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↓ aktualności

„Marsz Wolności” 6 maja 2017 r. Szanowani Państwo! Mieszkańcy Gmi-
ny Stare Babice! Samorządy są niezwykłym polskim osiągnięciem ostatnich  
27 lat. Dzięki nim rozwinęły się polskie gminy. Ludzie wreszcie mogli decy-
dować o tym, co chcą budować w swojej okolicy. Dzięki samorządom, które 
są najlepszym reprezentantem mieszkańców gmin, powstały szkoły, place 
zabaw, drogi i inne miejsca przydatne mieszkańcom. Samorządy dały nam 
wolność decydowania o naszych sprawach. Nie dajmy sobie zabrać wolno-
ści. Nie niszczmy tego, co było dobre i przyniosło Polsce dynamiczny rozwój 
w ostatnich latach. Projekt ustawy metropolitalnej nie jest wynikiem poro-
zumienia samorządów, został nam narzucony odgórnie i w istotny sposób 
ogranicza wolność okołowarszawskich gmin. Projekt ogranicza również 
tożsamość mieszkańców Gminy Stare Babice. 
Nie zgadzamy się na uchwalenie ustawy w  jej obecnym kształcie. Udział 
w „Marszu Wolności” będzie wyrazem Państwa przywiązania do wartości, 
jakie niosą ze sobą polskie samorządy. Marsz stanie się pierwszym wyrazem 
postawy obywatelskiej w obronie zagrożonej wolności samorządów. Kolej-
nym krokiem będzie referendum, które zaplanowano już za kilka tygodni.
Apelujemy do Państwa o aktywny udział zarówno w „Marszu Wolności” 
6 maja jak i w referendum 4 czerwca. Gmina Stare Babice działa w poro-
zumieniu z samorządami gmin okołowarszawskich. Sprzeciw wobec pro-
jektu ustawy metropolitalnej wyraził Związek Gmin Wiejskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, którego Gmina Stare Babice jest członkiem. Związek 
zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału 
w „Marszu Wolności”. Jest to wspólne przedsięwzięcie wielu środowisk 
– samorządów, nauczycieli, rodziców, środowisk sędziowskich, opozy-
cyjnych partii politycznych, czy ruchów obywatelskich. Marsz wyruszy 
o godz. 13:00 sprzed Ratusza Urzędu m. st. Warszawy na Placu Bankowym 
a zakończy się około 15:30-16:00 na Placu Konstytucji (prosty przemarsz 
ul. Marszałkowską). Zapraszamy już o godz. 12:30 na Plac Bankowy, gdzie 
rozdamy wszystkim chętnym gminne flagi. Nasz znak rozpoznawczy, to 
niebieski banner z napisem „Gmina Stare Babice”.

Szybsza informacja dotycząca gospodarki odpadami Dla wygody 
Mieszkańców został uruchomiony numer tel. (22) 722 90 06 oraz ad-
res e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl.  Dzięki temu szybciej uzyskacie 
Państwo informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy. 
Zapraszamy również do kontaktu osobistego: Urząd Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 32, pok. nr 9. 

Starobabicki Uniwersytet III Wieku zaprasza na wykłady 9 maja, 
godz. 16.30 „Tadeusz Kościuszko – artysta, inżynier, bohater Dwóch 
Narodów”, 23 maja, godz. 16.30 „Jak trenować umysł i pamięć, żeby za-
chować sprawność do późnej starości” (sala konferencyjna, urząd gminy,  
ul. Rynek 21 w Starych Babicach).

Dzień Babic 28 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
nasze doroczne spotkanie na Polanie Dwóch Stawów, czyli Dzień Babic 
2017. Więcej informacji na str. 8.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Wacława Dziudziego 
Laureata Nagrody Babinicz 2009

składa Wójt Gminy Krzysztof Turek
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Stare Babice

Wspomnienie o Wacławie Dziudzim w majowym numerze „Gazety Babickiej”
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nic o nas bez nas – Referendum 
gminne już 4 czerwca
Rada Gminy na XXIX Sesji Rady Gminy 
Stare Babice w dniu 13 kwietnia br., jed-
nogłośnie podjęła uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum gminnego w spra-
wie objęcia Gminy Stare Babice przez 
miasto stołeczne Warszawę, w związku 
z zamiarem utworzenia metropolitalnej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Będzie to pierwsze referendum w na-
szej gminie, które będzie dotyczyć przy-
szłości naszego samorządu. W  dniu 
30 stycznia br. został złożony do Sejmu 
poselski projekt ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy, który prze-
widuje włączenie Gminy Stare Babice 
w granice Warszawy. 4 czerwca 2017 roku 
mieszkańcy Gminy Stare Babice będą mo-
gli się wypowiedzieć, czy są za tym roz-
wiązaniem. Dokładnie pytanie referen-
dalne brzmi: 

„Czy jest Pan/ Pani za tym, żeby 
m.st. Warszawa, jako metropolital-
na jednostka samorządu terytorial-
nego objęła Gminę Stare Babice?”

Referendum jest najwyższą formą de-
mokracji bezpośredniej, każdy uprawnio-
ny mieszkaniec zakreślając na karcie do 
głosowania „TAK” lub „NIE”, będzie mógł 
się wypowiedzieć w tej niezwykle ważnej 
dla nas sprawie. Referendum nie jest or-
ganizowane przeciw komukolwiek. Jego 
celem jest uzyskanie opinii mieszkańców 
w ważnej dla nich sprawie. Nie jest moją 
rolą podpowiadać mieszkańcom jak po-
winni zagłosować w  tym referendum, 
jestem pewien, że Państwo wiedzą to naj-
lepiej. Niemniej jednak, jako Wójt Gminy, 
czuję się w  obowiązku dokonać pewnej 
analizy przedmiotowego projektu, pod 
kątem jego zalet i wad oraz jakie ewentu-
alne skutki mogą one wywołać. Po pierw-

sze, ten projekt jest zagrożeniem dla na-
szej tożsamości, gmina upodobniłaby się 
do dzielnicy miasta, mimo iż formalnie 
pozostawałaby nadal gminą. Przewiduje 
się m.in. centralne uzgadnianie projek-
tów niektórych uchwał gminnych. W mo-
jej ocenie, największe zagrożenie tkwi 
właśnie w  olbrzymiej centralizacji admi-
nistracji. Projekt przewiduje skupienie 
kompetencji w jednych rękach wszystkich 
zadań gminnych i  zadań powiatowych 
obecnej Warszawy, wszystkich zadań po-
wiatowych obecnych siedmiu powiatów 
wokół warszawskich oraz wielu ważnych 
zadań 32 gmin, które miałyby wchodzić 
w  skład tej nowej jednostki administra-
cyjnej. Centralizacja administracji jest 
przeciwieństwem samorządności i  jest 
niezgodna z  Konstytucją Rzeczypospoli-

tej Polskiej, która w art. 15 ust. 1 stano-
wi: „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej 
Polskiej zapewnia decentralizację władzy 
publicznej”, jak też z Europejską Kartą Sa-
morządu Lokalnego. Istnieje zagrożenie 
dla naszego ładu przestrzennego, gdyż 
planowanie przestrzenne miałoby być 
scentralizowane, co grozi ograniczeniem 
wpływu gminy na kształt planów, jak 
też spowolnieniem prac planistycznych. 

Zwolennicy tego projektu, jako zaletę czę-
sto wymieniają możliwość objęcia wszyst-
kich gmin pierwszą strefą komunikacji 
zbiorowej. Naturalnie, brzmi to bardzo 
zachęcająco, gdyż oznaczałoby znaczące 
obniżenie cen biletów dla naszych miesz-
kańców. Ale wszyscy wiemy, że nie ma nic 
za darmo. Samo rozszerzenie strefy nie 
obniży kosztów funkcjonowania komuni-
kacji, oznacza jedynie zmniejszenie wpły-
wów ze sprzedaży biletów, a powiększony 
deficyt trzeba by było pokryć z budżetów 
gmin. W obecnym stanie finansów gmin, 
nie ma wolnych środków na taki cel. Od-
górne wprowadzenie tego rozwiązania, 
pociągałoby za sobą konieczność pod-
niesienia podatków lokalnych, w naszym 
przypadku trzeba by znaleźć dodatkowo 
około 5 mln zł. Zresztą, możliwość objęcia 
pierwszą strefą komunikacji w  poszcze-
gólnych gminach istnieje już obecnie. 
Pierwszą gminą, która się zdecydowała na 
takie rozwiązanie są Marki. My także ana-
lizujemy przyjęcie tego rozwiązania, ale 
z wyliczeń wynika, że będzie to możliwe 
po zakończeniu największych inwestycji 
gminnych, czyli po zakończeniu budowy 
szkoły w Zielonkach i po generalnych re-
montach dróg gminnych. 

Ostatnio jestem pytany przez dzienni-
karzy, czy przedmiotowy projekt ma jakieś 
zalety. Szczerze mówiąc, mam trudności 
ze znalezieniem w nim pozytywnych ele-
mentów. Niemniej jednak, zawsze staram 
się znaleźć dobre strony każdej sytuacji. 
W  tym kontekście, jako zaletę tego pro-
jektu wskazałbym jego rolę, jako elementu 
mocno integrującego gminy, w dążeniu do 
obrony swojej wolności. 

Krzysztof Turek 
Wójt Gminy Stare Babice

Wójt Gminy Stare Babice zaprasza Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego 
zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej 
udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:
„Czy jest Pan/ Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego 
objęła Gminę Stare Babice?”

Terminy spotkań:
10 maja 2017 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
17 maja 2017 r. o godz. 19:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
24 maja 2017 r. o godz. 19:00 w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych
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Referendum – co i kiedy?

Dofinansowanie Programu dróg Gminnych
Na wniosek Wójta Gminy Stare Babice krzysztofa turka, podczas posiedzenia rady Gminy 
Stare Babice w dniu 30 marca 2017 r. radni zdecydowali o modernizacji zadań realizowa-
nych w ramach Programu drogi Gminne.
Radni uchwalili dofinansowanie wykonania projektów gminnych 
dróg. Do budżetu wpisano dodatkowe 100 tys. złotych na zada-
nie pod nazwą „Projekt przebudowy ul. Pohulanka w Starych 
Babicach”, 80 tys. złotych na zadanie pn. „Projekt przebudowy 
ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. 
Ciećwierza w Klaudynie”, 170 tys. złotych do projektu pn. „Projekt 
przebudowy ul. Lutosławskiego w Klaudynie” oraz 150 tys. złotych 
do projektu pn. „Projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski 
oraz ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Du-
żym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych” (zadanie dwuletnie).

