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Dzień Otwarty w OSP Borzęcin 8 maja zapraszamy na Dzień Otwarty 

w Strażnicy OSP Borzęcin, w godz. 11:00–18:00. Więcej na:

Zapraszamy na wykłady prowadzone przez Fundację Hereditas we 

współpracy ze Starobabickim Uniwersytetem III wieku w ramach 

projektu „Od Siemowita II do księdza Jana Twardowskiego! Starobabickie 

opowieści Historyczne”. 10 maja odbędzie się wykład pt.: „W Warszawie, 

Lipkowie i świecie, czyli opowieść o Henryku Sienkiewiczu, patronie roku 

2016”, 31 maja wykład pt.: „Słynne kobiety związane z terenem obecnej 

Gminy Stare Babice”. Oba wykłady odbędą się o godz. 16:30 w sali konfe-

rencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 21, Stare Babice.

Zapraszamy na obchody Dnia Babic! Spotykamy się na Polanie Dwóch 

Stawów przy ul. Południowej w Zielonkach Parcele w dniu 21 maja o godz. 

14:00! Więcej na stronach 15 i 17.

1050. Rocznica Chrztu Polski w naszej gminie Z tej okazji odbędzie 

się Koncert Chóru Filharmonii Narodowej w  kościele parafi alnym pw. 

Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach w dniu 22 maja. Początek godz. 

17:00, serdecznie zapraszamy. Więcej na str. 16.

Piknik historyczny na polanie w  Lipkowie W  ramach Głównych 

Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza zapraszamy na rekonstrukcję 

historyczną pt.: ”Pojedynek podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna 

z imć Panem Michałem Wołodyjowskim”. Odbędzie się ona 28 maja na 

polanie w Lipkowie, początek o godz. 14:00. Więcej o tym wydarzeniu 

na stronie 18.

Dzień Dziecka w ZSP w Borzęcinie Dużym Zapraszamy na obchody 

Gminnego Dnia Dziecka w dniu 29 maja w godz. 13:00–18:00  do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do gminnego newslettera! Możesz to 

zrobić na stronie www.stare-babice.pl lub w Urzędzie Gminy Stare Babice 

w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy. Zapraszamy!
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Do redakcji Gazety Babickiej 25 marca wpłynęło pismo podpisane „Pracownicy Placówek Oświatowych Gminy Stare Babice” 

z prośbą o zamieszczenie dołączonego  „Listu otwartego do Pana Krzysztofa Turka Wójta Gminy Stare Babice”. Niestety, nie 

zostało ono podpisane i tym samym nie wskazano osoby do kontaktu w celu autoryzacji przed drukiem. Bardzo prosimy 

autora/autorów o zgłoszenie się do redakcji celem uzgodnienia formy zamieszczenia pisma w gazecie.

Redakcja Gazety Babickiej
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Sołeckie spotkanie z mieszkańcami 
w Klaudynie
Dużo merytorycznych pytań, konkretne odpowiedzi od 
urzędników i tłumnie przybyli mieszkańcy – tak można 
podsumować spotkanie w Klaudynie, które odbyło się 

 kwietnia.

12 kwietnia w  Hotelu Stawisko w   

Klaudynie odbyło się spotkanie z miesz-

kańcami zorganizowane przez Sołtysa 

Aleksandra Jadczaka oraz Radę Sołec-

ką. W spotkaniu uczestniczył Zastępca 

Wójta Gminy Stare Babice Marcin Za-

jąc, Radna Klaudyna Karolina Bielińska, 

pracownicy urzędu gminy: Agnieszka 

Senterkiewicz – Kierownik Referatu 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomoscia-

mi, Piotr Czajkowski – Kierownik Re-

feratu Ochrony Środowiska, Dyrektor 

Eksploatacji Sieci GPK Eko-Babice Sp. 

z  o.o. Jan Kalinowski, a  także Kierow-

nik Działu Techniczno-Organizacyjne-

go JRP Krzysztof Lebiedowicz, Wale-

rian Żyndul – Prezes Stowarzyszenia 

Klaudyn oraz mieszkańcy. 

