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Babickie Kino Na Leżakach Serdecznie zapraszamy Państwa na  
II Maraton Filmowy pod gwiazdami, który odbędzie się 26 sierpnia (sobo-
ta) ok. godz. 20:00 w parku w Starych Babicach. 

Siatkówka Plażowa. Zapraszamy kibiców na Grand Prix Stare Babice 
w Siatkówce Plażowej, które odbędzie się 27 sierpnia (niedziela) w godzi-
nach 9:00 – 18:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. Będzie 
gorąco!

Scena Letnia dobiega końca Zapraszamy Państwa na ostatnie już wy-
darzenia w ramach Sceny Letniej 2017. 2 września (sobota) godz. 18:00 
Biesiada Góralska na koniec lata – góralska uczta muzyczna z  tradycyj-
na kapelą z Podbeskidzia okraszona grillowanym oscypkiem z żurawiną, 
27 sierpnia (niedziela) godz. 15:00 i 16:30 warsztaty dla dzieci w Klubie 
Mieszkańca pt. „Robimy kanon egipski”, 3 września (niedziela) godz. 
16:00 – Teatr Muzyczny Wit-Wit w spektaklu pt. „Szmaragdowy szlak”.  

Joga dla wszystkich W czwartek 31 sierpnia o godz. 18:00 odbędą się 
kolejne zajęcia jogi w babickim parku. Wstęp wolny.

Letni Fitness w babickim parku Ostatnie już zajęcia w ramach Klubu 
Aktywnych Kobiet odbędą się 2 września (sobota) o godz. 11:00. Zapra-
szamy obie grupy do wspólnego ćwiczenia. 

Joga w Lipkowie Serdecznie zapraszamy Mieszkańców na otwarte zaję-
cia jogi na polanie w Lipkowie, prowadzone przez trenerów szkoły jogi Ha-
lasana, które odbędą się 9 września o godz. 9:00. Zajęcia potrwają 1,5 h.  
Wstęp wolny.

100 lat OSP w  Starych Babicach Zapraszamy Państwa na uroczyste 
obchody 100-lecia OSP w Starych Babicach, które odbędą się 9 września. 
Obchody rozpoczną się Mszą Św. w  kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Starych Babicach o godz. 12:30, po której nastąpi przemarsz do remizy 
OSP przy ul. Wieruchowskiej 5 w Babicach Nowych. 

Rajd rowerowy na zakończenie lata Fanów dwóch kółek zapraszamy 
na rajd rowerowy organizowany przez GOSiR Stare Babice. Odbędzie się 
on 16 września (sobota). Więcej informacji znajdziecie Państwo na stro-
nie www.gosirstarebabice.pl.

Klaudyniada, czyli piknik w Klaudynie Mieszkańców Klaudyna (i nie 
tylko) zapraszamy na coroczny piknik integracyjny. Odbędzie się on 
17 września w  godz. 14:00-18:00 przy Hotelu „Stawisko” w  Klaudynie. 
W programie przewidziano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak 
i starszych mieszkańców. Niech nikogo nie zabraknie!

Gmina Stare Babice na Polach Mokotowskich.  Serdecznie zaprasza-
my Mieszkańców na wydarzenie, które odbędzie się 9 września w godz. 
10:00–18:00 na Polu Mokotowskim, na którym m.st. Warszawa i gminy 
podwarszawskie zaprezentują najważniejsze zmiany jakie dokonały się 
na ich terenie dzięki realizacji unijnych projektów. Gmina Stare Babice 
będzie miała tu swoje stoisko, gdzie będzie prezentować nowoczesne in-
westycje i dzielić się doświadczeniami z ciekawych projektów. O godzinie 
17:15 wystąpi Babicka Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego. Na uczestni-
ków czekać będzie wiele konkursów, gier i pokazów dla dzieci i dorosłych. 



gmina, urząd, teren

Numer 7 (251) 3

Demokracja przemówiła, 
kliniki nie będzie!
W poprzednim numerze Gazety Babickiej w wywiadzie  
„Czy w Lesie Bemowskim powstanie klinika?” starałem się 
przedstawić Czytelnikom wizję ucywilizowania ostatniego 
terenu, wymagającego rewitalizacji w naszej gminie.  
ośmieliłem się zaproponować projekt zmian naszego 
prawa miejscowego, który pozwoliłyby na ostateczne 
ukształtowanie ładu przestrzennego na powojskowej  
nieruchomości nr 180 w janowie o pow. ok. 20 ha. 
Jak informowałem, przedmiotowy teren 
nie jest częścią Lasu Bemowskiego, cho-
ciaż jest nim otoczony. To teren mocno 
zdegradowany, z  licznymi budowlami 
wojskowymi, drogami dojazdowymi 
i fragmentami infrastruktury technicz-
nej. Przed kilkunastoma laty, został on 
sprzedany deweloperowi, który dążył 
do uzyskania zmiany przeznaczenia na 
cele budowlane. Gmina skutecznie prze-
ciwstawiła się tym dążeniom i zabiegała 
o jego odkupienie, by nadać mu charakter 
najbardziej społecznie przydatny. 

Ta rozbieżność dążeń pomiędzy gminą 
a deweloperem doprowadziła do sytu-
acji patowej, z której nie ma prostego 
wyjścia, bowiem nie da się uniknąć wy-
sokich kosztów ucywilizowania tego te-
renu. Te okoliczności skłaniają do szu-
kania rozwiązania, które z jednej strony 

będzie najbardziej korzystne społecznie, 
a z drugiej, możliwe do realizacji. Proszę 
dać wiarę, że to trudne zadanie i z pew-
nością bardzo kosztowne. 

Optymalnie byłoby, gdyby teren ten 
stał się własnością publiczną, a opiekę 
nad nim przejęłyby Lasy Miejskie, czyli 
operator sąsiedniego Parku Leśnego Be-
mowo. Znając jednak wszelkie uwarun-
kowania, oceniam, że doprowadzenie do 
takiego stanu jest praktycznie nierealne. 
Dlatego w dążeniu do uzyskania efektu 
głównego, czyli rewitalizacji i udostęp-
nienia tego miejsca społeczeństwu, nie 
odrzucam z góry rozwiązań kompromi-
sowych, czyli takich, które pozwolą na 
osiągnięcie efektu częściowego. 

Takie podejście pozwoliło mi na anali-
zowanie różnych wariantów i ocenę ich re-
alności. Dzięki temu pojawił się wariant, 
który przy stosunkowo umiarkowanych 
kosztach, pozwoliłby na przeznaczenie 
około 15 ha na funkcje społeczne, przy-
rodnicze i edukacyjne, około 3 ha na tzw. 
powierzchnię biologicznie czynną i około 
2 ha pod zabudowę kubaturową, drogę do-
jazdową i parking. Inaczej mówiąc, poprzez 
„utwardzenie” 2 ha, czyli 10% tego gruntu, 
pozostałe około 18 ha zostałoby urządzone 
zielenią w zgodzie z wymogami ekologicz-
nymi, z czego 15 ha udostępnione do po-
wszechnego korzystania społeczeństwu. 
Takie rozwiązanie uznaję za najbardziej re-
alne, w którym byłoby możliwe znaczące 
obniżenie kosztów rewitalizacji, poprzez 
tzw. nasadzenia kompensacyjne, do któ-
rych zobowiązana jest firma Gas System, 
budowniczy rurociągu biegnącego opodal 
przedmiotowego terenu. O tym rozwią-
zaniu pozytywnie wypowiadało się wielu 
mieszkańców, wiele osób publicznych, 

w tym członkowie Rady Naukowej KPN, 
członkowie Komisji Ochrony Środowiska 
i władze Dzielnicy Bemowo i wiele innych 
osób, z którymi rozmawiałem w tej spra-
wie od kilku miesięcy. Owszem nie wszy-
scy wyrażali podobny pogląd, ale ci prze-
ważnie sądzili, że na tym terenie rosną 
drzewa Lasu Bemowskiego. Jednym sło-
wem, miałem podstawy do tego, żeby są-

... poprzez „utwardzenie”  
2 ha, czyli 10% tego gruntu, 
pozostałe około  
18 ha zostałoby urządzone 
zielenią w zgodzie 
z wymogami ekologicznymi, 
z czego 15 ha udostępnione 
do powszechnego 
korzystania społeczeństwu. 
Takie rozwiązanie uznaję 
za najbardziej realne, 
w którym byłoby możliwe 
znaczące obniżenie kosztów 
rewitalizacji, poprzez tzw. 
nasadzenia kompensacyjne, 
do których zobowiązana 
jest firma Gas System, 
budowniczy rurociągu 
biegnącego opodal 
przedmiotowego terenu. 