Kolejne informacje dotyczące Programu Dróg Gminnych 
już w maju b.r. oPRaC./foto: PK

Termin wykonania
czynności Treść czynności

do dnia 25.04.2017 r. zgłaszanie do Rady Gminy Stare Babice kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Starych Babicach

do dnia 27.04.2017 r. powołanie przez Radę Gminy Stare Babice Gminnej Komisji do spraw Referendum w Starych Babicach

do dnia 05.05.2017 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Stare Babice oraz zamieszczenia w BIP-ie informacji 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do spraw referendum, 
w  tym o  siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i  lokalach dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

do dnia 10.05.2017 r. zgłaszanie do Gminnej Komisji do spraw Referendum w Starych Babicach  kandydatów na członków obwodowych komisji do 
spraw referendum

do dnia 12.05.2017 r. powołanie przez Gminną Komisję do spraw Referendum w Starych Babicach obwodowych komisji do spraw referendum

sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

do dnia 14.05.2017 r . zgłaszanie Wójtowi Gminy Stare Babice przez uprawnione osoby do udziału w  referendum zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

przekazanie przez Wójta Gminy Stare Babice osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania, 
w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum

do dnia 26.05.2017 r. składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 30.05.2017 r. składanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców 
w wybranych przez siebie obwodzie głosowania

dnia 02.06.2017 r.
godz.24.00

zakończenie kampanii referendalnej

dnia 03.06.2017 r. przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do spraw Referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

dnia 04.06.2017 r. głosowanie od godziny 7:00 do godziny 21:00

Poniżej prezentujemy kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum 
w Gminie Stare Babice.
Jednocześnie przypominamy: aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział min. 30% uprawnionych. Zachęcamy 
zatem Państwa, aby niezależnie od poglądu na rządowy projekt ustawy metropolitalnej, 4 czerwca wziąć udział w referen-
dum. Lokale wyborcze będą zlokalizowane w następujących placówkach na terenie gminy: Gminnym Przedszkolu w Bliznem 
Jasińskiego, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 
I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.  oPRaC: PK
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z sesji rady Gminy
30 marca 2017 r. w sali konferencyj-
nej urzędu gminy przy ul. Rynek 21, 
odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Podczas sesji podjęto 
20 uchwał:

1. Uchwała Nr XXVIII/269/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
informacji o stanie porządku i bez-
pieczeństwa publicznego.

2. Uchwała Nr XXVIII/270/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności straży 
gminnej.

3. Uchwała Nr XXVIII/271/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie przyję-
cia sprawozdania z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Stare Babice.

4. Uchwała Nr XXVIII/272/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie przyję-
cia na 2017 rok planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.

5. Uchwała Nr XXVIII/273/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego.

6. Uchwała Nr XXVIII/274/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie nabycia 
gruntów położonych we wsi Borzę-
cin Duży.

7. Uchwała Nr XXVIII/275/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie nabycia 
gruntów położonych we wsi Lipków.

8. Uchwała Nr XXVIII/276/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie Porozumie-
nia Partnerskiego w sprawie współ-
pracy gmin na rzecz przygotowania 
i realizacji Projektu budowy parkin-
gów Park&Ride w ramach Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych w War-
szawskim Obszarze Funkcjonalnym 
przeznaczonych do dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020.

9. Uchwała Nr XXVIII/277/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Stare Babice na rok 2017.

10. Uchwała Nr XXVIII/278/17 z dnia 
30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 
Stare Babice.

11. Uchwała Nr XXVIII/279/17 z dnia 
30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych od-
padów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

12. Uchwała Nr XXVIII/280/17 z dnia 30 
marca 2017 r. w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XL/407/14 z dnia 4 wrze-
śnia 2014 r.

13. Uchwała Nr XXVIII/281/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XXVI/249/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r.

14. Uchwała Nr XXVIII/282/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie w spra-
wie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Stare 
Babice

15. Uchwał a  Nr  XXVII I/283/17 
z dnia30 marca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego po-
łudniowej części wsi Klaudyn.

16. Uchwała Nr XVIII/284/17 z  dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenów 
położonych w Gminie Stare Babice we 
wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, 
Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, 
Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, 
Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyń-
skiego.

17. Uchwała Nr XXVIII/285/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie nie wyra-
żenia zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy na rok 2018 środków 
stanowiących fundusz sołecki.    

18. Uchwała Nr XXVIII/286/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2017 rok.

19. Uchwała Nr XXVIII/287/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2017-2027.

20. Uchwała Nr XXVIII/288/17 z dnia 
30  marca 2017 r. w sprawie wyrażenia 
stanowiska do apelu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego.

Ponadto 13 kwietnia 2017 r. 
w sali konferencyjnej urzędu gminy 
przy ul. Rynek 21, odbyła się XXIX 
Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Podczas sesji podjęto 1 uchwałę:

1. Uchwała Nr XXIX/289/17 z  dnia 
13 kwietnia 2017 r. w sprawie prze-
prowadzenia referendum gminnego.

oPRaC: PK
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Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XXIII
minęło kolejne pięć miesięcy od ostatniej publikacji na temat Funduszu Spójności (Gazeta 
Babicka nr 11 z listopada 2016 r.) dlatego przedstawiam opis naszych kolejnych działań 
związanych z realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych.
Dalsze potrzeby rozbudowy  sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Stare Babice oraz możliwości współfinansowania tych inwestycji ze 
środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, nie pozwoliły nam na chwilę oddechu i pod koniec lutego 2017 r. złożyliśmy kolejny 
wniosek aplikacyjny o wartości 13 860 239,63 zł brutto. Tym samym zaczęliśmy się ubiegać o realizację etapu IV naszego pod-
stawowego projektu. Zgodnie 
z zapowiedzią, prezentujemy 
na str. 7 mapkę obrazującą 
miejsca realizacji poszczegól-
nych zadań inwestycyjnych 
wchodzących w skład przed-
sięwzięcia „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Stare Babice – etap 
III”. Dodatkowo na mapie po-
kazaliśmy zadania i obszary 
objęte naszym najnowszym 
wnioskiem aplikacyjnym 
oznaczonym jako – etap IV. 

W ramach Ogólnopolskich 
Dni Otwartych Unii Euro-
pejskiej, organizujemy na te-
renie naszego przedsiębior-
stwa EKO-PIKNIK 2 w dniu 
20 maja 2017 roku. Plakat in-
formujący o tej imprezie za-
mieszczamy obok, zachęca-
jąc do odwiedzenia nas w tym 
dniu. Zdecydowana większość 
mieszkańców, dla których wy-
budowaliśmy sieć kanaliza-
cyjną w ramach projektu, pod-
łączyła się do niej. To, oraz 
inne czynniki spowodowały, 
że kalkulacje taryf za wodę 
i ścieki na następny rok mo-
gliśmy utrzymać na dotych-
czasowym poziomie. Na ko-
niec zachęcamy wszystkich 
tych, którzy  jeszcze nie zdą-
żyli podłączyć się do naszej 
kanalizacji, aby uczynili to 
jak najszybciej. 

tEKst: PaWEł tuRKot

PREzEs zaRząDu EKo-BaBICE

KoREKta: PaWEł BoHDzIEWICz

KIERoWnIK JEDnostKI  

REalIzauJąCEJ PRoJEKt

MaPa: KRzysztof  

lEBIEDoWICz

KIERoWnIK Dto JRP
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Nr zadania Nazwa zadania – część IV
43 Budowa sieci kanalizacyjnej w Blizne Łaszczyńskiego na zachód od drogi krajowej S8
52 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sasanki w Koczargach Starych 
53 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej 
60 Budowa sieci wodociągowej na zachód od ul. Sportowej w Zielonki-Wieś
61 Budowa sieci wodociągowej w Blizne Łaszczyńskiego na zachód od drogi krajowej S8
62 Budowa sieci kanalizacyjnej w drogach dojazdowych w miejscowości Mariew i Stanisławów 
63 Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej 
64 Budowa spinki wodociągowej w ul. Izabelińskiej i ul. Osiedlowej w Starych Babicach

Nr zadania Nazwa zadania – część III
42 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, Lawendy w Borzęcinie Małym
44 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry.
45 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare Babice.
46 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Babicach o wydajności Q = 130 m3/h (Qdśr = 1680 m3/d)
48 Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni
49 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki Parcele
50 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, pomiędzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka i Sikorskiego, gm. Stare Babice

Nr zadania Nazwa zadania – część III
51 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ul. Sportową i Białej Góry
54  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ulicy Kosmowskiej”
55 Budowa sieci wodociągowej w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn
56 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów pomiędzy ulicami Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice  oraz 

kanalizacji sanitarnej (łącznik między ulicą Maczka i Andersa
58 Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych 

z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o.
59 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50%.
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spotkanie otwarte w Bliznem
Najlepszym sposobem poznania problemów mieszkań-
ców jest bezpośrednia rozmowa. Bywa, że poniedziałkowe 
dyżury wójta gminy i jego zastępcy są niewystarczające. 
dlatego 4 kwietnia z inicjatywy sołtysów i radnych, zor-
ganizowano spotkanie otwarte w Przedszkolu w Bliznem 
jasińskiego. 
Z  mieszkańcami Blizne Jasińskiego, 
Blizne Łaszczyńskiego oraz Lubiczo-
wa spotkali się: zastępca wójta Marcin 
Zając, pracownicy urzędu gminy, radni 
i  sołtysi oraz przedstawiciel GPK Eko-
-Babice Sp. z  o.o.  Pytań było wiele, 
m.in. o  Szkołę Podstawową w  Zielon-
kach Parceli, ekrany dźwiękochłonne 
przy trasie S8, wykup gruntów pod 
gminne inwestycje, czy też odbiór śmie-
ci zielonych. Spotkanie trwało blisko 
2  godziny, w  opinii mieszkańców było 
potrzebne i owocne.

Podczas spotkania wiele uwagi po-
święcono problemowi braku ekranów 
dźwiękochłonnych przy trasie S8. Po 
spotkaniu, dnia 12 kwietnia, zastępca 
wójta rozmawiał o  tej sprawie z  wice-
prezesem Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w  Warszawie. Nalegali, 
aby SKO przyśpieszyło zajęcie stanowi-
ska w  sprawie obowiązku nałożonego 
na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. Obowiązek GDKiA dotyczy 
przedłożenia przeglądu ekologicznego 
trasy S8. Z  takiego przeglądu wynika 
bowiem skala przekroczeń emisji hała-
su emitowanych przez pojazdy do śro-

dowiska. Wg zapewnień wiceprezesa 
SKO, na przełomie kwietnia i maja zo-
stanie wydana decyzja rozstrzygająca 
kwestię dotychczasowego braku przed-
łożenia przez GDKiA przeglądu ekolo-
gicznego trasy S8.