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru 

prowadzącego, którym został Krzysz-

tof Kaliszewski, członek rady sołeckiej. 

Ponieważ organizatorzy założyli, że 

na spotkaniu zostanie podjęta uchwa-

ła trzeba było poczekać, aż zbierze się 

odpowiednia liczba osób lub ponownie 

otworzyć zebranie. Aby jednak nie mar-

nować czasu, zastępca wójta Marcin 

Zając postanowił przedstawić miesz-

kańcom w  czasie oczekiwania główne 

inwestycje, które zostały wykonane 

w ostatnim czasie w Klaudynie, a także 

plany na przyszłość. 

Zgodnie z  przygotowanym przez 

organizatorów porządkiem obrad po-

ruszane były tematy stanu dróg: Krzy-

żanowskiego, Lutosławskiego i  Szy-

manowskiego, odrolnienie gruntów na 

północ od ul. Ciećwierza oraz zamiany 

działki przeznaczonej pod rekreację.

Stan dróg: Krzyżanowskiego, 
Lutosławskiego 
i Szymanowskiego
Właściwie temat dróg był dla mieszkań-

ców najbardziej interesujący, to o nie 

padało najwięcej pytań. Takie spotka-

nia pokazują, jak często mieszkańcy nie 

zdają sobie sprawy, że poszerzenie drogi, 

czy odbudowanie jej jest utrudnione 

przez właścicieli posesji, którzy nie chcą 

odsprzedać kawałka swojej działki pod 

drogę. Bardzo często przeszkodą są też 

procesy spadkowe. Dlatego też przedsta-

wiciele urzędu kilkakrotnie powtarzali, 

że gmina nie może wylewać asfaltu, sta-

wiać spowalniaczy, montować lamp itp. 

na drogach, których nie jest właścicie-

lem. Jest to bezprawne i może wiązać się 

z karnymi konsekwencjami dla gminy. 

Pracownicy urzędu wyjaśnili, na jakim 

etapie są działania związane z najwięk-

szymi ulicami w Klaudynie. 

Gmina w 2016 r. uzyskała decyzję od 

Wojewody Mazowieckiego potwierdzającą 

jej własność do ulicy Krzyżanowskiego. 

Dlatego też to tam ruszą pierwsze prace 

modernizacyjne. Jeżeli chodzi o ulicę Szy-

manowskiego, gmina otrzymała od Woje-

wody Mazowieckiego decyzję potwierdza-

jącą jej własność do trzech działek. Gmina 

w 2016 roku otrzymała decyzję Wojewody 

Mazowieckiego potwierdzającej jej wła-

sność do części ulicy Szymanowskiego (3 

działki o łącznej pow. 0,7026 ha). Kolejne 

wnioski o wydanie decyzji przesłane zo-

stały do Wojewody, a w przygotowaniu są 

jeszcze dwa, na grunt będący własnością 

Skarbu Państwa, jeden w trwałym zarzą-

dzie MSWiA, a drugi w zarządzie KPN. 

Zostało wszczęte postępowanie z urzędu 

polegające na wydzieleniu z nieruchomo-
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ści należących do osób prywatnych gruntu 

przeznaczonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod 

poszerzenie wspomnianej ulicy. Decyzja 

zatwierdzająca ten podział stała się osta-

teczna i prowadzone są negocjacje z wła-

ścicielami celem nabycia przedmiotowego 

gruntu. W przypadku niewyrażenia zgody 

na sprzedaż działek przeznaczonych na 

cel publiczny, gmina wystąpi do Starosty 

Warszawskiego Zachodniego o wszczęcie 

procedury wywłaszczeniowej.

Jeżeli chodzi o ulicę Krzyżanowskiego, 

gmina także w tym roku otrzymała de-

cyzję Wojewody Mazowieckiego potwier-

dzającą jej własność do dz. nr ew. 581 

(droga biegnąca przez Klaudyn o szero-

kości 3 metrów). Dobiega końca proces 

wywłaszczenia gruntów położonych po 

północnej stronie ul. Krzyżanowskiego. 