... nasze społeczeństwo, 
jak i mieszkańcy Bemowa, 
praktycznie bez większej 
reakcji zaakceptowali 
budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia, 
który będzie przebiegał 
przez całą długość Lasu 
Bemowskiego tj. około 4 km. 
Do tego celu będzie wycięte 
około 10 ha zdrowego 
lasu, o czym wielokrotnie 
informowaliśmy 
mieszkańców w naszych 
mediach. 
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dzić, że taki sposób rewitalizacji będzie 
powszechnie akceptowany. 

Pogląd ten był wzmocniony faktem, że 
nasze społeczeństwo, jak i mieszkańcy Be-
mowa, praktycznie bez większej reakcji za-
akceptowali budowę gazociągu wysokiego 
ciśnienia, który będzie przebiegał przez 
całą długość Lasu Bemowskiego tj. około 
4 km. Do tego celu będzie wycięte około 
10 ha zdrowego lasu, o czym wielokrotnie 
informowaliśmy mieszkańców w naszych 
mediach. Zatem, chyba zgodzicie się Pań-
stwo ze mną, że  skoro niemal w tym samym 
miejscu pewna inwestycja, która wymaga li-
kwidacji około 10 ha lasu nie wzbudza kon-
trowersji, to rewitalizacja zdegradowanego 
terenu wraz zabudową około 2 ha w miejscu 
gdzie nie ma drzew, też powinna spotkać 
się z aprobatą. Tym bardziej, że pozostała 
powierzchnia zostałoby urządzona tak, jak 
pozostała część Parku Leśnego. 

Jednak tak się nie stało. Ale demo-
kracja rzecz święta, jej werdykty mu-
szą być respektowane, tu nie ma wąt-
pliwości jakiego rozwiązania domagają 
się zainteresowani mieszkańcy. Trzeba 
oddać uznanie organizatorom akcji skła-
dania wniosków do zmiany studium, ich 
liczba 836 podpisana przez 1151 osoby, 
jak i  jednomyślność muszą robić wra-
żenie. Moja główna refleksja jest taka, 
że uzasadnienie wszystkich wniosków 
przeciw zmianom studium, jest bardzo 
zbliżone do mojej argumentacji. Różnica 
dotyczy właściwie tylko jednej kwestii. 
Mój wariant zakłada urządzenie ok. 90% 
powierzchni terenu w sposób wyrażany 
we wnioskach cyt. „…wniosek zawiera po-
stulat, aby teren ponownie stał się własno-
ścią publiczną np. Skarbu Państwa i z wy-

korzystaniem środków Unii Europejskiej 
został zrekultywowany, zalesiony i tak za-
gospodarowany aby podnieść walory przy-
rodnicze Parku Leśnego Bemowo, a nie je 
degradować. Teren powinien więc być za-
gospodarowany na cele leśne, spacerowe, 
rekreacyjne, powinno się odpowiednio za-
gospodarować pozostałości fortyfikacyjne 
i udostępniony do spędzania wolnego czasu 
mieszkańcom wraz z rodzinami.” Ja iden-
tyfikuję się z tymi postulatami, różnica 
dotyczy jednie zagospodarowania 2 ha, 
czyli ok. 10% powierzchni przedmioto-
wego terenu. W mojej ocenie chcąc ten 
teren w sposób cywilizowany zrewitali-
zować, trzeba ponieść określone koszty. 
Jestem zdania, że warto ponieść koszt 
polegający na zabudowie 10% terenu, by 
pozostałe 90% móc ucywilizować i  le-
galnie z niego korzystać. Wariant drugi 
zakłada odkupienie całego terenu przez 
Skarb Państwa i następnie zagospodaro-
wanie go jak tereny przyległe. Z całym 
szacunkiem dla szlachetności tej idei, 
trzeba zauważyć, że po pierwsze jest to 
bardzo trudne, a po drugie, gdyby na-
wet było realne, to bardzo kosztowne. 
W mojej ocenie odkupienie terenu przez 
Skarb Państwa jest nierealne i należy je 
zaliczyć do kategorii pobożnych życzeń, 
ale mój główny oponent uważa inaczej, 
więc musimy pozostać przy swoich oce-
nach. Demokracja przemówiła, sprawa 
zamknięta, a teren dalej leży odłogiem.

Najbardziej żałuję tego, że to ostatni 
zdegradowany teren w gminie, który jak 
podpowiada moje doświadczenie  prawdo-
podobnie pozostanie takim jeszcze długo. 
Na dodatek, teren ten nie tylko szpetnie 
wygląda. Sypiące się budowle wojskowe, 
wystające druty zbrojeniowe, rdzewiejący 
drut kolczasty, sterty odpadów itp. będą 
z czasem stwarzać rosnące zagrożenie dla 
wchodzących na ten teren. Tu warto nad-
mienić, że w obecnym stanie wchodzenie 
na ten teren osobom nieuprawnionym jest 
nielegalne, choć chyba nie do zatrzymania.  

Nasza gmina z racji położenia, należy 
do tych, które są narażone na degrada-
cję swoich terenów poprzez zasypywa-
nie stawów, rowów, zagłębień, lasów 
itp. W latach dziewięćdziesiątych obraz 
gminy był zgoła odmienny od obecnego. 
Niemal wszystkie stawy, obrzeża lasów 
itp. były dzikimi wysypiskami, głównie 
odpadami gabarytowymi, takimi jak lo-
dówki, meble, opony, gruz itp. Przez 

wiele lat prowadziliśmy likwidację tych 
wysypisk, nie było to proste, ponieważ 
po uprzątnięciu terenu, nocami przywo-
żono następne porcje odpadów i proce-
der zdawał się nie mieć końca. Olbrzymie 
ilości odpadów zostały z gminy usunięte. 
Dla przykładu w samym środku Starych 
Babic, w miejscu obecnego parku, były 

zgromadzone odpady w ilości ponad 40 
dużych wywrotek. Ale były też znacznie 
większe, nie liczyłem ich liczby, ale było 
ich kilkadziesiąt. Z czasem udało się sy-
tuację opanować i obecnie próby zanie-
czyszczenia są natychmiast likwidowane. 

Od wielu lat możemy poszczycić się 
opinią czystej gminy. Doprowadzenie do 
takiego stanu nie było ani proste, ani ta-
nie i trwało wiele lat. Moim zamierzeniem 
było zagospodarowanie terenu w Jano-
wie tak, aby spełniał ten standard. Już 
za kilka miesięcy MPO zakończy rekul-
tywację wysypiska Radiowo. Gmina do-
łożyła starań, żeby ta rekultywacja była 
przeprowadzona na wysokim poziomie. 
Nie są znane jeszcze całkowite koszty 
tego przedsięwzięcia, ale na koniec roku 
2015 było to ponad 70 mln zł. 

Oznacza to, że po zakończeniu re-
kultywacji Radiowa, w gminie pozosta-
nie tylko jeden teren wymagający rekul-
tywacji. Wielka szkoda, że nie udało się 
doprowadzić do tego, by nasza gmina 
była całkowicie uwolniona od miejsc zde-
gradowanych. Moim zdaniem ten stan 
utrzyma się jeszcze długi czas, może po-
zwolić rządzącym na zmianę prawa bu-
dowalnego, a w efekcie na zabudowę ko-
mercyjną na całym opisywanym terenie. 
Wtedy głos demokracji może nie być już 
brany po uwagę, bo gmina nie będzie już 
dysponowała mandatem w tej sprawie. 

kRzySztof tuREk

Wójt GMIny StaRE babICE

foto: Ib

Jestem zdania, że warto 
ponieść koszt polegający 
na zabudowie 10% terenu, 
by pozostałe 90% móc 
ucywilizować i legalnie 
z niego korzystać. 

Optymalnie byłoby, gdyby 
teren ten stał się własnością 
publiczną, a opiekę nad 
nim przejęłyby Lasy 
Miejskie, czyli operator 
sąsiedniego Parku Leśnego 
Bemowo. Znając jednak 
wszelkie uwarunkowania, 
oceniam, że doprowadzenie 
do takiego stanu jest 
praktycznie nierealne.
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Podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego stwarza zagrożenie również dla 
dzikich zwierząt

drut kolczasty znajdujący się w zaroślach

metalowe elementy wystające z ziemiNiebezpieczne wnętrza zabudowań

Wnętrze jednego z bunkrówZdewastowane zabudowania wojskowe. Na terenie działki znajduje się ich 
aż 19

kiedy zostanie ucywilizowany  
prywatny teren na nieruchomości  
w janowie?
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„Dziecięce lata są górami,
w których rzeka życia bierze
początek, rozpęd i kierunek...”
Janusz Korczak

Drodzy Rodzice i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli!
Za nami blisko 2 lata intensywnej pracy, dzięki której po-
wstała Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli. jest to 
największa inwestycja dla uczniów w historii Gminy Stare 
Babice. kiedy gminni włodarze zaproponowali mi zorga-
nizowanie nauczania w powstającej szkole, na początku 
byłam pełna obaw. Zdawałam sobie sprawę, że oczekiwa-
nia będą ogromne, zarówno ze strony władz gminnych, jak 
i rodziców uczniów.  Praca z młodzieżą, zarówno w gim-
nazjum w koczargach Starych jak i w stowarzyszeniu, na-
uczyła mnie wiary w siebie i we własne możliwości. dla-
tego zdecydowałam się podjąć realizacji tego zadania.