Poruszano temat scaleń i  podziału 
nieruchomości między ulicami: Piotra 
Skargi, Kościuszki, Okrzei i  Hubala 
Dobrzańskiego dla celów inwestycyj-
nych, tj. budownictwa jednorodzinne-
go. W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynęły 
do urzędu dokumenty geodezyjne do-
tyczące starego stanu władania,  które 
zostały przekazane do starostwa, w celu 
wprowadzenia zmian. Od lutego 2016 r. 
sprawa prowadzona jest przez Starostę 
Warszawskiego Zachodniego, który wy-
dał pozytywną decyzję o wprowadzeniu 
zmian. Przedmiotowa decyzja została 
zaskarżona przez jednego z  uczestni-
ków scalenia i w dniu 20 grudnia 2016 r. 
została uchylona przez Mazowiecki Wo-
jewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyj-
nego i  Kartograficznego. MWINGiK 
wykazał w decyzji starosty następujące 
błędy: brak prawidłowego określenia 
adresów do doręczeń, brak właściwego 

określenia materiałów dowodowych 
dotyczących właściwego przebiegu 
granicy między działkami w północno-
-zachodniej części obszaru scaleniowe-
go oraz brak precyzyjnego określenia 
rozstrzygnięcia przedmiotu i  zakresu 
wprowadzonych do ewidencji zmian. 
Mimo tego, Wójt Gminy Stare Babice 
prowadzi cały czas rozmowy z  jednym 
i  tym samym uczestnikiem scalenia, 
w  zakresie przyznawanej powierzchni 
w  nowo wydzielanych działkach ewi-
dencyjnych, aby zapewnić możliwość 
dalszego postępowania scaleniowe-
go. Ostatnie spotkanie miało miejsce 
20  marca 2017 r. w  siedzibie urzędu, 
podczas którego wójt przedstawił cząst-
kową koncepcję scalenia dotyczącą roz-
liczeń „powierzchni do wydania” dla 
tych uczestników scalenia, którzy za-
skarżyli procedurę ustalenia granic.

Podczas spotkania pytano także o re-
gulację dróg gminnych. Oprócz nabywa-
nia gruntów na podstawie umowy cywil-
no-prawnej, poprzedzonej negocjacjami 
z  właścicielami gruntów, podziałów na 
wniosek (gdzie grunt przeznaczony pod 
drogę z mocy prawa za odszkodowaniem 
przechodzi na własność gminy), w  Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim to-
czą się także postępowania o  wydanie 
decyzji komunalizacyjnych dla części 
ulic w  Bliznem Jasińskiego i  Łaszczyń-
skiego. Procedura ta dotyczy m.in. ulic: 
Prusa, Kochanowskiego, Orzeszkowej, 
Kopernika, Konopnickiej, Mickiewicza, 
Niskiej, Topolowej, Kościuszki czy Gra-
nicznej. Postępowania te trwają długo, 
z  ogółu wniosków złożonych w  latach 
2012-2015 do chwili obecnej nie roz-
patrzono jeszcze 19 wniosków. Gminni 
urzędnicy monitują przyśpieszenie ich 
rozpatrywania.

Mieszkańcy pytali o inwestycje z bu-
dżetu partycypacyjnego. Obecnie trwa 
postępowanie przetargowe, a w połowie 
wakacji powinna być gotowa siłownia 
plenerowa w  Bliznem Jasińskiego,  je-
sienią doświetlenie ul. Długiej.

Jeśli macie Państwo więcej pytań do-
tyczących przedmiotowych inwestycji, 
zachęcamy do kontaktu z  pracownika-
mi Urzędu Gminy Stare Babice.

oPRaC. PK

foto: as

wydarzenia
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siła płynąca z wiedzy 
rywalizować można w różnych dziedzinach. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o mięśnie, czy o nasz mózg, efekt jest 
podobny-rywalizacja wyzwala w nas chęć stawania się lep-
szym w danej dziedzinie.  
dlatego warto sprawdzać swoje umiejętności wspólnie 
z innymi, zwłaszcza jeśli chodzi o rzecz tak ważną, jak orto-
grafia języka polskiego.

Okazją do sprawdzianu był Gminny 
Konkurs Ortograficzny, którego finał 
zorganizowano 25 marca w Szkole Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w  Sta-
rych Babicach. Wzięło w  nim udział 
119 uczniów, co prawdopodobnie było 
rekordem w ilości uczestników. W kon-

kursie przewidziano również dyktando 
dla dorosłych.

Zanim jednak rozdano główne na-
grody i  wyróżnienia, sceną w  Sali im. 
K. Wiłkomirskiego w  babickiej szko-
le zawładnęli młodzi artyści-laureaci 
konkursu recytatorskiego oraz aktorzy 

z koła teatralnego prowadzonego przez 
Ludmiłę Miłowanową i Izabellę Kurow-
ską-Brandenburską.

Jury po konsultacji z komisjami ob-
radującymi pod przewodnictwem Bar-
bary Turbiarz i  Judyty Antczak przy-
znało kilkanaście wyróżnień i  siedem 
nagród głównych. 

Tegorocznymi Mistrzami ortografii 
zostali: Aleksander Florczak (Stare Ba-
bice, klasa III),  Alicja Magiera, Barbara 
Kwaśniok (Stare Babice, klasa IV), Ja-
kub Kocimski (Stare Babice), Bartosz 
Pawłowski (Stare Babice), Tadeusz Ber-
kowski  (Borzęcin Duży) – z klas V, oraz 
Magdalena Drzewińska (Stare Babice, 
klasa VI). Wśród dorosłych wyróżnio-
no: Magdalenę Dawgiałło, Tatianę Tar-
nacką oraz Małgorzatę Gieradę-Radoń.

tEKst: PK

foto: MaRta BaŃKoWsKa

tanecznym krokiem do przedszkola
30 marca w Przedszkolu w Starych Babicach odbył się XVIII 
Gminny Przegląd taneczny. Scenę zdominowały 2 żywioły: 
taniec i muzyka. uczestnicy zaprezentowali wysokie umie-
jętności, doskonale się przy tym bawiąc. 

Gminny Przegląd Taneczny staje się 
coraz bardziej popularny. Uczestnicy 

reprezentowali 12 zespołów z  siedmiu 
placówek edukacyjnych z  terenu na-

szej gminy. Wystąpili także absolwenci 
babickiego przedszkola. Dzięki różno-
rodności, podziwialiśmy m.in. tancerzy 
klasycznych, ludowych, nowoczesnych, 
czy też wcielających się w postaci z dzie-
cięcych bajek. Koniecznie trzeba wspo-
mnieć o strojach tancerzy – kolorowych 
i wykonanych z ogromnym pietyzmem.
Występom towarzyszyły ogromne emo-
cje. Każdy taniec był nagradzany szczo-
drymi brawami, a  wszyscy uczestnicy 
otrzymali złoty medal ze „słodkim za-
łącznikiem”.

Za 2 lata jubileuszowy, dwudzie-
sty przegląd, może odbędzie się już 
w  Domu Kultury, a  towarzyszyć mu 
będą profesjonalni tancerze? Mamy  
nadzieję!

tEKst: PK

foto: PRzEDszKolE W staRyCH BaBICaCH



Numer 4 (248) 11

wydarzenia

Razem przez życie
3 kwietnia 2017 r. jedenaście par małżeńskich z naszej 
gminy otrzymało medale za długoletnie Pożycie małżeń-
skie, które nadał Prezydent rP na wniosek wójta gminy. 
dziesięć par małżeńskich otrzymało wyróżnienia za ponad 
50 lat, a jedna za ponad 60 lat pożycia małżeńskiego.

Uroczystość odbyła się w sali konferen-
cyjnej urzędu gminy. Oprócz Jubilatów 
obecni byli: Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek wraz z  zastępcą Mar-
cinem Zającem, Sekretarz Gminy Stare 
Babice Wiesława Wojtachnio oraz Kie-
rownik  Urzędu Stanu Cywilnego Ma-
riola Grzywińska i  pracownicy urzędu. 
Oprócz medali, Jubilaci zostali uho-
norowani także pamiątkowymi dyplo-
mami, bukietami kwiatów oraz sym-
boliczną lampką szampana i  słodkim 

upominkiem. Na tę okazję chór „Babi-
czanie” pod kierownictwem Zbigniewa 
Załęskiego przygotował program „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”. 

Występując w  szykownych strojach 
z  epoki dwudziestolecia międzywojen-
nego, artyści zaprezentowali utwory 
takie jak: „Tango Milonga”, „Ach jak 
przyjemnie...”, „Nie srebro, nie złoto”, 
„Ja się boję sama spać”, czy „Miłość ci 
wszystko wybaczy”.

Do życzeń dołącza się również Red-
kacja Gazety Babickiej! Gratulujemy Ju-
bileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Państwu: 
Teresie i Sylwestrowi Barszewskim

Hannie i Karolowi Gałeckim
Barbarze i Edwardowi Góreckim
Barbarze i Janowi Michrowskim
Teresie i Krzysztofowi Parzydło

Krystynie i Marianowi Romanowskim
Halinie i Tadeuszowi Rzeźnickim

Jadwidze i Marianowi Suszek
Marii i Jerzemu Wawrzynieckim 

Danucie i Józefowi Zaśko
oraz 

Kazimierze i Edwardowi Pająk  
za 60 lat wspólnej drogi przez życie!

tEKst: PK

foto: KaRolIna KozaK

Wolontariusz Roku 2017 
Gminny ośrodek Pomocy społecznej w starych Babi-
cach razem z  fundacją Na Przekór ogłaszają po raz ko-
lejny konkurs Wolontariusz Roku 2017 w Gminie Stare 
Babice.

Intencją organizatorów jest, aby ten tytuł był prestiżowym wy-
różnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną 
aktywność na terenie Gminy Stare Babice. Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek objął Konkurs Patronatem Honoro-
wym. Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, 
wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, podziękowanie 
wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na 
rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja cieka-
wych sylwetek wolontariuszy i  wyjątkowych akcji wolontariac-

kich. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne 
są na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności.

Jeśli chcecie Państwo zgłosić swoich kandydatów do kon-
kursu, wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą 
na adres: Fundacja Na Przekór, ul. Kosmowska 158, 05-080 
Borzęcin Mały, lub na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice. 
Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem poczty 
e-mail na adres: hanna_domanska@wp.pl, lub gops@stare- 
babice.waw.pl z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2017.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 31 
października 2017 r. o godz. 16.00. 

oPRaC. PK
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3…2…1…start! Za nami druga edycja biegu na 
10 km zorganizowanego 8 kwietnia 2017 r. przez 
Gminny ośrodek Sportu i rekreacji w Starych 
Babicach. W tym roku pod hasłem „młode Babice 
Biegają” pobiegli również najmłodsi. W myśl 
zasady, że dobre wzorce warto wpajać od lat 
dziecięcych.