Obecnie prowadzone są także negocjacje 

z właścicielami posiadającymi rów po po-

łudniowej stronie drogi celem nabycia, 

aby w przyszłości droga miała zapew-

nione odwodnienie. W przypadku nie-

chęci mieszkańców do sprzedaży wspo-

mnianego gruntu, gmina wystąpi do 

starosty o ich wywłaszczenie. Jest to 

droga, której proces regulacji dobiega 

końca i dlatego planuje się, aby pierwsze 

prace modernizacyjne rozpoczęły się na 

ul. Krzyżanowskiego. 

Z urzędu przystąpiono także do wy-

dzielenia gruntów przeznaczonych pod 

ul. Lutosławskiego, Paderewskiego, Ebro 

i część ul. Wagnera. Po tym, jak decyzja 

o podziale stanie się ostateczna (przy 

założeniu, że żaden z właścicieli dzielo-

nych nieruchomości nie złoży odwołania 

do Samorządowego Kolegium Odwoław-

czego) zostaną przeprowadzone negocja-

cje z właścicielami celem nabycia gruntu.  

Trwają przygotowania do podpisania 

aktu notarialnego nabycia przez gminę 

ul. Paganiniego i części ul. Wagnera. Fia-

skiem zakończono negocjacje ul. Karło-

wicza i przygotowywany jest wniosek 

wywłaszczeniowy. Kierownik Agnieszka 

Senterkiewicz namawiała, aby każdy, kto 

ma pytania lub wątpliwości dzwonił, czy 

też zgłaszał się do urzędu gminy.

Odrolnienie gruntów na północ 
od ul. Ciećwierza
Do odrolnienia gruntów na północ od 

ul. Ciećwierza odniósł się zastępca wójta 

Marcin Zając, który przedstawił zainte-

resowanym kwoty, jakie gmina ponosiła 

za cały proces odrolnień np. w Borzęci-

nie. Ponieważ grunty w północnej czę-

ści Klaudyna nie są tak użytkowane, jak 

w południowej, warto zastanowić się, co 

jest w obecnej chwili ważniejsze: drogi 

czy odrolnienia.

Zamiana działki przeznaczonej 
pod rekreację
W kolejnej części spotkania poruszono 

kwestię działki, która przeznaczona 

była pod rekreację. Gmina zapropono-

wała projekt uchwały , w którym obecną 

działkę przeznaczoną na cele rekreacyjne 

zamienionoby na dużo korzystniejszą 

dla gminy działkę budowlaną. Znalazł 

się oferent chętny na zakup ww. działki. 

W zamian za to chce zakupić bardziej war-

tościową działkę i przekazać ją gminie. 

Jak przekonywali pracownicy urzędu to 

bardzo dobra, opłacalna zamiana. Nato-

miast pod działkę rekreacyjną przewidują 

do wyboru jeden z dwóch terenów, które 

swoją lokalizacją i stanem nawierzchni 

idealnie pasują pod ww. przeznaczenie 

i nie będą generowały tak dużych kosz-

tów przygotowania terenu pod inwesty-

cję, jak poprzednia działka. Jak powie-

dział zastępca wójta Marcin Zając prace 

na niej mogłyby się zacząć już w 2017 r. 

Na tę propozycję zareagował prowadzący 

spotkanie, który zaprezentował zgroma-

dzonym treść uchwały do podjęcia na 

zebraniu. Wobec tego głos zabrał Prezes 

Stowarzyszenia Klaudyn, który zapropo-

nował, aby podjęcie uchwały przełożyć na 

kolejne spotkanie, ponieważ nie była ona 

wcześniej prezentowana mieszkańcom 

i ma agresywny oddźwięk. Mieszkańcy 

zadecydowali więc, aby uchwalić tylko 

jeden z punktów uchwały.

Trzeba przyznać, że spotkanie było 

bardzo merytoryczne. Mieszkańcy za-

dawali dużo konkretnych pytań, na któ-

re merytorycznych odpowiedzi udzielali 

pracownicy urzędu. Na koniec występu-

jący zostali nagrodzeni brawami.