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką, 
na miarę XXI wieku. Myślę, że najno-
wocześniejszą w powiecie. Uczniowie 
będą mogli korzystać z  wielu sal: do 
prób muzycznych, widowiskowej, do 
zajęć plastycznych, językowych, czy 
wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz 
z boiskiem sportowym. W klasach oprócz 
tradycyjnych tablic przewidziano doty-

kowe tablice elektroniczne, które ułatwią 
korzystanie z multimediów. Naszym ce-
lem jest, aby uczniowie otrzymali dobre 
wychowanie, rzetelną naukę, sprawność 
fizyczną, zaangażowanie społeczne i po-
godę ducha osadzoną w kulturze. Zmie-
rzamy do tego, aby uczniowie byli sa-

modzielni, potrafili podejmować decyzje 
i świadomie korzystali z dobrodziejstw 
otaczającego świata. Chcemy, aby nasza 
szkoła była nie tylko miejscem rozwoju 
intelektualnego, ale również podwórkiem 
tzn. przestrzenią rozwijania swoich zain-
teresowań i pasji oraz domem, w którym 
każdy czuje się potrzebny, szanowany 
i kochany. 

Jak to osiągnąć? Wszystkim naszym 
uczniom od klasy I do VIII dodajemy  
2 godziny języka angielskiego tygodniowo, 
1 godzinę matematyki lub 1 godzinę wy-
chowania fizycznego tygodniowo. Dla 
uczniów klas „0” wydzielono specjalną 
strefę, będą mieli oni zapewnioną opiekę 
świetlicową, 2 godziny języka angielskiego 
tygodniowo oraz pełne wyżywienie. Za-
jęcia dla klas 1-3 poprowadzą specjaliści 
od muzyki, plastyki, wychowania fizycz-
nego, informatyki i języka angielskiego.

Dodatkowo oferujemy gimnastykę ko-
rekcyjną, wydzieloną bezpieczną strefę 
dla uczniów, czy świetlicę z pokojem ci-
szy i możliwością odrabiania lekcji. W kla-
sach 4-8  uczniowie będą mogli wybrać 
drugi język nowożytny: niemiecki lub 
rosyjski oraz skorzystać z różnorodnych 
zajęć dodatkowych, w ramach których 
będą współpracować z różnymi orga-
nizacjami, szkołami, czy instytucjami. 

Wszyscy uczniowie otrzymają również 
wsparcie logopedy, pedagoga, psycho-
loga, reedukatora i wychowawcy. 

31 sierpnia 2017 r. przed nami. Na ten 
dzień zaplanowane jest przekazanie czę-
ści szkolnej kompleksu szkolno-dydaktycz-
nego w Zielonkach-Parceli. Nauczyciele 
i kadra pedagogiczna są już gotowi do roz-
poczęcia roku szkolnego. Wraz z  persone-
lem niepedagogicznym kończą prace nad 
organizacją roku, by przyjąć Państwa dzieci 
w dniu 4 września. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią rok szkolny rozpoczynamy 
o godz. 9:00 (klasy 4-8) oraz 11:00 (klasy 
0-3). Razem z Państwem oraz uczniami 
stworzymy nowy zespół. Dlatego liczę 
na Państwa pomoc - gdyby ktoś z Rodzi-
ców chciał włączyć się ze swoją pozytywną 
energią, pomysłami, kreatywnością zapra-
szam do bezpośredniego kontaktu i pro-
szę o współpracę. Zgłaszajcie Państwo do 
mnie swoje uwagi i spostrzeżenia – wspól-
nie stwórzmy społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Zielonkach-Parceli. 

Hanna DoMaŃSka

foto: Ib

Chcemy, aby nasza szkoła 
była nie tylko miejscem 
rozwoju intelektualnego,  
ale również podwórkiem 
tzn. przestrzenią 
rozwijania swoich 
zainteresowań i pasji 
oraz domem, w którym 
każdy czuje się potrzebny, 
szanowany i kochany. 

Informujemy, że ruszyła strona internetowa 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. 
Zachęcamy do odwiedzin: 
www.szkola-zielonki.edupage.org
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 foto: Pk z 16.08.2017 r.

Przed pierwszym dzwonkiem...  
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
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W mariewie otwarto nowy plac zabaw dla dzieci trwa remont ulicy Sobieskiego w Borzęcinie dużym (dW721)

modernizacja placu zabaw w Borzęcinie dużym: dodano piramidę linową, 
huśtawkę, piaskownicę oraz przebudowano ogrodzenie

Wymieniono nawierzchnię chodnika przy przedszkolu w Starych Babicach

modernizacja placu zabaw w Zielonkach-Parceli (wybudowano linarium oraz 
przebudowano ogrodzenie i ścieżki)

Wybudowano wiatę przystankową przy Placu Chopina w Borzęcinie dużym

z gminy (w skrócie)

 foto: uGSb
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Czy za wywóz odpadów zapłacimy 
więcej?
Poprawki procedowane przez Sejm rP w ustawie o odbiorze 
odpadów miały z założenia poprawić jakość odbioru i skła-
dowania odpadów, które codziennie wytwarzamy. jednak 
nie ma nic darmo – musi za nie z własnej kieszeni zapłacić 
podatnik.

Ustawodawca na przestrzeni ostatnich 
lat wprowadził wiele zmian w ustawie 
o odbiorze odpadów. Wiele z nich wpły-
nęło na podniesienie kosztów. Systemy 
są ekologiczne i nowoczesne, ale przez to 
droższe. Dlatego firmy zajmujące się „wy-
wozem śmieci” podnoszą ceny za swoje 
usługi. A gminy mają coraz mniej narzę-
dzi do obniżania tych cen:
•	 	na przestrzeni ostatnich lat zabro-

niono gminom przekazywania odpa-
dów do innych zakładów niż RIPOK 
(Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych),

•	 	w  2017 r. nakazano obowiązkową 
segregację pięciu grup odpadów  
(zamiast dotychczasowych trzech),

•	 	stale podnoszone są składki ustalane 
przez urząd marszałkowski, tzw. stawki 
za gospodarcze korzystanie ze środo-
wiska (w tym m.in. za składowanie od-
padów). Są one podnoszone skokowo 
(coroczny wzrost od obecnych 100 zł, 
do 120 zł, 170 zł i 270 zł za tonę w la-
tach kolejnych), co również wpływa na 
wzrost kosztu odbioru odpadów.

Część gmin podwarszawskich odbiera 
jeszcze odpady „na starych zasadach” 
i jest przed ogłoszeniem przetargu wg. 
nowych wytycznych. Nasza gmina, jako 
jedna z pierwszych 16 czerwca br. ogłosiła 
przetarg  dotyczący zamówienia na odbiór 
i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodli-
wienie) odpadów komunalnych z nierucho-
mości z terenu gminy Stare Babice przez 
kolejne 28 miesięcy.  Na ten cel w gminnym 
budżecie przeznaczono 6 717 996, 90 zł na 
kolejne 28 miesięcy. Mimo, że przetarg skie-
rowany był do firm działających nie tylko 
na terenie Polski, ale również pozostałych 
krajów Unii Europejskiej, zgłosiło się je-
dynie dwóch wykonawców – były to firmy 
BYŚ oraz SUEZ (dawniej SITA). Koszt usługi 
zaproponowany przez Firmę BYŚ wyniósł 
9 676 497 zł, a firmy SUEZ 10 690 686, 72 zł.  
Brakowało więc blisko 3 mln zł, po-
nadto stawka wywozu odpadów na jed-
nego mieszkańca mogła wzrosnąć do 
blisko 20 zł od osoby. Dlatego 4 sierpnia 
br. wójt Krzysztof Turek ogłosił unieważnie-
nie przetargu na wywóz odpadów komunal-
nych od mieszkańców Gminy Stare Babice. 