Zeszłoroczny debiut babickiego biegu, którego pomysł narodził się pod-
czas spotkań biegowych grupy Stare Babice Biegają, był bardzo obiecu-
jący. Organizator wyciągnął odpowiednie wnioski i w tym roku prawie 
dwukrotnie zwiększył pulę uczestników. Ostatecznie zapisało się ponad 
700, a pobiegło ponad 600 osób. Była to największa impreza sportowa 
w naszej gminie w 2017 r. A kto wie, czy nie w powiecie?

Bieg przyciągnął uczestników zarówno z  sąsiednich powiatów, jak 
i z całej Polski oraz spoza granic. Ta dyscyplina sportowa jest obecnie 
jedną z najbardziej popularnych i dostępnych, nie dziwiła więc obecność 
mediów lokalnych i ogólnopolskich, m.in. Polsat Sport Extra. 

W organizację 2. Dziesiątki Babickiej zaangażowało się wielu lokal-
nych przedsiębiorców. W Biurze Zawodów i w Strefie Start/Meta, po-
magali wolontariusze ze Stowarzyszenia Odkrywamy Świat, a do biegu 
zagrzewała uczestników Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego 
pod batutą Zbigniewa Załęskiego.

wydarzenia

2. Dziesiątka Babicka         przechodzi do historii
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wydarzenia

O godz. 9:30 przy głośnym dopingu licznie zgromadzonych kibi-
ców, wystartowali pierwsi zawodnicy w  najmłodszych kategoriach 
wiekowych na dystansach 300, 600 oraz 1000 m. Po nich, w samo 
południe, po wspólnym odliczaniu, pobiegli uczestnicy biegu głów-
nego, a wśród nich reprezentanci naszej babickiej grupy Stare Babice 
Biegają oraz  GPK Eko-Babice Team. 

Całe wydarzenie już po raz drugi komentował doświadczony dzienni-
karz radiowy i telewizyjny Bogdan Saternus, który w swojej roli spraw-
dził się wyśmienicie. Zadbał o gorący doping oraz cały czas „podkręcał” 
tempo imprezy, dzięki czemu atmosfera na babickim rynku była na-
prawdę gorąca.  Medale zwycięzcom wręczali m.in.: Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin 
Zając, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, 
Kierownik GOSiR Stare Babice Jarosław Płóciennik, Dyrektor Biegu 2. 
Dziesiątka Babicka Radosław Karpiński oraz proboszcz babickiej parafii 
ksiądz kanonik dr Grzegorz Kozicki.

Zwycięzcami biegu w klasyfikacji Open zostali: w kategorii mężczyzn 
Łukasz Parszczyński z czasem 32:43, a w kategorii kobiet Ewa Jagielska, 
która na metę wbiegła po 37 minutach od startu.  Najlepszymi zawodni-
kami z Gminy Stare Babice zostali: Marek Jabłecki i Magdalena Bubeła. 
Na koniec warto dodać, że babicka grupa biegowa Stare Babice Biegają 
zajęła 4. miejsce w kategorii drużynowej. W przyszłym roku życzymy 
„pudła”!

Więcej zdjęć z biegu na gminnym koncie: Facebook/GminaStare-
Babice.

tEKst/ foto: PK

2. Dziesiątka Babicka         przechodzi do historii
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nasza biało-czerwona
Zbliża się 2 maja, dzień Flagi, święto ustanowione przez 
Sejm rP w 2004 r. Czy jednak pamiętamy, skąd wzięły się 
polskie barwy i dlaczego powinniśmy szanować nasz sym-
bol narodowy?
Najważniejszym symbolem Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest herb przedstawia-
jący Orła Białego w  złotej koronie na 
czerwonym polu. Zgodnie z  zasadami 
heraldyki i weksylologii (nauki o sztan-
darach), barwy biało-czerwone z  her-
bu Polski znalazły się na naszej fladze 
narodowej. Biały pas górny flagi odpo-
wiada barwie orła, a  dolny-czerwony, 
zaczerpnięto z barwy pola tarczy.

Jak powstała polska chorągiew kró-
lewska? 

O  początkach polskiej flagi narodo-
wej mówi legenda. Protoplasta Pola-
ków Lech (brat Czecha i Rusa) zobaczył 
kiedyś białego orła w  gnieździe na tle 
zachodzącego czerwonego słońca. Ten 
widok tak go poruszył, że od tamtej 
pory symbolem Polskich Ziem stał się 
biały orzeł na czerwonym polu. Rodo-
wód chorągwi sięga czasów antycznych, 
jednak o  początku kształtowania się 
sztandarów, w naszym rozumieniu tego 
pojęcia, możemy mówić w czasach śre-
dniowiecza. Sztandar był szczególnym 
znakiem od początków swego istnie-
nia. Podczas bitwy, dzięki widocznemu 

z  dala sztandarowi, dowódcy i  żołnie-
rze orientowali się w  położeniu swych 
wojsk. Gall Anonim spisując w  XII w. 
nasze dzieje, wspomina o  „signa polo-
nica” (o znakach polskich) nie precyzu-
je niestety, jak one wyglądały. W miarę 
kształtowania się polskiej państwo-
wości, powstała potrzeba opracowa-
nia znaku, pod którym będą się łączyć 
wszyscy Polacy. Proporce książęce dały 
podwalinę do stworzenia chorągwi kró-
lewskiej, a  ponieważ osoba króla sym-
bolizowała całość podległych mu ziem, 
stąd chorągiew królewska stała się 
znakiem całego Królestwa Polskiego. 
Na pieczęciach książąt wielkopolskich 
Władysława Odonica (1223 r.) oraz 
Przemysła II (1290 r.) widnieją przed-
stawienia postaci trzymających trój-
strefowe proporce z wizerunkiem orła. 
Już natomiast na pieczęci Władysława 
Łokietka (1313 r.), księcia krakowskie-
go, sandomierskiego, sieradzkiego i  łę-
czyckiego – widzimy postać w  mitrze 
na głowie i  płaszczu, trzymającą pro-
stokątny proporzec z orłem w koronie, 
co wyrażało aspiracje tego władcy do 

korony królewskiej. Kolor czerwony od 
wieków postrzegany był jako najład-
niejszy. „Co czerwone to ładne”- mówi-
ło dawne przysłowie. Purpura uważana 
była za kolor królewski, a  warto wie-
dzieć, że barwa czerwona na polskich 
chorągwiach zmieniała się przez wieki. 
Kolor czerwony pozyskiwano z  suszo-
nych owadów-czerwi, które rozcierane 
stanowiły barwnik. Czerwień miała 
odcień cynobru, ale z  czasem, poprzez 
stosowanie innych technik farbiarskich, 
nabrała barwy karmazynu i  amarantu, 
ulubionego koloru naszej kawalerii. 
Biały orzeł na czerwonym tle stał się na 
długo wizerunkiem polskiej chorągwi 
królewskiej.

Niezwykła rola symbolu. 
Z  roczników Jana Długosza dowia-

dujemy się jak wielką rolę odgrywała 
chorągiew Królestwa Polskiego w  woj-
nie z  Zakonem Krzyżackim w  1410 r. 
Władysław Jagiełło udając się na bitwę 
„wziąwszy do rąk swoich chorągiew 
wielką, na której wyszyty był mister-
nie Orzeł Biały z rozciągniętemi skrzy-
dłami, dziobem otwartym i  koroną 
na głowie, przy rozwinięciu jej, ze łza-
mi w  oczach… wyrzekł modlitwę”. Po 
czym powiedział podnosząc chorągiew: 
„W imię Twoje przeto [Boże], w obronie 
sprawiedliwości i  narodu mego, chorą-
giew tę podnoszę”. Podobne modlitwy 
odmawiali: Aleksander Wielki Książę 
Litewski, książęta mazowieccy i  pano-
wie polscy. Wszyscy również wznosi-
li do góry chorągwie. „A  gdy zewsząd 
wzniesione i rozciągnięte proporce wio-
nęły, wszystko wojsko zaśpiewało gło-
śno ojczystą pieśń Bogurodzicę”. 

Chorągwi stracić nie można, to hań-
ba dla oddziału! 

W  dniu bitwy pod Grunwaldem (15 
lipca 1410 r.), Polacy wznieśli 50 chorą-
gwi, wszystkie z herbami króla, książąt, 
ziem i  rodów rycerskich. Krzyżacy ze 
szczególną zaciekłością atakowali ry-
cerstwo krakowskie sądząc, że właśnie 
pod chorągwią tego oddziału z  Orłem 
Białym, znajduje się Jagiełło. W strasz-
liwej walce chorągiew wysunęła się z rąk 
chorążego i upadła. Na ten widok Krzy-
żacy zaczęli śpiewać pieśń zwycięstwa. 
Jednak upadek chorągwi krakowskiej 
spotęgował waleczność Polaków. „Toteż 
dzielniejsi i  ćwiczeni w  bojach rycerze, 
którzy należeli do jej znaku, spostrzegł-
szy to [upadek chorągwi] natychmiast 
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podnieśli ją i  kędy należało odnieśli. 
Gdyby nie tych mężów dzielnych odwa-
ga, którzy ją piersiami swymi i orężem 
zasłonili, byłaby zapewne straconą. Na-
stępnie rycerstwo polskie chcąc zmyć 
z siebie tę zniewagę, uderzyło z wielkim 
zapałem na nieprzyjaciela, i  wszystkie 
te hufce, które z nimi toczyły bitwę, po-
raziło na głowę, rozproszyło i zniosło”- 
wspominał Jan Długosz. Utrata chorą-
gwi w boju była najcięższą stratą (także 
honoru) dla każdego oddziału rycerzy, 
czy to w późniejszych wiekach, dla od-
działu wojska polskiego. Toteż wśród 
trofeów, które przypadło rycerstwu pol-
skiemu pod Grunwaldem, najważniej-
sze było 51 zdobycznych chorągwi krzy-
żackich. Na znak klęski zakonu zawie-
szono je nad grobowcem Św. Stanisława 
w katedrze krakowskiej na Wawelu. 