MF
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Wizytacja budowy nowej szkoły
14 kwietnia  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Roz-

woju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Stare Babice. 

W ramach przyjętego planu pracy tematem posiedzenia było 

zapoznanie się z realizacją inwestycji gminnych. Zebrani  mieli 

możliwość przekonać się, jak szybko i sprawnie postępują 

prace budowlane kompleksu budynków w miejscowości Zie-

lonki Parcele składającego się ze szkoły, ośrodka kultury i hali 

sportowej z zapleczem. W spotkaniu uczestniczyli radni wraz 

z Przewodniczącym Rady Gminy Stare Babice Henrykiem 

Kuncewiczem, zastępca wójta Marcin Zając, przedstawiciele 

Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Stare Babice oraz Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.  jako 

inwestora zastępczego inwestycji. 

TEKST/ FOTO: PK

Sprostowanie
W artykule zamieszczonym w marcowym numerze Ga-

zety Babickiej pn.: ”Przeniesienie toru crossowego – czy 

w otulinie parku będzie ciszej?” parokrotnie użyto stwier-

dzenia „tor crossowy”. Prostujemy tę informację – w Woj-

cieszynie miejsce spotkań motocyklistów crossowych 

oraz użytkowników quadów nigdy formalnie nie miało 

statusu toru, jest to teren prywatny wykorzystywany 

przez prywatny Klub Motocrossowy Cross Team Stare 

Babice. Nazwa „tor” w artykule została użyta wyłącznie 

w znaczeniu potocznym.

Sprzątanie w Klaudynie
16.04.2016 r. odbyła się w Klaudynie  akcja pn.: „Sprzątamy 

Klaudyn”.  Wzięło w niej udział prawie 30 członków Stowarzy-

szenia Klaudyn oraz mieszkańcy tej miejscowości.

Odpady i nieczystości zbierano w rejonie ul. Szymanowskiego 

(od Lutosławskiego do ul. Czajkowskiego) oraz w obszarze le-

śnym pomiędzy traktem pieszo - jezdnym w kierunku Janowa 

a ul. Izabelińską. Efektem było zebranie prawie 40 worków 

odpadów. Wśród śmieci najwięcej było szkła po alkoholu. 

Gmina Stare Babice w celu zabezpieczenia akcji przekazała 

Stowarzyszeniu rękawice i worki. 

OPRACOWANIE: PK
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Galeria z budowy nowej szkoły

Źródło: GPK Eko-Babice 
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Do naszej redakcji wpłynął list dotyczący 

budowy gazociągu mającego przebiegać 

przez teren Gminy Stare Babice. O  spo-

tkaniu, w którym uczestniczyli przedsta-

wiciele inwestora - spółki skarbu państwa 

Gaz System S.A. oraz władze i mieszkańcy 

gminy pisaliśmy już w  styczniowym nu-

merze GB (str. 12). List autorstwa Irene-

usza Dobiecha wyraża obawę, czy budowa 

gazociągu nie zaszkodzi pozostałościom 

masztów po Transatlantyckiej Radio-

telegrafi cznej Stacji Nadawczej w  Babi-

cach. Przypomnijmy, że obiekt znajduje 

się w gminnym rejestrze zabytków, a do 

Mazowieckiego Konserwatora Zabytków 

wpłynęło pismo o  wpisanie pozostałości 

po zburzonej przez Niemców konstrukcji 

do mazowieckiego rejestru zabytków. Po-

niżej prezentujemy treść listu.

BUDOWA DRUGIEGO GAZOCIĄGU 
W OKOLICY BABIC MOŻE 
ZNISZCZYĆ PAMIĄTKI PO ANTENIE
Zajmuję się tym problemem, ponieważ jak 

podano, nowy gazociąg będzie przebie-

gał równolegle do już istniejącego, który 

przebiega na odcinku od toru kolejowego 

prowadzącego do Huty, równolegle do 

drogi, którą nazywam w  moich tekstach 

„rekreacyjną”, aż do ulicy Dobrzańskiego. 