W porównaniu z rokiem 2015, w gmin-
nym budżecie dołożono blisko 700 000 
zł na ten cel, przewidując wzrost kosz-
tów tej usługi. Spodziewanych oszczęd-
ności nie przyniosła podjęta w 2016 r. 
przez wójta i gminnych radnych decy-
zja o zakupie przez gminę pojemników 
na odpady.

Obecnie wiele gmin podwarszawskich 
boryka się z podobnym problemem. Unie-
ważniono tam przetargi, ponieważ oferty 
przekroczyły budżet. Np. w Konstancinie 
kwota zaoferowana przez wykonawcę prze-
kroczyła budżet o blisko 6 mln zł, w Błoniu 
prawie 3 mln, w Sulejówku blisko 2 mln.

Obecna umowa z firmą BYŚ kończy 
się 31 sierpnia. Unieważnienie przetargu 
oznacza ogłoszenie nowego. Ponieważ 
gmina ma obowiązek odbierać odpady od 
Mieszkańców, do momentu wyłonienia 
wykonawcy zostanie podpisana umowa 
na tymczasowy odbiór odpadów.

Co jeszcze można zrobić? Wzrost cen 
to również nasza „zasługa”, Gmina Stare 
Babice jest bowiem w czołówce gmin pod-
warszawskich w ilości produkowanych od-
padów – blisko 900 ton miesięcznie. To 
oczywiście tylko statystyka, ale firmy bio-
rące udział w przetargach, na tym opie-
rają swoje kalkulacje.

oPRaC. Pk na PoDStaWIE DanyCH REfERatu 

oCHRony ŚRoDoWISka uGSb

zaktualizuj deklarację za gospodarowanie odpadami
Pracownicy urzędu gminy weryfikują 

dane zawarte w złożonych „Deklaracjach 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi”. Kontrola polega m.in. 
na sprawdzeniu ilości osób zamieszkujących 
daną posesję oraz terminowości wnosze-
nia opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Aktualnie stawka płatności za odpady 
od osoby za miesiąc wynosi: segregowane – 
12,00 zł, niesegregowane – 25,00 zł. Opłaty 
należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca, 
za miesiąc poprzedni, na indywidualny nu-
mer rachunku bankowego. Należy pamiętać, 

że wnoszenie opłaty za odbiór odpadów ko-
munalnych ze znacznym opóźnieniem spo-
woduje wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w celu odzyskania należności. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach Właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć do wójta de-
klarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nie-
ruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpa-
dów komunalnych. Natomiast w przypadku 

zmiany danych np. ilość osób zamieszku-
jących, właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w terminie  
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W  przypadku wątpliwości dotyczą-
cych opłaty za odbiór odpadów komunal-
nych, prosimy kontaktować się z pracowni-
kami urzędu gminy osobiście, ul. Rynek 32  
w Starych Babicach, pok. nr 9., telefonicznie 
pod numerem: (22)730 80 90 lub 506 587 282, 
albo za pomocą poczty elektronicznej na  
adres: odpady@stare-babice.waw.pl.

tEkSt: PG
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z sesji rady Gminy Stare Babice
29 czerwca 2017 r. w sali konferencyj-
nej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 
odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Podczas sesji radni 
podjęli 17 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIII/319/17 z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2016 rok.

2. Uchwała Nr XXXIII/320/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok.

3. Uchwała Nr XXXIII/321/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2017 rok. 

4. Uchwała Nr XXXIII/322/17 z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2017-2027. 

5. Uchwała Nr XXXIII/323/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu.

6. Uchwała Nr XXXIII/324/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie zali-
czenia istniejących dróg na obsza-
rze Gminy Stare Babice do katego-
rii dróg gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu.

7. Uchwała Nr XXXIII/325/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie scalenia 
i podziału nieruchomości położonych 
w Borzęcinie Dużym – kompleks 1.

8. Uchwała Nr XXXIII/326/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie stano-

wiska dotyczącego użyczenia nie-
ruchomości składającej się z dzia-
łek o nr ewidencyjnych 617/1, 617/6 
i 618/8 dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Borzęcinie Dużym.

9. Uchwała Nr XXXIII/327/17 z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie Umowy 
Partnerskiej pomiędzy Gminą Stare 
Babice, a Miastem stołecznym War-
szawą, dotyczącej realizacji pro-
jektu pn. Promocja gospodarcza 
Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (WOF Expo).

10. Uchwała Nr XXXIII/328/17 z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie Umowy 
Partnerskiej pomiędzy Gminą Stare 
Babice, a Miastem stołecznym War-
szawą, dotyczącej realizacji projektu 
pn. Wirtualny Warszawski Obszar 
Funkcjonalny (Virtual WOF).

11. Uchwała Nr XXXIII/329/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie Porozumie-
nia Partnerskiego w sprawie współ-
pracy gmin na rzecz przygotowania 
i realizacji Projektu budowy ście-
żek rowerowych wraz z infrastruk-
turą rowerową, w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych  
w Warszawskim Obszarze Funk-
cjonalnym przeznaczonych do do-
finansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

12. Uchwała Nr XXXIII/330/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

13. Uchwała Nr XXXIII/331/17 z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie wpro-
wadzenia zakazu sprzedaży, poda-
wania, spożywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Stare Babice.

14. Uchwała Nr XXXIII/332/17 z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie wy-
różnienia osób szczególnie zasłu-
żonych dla wspólnoty samorządo-
wej Gminy Stare Babice.

15. Uchwała Nr XXXIII/333/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie założenia Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach Parcele.

16. Uchwała Nr XXXIII/334/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolnego.

17. Uchwała Nr XXXIII/335/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie dowozu 
uczniów do szkół prowadzonych 
przez Gminę Stare Babice.

Ze szczegółami uchwał można za-
poznać się na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Stare Babice: 
www.bip.babice-stare.waw.pl

oPRaC: Ib

Stare Babice dn. 07.07.2017 r. 

zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice o scaleniu 
i podziale nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży  

Urząd Gminy Stare Babice,  zawiadamia, że została podjęta 
uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Gminy Stare Babice  z  dnia 
29.06.2017r w sprawie scalenia i podziału  nieruchomości po-
łożonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 1, obejmujący 
działki  przed scaleniem o nr ew. : 403, 404,  409, 411, 412, 413/5, 
416/1,417/1, 420/2, 423, 425, 428, 429, 433/1, 443/3, 443/4, 443/5, 
444/4, 446/4, 448/3, 666 i 678 oraz część działki 401, 402, 405/2, 
408, 410, 414, 415/3, 416/2, 417/2, 418, 419, 421/2, 424, 426, 427, 
430, 432/2, 432/3, 434, 435, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441, 442, 
443/2, 445, 657 i  671.

Stare Babice dn. 21.06.2017 r. 

zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nie-
ruchomości położonych we wsi Borzęcin Mały  

Urząd Gminy Stare Babice,  zawiadamia, że została pod-
jęta uchwała Nr XIX/186/16 Rady Gminy Stare Babice  z  dnia 
30.06.2016r o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości 
we wsi Borzęcin Mały – kompleks 1, obejmujący działki  89/14, 
90/12, 91/4, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 96/1, 366,367, 368, 369,370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 117/4, 117/8, 117/7, 117/6, 117/5, 117/3, oraz 
cześć działek 85/1, 86/1, 87/1, 88/3, 89/13, 90/8, 90/9, 90/20, 
91/5, 91/10, 92/5, 93/7, 93/1, 94/5, 95/1, 96/3, 145/1, 98/1, 99/3, 
100, 103, 104, 365, 390, 110, 111, 113, 114/2, 115, 116, 109/2 i 97.
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na babickie skarby trzeba 
jeszcze poczekać … 
Obok babickiego kościoła parafialnego, 
na terenie przeznaczonym pod kolejną 
inwestycję (parking) w  lipcu zostały 
przeprowadzone badania archeologiczne 
zlecone przez konserwatora zabytków. 
Eksplorowana powierzchnia wynosiła 
około 25 arów. Teren odkrywano me-
chanicznie za pomocą ciężkiego sprzętu,  
a prace czyszczące, pogłębiające i eksplo-
racyjne prowadzono ręcznie.

Większość znalezionych obiektów po-
chodzi z drugiej połowy XX wieku. Są to 
materiały zabytkowe bez wartości arche-
ologicznej: ceramika, fajans, szkło, poje-
dyncze kości zwierzęce, fragmenty cegieł. 

Ponadto pozyskano 8 fragmentów 
ceramiki nowożytnej z XVIII/XIX w., 
oraz trzy monety: szeląg Augusta III (ok. 
1755 r.), półtorak Hieronymusa I Bona-
parte (Królestwo Westwalii 1808 r.) oraz 
zniszczoną niezidentyfikowaną monetę 
z XIX w.