Szachownice na skrzydłach, a chorą-
giew królewska…

 Chorągiew Królestwa Polskiego po-
dobnie jak herb Orzeł Biały stały się 
symbolami jedności państwa i znakiem 
własnym Polaków. Unia Polsko-Litew-
ska wprowadziła do herbu i  na chorą-
giew państwową herb Pogoń. Godło 
Rzeczypospolitej rozbudowane zostało 
do 5 pól. Sposobem szachownicy wid-
niały na przemian- cztery herby: dwa 
Korony i dwa Litwy czyli Orły i Pogonie, 
a  w  środku widniała tarcza, na której 
umieszczano herb króla. Słynny polski 
rysownik i znawca historii Szymon Ko-
byliński, dostrzegł tu analogię do biało-
-czerwonej szachownicy, którą od 1918 
roku maluje się do dziś na skrzydłach 
polskich samolotów. Podobieństwo jest 
istotnie uderzające.

Chorągiew trzeba szanować! 
Sztandary i chorągwie niosą w sobie 

niezwykłą symbolikę, dziś rozumiemy 
jej znaczenie, ale dawniej ludzie dopiero 
uczyli się dobrych obyczajów. Tak oto 
w  XVII wieku Szymon Starowolski po-
wiada w  swym kazaniu. „Zwyczaj jest 
czapkę zdejmować, kiedy chorągiew 
idzie, częścią iż w niej szanujemy osobę 
i  władzę królewską, którego ta chorą-
giew jest, częścią że szanujemy odważ-
nych tych mężów, którzy pod tą cho-
rągwią służąc Bronią Ojczyzny. Częścią 
też, abyśmy ich ubłagali, aby przeszli 
nie szkodząc nas. Bo jak czapki nie zdej-
miesz, to zaraz despekt: to daj wołu, 
daj konia, daj stację i podwodę, boś nie 
uszanował chorągwie…”

Formalne ustanowienie barw naro-
dowych. 

Najbogatszą formę sztandary przy-
brały w dobie baroku w XVII w. Ogromne 
ich płaty zszywane były z  najświetniej-
szych atłasów i jedwabiów, haftowano je 
bogato. Sztandary bywały z reguły dwu-
stronne, przy czym za główną stronę 
prawą, uważa się tę, której płat rozwiewa 
się w prawą stronę, patrząc od drzewca. 
Bywały też egzemplarze symetryczne 
po obu stronach. Przez wieki jednak nie 
ustalono norm kolorów, ani ich kolejno-
ści, ani precyzyjnej barwy. W efekcie bra-
ku kodyfikacji w tym zakresie, widzimy 
na obrazach różnorodne oddanie barw 
polskiej flagi. Np. w  orszaku weselnym 
Zygmunta III, płat sztandaru miał trzy 
poziome barwy: białą w  środku, a  dwie 
czerwone u góry i u dołu. Biało-czerwo-
ne barwy stosowano zatem zwyczajowo, 
jednak ze świadomością, że pochodzą 
od barw Orła Białego. W wyniku reform 
wojskowych, w  drugiej połowie XVIII 
w wprowadzono jednolity mundur woj-
skowy o  charakterze narodowym. Upo-
wszechniło się wówczas noszenie białej 
kokardy, jako odznaki żołnierza Rzeczy-
pospolitej. Rewolucja Francuska spra-
wiła, że rozpowszechniła się kokarda 
trójkolorowa, w Warszawie nosili ją np. 
polscy jakobini podczas Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej, a później także żołnierze 
oddziałów polskich walczących po stro-
nie Napoleona. 

Dopiero po wybuchu Powstania Listo-
padowego, Sejm 7 lutego 1831 r. podjął 
uchwałę w  sprawie kokardy narodowej. 
Brzmiała ona: Izba senatorska i poselska 
po wysłuchaniu wniosków komisji sej-
mowych i  zważywszy potrzebę nadania 
jednolitej odznaki, pod którą winni łą-

czyć się Polacy, postanowiły i  stanowią: 
Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa Polskiego 
i W. Ks. Litewskiego, to jest kolor biały 
z czerwonym. Artykuł 2. Wszyscy Pola-
cy, a mianowicie Woysko Polskie, te ko-
lory nosić mają w miejscu, gdzie takowe 
odznaki dotąd noszonymi były.

Biało czerwona kokarda upowszech-
niła w  społeczeństwie barwy narodo-
we. Miała owalny kształt, była pokryta 
tkaniną, często marszczoną do środka. 
Otok był biały, a  środek czerwony. Po 
upadku Powstania Listopadowego bar-
wy narodowe zostały zakazane przez za-
borców. Symbole te odżywały we wszyst-
kich późniejszych polskich ruchach 
wyzwoleńczych przeciw zaborcom. Kie-
dy w  latach I  Wojny Światowej odżyły 
nadzieje na wyzwolenie Polski, uczucia 
patriotyczne również manifestowały się 
w  powrocie barw narodowych. Dopie-
ro jednak w niepodległej Polsce, Sejm 1 
sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o  go-
dle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jednocześnie wprowadzono wzory flagi 
państwowej, chorągwi Rzeczypospolitej 
z  Orłem Białym na czerwonym płacie, 
przysługującej tylko Naczelnikowi Pań-
stwa, a także flagi dla przedstawicielstw 
dyplomatycznych, handlowej bandery 
morskiej, chorągwi i  sztandarów woj-
skowych, oraz flagi wojennej lądowej 
i bandery morskiej wojennej. Odrodzona 
Rzeczypospolita uzyskała pełny zespół 
swoich godeł i symboli.

W wojennym czasie. 
Wśród nas żyją ostatni kombatanci II 

Wojny Światowej, żołnierze Kampanii 
Wrześniowej i Powstania Warszawskie-
go. Bohaterowie najlepiej wiedzą, że za 
biało czerwoną flagę oddawano życie, 
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nie tylko walcząc o wolność Polski, ale także rozu-
miejąc to zagadnienie dosłownie. Ten kto podczas 
okupacji hitlerowskiej wywieszał biało-czerwone 
barwy, mógł zostać zastrzelony. Biało-czerwone 
barwy stały się wówczas znakiem walki wszystkich 
Polaków. Opaski i naszywki z tymi kolorami, nosi-
li na mundurach żołnierze Podziemnego Państwa 
Polskiego, także żołnierze AK Grupy „Kampinos”, 
działający na naszym terenie. Podczas Powstania 
Warszawskiego flagi narodowe wyznaczały w War-
szawie tereny zajęte przez powstańców. Tymi 
barwami znaczyli swój szlak bojowy także polscy 
żołnierze walczący na wszystkich frontach wojny. 
18 maja 1944 r. polską flagę zatknięto na Monte 
Cassino, a 2 maja 1945 r. na ruinach Berlina.

Także i dziś między Polakami…
 Nasze barwy narodowe odegrały także ważną 

rolę w budzeniu świadomości narodowej w czasach 
komunizmu. Flaga towarzyszyła protestom robot-
niczym w  Poznaniu, Radomiu, Gdańsku, Szczeci-
nie i wszędzie tam, gdzie domagano się, wolności, 
godnego życia i zmian ustrojowych. Również dziś 
biało-czerwone flagi powiewają na wszystkich 
marszach protestacyjnych, a  także na marszach 
popierających władzę. Są wyznacznikiem nastro-
jów, manifestacją patriotyzmu i  przejawem go-
rących serc kibiców. W  celu utrwalenia tych nie-
zwykłych wartości, jakie niosą nasze barwy, Sejm 
RP ustanowił w 2004 r. 2 maja Dniem Flagi Naro-
dowej. Warto wiedzieć, że obecnie Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pracuje nad 
nowelizacją ustawy o  barwach narodowych. Być 
może polska flaga uzyska zatem ponownie odcień 
amarantu, a  biel stanie się jeszcze bielsza? Nowe 
rozporządzenia prawne będą zapewne gotowe za 
kilka miesięcy, tak aby mogły zostać wprowadzo-
ne na 100. Rocznicę Niepodległości Polski. A dziś 
godności polskiej flagi strzeże m.in. tzw. Protokół 
Flagowy opracowany wg zaleceń NIK.

Warto pamiętać.
Niezwykłość polskich barw narodowych polega 

na tym, że przez wieki zostały one okupione krwią 
Polaków, którzy walczyli o wolność naszego narodu. 
Tak duża danina krwi sprawia, że barwy te niosą 
szczególne przesłanie i  wymagają szacunku. Sza-
nując je oddajemy hołd przeszłości i  kultywujemy 
dzieło przodków. W  ten sposób szanujemy także 
samych siebie pamiętając, że wolności nikt nie dał 
nam w prezencie, musieliśmy wywalczyć ją sami…

Nie tylko Polacy.
Białe i  czerwone barwy mają na swoich sztan-

darach także m. in.: Austria, Dania, Gruzja, Indo-
nezja, Japonia, Malta, Monako, Peru, Singapur, 
Szwajcaria.

tEKst/ foto: MaRCIn łaDa

Na podstawie: „Znaki Państwa Polskiego” A. Stawarz, S.K. 

Kuczyński, „Krótka o hymnie, orłach i barwach gawęda” S. Ko-

byliński.

festiwal Muzyczny 
„W Krainie Chopina” 
poszukuje sponsora 
strategicznego

Szybkimi krokami zbliża się 13. edycja festiwalu muzycz-
nego „W Krainie Chopina”, który rozpoczyna się w piątek 23 
czerwca koncertem inauguracyjnym w  kościele parafialnym 
w Starych Babicach. 

Festiwal będzie trwał przez całe lato. Do 1 października obejmie 
swoim zasięgiem kilkadziesiąt miejscowości w powiatach: warszaw-
skim zachodnim, sochaczewskim, nowodworskim i gostynińskim.   

Od 13 lat prowadzimy szereg działań zmierzających do uczynienia 
z Krainy Chopina znanego miejsca spotkań artystycznych. Piękne te-
reny Kampinoskiego Parku Narodowego  położonego na obrzeżach 
stolicy, miejsce urodzenia Wielkiego Polaka, jednego z  kilku naj-
bardziej znanych kompozytorów świata, powinny być wyjątkowym 
miejscem na mapie kulturalnej Polski.  Dlatego w każdą niedzielę lata 
w zabytkowych kościołach, dworkach i salach koncertowych wokół 
Puszczy Kampinoskiej, odbędą się recitale organowe, koncerty ka-
meralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach. Fe-
stiwal Muzyczny W Krainie Chopina zdobywa coraz większą renomę 
zarówno wśród wykonawców jak i melomanów, stając się największą 
imprezą artystyczną w  tej części Mazowsza, w  której przyszedł na 
świat nasz Wielki Rodak. Przyczynia się do upowszechnienia i roz-
woju polskiej kultury, dlatego wstęp na wszystkie koncerty jest wol-
ny. Jednym z najważniejszych celów festiwalu jest połączenie rodzin-
nej rekreacji na łonie przyrody ze sztuką. Stanowi niezwykłą ofertę 
weekendową dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej i  licznych 
turystów. Obecny przez całe lato w mediach krajowych i  lokalnych 
przyczynia się do szerokiej promocji walorów regionu.

