr 8 – położonego we wsi Babice Nowe i obejmują-
cego działki o numerach ewidencyjnych: 83/10, 83/14 i 83/16. 

3) obszaru Nr 9 – położonego  we wsi Borzecin Duży i obejmu-
jącego działki o numerach ewidencyjnych: 492/11, 492/12, 
493/11 i 493/12. 

4) obszaru Nr 10 – położonego we wsi Borzęcin Mały przy ul. 
Warszawskiej 960 i obejmującego części działek  o nume-
rach ewidencyjnych: 33/4 i 34/4. 

5) obszaru Nr 11 – położonego  we wsi Borzecin Duży i obej-
mującego działki o numerach ewidencyjnych: 1010, 1099 
i 1100. 

6) obszaru Nr 12 – położonego we wsi Stare Babice przy ul. Si-
korskiego  i obejmującego działkę gminną o numerze ewi-
dencyjnym 643/15. 

7) obszaru Nr 13 – położonego we wsi Babice Nowe i obej-
mującego działki o numerach ewidencyjnych: 68/2, 62/15 
i 62/17. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do 
dnia 30 marca 2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. 

Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać 
nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 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. 2017 r. poz. 1405 z  późn. zm.) 
zawiadamiam o  przystąpieniu do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i  uwagi w  ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski 
i uwagi należy składać do dnia 30 marca 2018 r.
1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 

32, 05-082 Stare Babice,
2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.

waw.pl,
3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i  uwag jest 
Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Uchwały Nr XXXVIII/397/18 
z dnia 15 luty 2018 r. wraz z załącznikiem graficznym 
dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w  zakładce 
Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-
stare.waw.pl/public/?id=168076

(-) Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek
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to MieJsce czeka  
na tWoJą reklaMę

skontaktuJ się z naMi:
reklama.gazetababicka@gmail.com

 www.KampinoSport.pl

Podaruj  
Najlepszy Prezent na Swięta:
Vouchery pod Choinkę

Jeśli FITNESS 
to tylko w KampinoSport

na zajęcia fi tness wraz z
 dodatkowymi usługami GRATIS!

NOWE KARNETY

już od LUTEGO 

KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice 606 122 322 / 22 722 90 32

NIŻSZE CENY
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl     e-mail: biuro@extradachy.pl

Także wypożyczalnia motocykli i skuterów klasy 125 cm3 na prawo jazdy kat. „B”
   najwyższa zdawalność 
   najlepsi instruktorzy 
   28 lat tradycji w szkoleniu
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Yamaha Mt-07 suzuki Gladius romet zk-50 kymco agility

22 425 20 70
601 307 307

Kursy prawa jazdy
w kat. AM, A1, A2, A, B
www.sarbo.pl  (Bemowo)

Hotel Zielonki**  
w Starych Babicach 
pilnie zatrudni: 

kelnerkę do restauracji hotelowej, praca w systemie 
zmianowym, doświadczenie nie jest wymagane. 

Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl, 

lub zadzwoń: (22)722 99 52 

DREWNO POLIMEROWE 
 

tel. 500 138 120 biuro@conceptform.pl 

…bez konserwacji 

  
 
 

to MieJsce czeka  
na tWoJą reklaMę

skontaktuJ się z naMi:
reklama.gazetababicka@gmail.com