Pomimo, że badany teren nie skrywał 
wielkich skarbów, to jednak ze sprawoz-
dania archeologa Marka Czarneckiego 
wyczytać można wiele informacji, które 
mogą okazać się ciekawe dla osób z bo-
gatą wyobraźnią. Interesująca jest zna-
leziona tu moneta Hieronymusa I Bona-
parte, brata Napoleona Bonaparte, króla 
sztucznie utworzonego Królestwa West-
falii (1807-1813). Moneta jest prawdopo-
dobnie śladem przemarszu/stacjonowa-
nia wojsk francuskich i sprzymierzonych 
w latach 1807-1813. Z kolei miedziany sze-
ląg Augusta III Sasa wybijany bez zgody 
polskiego sejmu w Saksonii i rozprowa-
dzany w Królestwie Polskim psując tym 
samym monetę polską, poświadcza jedy-
nie osadnictwo babickie związane z ko-
ściołem w połowie XVIII wieku.

W XIX/XX w. badany obszar był praw-
dopodobnie placem zagospodarowanym 
jako miejsce postojowe dla zaprzęgów 
konnych zjeżdżających do kościoła na od-
pusty i jarmarki, być może placem handlo-
wym. W XX w. na badanym obszarze ist-
niało siedlisko, które być może powstało 
wcześniej. Pozostałości drewniano-glinia-
nej chaty oraz przyległych komórek zni-
welowano na pocz. lat 90-tych XX wieku. 
W południowej części obszaru badań od-
słonięto skupisko jam śmietniskowych 
i piwniczek powiązanych zapewne z tym 
siedliskiem.

Prace archeologiczne zostały zakoń-
czone, a teren zwolniony z ochrony kon-
serwatorskiej. Można zatem przystąpić 
do planowania dalszych inwestycji w tym 
miejscu, a na babickie skarby przyjdzie 
nam jeszcze poczekać.

tEkSt: Ib

foto: MaREk CzaRnECkI

XIII edycja festiwalu „W krainie Chopina”
Tradycyjnie w babickim kościele 

parafialnym odbył się Koncert Inau-
guracyjny Festiwalu „W Krainie Cho-
pina”. Organizatorem festiwalu jest 
Towarzystwo Muzyczne im. K. Wił-
komirskiego prowadzone przez Ma-
riusza i Ewę Dżyga oraz gminy Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego 
i okolicznych powiatów.

Koncert Inauguracyjny rozpoczął się 23 
czerwca o godz. 21:00. Współorganizatorem 
była Gmina Stare Babice oraz Parafia pw. 

Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. 
Muzyczną wędrówkę po Krainie Chopina 
zapoczątkowała dedykacja dla niedawno 
zmarłego założyciela i wieloletniego dy-
rektora Warszawskiej Opery Kameralnej 
- Stefana Sutkowskiego. Był on niezwykle 
zasłużonym dla życia muzycznego i kul-
tury narodowej artystą. W piątkowy wie-
czór przed babicką publicznością zgroma-
dzoną w kościele parafialnym wystąpili: 
Justyna Stępień – sopran, Rafał Grozdew 
– tenor, Katarzyna Pawłowska – mezzoso-

pran, Tomasz Raff – bas, Dariusz Zimnicki 
– dyrygent oraz Chór Tibi Domine i Orkie-
stra Kameralna Filharmonii Narodowej. Za-
prezentowali oni następujące utwory mu-
zyczne:  Lodovico da Viadana - Exultate 
justi, Joseph Rheinberger - Prope est Do-
minus, Dariusz Zimnicki - Kleszczmy rę-
koma, Ralph Manuel – Alleluia, Josep Vila 
- Sanctus-Benedictus, Wolfgang Amadeus 
Mozart - Nieszpory uroczyste /Vesperae 
solennes de confessore/ KV 339. 

Patronat nad piątkowym koncertem 
objął wójt Krzysztof Turek, a sponsorem 
pokazu sztucznych ogni po koncercie była 
firma „Tropic”. Do dnia 13 sierpnia odbyło 
się jeszcze 6 koncertów w ramach festiwalu: 
w Strzyżewie, Laskach (dwukrotnie), Le-
oncinie, Izabelinie oraz w Pałacu Lasotów 
w Zielonkach-Parceli. 

 tEkSt: Pk

zDjęCIa: jaCEk kłoPotoWSkI
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Scena Letnia

W tym roku organizacją wydarzeń w ramach Sceny Letniej  
zajęli się wspólnie Fundacja Na Przekór oraz Gmina Stare 
Babice. Prezes Fundacji - Pani Hanna Domańska po zebraniu 
doświadczeń z zeszłorocznej edycji, wzięła pod uwagę sugestie 
mieszkańców. Tegoroczną ofertę wzbogacono o nowe wydarze-
nia, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. 

Coś w dur i w moll, czyli muzyka dla każdego. W ramach 
Sceny Letniej 2017 zaplanowano wiele koncertów muzycznych. 
Odbiorcy chwalili ich różnorodność – od skocznych rytmów di-
sco, przez arie i operetki, muzykę etniczną, bluesa i rocka, folk-
lor miejski, przeboje światowego kina, po muzykę góralską. Wy-
stępy choć różniły się repertuarem, pod względem wykonania 
stały zawsze na wysokim poziomie. O gustach jak wiadomo się 
nie dyskutuje, ale kierujemy ukłon w stronę organizatorów za 
trafny dobór artystów i zespołów.  Dzięki temu budujemy markę 
zarówno babickiej sceny letniej, jak i naszej gminy.

Bez biletu do teatru. Często mówi się, że jeśli coś jest za 
darmo, jest niewiele warte. Scena Letnia zaprzecza temu twier-
dzeniu. Mimo, że spektakle przygotowane na ten sezon były 
bezpłatne, to aktorzy wywiązali się ze swojego zadania bar-
dzo rzetelnie. Spotkaliśmy się  po raz kolejny z Teatrem Wo-
dzisławskiej Ulicy, którego spektakl w zeszłym roku otwie-
rał Scenę Letnią, zagościł u nas również Teatr Wit-Wit, który 
przygotował przedstawienia zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. A skoro już o milusińskich mowa…

Niedziela dla dzieci. Dziś już nikogo nie dziwi pytanie ba-
bickiego rodzica zadane w lipcu lub sierpniu: Czy w niedzielę 
idziemy na spektakl dla dzieci? Scenę Letnią bardzo polubili 
najmłodsi, dla nich przygotowano w tym roku wiele atrakcji. 

Scena Letnia 2017, czyli
jest takie miejsce w Starych Babicach, które powoli staje się kulturalną wizytówką naszej 
gminy w całym powiecie. Znakomicie uzupełnia ofertę gminnych wydarzeń kulturalnych, 
a przez swoją formułę miejsca otwartego, spełnia warunek dostępności dla każdego 
mieszkańca. drodzy Czytelnicy – oto Scena Letnia.
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Scena Letnia

babickie spotkania z kulturą
Były to m.in. spektakle teatralne, które oprócz rozrywki za-
pewniały również odrobinę edukacji. Po raz pierwszy odbyło 
się również wiele zajęć warsztatowych, zarówno w plenerze 
babickiego parku, jak i Klubie Mieszkańca na terenie Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach. Podczas zajęć dzieci dowie-
działy się wielu pożytecznych rzeczy, m.in. poznawały wartość 
pieniądza, zasady udzielania pierwszej pomocy czy też bezpie-
czeństwa nad wodą. Cieszy więc fakt, że oferta zajęć dla naj-
młodszych, szczególne w okresie wakacyjnym jest stale powięk-
szana, a i rodzicie mogą chwilę odetchnąć od swoich pociech.

Siła ciała i umysłu. Tegoroczna Scena Letnia to nie tylko 
weekendowe spektakle, koncerty czy warsztaty. Organizatorzy 
przygotowali dla mieszkańców także ofertę rozwoju ducha i ciała. 
W ciągu tygodnia w dogodnych godzinach (szczególnie dla osób 
pracujących) na treningach spotykały się Panie z Klubu Aktyw-
nych Kobiet. Po okiem trenerki wykonywały ćwiczenia fizyczne 
i oddechowe, które nie tylko poprawiały samopoczucie, ale i fi-
gurę. Zainteresowani mieszkańcy skorzystali również z możli-
wości poznania tajników jogi - te zajęcia przyciągnęły zarówno 
początkujących, jak i znających już tę technikę relaksacji.