Głównym organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Muzyczne 
im. Kazimierza Wiłkomirskiego, współorganizatorami powiaty: War-
szawski Zachodni i Sochaczewski, oraz władze Gminy Stare Babice 
i  pozostałych gmin z terenu tych powiatów, a także Sannik i Leon-
cina. Ponadto również instytucje kultury, parafie, placówki oświa-
towe, czy osoby prywatne. Serdecznie zapraszam do współpracy 
wszystkich, którzy chcieliby pomóc w organizacji tego prestiżowego 
wydarzenia artystycznego. Festiwal nadal poszukuje partnera 
strategicznego, oraz sponsorów poszczególnych wydarzeń 
artystycznych. Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stro-
nie festiwalu: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl oraz pod nr  
tel.603 861 660, zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem 
poczty e-mail na adres: poczta@wilkomirski.org.pl.

MaRIusz DżyGa

DyREKtoR  fEstIWalu
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Babicki Klub dla rodzin
klub mam, prowadzony przez Fundację Nasze Szczęścia, 
rozszerza swoją ofertę i zmienia się w Babicki klub dla ro-
dzin. teraz można tu skorzystać z nowych projektów dofi-
nansowanych z budżetu Gminy Stare Babice oraz Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

Właściwie każdy, kto jest rodzicem, lub 
niebawem nim zostanie, znajdzie w Klu-
bie coś dla siebie. Od kilku tygodni w ra-
mach gminnego „Programu opieki nad 
kobietą w  ciąży” z  powodzeniem działa 
Szkoła Rodzenia Prymula, prowadzona 
przez Benitę Jędral, położną z  powoła-
nia, a  także mamę trójki dzieci. Jest to 
kurs bezpłatny, adresowany do rodziców 
z naszej gminy już od 12. tygodnia ciąży. 
Uczestnicy mają okazję zdobywania wie-
dzy i praktycznych umiejętności na temat 
ciąży, porodu, pielęgnacji noworodka 
a także pierwszej pomocy pediatrycznej. 
Spotkania odbywają się w  kameralnych 
grupach, w  dwóch turach. Ruszyły już 
trzy grupy i  na bieżąco przyjmowane są 
zapisy do kolejnych. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom uczestniczek Szkoły Ro-
dzenia, Fundacja Nasze Szczęścia pozy-
skała dotację z  Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego i w ramach programu „Ak-
tywne 9 miesięcy” niebawem rozpoczną 
się też zajęcia sportowe dla kobiet w ciąży 
z  fizjoterapeutką – mówi Benita Jędral. 
Natomiast dla tych, którzy już wiedzą 
czym jest rodzicielstwo, Klub przygoto-
wał inną ciekawą propozycję - Szkołę dla 
Rodziców, w ramach projektu dofinanso-
wanego z  budżetu Gminy Stare Babice. 
Są to warsztaty na temat wychowania 
i relacji w rodzinie prowadzone przez psy-

chologów: Magdalenę Hernik i  Mieszka 
Adamczyka ze Stowarzyszenia Bonum, 
działającego przy Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w  Błoniu. W  Szkole 
dla Rodziców można uzyskać wsparcie 
w  przypadku różnych trudności wycho-
wawczych. Są to zajęcia dla obojga rodzi-
ców, dlatego można przyjść na nie wraz 
z pociechami. W czasie warsztatów, dzieć-
mi opiekują się przesympatyczne wolon-
tariuszki z  Fundacji Na Przekór Hanny 
Domańskiej, z  którą współpracujemy 
po sąsiedzku – wyjaśnia Ania Warzycha-
-Druzd, Prezes Fundacji Nasze Szczęścia. 
Nasz Klub na pewno nie poprzestanie 
na jednej edycji Szkoły dla Rodziców, bo 
zapotrzebowanie na zdobywanie kompe-
tencji wychowawczych wciąż rośnie. 

Niezmiennie od półtora roku, w Klubie 
odbywają się wtorkowe spotkania świe-
tlicowe, gimnastyka w  ramach projektu 
„Aktywna Mama” oraz muzyczne czwart-
ki dla maluchów. Gordonki to kolejna 
propozycja dofinansowywana z  budżetu 
Gminy – mówi Ania Warzycha-Druzd. Są 
to bardzo popularne zajęcia umuzykal-
niające, prowadzone metodą psychologa 
muzyki Edwina E. Gordona, wspomaga-
jące naturalny proces rozumienia muzyki 
i  pobudzające zdolność komunikowania 
u  dzieci. W  babickim Klubie te zajęcia 
prowadzi Joanna Dubrawska-Stępniew-

ska z  zaprzyjaźnionego Klubu Mam na 
Bemowie. Kolejnymi działaniami w  ra-
mach projektu Babicki Klub dla Rodzin 
dofinasowanego przez gminę, będą za-
jęcia ogólnorozwojowe przygotowujące 
dzieci do przedszkola oraz kurs pierwszej 
pomocy pediatrycznej, który odbędzie 
się już 13 maja w godzinach 10:00-15:00. 
Można się już zapisywać e-mailowo! - za-
chęca Ania.

Jak widać Babicki Klub dla Rodzin 
prowadzony przez Fundację Nasze Szczę-
ścia prężnie się rozwija. Liczymy na to, że 
wkrótce lokalne rodziny nie będą już zmu-
szone szukać atrakcji dla siebie w  War-
szawie – mówi Kasia Cienkusz, współza-
łożycielka Klubu. Niebawem w  ramach 
projektu „Soboty dla Rodziny”, będziemy 
mogli obejrzeć przedstawienia teatral-
ne dla dzieci, zagrać w planszówki, miło 
spędzić czas i  poznać swoich sąsiadów. 
Te wydarzenia kierowane będą do osób 
z  terenu całego powiatu, gdyż projekt 
współfinansowany jest z  Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Zapraszamy 
na ulicę Południową 71A w  Zielonkach. 
Sprawdzajcie na bieżąco, co się u nas dzie-
je: Facebook/MamyGminyStareBabice/, 
www.klubmamstarebabice.pl.

Zapisy na zajęcia: klub@klubmam-
starebabice.pl.

tEKst: KaRIna GRyGIElsKa

zDJęCIa: Iza BEK

tańce w kręgu
Odwołujemy starość! – mówią tance-
rze spotykający się w borzęcińskiej 
szkole na sali gimnastycznej w każdy 
wtorek o godz. 13:30.

Zajęcia dla seniorów prowadzone są 
przez Ewelinę Michalak, dyplomowaną 
pedagog-terapeutkę, która kompetencje 
zdobywała na kursach w Polsce i za gra-
nicami. Układy taneczne są łatwe, do-
stępne dla osób w każdym wieku, skła-
dają się z prostych kroków, naturalnego 
ruchu w rytmie ludowej muzyki.

Spotkania taneczne mają na celu zwięk-
szenie sprawności, koordynacji i orien-
tacji w  przestrzeni oraz pamięci ru-
chowej. Poza tym są świetną okazją do 
spotkania się z  innymi ludźmi. Wszak 
wspólny taniec towarzyszy ludziom od 
zawsze. Jest to aktywność która inte-
gruje i podobnie jak przed wiekami, po-
siada element rytualny.

Ideę „Tańców w kręgu” opisuje Bern-
hard Wosiena, niemiecki etnograf, pro-
fesor tańca. W swoich pracach podkreśla 
on wspólną dla wielu kultur europejskich 
formę tańców w kręgu lub korowodzie.

Uczestnicy zajęć w  borzęcińskiej 
szkole podkreślają, że tańce w  kręgu 
jednoczą grupę, rozwijają ekspresję ru-
chową, pomagają odreagować napięcia 
i  stresy, dają uczucie lekkości o  dostar-
czają radości ze wspólnego działania. 
Zachęcamy więc każdego: Dołączajcie do 
naszego Kręgu!

z RaDy sEnIoRóW 

GMIny staRE BaBICE

anna CzaJKoWsKa

foto: anna CzaJKoWsKa
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Jak podejmować aktywność fizyczną?
wyciszyć i  uspokoić 
nasze ciało. Bardzo 
dobrze w  tej roli 
sprawdzą się ćwicze-
nia oddechowe. Po-
zwalają one także na 
dostarczenie więk-
szej ilości tlenu do 
organizmu. Ważna 
są także ćwiczenia rozciągające, pozwo-
lą uniknąć przykurczy mięśniowych. Je-
śli zaczynamy biegi, na szczególną uwa-
gę zasługuje mięsień czworogłowy uda. 
Brak jego rozciągania może prowadzić 
do przyparcia rzepki, a w konsekwencji 
do dolegliwości bólowych stawu kola-
nowego. Aby rozciągnąć mięsień czwo-
rogłowy, należy przyciągnąć piętę do 
pośladka i przytrzymać. 

5. Gdzie szukać pomocy, jeśli nie je-
steśmy pewni co do czynności, inten-
sywności czy innego aspektu treningu? 
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
to, że nie warto szukać odpowiedzi na 
zasadzie prób i błędów, ponieważ taka 
sytuacja może skutkować urazem lub 
innym uszczerbkiem na zdrowiu. W In-
ternecie jest rozpisanych bardzo wiele 
planów treningowych, jednak są one 
uniwersalne i nie biorą pod uwagę wie-
lu czynników takich jak dotychczasowe 
wytrenowanie, prowadzony tryb życia, 
cele, które chcemy osiągnąć, a  przede 
wszystkim chorób i  przebytych ura-
zów, które mogą stanowić przeciw-
wskazania do wykonywania poszcze-
gólnych ćwiczeń lub całych dyscyplin. 
W  związku z  tym warto zasięgnąć 
porady lekarza, trenera personalne-
go, fizjoterapeuty, instruktora danej 
dyscypliny lub osoby, która ukończyła 
kierunek studiów wychowanie fizyczne 
lub sport. Każda z tych osób w sposób 
kompetentny pozwoli rozwiać wszyst-
kie wątpliwości.   

To tylko kilka wybranych zasad, któ-
re należy stosować podczas rozpoczyna-
nia treningów. Zdecydowanie najważ-
niejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo 
wykonywanych czynności, bo to wła-
śnie ono jest gwarantem korzystania 
z wszystkich dobrodziejstw jakie niesie 
za sobą aktywność fizyczna. 

autoR: PatRyCJa RzEPCzaK, 

fIzJotERaPEuta

Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie aktywności fizycz-
nej, szczególnie na świeżym powietrzu. Poranne nabranie 
energii, czy wieczorne odreagowanie stresu, to wspaniały 
pomysł na spędzenie wolnego czasu. 