Na tym odcinku, po stronie zachodniej, 

usytuowane były cztery maszty anteny 

nadawczej historycznej Transatlantyckiej 

Radiotelegrafi cznej Centrali Nadawczej 

w Babicach potocznie zwanej Anteną Na-

dajnika Babice. Po pierwszym maszcie, 

licząc od ulicy Dobrzańskiego, nie ma śla-

du. Został zburzony pod budowę Osiedla 

Latchorzew bez dokumentacji fotografi cz-

nej, z wyjątkiem mojej, wykonanej w 1985 

roku (dostępna na www.nadajnik-babice.

pl części 5 i 21). Nie pozostały po nim żad-

ne szczątki, z wyjątkiem betonowego blo-

ku odciągu anteny pozostawionego przy 

ulicy Dobrzańskiego (www.nadajnik-ba-

bice.pl część 4). Szczęśliwie udało mi się 

odnaleźć w październiku 2009 roku pod-

stawę jednej z jego „nóg” i uratować przed 

zniszczeniem (www.nadajnik-babice.pl 

część 21). Jest teraz wstydliwie ukryta 

pod masztem fl agowym, którego budowę 

udokumentowałem w  Cyfrowym Archi-

wum Bemowa (fotorelacja: Budowa „po-

mnika”). Po trzech kolejnych podstawach 

masztów drugiego, trzeciego i  czwartego 

oraz dwóch tzw. budek strażniczych, po-

tocznie zwanych Czuwajkami (od napisu 

nad wejściem), pozostały bardzo liczne, 

trwałe ślady w  postaci betonowych: 12 

podstaw nóg (3x4), 3 podstaw cewek stro-

jeniowych, 12 odciągów cewek (3x4), 6 od-

ciągów przewodów promieniujących (3x2) 

i  innych drobniejszych elementów. Ich 

dokumentację fotografi czną prowadzę od 

kilkunastu lat na  www.nadajnik-babice.pl. 

Jedynie w  podstawie cewki masztu dru-

giego dokonano haniebnego czynu, uci-

nając zwykłą piłką do metalu, jedyny ka-

bel wielożyłowy, jaki pozostał, wystający 

z rury podstawy cewki, co uniemożliwiło 

poznanie jego struktury (www.nadajnik-

-babice.pl część 21).

Jak się dowiedziałem z artykułu w Ga-

zecie Babickiej, stary gazociąg wymagał 

15-metrowego pasa ochronnego z każdej 

strony, natomiast z  informacji przekaza-

nych przez Gaz System, nowy ograniczy 

się do 6-metrowego. Pas roboczy potrzeb-

ny do prac budowlanych będzie miał od 31 

do 36 m szerokości, ale w Lesie Bemow-

skim zostanie ograniczony do ok. 20 m. 

Na zebraniu z  mieszkańcami Gminy 

Stare Babice mieszkańcy chcieli zapoznać 

się z  mapą przebiegu gazociągu i  z  jego 

dokładną trasą. Dopytywali również, 

czy stary gazociąg będzie odkrywany, na 

co padła negatywna odpowiedź. Pytano 

również o odległość pomiędzy gazociąga-

mi, na co przedstawiciele fi rmy odpowie-

dzieli, że będzie to 6-7 m. Odpowiadając 

na kolejne pytanie z  sali, przedstawiciel 

fi rmy poinformował, że mimo prób,  nie 

uda się gazociągu w całości poprowadzić 

w  pasie ochronnym starego.  Pierwszy 

głos zabrał wójt Krzysztof Turek mówiąc, 

że inwestycję należy przeprowadzić tak, 

aby nie skrzywdzić mieszkańców. Stwier-

dził, że dużo terenów zielonych zostanie 

zniszczonych bezpowrotnie.