Gmina bez kina? W tym roku nie zapomniano również 
o fanach X Muzy. Specjalnie dla nich przygotowano Babickie 
Kino Na Leżakach, czyli Nocny Maraton Filmowy. Jeszcze raz 
okazało się, że babicki park jest na tyle uniwersalny, że można 
tam również wyświetlać filmy! Ten pomysł szczególnie przycią-
gnął młodzież, która w portalach społecznościowych wyrażała 
swoja aprobatę dla takiej formy spędzania czasu.

Na koniec warto zapytać: jakie korzyści przynosi organi-
zacja Sceny Letniej dla gminy? To miejsce i wydarzenie po-
siada ogromny potencjał, z którego korzystają mieszkańcy. 
Trzeba nim umiejętnie kierować w latach kolejnych. W tym 
roku Hannie Domańskiej – Prezes Fundacji Na Przekór udało 
się to znakomicie.

tEkSt: Pk

foto: Ib, Pk, PauLIna MatEuSIak,  

jaCEk kłoPotoWSkI
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kultura

obchody 73. rocznicy Powstania 
Warszawskiego 
1 sierpnia 2017 r. minęły 73 lata, odkąd wybuchło Po-
wstanie Warszawskie, jedno z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Polski. Przez 63 dni osamotnieni po-
wstańcy stawiali zbrojny opór niemieckiemu okupantowi, 
walcząc nie tylko z żołnierzami niemieckimi, lecz także 
z poczuciem bezsilności wobec braku inicjatywy ze strony 
Armii Czerwonej stojącej na prawym brzegu Wisły. W lipcu 
wspominaliśmy te wydarzenia.

uroczysty koncert na Scenie 
Letniej
29 lipca na Scenie Letniej w babickim 
parku odbył się wyjątkowy koncert pn. 
„Popiół i  diament – Bohaterom walk 
o  wolność i  niepodległość”. Wystąpił 
kwartet smyczkowy z towarzyszeniem 
instrumentu klawiszowego oraz śpiewa-
jących solistów. Zgromadzona publicz-

ność usłyszała wiele pieśni patriotycz-
nych i utworów tematycznie związanych 
z Powstaniem Warszawskim, wśród nich 
m.in. motyw przewodni z serialu „Polskie 
drogi”, czy „Rotę”. W koncercie uczest-
niczyli w większości mieszkańcy naszej 
gminy, którzy wspominali również udział 
w  powstaniu Grupy Armii Krajowej 
„Kampinos”, kontrolującej pod koniec 
sierpnia 1944 r. część puszczańskich te-
renów. Obszar ten nazywany „Niepodle-
głą Rzecząpospolitą Kampinoską” miał 
swoją „stolicę” we wsi Wiersze, gdzie sta-
cjonowało dowództwo oddziału. Między 
29 lipca a 29 września 1944 r. oddziały 
Grupy „Kampinos” stoczyły z Niemcami 
47 bitew i potyczek. Wiążąc przez blisko 
dwa miesiące znaczne siły niemieckie, 

Grupa „Kampinos” odciążała powstańczą 
Warszawę, a w szczególności żoliborskie 
zgrupowanie ppłk. „Żywiciela”. Obec-
ność w puszczy silnego partyzanckiego 
zgrupowania uniemożliwiła Niemcom 
korzystanie z bezpiecznych i dogodnych 
leśnych traktów wiodących z  Leszna 
i Warszawy do Kazunia i Modlina oraz 
stworzyła zagrożenie dla ważnej niemiec-

kiej linii komunikacyjnej, jaką była szosa 
Warszawa – Modlin. Babicka publiczność 
wraz z zastępcą wójta Marcinem Zającem 
oraz artystami wspólnie zaśpiewała część 
utworów upamiętniających wydarzenia 
z 1944 r.

bemowskie uroczystości 
rocznicowe
W nocy 2 sierpnia 1944 r. na terenie dzi-
siejszego lotniska Babice w tragicznej 
potyczce zostały rozbite i wymordowane 
oddziały powstańcze II Obwodu AK „Ży-
wiciel” wycofujące się z terenu Żoliborza 
do Puszczy Kampinoskiej. Słabo uzbro-
jeni żołnierze nie mięli żadnych szans 
w starciu z regularnymi, świetnie uzbro-
jonymi wojskami niemieckimi. O świcie 

kolumna AK na szosie z Wawrzyszewa 
do Boernerowa została ostrzelana. 
Tylko nielicznym udało się wycofać lub 
dotrzeć do Puszczy Kampinoskiej.  Ci, 
którzy przeżyli, zostali ostrzelani lub 
rozjechani czołgami. Ogółem zginęło 72 
żołnierzy. Była to pierwsza masakra po-
wstańcza i tak została zapamiętana przez 
bezsilnych mieszkańców Boernerowa.  
4 sierpnia 1946 r. w miejscu potyczki zo-
stał odsłonięty pomnik-głaz ufundowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Boerne-
rowa. Był to pierwszy w Polsce pomnik 
Powstańców. W 1947 r., gdy rozpoczęto 
budowę lotniska Babice, głaz-pomnik 
został przeniesiony do Boernerowa pod 
statuę Matki Boskiej znajdującą się w be-
mowskim parku leśnym przy początku ul. 
Westerplatte. To tu od lat odbywają się 
bemowskie uroczystości rocznicowe Po-
wstania Warszawskiego. 30 lipca 2017 r. 

wyjątkowo uroczyście uczczono 73. rocz-
nicę tragicznych wydarzeń. W asyście 
Kompanii Honorowej Garnizonu War-
szawa, pocztów sztandarowych, przed-
stawicieli samorządowych, organizacji 
kombatanckich, harcerzy i mieszkańców 
złożono 23 wieńce. Wiązanki złożyli m.in. 
Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-
chliński oraz Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek. Ostatni wieniec złożyli 
kibice Klubu Legia Warszawa, oni też 
zaintonowali hymn państwowy. Uroczy-
stość zakończyła się mszą świętą w in-
tencji powstańców w kościele parafial-
nym pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej 
i koncertem okolicznościowym chóru 
Bemcanto.

tEkSt/ foto: Pk, MP, PM
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Pamięci bohaterskim Mieszkańcom 
Borzęcina i okolic
8 sierpnia Zastępca Wójta Gminy Stare Babice 
marcin Zając oraz Przewodniczący rady Senio-
rów Gminy Stare Babice tadeusz Wiśniewski 
wraz z kapłanami i mieszkańcami złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przy pomniku Pamięci Narodowej 
1939-1944 w Borzęcinie dużym.

Uroczystość poprzedziła odprawiona 
w intencji ofiar msza święta w kościele 
pw. św. Wincentego Ferreriusza. Miej-
sce Pamięci Narodowej Pomnik 1939-
1944 znajduje się w Borzęcinie Dużym 
u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacero-
wej. Odsłonięty w październiku 2009 r. 
upamiętnia żołnierzy Wojska Polskiego 

oraz mieszkańców Borzę-
cina Dużego i okolicznych 
miejscowości, którzy zo-
stali zamordowani pod-
czas II Wojny Światowej. Dnia 8 sierpnia 
1944 r. w odwecie za akcję partyzantów 
na niemiecki skład broni, rozstrzelano 
w Borzęcinie 49 osób. Również w wo-

jennych okolicznościach zginęło wielu 
innych mieszkańców okolicznych wsi. Ich 
pamięci poświęcono to miejsce. 

tEkSt/foto: Ib

joga na Scenie Letniej
Jedną z atrakcji Sceny Letniej 2017 
będą do 28 września zajęcia jogi. 
Opowiada o nich Justyna Siemiąt-
kowska – dietetyk i trenerka jogi, 
która prowadzi te zajęcia.

Gazeta Babicka: Co sprawiło, że 
joga stała się jednym z  punktów 
Sceny Letniej? 

Justyna Siemiątkowska: W 2016 r. 
odbyły się pierwsze zajęcia Jogi Na Trawie 
w Babicach. Okazało się, że jest to forma ak-
tywności, w której każdy może wziąć udział, 
więc Mieszkańcy bardzo chętnie z niej sko-
rzystali. W tym roku w związku ze świet-
nym odbiorem, zdecydowaliśmy się konty-
nuować zajęcia przez dodatkowy miesiąc, 
czyli aż do 28 września, co nas bardzo cieszy.

GB: Powiedziała Pani, że zajęcia 
jogi są odpowiednie dla każdego. Czy 
tak jest naprawdę?

JS: Tak, oprócz przypadków niedaw-
nych urazów i operacji chirurgicznych 
(szczególnie kręgosłupa lub w obszarze 
jamy brzusznej). Uczestnicy spotkań to 
osoby w każdym wieku. Każdy z nich 
może znaleźć własny „słabszy punkt”, na 
którym będzie mógł się skupić  w czasie 
zajęć. Dla jednego to np. problem z rów-
nowagą, dla innego mała gibkość, lub za-
blokowany oddech i rozproszona uwaga.  