Możliwości w naszej gminie jest bardzo 
dużo: począwszy od leśnych biegów, 
przez przejażdżki rowerowe, po ćwi-
czenia na licznych siłowniach plene-
rowych. Aktywność fizyczna to dobry 
sposób na zadbanie o  swój organizm, 
zmniejszenie napięcia spowodowanego 
stresem, oraz poprawienie samopoczu-
cia. Jednak nieprawidłowo prowadzony 
trening może prowadzić do odwrotnych 
rezultatów. Na szczególną uwagę zasłu-
gują urazy stawów skokowych, których 
liczba na początku wiosny bardzo wzra-
sta. Oto kilka podstawowych zasad, 
które powinno się uwzględnić rozpo-
czynając aktywność fizyczną po zimo-
wej przerwie. 

1. Zadbaj o  bezpieczeństwo. Pierw-
szym punktem musi być zagwaranto-
wanie sobie pewności, że nasze zdrowie 
nie ucierpi w wyniku treningu. Jeśli nie 
mamy pewności co do sprawności ukła-
du krążenia, czy ogólniej wiedzy o scho-
rzeniach występujących w  organizmie, 
konieczna będzie wizyta u  lekarza.  
Podobne kryterium należy zastosować 
w przypadku przebytej wcześniej  kon-
tuzji. Wątpliwości konsultujmy ze spe-
cjalistą.

2. Rozgrzewka. Odpowiednie przy-
gotowanie organizmu do podejmo-
wania aktywności fizycznej, jest nie-
zwykle istotne. Pomimo regularnych 
treningów, nie należy rezygnować z roz-
grzewki. Pobudzi ona układ oddecho-
wy, krwionośny oraz mięśnie i ścięgna. 

Rozgrzewka powinna mieć charakter 
kompleksowy i  stopniowo angażować 
wszystkie partie ciała. Jeśli zaczynamy 
biegać, nie wolno zapominać również 
o przygotowaniu stawów skokowych. 

3. Intensywność. Stare polskie przy-
słowie głosi, że trzeba mierzyć siły na 
zamiary. Tak jest także w  przypadku 
treningu. Nie należy zaczynać trenin-
gów od sprintów, a raczej od szybszego 
marszu czy marszobiegów. Intensyw-
ność treningów może z  czasem wzra-
stać razem z rosnącą wydolnością orga-
nizmu, jednak należy pamiętać o  tym, 
aby odbywało się to stopniowo. Pod 
uwagę należy brać również ewentualne 
przerwy w  podejmowaniu aktywności, 
po których intensywność treningu po-
winna spaść. Natężenie powinno różnić 
się także w  zakresie jednego wysiłku. 
Na początku powinno ono wzrastać, 
aby w  2/3 czasu poświęconego na ak-
tywność osiągnąć maksymalną inten-
sywność, po czym powinno stopniowo 
maleć. 

4. Rozciąganie i  ćwiczenia oddecho-
we po treningu.  Zakończenie treningu, 
podobnie jak jego początek powinien 
mieć swój charakter. Rozgrzewka miała 
za zadanie pobudzić organizm do dzia-
łania, natomiast zakończenie powinno 

W Internecie jest rozpisanych 
bardzo wiele planów 
treningowych, jednak są 
one uniwersalne i nie biorą 
pod uwagę wielu czynników 
takich jak dotychczasowe 
wytrenowanie, prowadzony 
tryb życia, cele, które chcemy 
osiągnąć, a przede wszystkim 
chorób i przebytych urazów, 
które mogą stanowić 
przeciwwskazania do 
wykonywania poszczególnych 
ćwiczeń lub całych dyscyplin

Pierwszym punktem musi 
być zagwarantowanie sobie 
pewności, że nasze zdrowie 
nie ucierpi w wyniku treningu. 
Jeśli nie mamy pewności co do 
sprawności układu krążenia czy 
ogólniej wiedzy o schorzeniach 
występujących w organizmie, 
konieczna będzie wizyta 
u lekarza.
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Pies w spadku
Na posiadanie psa decydujemy się z różnych powodów. 
dwa najczęstsze, to posiadanie stróża domu oraz towarzy-
sza zabaw dla dzieci. 
Charakter psa w  dużym stopniu zależy 
od nas samych. Najczęściej trafia pod 
naszą opiekę, kiedy jest jeszcze młody. 
Jeżeli będziemy cierpliwi, konsekwentni 
i  okażemy sporo zrozumienia, rezulta-
ty naszych zmagań będą spektakularne. 
Wychowamy zwierzę, które obdarzy nas 
bezgraniczną miłością. Takiemu psu za-
ufamy, znajdziemy w nim również obroń-
cę w sytuacji zagrożenia, w zależności od 
tego, jak został nauczony i jakiej jest rasy. 
Jedyną wadą psów jest to, że żyją zbyt 
krótko, bo średnio 12 lat. Kiedy umiera 
nasz czworonożny przyjaciel, długo nie 
możemy pogodzić się z jego stratą.

Co się jednak dzieje z  psem, jeżeli to 
właściciel odchodzi pierwszy?  Niestety, 
najczęściej  los zwierząt pozostawionych 
przez zmarłych właścicieli, jest tragiczny. 
Bardzo często zależy od spadkobierców, 
którzy „żywą” część spuścizny, traktują 
jako problem do szybkiego rozwiązania. 
A  tym rozwiązaniem bywa pozbycie się 
zwierzęcia, wyrzucenie go na ulicę lub 
oddanie do schroniska. Mimo, że zgod-
nie z ustawą o ochronie zwierząt „zwierzę 
nie jest rzeczą”, to jednak prawo cywilne 
traktuje je jako przedmiot, czyli rzecz 
wchodzącą w  skład masy spadkowej po 
zmarłym. Oczywiście nie należy nikogo 
zmuszać do posiadania psa, bo przynie-
sie to odwrotny skutek do zamierzone-
go. Ale nie zwalnia to spadkobierców, od 

odpowiedzialności za los zwierzęcia. Bar-
dzo często podrzucają oni zwierzęta do 
schronisk. Pamiętajmy jednak, że pobytu 
w tych miejscach nie przeżywa od 40 do 
60 proc. oddawanych tam zwierząt. Dla-
czego? Nagłe oddanie psa w inne ręce, na-
raża go na wielki ból i cierpienie, w wyni-
ku czego pies przestaje jeść, nie wykazuje 
chęci do aktywności, nie stara się oswoić 
z nowym miejscem, aż wreszcie umiera.

Z obserwacji wynika, że spadkobiercy 
chętniej podejmują się opieki nad zwie-
rzętami rasowymi. Kundelki, które więk-
szość życia spędziły na podwórku przy 
budzie, w zasadzie nie mają szans u no-
wych właścicieli. Kiedy są brudne, stare 
i  zaniedbane, najczęściej są wywożone 
daleko od miejsca ich pobytu i porzucane 
w lesie. Niektórzy są do tego stopnia bez-
duszni, że przywiązują zwierzęta do drze-
wa, skazując je na pewną i okrutną śmierć 
głodową. Inni z kolei pozostawiają je na 
posesji, którą odwiedzają od czasu do cza-
su i  wtedy przywożą im coś do jedzenia 
zapominając, że pies powinien dostawać 
jeść przynajmniej raz dziennie, mieć stały 
dostęp do świeżej wody oraz schronienie 
przed niekorzystnymi warunkami pogo-
dy, przynajmniej w postaci budy.

W  urzędzie dosyć często spotykamy 
się z  przypadkami, że rodzina zmarłe-
go nie chce się zaopiekować psem i pro-
si służby o  zabranie psa do schroniska. 

Niestety-schronisko nie przyjmie go, bo 
jest miejscem dla zwierząt bezdomnych, 
a pies o którym mowa nie jest bezdomny. 
Gmina nie może w  takich przypadkach 
finansować pobytu zwierzaka z  publicz-
nych pieniędzy. Jedynym wyjściem dla 
rodziny zmarłego, by w  sposób zgodny 
z prawem pozbyć się problemu niechcia-
nego psa, jest umieszczenie go w hotelu 
dla zwierząt lub prywatnym schronisku. 

Na koniec trzeba podkreślić: porzu-
cenie psa lub kota jest traktowane jako 
znęcanie się nad zwierzętami. Za taki 
czyn grozi grzywna, kara ograniczenia 
wolności, albo pozbawienia wolności do 
2 lat. W niektórych sytuacjach porzucenie 
psa lub kota, może zostać potraktowa-
ne jako działanie ze szczególnym okru-
cieństwem, na przykład, gdy porzucone 
w lesie zwierzę, zostanie przywiązane do 
drzewa. Grzywna, czy kara więzienia, to 
nie jedyna sankcja, jaka grozi za wyrzuce-
nie psa lub kota. Sąd może również orzec 
zakaz pracy ze zwierzętami, czy zakaz 
posiadania czworonogów nawet przez 
dziesięć lat. Może również nakazać wpła-
tę nawiązki od 500 zł do 100 tys. zł na cel 
związany z ochroną zwierząt. A psia mi-
łość nie jest obliczona na żaden zysk, jest 
bezinteresowna. Może więc „taniej wyj-
dzie” w nią zainwestować?

tEKst: Ks, REfERat oCHRony ŚRoDoWIsKa 

uRzęDu GMIny staRE BaBICE

foto: PK

dla mieszkańca

110 Warszawska turystyczna Drużyna 
Harcerska „Wilki” zaprasza na zbiórki
Działamy na terenie Gminy Stare Babi-
ce od września 2014 r. Cotygodniowe 
zbiórki drużyny odbywają się w czwart-
ki w  Szkole Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza w  Starych Babicach 
w godz. 17:30-19:00 (sala nr 3). Do na-
szej drużyny należą uczniowie klas 4-6 
oraz uczniowie klasy 1 gimnazjum.

Czym zajmujemy się podczas zbió-
rek?  Są to gry terenowe, zabawy 
w  szkole i  na boisku, poznawanie taj-
nych szyfrów, węzłów, bieganie z mapą 

po okolicy. Poza tym często wyjeżdża-
my, m.in. na weekendowe biwaki czy 
zloty oraz na zimowiska i obozy letnie.