Nikt nie zwrócił uwagi, że podczas 

tej inwestycji prawie na pewno, jeśli nie 

całkowicie to częściowo, nastąpi dal-

sze niszczenie wspomnianych śladów po 

elementach i  obiektach Anteny Nadaw-

czej oraz mogą zostać utracone znajdują-

ce się w glebie jej szczątki. Tak, jak stało 

się w przypadku budowy Osiedla Latcho-

rzew, budów wojskowych warsztatów 

i drukarni na terenie Fortu Babice, pod-

czas których zniszczono obiekty tam się 

znajdujące bez dokumentacji. Całe szczę-

ście, częściowo udało mi się je udokumen-

tować na www.nadajnik-babice.pl.

IRENEUSZ DOBIECH

List do redakcji

2 kwietnia ok. godz. 12:15 przy ul. Spa-

cerowej w Borzęcinie Dużym, na prostej 

drodze doszło do wypadku auta oso-

bowego. W jego wyniku kierowca auta 

został lekko ranny. Na miejsce przybyli 

ratownicy medyczni, policja oraz straż 

pożarna (jednostki OSP Borzęcin Duży 

i JRG Błonie). Samochód  z niewyjaśnio-

nych przyczyn zjechał na przeciwny pas 

ruchu i z dużym impetem wpadł do rowu. 

Siła uderzenia była tak duża, że auto od-

biło się i wylądowało z powrotem na dro-

dze. Prawdopodobnie uderzenie zamor-

tyzowane zostało przez przydrożny rów, 

co nie doprowadziło do większej tragedii. 

Na szczęście w momencie zdarzenia nikt 

tędy nie przechodził oraz nie przejeżdżał 

rowerem. Droga ta jest popularnym trak-

tem prowadzącym mieszkańców i tury-

stów do Puszczy Kampinoskiej.

Na miejscu mówiło się, że kierowca 

auta jechał z bardzo dużą szybkością. 

Dochodzenie w tej sprawie przeprowadzi 

policja, która zbada wszystkie okoliczno-

ści zdarzenia oraz trzeźwość kierującego. 

Ruch przez ponad godzinę był utrudniony 

a ulica w tym czasie zamknięta.

Może Starosta Warszawski Zachodni 

weźmie wreszcie pod uwagę pisma skła-

dane przez radnego  Borzęcina oraz pod-

pisy setek mieszkańców w sprawie bu-

dowy chodnika w Borzęcinie Dużym przy 

ul. Spacerowej? Zanim dojdzie do kolej-

nej tragedii. 

TEKST/ FOTO: RF

Głupota, czy nieuwaga?

bezpieczna gmina
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Z Sesji Rady Gminy
21 kwietnia o  godz. 14:00 odbyła się 

w Urzędzie Gminy Stare Babice XVII Se-

sja Rady Gminy Stare Babice. Podczas 

sesji podjęto 20 uchwał:

1. Uchwała Nr XVII/149/16 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania za rok 2015 

z realizacji programu współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego.

2. Uchwała Nr XVII/150/16 w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 

Stare Babice do 2025 roku”.

3. Uchwała Nr XVII/151/16 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łeczne w Starych Babicach z działal-

ności Ośrodka za 2015 rok i sprawoz-

dania za 2015 rok z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny.

4. Uchwała Nr XVII/152/16 w sprawie 

przyjęcia zasobów pomocy społecz-

nej w oparciu o analizę lokalnej sytu-

acji społecznej i demografi cznej w Gmi-

nie Stare Babice.

5. Uchwała Nr XVII/153/16 w sprawie 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starych Babicach.

6. Uchwała Nr XVII/154/16 w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego planu roz-

woju i modernizacji urządzeń wodocią-

gowych i urządzeń kanalizacyjnych do 

roku 2020” Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. 

7. Uchwała Nr XVII/155/16 w sprawie za-

twierdzenia taryf dla zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków. 

8. Uchwała Nr XVII/156/16 w sprawie 

dopłat do taryf dla zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków. 

9. Uchwała Nr XVII/157/16 zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego na 

różnych obszarach gminy Stare Ba-

bice.

10. Uchwała Nr XVII/158/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Blizne Ja-

sińskiego.

11. Uchwała Nr XVII/159/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Janów.

12. Uchwała Nr XVII/160/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Latcho-

rzew.

13. Uchwała Nr XVII/161/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Ba-

bice – „Warszawska–Mizikowskiego”. 