GB: A jakie są korzyści z uczest-
nictwa w zajęciach jogi?

JS: Jest ich bardzo wiele. Niektórym 
zajęcia jogi zostały polecone przez lekarzy 
lub fizjoterapeutów, gdyż te ćwiczenia są 
szczególnie dobroczynne dla kręgosłupa. 
Inni przychodzą z chęci poruszania się, 
lub nabrania kondycji, a jeszcze inni przy-
chodzą dlatego, że borykają się z np.  bez-
sennością, stałym niepokojem czy stre-
sem. W każdym przypadku zajęcia jogi 
rozwijają szereg umiejętności, są to m.in.  
balans, siła i gibkość ciała, odpowiednie 
napięcie i rozluźnienie mięśni, uważność, 
świadomość ciała oraz oddechu. 

GB: Jak przygotować się do zajęć 
Jogi Na Trawie, a jak do zajęć w sali? 

JS: W obu przypadkach ważny jest strój, 
który powinien być luźny i pozwalać na 
swobodny ruch. Warto wziąć ze sobą także 
bluzę lub koc, gdyż w czasie ćwiczeń ważne 
jest, aby było nam wystarczająco ciepło.  
O to należy szczególnie zadbać przycho-
dząc na zajęcia plenerowe. Poza tym do-
brze jest zachować odstęp pomiędzy ostat-
nim posiłkiem, a zajęciami – ok. 3 godziny. 
Zajęcia na sali i na trawie nieco się różnią. 
W wielu studiach jogi  praca na sali umoż-
liwia wykorzystanie m.in. koców, pasków, 
klocków, drabinek i ścian. Będąc w plene-
rze zwykle nie używa się takich pomocy. 

Tu dominują proste rozwiązania do sa-
modzielnej pracy z ciałem, a niekiedy wy-
konujemy ćwiczenia z drugą osobą. Poza 
tym dla wielu sama obecność na świeżym 
powietrzu, możliwość przysłuchania się 
dźwiękom przyrody, może być już kojąca.

GB: Pani również prowadzi stu-
dio jogi?

JS: Warto jest znaleźć miejsce, w któ-
rym będzie można kontynuować prak-
tykę jogi przez cały rok. Są to m.in. pry-
watne studia i szkoły jogi, zajęcia przy 
domach kultury lub szkołach podstawo-
wych. Uczestnictwo w zajęciach 2-3 razy 
w tygodniu daje najlepsze efekty, które 
będą odczuwane całościowo. Prowadzę 
kameralne studio jogi, położone w oko-
licy Rynku w Starych Babicach, do którego 
oczywiście zapraszam. Więcej informacji 
Czytelnicy znajdą na stronie interneto-
wej: www.wita-joga.pl.

GB: Dziękuję za rozmowę.
RozMaWIał: Pk

foto: Ib

kultura
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kampinoskie Spotkania jeździeckie 2017
Pierwszy ładny weekend od kilku tygodni, trochę wieje, ale tym  nikt się nie 
przejmuje - o czym mowa? Pierwszy dzień kampinoskich Spotkań jeździeckich 
2017! W tym roku wystartowaliśmy wyjątkowo wcześnie, bo już w chłodny 
kwietniowy poranek. 

Czym są Kampinoskie Spotkania Jeź-
dzieckie (KSJ)? To cykliczna impreza 
hippiczna, gdzie podczas dwudniowych 
zmagań jeźdźcy z okolic Warszawy wal-
czą o puchary w konkursach skoków 
przez przeszkody i ujeżdżenia. Skoki  
przez przeszkody są konkurencją bardzo 
dynamiczną i   widowiskową. Podczas 
przejazdu para koń – jeździec muszą 
pokonać tor złożony z kilku przeszkód. 
W  zależności od rodzaju i  trudności 
konkursów liczy się styl, szybkość lub 
ilość popełnionych błędów. W  dzień 
skokowy  rozgrywanych jest aż 7 róż-
nych konkursów na różnych poziomach 
trudności. Nie można jednak nie docenić 
ujeżdżenia. Jest to bardziej dystyngo-
wana konkurencja jeździecka. Liczy się 
szyk i elegancja. W dzień ujeżdżenia 
rozgrywamy 6 konkursów.

To już piąta edycja Kampinoskich Spo-
tkań Jeździeckich. Spotykamy się rok 
rocznie od 2013 roku. Każdy cykl składa 
się z czterech spotkań eliminacyjnych. 
Po ostatnim z nich, które odbywa się na 
jesieni, wyłaniany jest zwycięzca całej 
edycji, który podczas wszystkich zmagań 
zdobył najwięcej punktów. Wielu zawod-

ników rywalizuje zarówno w konkurencji 
skoków i ujeżdżenia. Z roku na rok rośnie 
popularność Kampinoskich Spotkań Jeź-
dzieckich. Coraz więcej osób przyjeżdża, 
niektórzy z bardzo odległych stajni licząc 
na dobrą zabawę i wspaniałe nagrody. 
O to właśnie chodzi w KSJ, o dobra za-
bawę! Powstały z myślą o najmłodszych 
zawodnikach, którzy dopiero rozpoczy-
nają swoją sportową przygodę i w miłej 
atmosferze podchodzą do pierwszych 
prób.  Z czasem zaczęli pojawiać się rów-
nież bardziej doświadczeni jeźdźcy z mło-
dymi końmi.

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie 
wpierane są przez wielu sponsorów i part-
nerów. W tym roku partnerem strategicz-
nym został Powiat Warszawski Zachodni. 
Dzięki temu zawodnicy mogą liczyć na 
wspaniałe nagrody, a KSJ mogą się roz-
wijać. Dwa lata temu kupiliśmy nowy 
parkur, bardzo dziękujemy wszystkim 
za wsparcie! W tym roku widzimy się 
jeszcze na 4. spotkaniu w Szkole Spor-
tów Konnych, startujemy 30 września. 
Zapraszamy!

tEkSt: zofIa kLIMaSzEWSka

foto: fotoGRafIa konI/ECzna

wydarzenia
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Wakacje przedszkolaków w naszej gminie
W trakcie wakacji rodzice przedszkolaków mogli wybrać 
w dogodnym dla siebie terminie przedszkole, które w tym 
czasie pełniło dyżur  i zapewnić swojemu dziecku miły i ak-
tywny wypoczynek. 

Dzieci przedszkolne z naszej gminy 
miały możliwość skorzystania z opieki  
i wielu atrakcji we wszystkich gminnych 
przedszkolach: w Bliznem Jasińskiego, 
w Borzęcinie Dużym, w Starych Babicach 
oraz w przedszkolach  niepublicznych, re-
alizujących zadanie publiczne gminy w za-
kresie zapewnienia  dzieciom w wieku 
przedszkolnym możliwości  korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego. Były 
to: Przedszkole „Jeżyk” z Latchorzewa, 
„Wesoły Brzdąc” z Blizne Jasińskiego oraz  
„Słoneczny Domek” z Lipkowa. W przed-
szkolach przez dwa miesiące czas był bar-
dzo urozmaicony, dzieci wyjeżdżały na 
wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 
między innymi odwiedziły warszawską 
starówkę, park „Bajka” w Błoniu, spacero-
wały po okolicy – były u fryzjera, w kwia-
ciarni i w babickim parku na warsztatach 
budowy hotelu dla owadów. Odwiedziły 
też okoliczne place zabaw. Do przedszkoli 
były  zapraszane teatrzyki, było też kino 
z pop-cornem w czasie deszczu. Odbyły 
się turnieje: układania puzzli, budowa-
nia z klocków „Lego”, podczas których 
dzieci z różnych przedszkoli integro-
wały się i wykazywały kreatywnością. 
Wspaniałą radością dla dzieci okazały się 
w każdym z przedszkoli wakacyjne dys-

koteki zróżnicowane tematycznie. Pod-
czas „Dni gier i zabaw na sportowo” dzieci 
miały szansę wykonać zadania i konku-
rencje oraz poczuć smak rywalizacji. Za-
bawom towarzyszył wzajemny doping. 
Jak lato, to oczywiście też lody - wybie-
rane przez dzieci m.in. w babickiej cu-
kierni oraz podczas wycieczek. Nasze 
przedszkolaki z rodzeństwem i z rodzi-
cami mogły skorzystać  również z atrak-
cji oferowanych przez  gminę na scenie 
letniej w babickim parku. 