Jak stać się harcerzem w naszej dru-
żynie? To proste – wystarczy wysłać e-
-mail na podany niżej adres oraz przyjść 
na zbiórkę. Jeśli jesteś starszy niż 1 kla-
sa gimnazjum, również zapraszamy, 
szukamy osób do harcerskiego wolonta-
riatu, bo na harcerstwo nigdy nie jest za 
późno. Kontakt do drużynowej: dorota.
bien@zhp.net.pl.

tEKst/ foto: DoRota BIEŃ
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dla mieszkańca

Krzyżówka babicka Nr 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASŁO 
 

          
Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 23: NA WIELKANOC SŁOŃCE TO LATO GORĄCE. Nagrody otrzymują:………………………………...                              
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
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POZIOMO 
 

1. przodek rodu uwieńczony na płótnie 
3. nasza biało-czerwona 
4. Dzień … odbędzie się 28 maja na Polanie 

Dwóch Stawów w Zielonkach 
5. afisz kolorowy 
8. mieszkańcy wezmą w nim udział 4 

czerwca i zaznaczą krzyżyk w kratce „NIE” 
jeśli nie chcą, aby Gmina Stare Babice 
znalazła się w obszarze miasta 
stołecznego Warszawa 

9. kwitnie na biało lub różowo przed 
pojawieniem się liści 

10. łatwo domyślający się 
14. Dzień … obchodzimy 4 maja 
15. kartonik z imieniem i nazwiskiem 
16. pochód protestacyjny; np. „… Wolności” w 

obronie samorządności terytorialnej 
odbędzie się 6 maja w Warszawie 

17. dopasuje okulary 
18. obchodzi swoje święto 26 maja 

 

 
PIONOWO 
 

1. pierwszy pokaz filmu 
2. wiosenny piknik 
6. uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm 

Czteroletni 
7. zdjęcie 
11. przemarsz pierwszomajowy 
12. generalna – co środę odbywa się w 

Watykanie 
13. szkolny lub terytorialny 
14. majowy śpiewak 
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Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
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1. przodek rodu uwieńczony na płótnie 
3. nasza biało-czerwona 
4. Dzień … odbędzie się 28 maja na Polanie 

Dwóch Stawów w Zielonkach 
5. afisz kolorowy 
8. mieszkańcy wezmą w nim udział 4 

czerwca i zaznaczą krzyżyk w kratce „NIE” 
jeśli nie chcą, aby Gmina Stare Babice 
znalazła się w obszarze miasta 
stołecznego Warszawa 

9. kwitnie na biało lub różowo przed 
pojawieniem się liści 

10. łatwo domyślający się 
14. Dzień … obchodzimy 4 maja 
15. kartonik z imieniem i nazwiskiem 
16. pochód protestacyjny; np. „… Wolności” w 

obronie samorządności terytorialnej 
odbędzie się 6 maja w Warszawie 

17. dopasuje okulary 
18. obchodzi swoje święto 26 maja 

 

 
PIONOWO 
 

1. pierwszy pokaz filmu 
2. wiosenny piknik 
6. uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm 

Czteroletni 
7. zdjęcie 
11. przemarsz pierwszomajowy 
12. generalna – co środę odbywa się w 

Watykanie 
13. szkolny lub terytorialny 
14. majowy śpiewak 

 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)  23)  24)  25)  26) 27) 28) 29)

HASŁO

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać na adres:  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare 
Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, 
wylosowane zostaną zestawy promocyjne gminy.
Hasło z krzyżówki Nr 23: NA WIELKANOC SŁOŃCE TO LATO GORĄCE. Nagrody otrzymują: Wiesława Bicz i Grzegorz Żeromski.
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

PIONOWO
 1. pierwszy pokaz filmu
 2. wiosenny piknik
 6. uchwalona 3 maja 1791 r. przez 

Sejm Czteroletni
 7. zdjęcie
11. przemarsz pierwszomajowy
12. generalna – co środę odbywa się  

w Watykanie
13. szkolny lub terytorialny
14. majowy śpiewak

POZIOMO
 1. przodek rodu uwieńczony na 

płótnie
 3. nasza biało-czerwona
 4. Dzień … odbędzie się 28 maja 

na Polanie Dwóch Stawów 
w Zielonkach

 5. afisz kolorowy
 8. mieszkańcy wezmą w nim udział 

4 czerwca i zaznaczą krzyżyk 
w kratce „NIE” jeśli nie chcą, aby 
Gmina Stare Babice znalazła się 
w obszarze miasta stołecznego 
Warszawa

9. kwitnie na biało lub różowo przed 
pojawieniem się liści

10. łatwo domyślający się
14. Dzień … obchodzimy 4 maja
15. kartonik z imieniem i nazwiskiem
16. pochód protestacyjny; np. 

„… Wolności” w obronie 
samorządności terytorialnej 
odbędzie się 6 maja w Warszawie

17. dopasuje okulary
18. obchodzi swoje święto 26 maja

Konkurs dla spostrzegawczych
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział 
w naszym konkursie dla spostrzegawczych. Prawidłowe 
rozwiązanie naszej zagadki: Polana w Lipkowie. Obecnie to 
miejsce prezentuje się tak: 

Osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi: Mariola 
Smolińska oraz Radosław Kłódkiewicz. Zapraszamy po od-
biór gminnych gadżetów do urzędu gminy, ul. Rynek 32 w Sta-
rych Babicach, pok. 30.

Już wkrótce na łamach naszej gazety kolejne zagadki dla 
spostrzegawczych.

oPRaC. PK
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informacje

Załącznik do zarządzenia nr  123 /2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10.04.2017
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek podaje do publicznej wiadomości,  
że nieruchomości niżej wymienione, stanowiące własność gminy, zostały przeznaczone do najmu 
 na okres od 23.05.2017 r. do 31.12.2018 r. w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 35 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Opis  
i położenie

Oznaczenie nieru-
chomości wg księgi 

wieczystej

Oznaczenie 
działki wg ewi-
dencji gruntów

Powierzchnia  
w m2

Wartość czynszu za  
1 miesiąc  

w zł.

Przeznaczenie gruntu w pla-
nie zagospodarowania prze-

strzennego

Zielonki-Wieś WA1P/00083279/8 392 20 m² 500,00 netto + aktualnie obowiązują-
ca stawka podatku VAT MN2 – zabudowa mieszkaniowa

Zielonki-Parcele WA1P/00059499/9 377/24 20 m² 500,00 netto + aktualnie obowiązują-
ca stawka podatku VAT

IK – tereny urządzeń odprowa-
dzania ścieków i U1-usług celu 

publicznych

Latchorzew WA1P/00074307/8 585 20 m² 500,00 netto + aktualnie obowiązują-
ca stawka podatku VAT MN1 – zabudowa mieszkaniowa

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy  
w powiecie warszawskim zachodnim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim za-
chodnim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych (tj. 
kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach) 
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifikowane do 
I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
•  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
•  szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
•  szkolenia,
•  staże.

Wartość projektu wynosi: 1 121 186,94 zł, w tym dofinansowanie z UE: 896 949,55 zł. 

	
	

	
	

„Aktywizacja	osób	młodych	pozostających	bez	pracy		
w	powiecie	warszawskim	zachodnim	(II)”	

Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w roku 2017 realizuje projekt pozakonkursowy 
o nazwie:	 „Aktywizacja	 osób	 młodych	 pozostających	 bez	 pracy	 w	 powiecie	 warszawskim	 zachodnim	 (II)”, który 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), 
pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę 
docelową projektu stanowi 67 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). 

Projekt  przewiduje:      

 Szkolenia dla 20 osób,        
 Staże  dla  30 osób, 
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób. 

 
Wartość	realizacji	projektu	w	2017	r.	wynosi:	757	497,26	zł,	w	tym	dofinansowanie	z	UE:	638	418,69	zł.	

 
 
 
 

„Aktywizacja	osób	w	wieku	30	lat	i	powyżej	pozostających	bez	pracy	w	powiecie	warszawskim	zachodnim	(II)” 
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich „Aktywizacja	 osób	 w	 wieku	 30	 lat	 i	 powyżej	 pozostających	 bez	 pracy	 w	 powiecie	 warszawskim	
zachodnim	(II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych 
(tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach) 
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifikowane do   
I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu: 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 szkolenia, 
 staże. 

Wartość	projektu	wynosi:	1	121	186,94	zł,	w	tym	dofinansowanie	z	UE:	896	949,55	zł.	

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie warszawskim zachodnim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w roku 2017 realizuje projekt pozakonkursowy o na-
zwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)”, który współfinansowa-
ny jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regional-
nym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozo-
stających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową 
projektu stanowi 67 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Projekt przewiduje:
•  Szkolenia dla 20 osób,    
•  Staże dla 30 osób,
•  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób.

Wartość realizacji projektu w 2017 r. wynosi: 757 497,26 zł, w tym dofinansowanie z UE: 638 418,69 zł.
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pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), 
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z Funduszy Europejskich „Aktywizacja	 osób	 w	 wieku	 30	 lat	 i	 powyżej	 pozostających	 bez	 pracy	 w	 powiecie	 warszawskim	
zachodnim	(II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych 
(tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach) 
pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifikowane do   
I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu: 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 szkolenia, 
 staże. 

Wartość	projektu	wynosi:	1	121	186,94	zł,	w	tym	dofinansowanie	z	UE:	896	949,55	zł.	
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UBEZPIECZENIA  
  • komunikacyjne • majątkowe i OC dla firm  
  • mieszkaniowe • gwarancje 
  • turystyczne      ubezpieczeniowe  

503 936 249 
monikakurdej@wp.pl 

Facebook.com/Agencja.Magenta 

WIELE TOWARZYSTW • DOJAZD DO KLIENTA 

 Dzieci i dorośli 
 Kursy gimnazjalne i maturalne 
 Zajęcia indywidualne i grupowe 
 Konwersacje z nativ speakerem ! 

 
 Nowoczesne sale zajęciowe 
 Przyjazna atmosfera 
 Idealne warunki do nauki 
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      ANGIELSKI 
NATIV SPEAKER ! 

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 

biuro@rensei.pl 

Umów się ! 
tel. 533 093 093 

Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

Od podstaw do matury ! 
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

www.rensei.pl 

Zadzwoń! 533-093-093 
Z nami nauka staje się przyjemnością! 

KampinoSport - ul. Izabelińska 79 Stare Babice - tel. 22 722 90 32 / 606 122 322 - www.kampinosport.pl

Jedno miejsce..
wiele możliwości...

Sprawdź 
pełną ofertę! 
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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

  

BIURO KSIĘGOWE
Hexus Profit Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164 lok.5, Latchorzew (Stare Babice)

tel. 605 606 590 www.hexusprofit.pl

Ryczałt, KPIR, Księgi Handlowe
PIT, CIT, ZUS, Kadry i Płace

Rabat 50% przez pierwsze 3 miesiące
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)