Wakacje w naszych przedszkolach 
były pełne radości, kreatywnych dzia-
łań, zabawy, a przedszkola tętniły ży-
ciem. Równolegle w dogodnych warun-
kach przedszkola przygotowały się do 
nowego roku szkolnego, kończą się już 
remonty wnętrz, odnawianie sal oraz 
modernizacje placów zabaw.

tEkSt: bożEnna Pyć

foto: anna banaSzCzyk oRaz Ib

wydarzenia
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3x3 Streetball Challenge
Za nami kolejna, udana edycja Stare 

Babice 3x3 Streetball Challenge! Za-
wody koszykarskie w formule „ulicz-
nej”, które odbyły się 10 czerwca 2017 r.  
w  Borzęcinie Dużym, zgromadziły 
w większości podwarszawskie i war-
szawskie ekipy o egzotycznie brzmią-
cych nazwach. Przyjechały m.in. Ruda 
Grażyna, Dzikie Węże, Planet Casa Team, 
Klasyczna Mielonka czy PKÓW. Całe za-
wody poprowadził raper Maciej Gna-
towski znany bardziej jako Wujek Samo 

Zło, o oprawę muzyczną zadbał DJ Fin-
ger. Imprezę zorganizował GOSiR Stare 
Babice z pomocą partnerów: Madball, 
Sklepkoszykarza.pl, Kickstore, Kamper, 
ProBasket. W przerwie pomiędzy me-
czami działo się wiele, m.in.: konkurs 
wsadów, rzutów za 3, rzutów z połowy 
boiska, czy warsztaty freestyle dla naj-
młodszych. Tradycyjnie najlepsze bur-
gery serwował Kamper Grillbar.

tEkSt/ foto: Pk

sport

Stare Babice bMX Challenge 2017
22 lipca 2017 r. skatepark w Borzęcinie Dużym po raz 

czwarty gościł najlepszych zawodników BMX w kraju i nie 
tylko. W tym roku zaplanowano wiele nowych atrakcji, m.in. 
warsztaty dla najmłodszych, które poprowadził Marcin Oskiera 
– wielokrotny Mistrz Polski BMX, nagrody pieniężne dla 
zwycięzców kategorii Pro, nową kategorię dla najmłodszych 
– Junior, konkurs dla publiczności z nagrodą w postaci ro-

weru, czy bezpłatny grill dla uczestników oraz widzów. Pula 
nagród przekroczyła 3500 zł, w każdej kategorii do wygra-
nia były bony do zrealizowania w sklepie Bmx Life. Wysoki 
poziom energii zapewnił wszystkim Monster Energy. O od-
powiednią atmosferę zawodów zadbali prowadzący: Bartosz 
„Czubaka” Sordyl oraz Maciej Gnatowski aka Wujek Samo Zło. 

tEkSt/ foto: Pk
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sport

Podsumowanie sezonu  
babickich karateków
Pod koniec sezonu sportowego nadchodzi taki moment,  
że trzeba uczciwie narysować grubą pionową kreskę.  
Z lewej strony wypisać plany z początku sezonu,  
a z prawej – realizację tych zadań. tak więc dzisiaj  
spróbujemy szybko i bez skrupułów rozprawić się  
z sezonem 2016/2017!

Osiągnięcia? Największym jest bez 
wątpienia ogromny, historyczny sukces 
jakim jest zdobycie tytułu Mistrza Polski 
Karate Olimpijskiego WKF przez dwoje 
naszych zawodników. Młodzieżowym 
Mistrzem Polski został Jakub Dobrzyń-
ski, zaś Akademicką Mistrzynią Polski już 
drugi rok z rzędu Sensei Ewa Gąsiewska. 
Dwoje indywidualnych Mistrzów Polski 
w Klubie to oczywiście zasługa ciężkiej, 
konsekwentnej pracy. Jednak było to rów-
nież możliwe dzięki sprężynie motywa-
cji, którą wspólnie w tym roku krok po 
kroku nakręciliśmy. 

Sezon obfitował w zwycięstwa
Wygraliśmy klasyfikację medalową 

podczas Finału Mazowieckiej Ligi Ka-
rate WKF, zdobyliśmy aż 20 medali (7 zło-
tych) w Mistrzostwach Warszawy Karate 
WKF, wywalczyliśmy w sezonie łącznie 
127 medali, w tym 46 złotych. Sensei Da-
niel Kucharski podwyższył uprawnienia 
do stopnia Trenera II-klasy, Sensei Ewa 
Gąsiewska i Sensei Konrad Rusztecki zdo-
byli stopień mistrzowski 2 DAN, Sensei 
Witek Kucharski został „Sędzią Krajo-
wym B”, a Sensei Dominik Karczewski – 
„Sędzią Okręgowym B”.

Działo się wiele!
Zorganizowaliśmy w Borzęcinie Du-

żym Puchar Mazowsza Karate WKF, 
podczas którego walczyło blisko 210 za-
wodników z całej Polski oraz Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
Karate WKF dla województw: mazowiec-
kiego, łódzkiego, podlaskiego i  lubel-
skiego, a także Wakacyjną Akademię Ka-
rate RENSEI TEAM – Mikoszewo 2016. 
A to nie wszystko! Zaprezentowaliśmy 
się podczas majówek i festynów w Bo-
rzęcinie, Zaborowie i Zielonkach. Jakub 

Klepacki oraz Kasia Zając otrzymali tytuł 
Sportowca Roku 2016 w Gminie Leszno, 
stypendia Sportowe Gminy Stare Babice 
otrzymali Jakub Dobrzyński i senpai Ka-

rolina Dzienkowska. Wiele działo się też 
w naszej szkole RENSEI - Ufundowali-
śmy dla zwycięzcy Klubowego Rankingu 
Zawodniczego – Jakuba Dobrzyńskiego 
karnet FlySpot, roczny kurs języka an-
gielskiego w Dziale Edukacyjnym REN-
SEI, a także dres klubowy!

Co przed nami?
Sezon 2016/2017 obfitował w bardzo 

emocjonujące i wzruszające momenty, 
których nie jesteśmy w stanie opisać. To 
trzeba o prostu przeżyć. Jesteśmy po od-
lotowej 14. Wakacyjnej Akademii Karate 
RENSEI TEAM, gdzie zawodnicy i trene-
rzy budowali wspólnie jeszcze silniejszą 
ekipę fighterów na nadchodzący sezon! 
Zapraszam już teraz wszystkich chętnych 
do wspólnego trenowania i rozpoczęcia 
z nami przygody życia! Klub Karate REN-
SEI z Borzęcina Dużego.

tEkSt/ foto: PaWEł DobRzyŃSkI
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informacje

Stare Babice, dnia 8 sierpnia 2017 r.
RPP.6721.26.2017

oGłoSzEnIE 
O rozpoczęciu konsultacji społecznych koncepcji projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego części wsi:
1.  Janów – na północ od ul. Andersa, uchwała o przystąpieniu Nr XVII/159/16,
2.  Latchorzew – „Reymonta – Prusa”, uchwała o przystąpieniu Nr XVII/160/16,
3.  Stare Babice – „Koczarska – Sienkiewicza” uchwała o przystąpieniu Nr XVII/162/16.

Udostępnienie koncepcji projektów trzech planów miejscowych odbędzie się od dnia 5 września 2017 r. do dnia  
29 września 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu. Koncepcje planów znajdują się także na stronie internetowej urzędu 
gminy:  www.stare-babice.pl; zakładka: „Dla Inwestora”, „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz 
o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym.

Zainteresowani mogą składać do koncepcji uwagi do dnia 13 października 2017 r. w tym także pocztą elektroniczną na 
adres:  architektura@stare-babice.waw.pl

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.stare-babice.waw.pl; zakładka „Akty 
normatywne organów gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.
           z uP. Wójta

 (-) MGR Inż. MaRCIn zająC

        zaStęPCa Wójta

Stare Babice, 31 lipca 2017 r.
RPP.6721.24.2017

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1405) oraz Uchwały Nr XVII/158/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 5 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3,  

w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce  
„Dla inwestora” i następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2017 r.  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1405), osoby  prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, 
imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy,  
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 października 2017 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt GMIny StaRE babICE

(-) MGR Inż. kRzySztof tuREk
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zatrudnimy pracownika 
z doświadczeniem do pracy  
na serwisie wymiany opon. 

Praca stała. 
tel. 696 099 019, (22) 868 21 20.

 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

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)

•		Konsultacje		
psychologiczne

•	Psychoterapia		
	 Piotr	Gajdek
	 Psycholog	i	Psychoterapeuta
	 Tel.	500	855	552
	 www.psychoterapia-piotrgajdek.pl	