14. Uchwała Nr XVII/162/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Ba-

bice – „Koczarska-Sienkiewicza”.

15. Uchwała Nr XVII/163/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Ba-

bice – „Sienkiewicza-Zielona”.

16. Uchwała Nr XVII/164/16 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zamkniętego 

„Mariew”.

17. Uchwała Nr XVII/165/16 w sprawie 

likwidacji jednostki budżetowej pn. 

„Zespół Obsługi Finansowej Oświaty”.

18. Uchwała Nr XVII/166/16 w sprawie 

wspólnej obsługi jednostek organi-

zacyjnych przez Urząd Gminy Stare 

Babice. 

19. Uchwała Nr XVII/167/16 w sprawie 

zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 

Stare Babice na rok 2016.  

20. Uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Stare Babice na lata 

2016 – 2028.

Ze szczegółami podjętych uchwał można 

zapoznać się na stronie Biuletynu Infor-

macji Publicznej Gminy Stare Babice oraz 

w Urzędzie Gminy Stare Babice.

OPRACOWANIE: PK

8 maja 2016 r. w godz. 11.00–18.00
Zapraszamy!

DZIEŃ OTWARTEJ STRAŻNICY
W OSP BORZĘCIN DUŻY

Straż pożarna jest jedną z grup zawodowych 

cieszących się największym zaufaniem 

wśród społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, 

że jest ona wykorzystywana w coraz bar-

dziej różnorodny sposób. Obecnie nie ma 

zdarzenia drogowego, klęski żywiołowej, 

czy akcji niesienia pomocy humanitarnej, 

w której straż pożarna nie brałaby  udziału. 

Taka sytuacja to niewątpliwie powód do 

dumy dla strażaków, ale i zobowiązanie do 

ofi arności podczas służby. Dlatego razem 

ze strażakami z naszej gminy gorąco 

zachęcamy każdego chętnego do 

podjęcia się tej trudnej, ale jakże za-

szczytnej służby. Kadry strażaków są 

otwarte na każdego człowieka, który 

oprócz energii i sprawności wniesie ze 

sobą chęć pomagania innym ludziom.

bezpieczna gmina
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Zakończenie ważnego etapu budowy 
Wielkich Organów Laseckich

W koście parafi alnym pw. Matki Bożej 

Królowej Meksyku w Laskach, która obej-

muje swoim zasięgiem także gminę Stare 

Babice, od 2007 roku trwa budowa Wiel-

kich Organów. Podczas uroczystości Wigi-

lii Paschalnej został uruchomiony główny 

kontuar,  który sprzężony z zestawem kom-

puterów, umożliwia organiście grę i stero-

wanie wszystkimi funkcjami całego instru-

mentu. Tym samym zakończył się kolejny, 

bardzo ważny etap budowy  tego wyjątko-

wego instrumentu, choć droga do jej całko-

witego ukończenia jeszcze daleka. Realiza-

cja tego niezwykłego instrumentu trwa od 

2007 roku. W święta wielkanocne 2008 roku 

została ukończona budowa małego, dolnego 

instrumentu z własnym kontuarem , który 

od tego czasu służy podczas liturgii oraz pod-

czas odbywających się koncertów. Od 2009 

roku rozpoczęła się budowa dużego instru-

mentu na chórze. To ogromne i kosztowne 

przedsięwzięcie. Powstały wielkie podesty, 

na których wzniesiono potężne szafy peda-

łowe wraz z wiatrownicami i prospektem. 

Powstała szafa i wiatrownice manuału głów-

nego /Haupt Werku/, zamontowano na chó-

rze czteromanuałowy kontuar wraz z pełną 

elektroniką, w którym zastosowano najnow-

sze rozwiązania techniczne. Z dotacji Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

otrzymanych w 2012 i 2013, zostały zaku-

pione dwie wysokiej klasy dmuchawy i kilka 

bardzo cennych głosów. Zgodnie z decyzją 

obecnego proboszcza parafi i w Laskach, ks. 

kanonika Grzegorza Jankowskiego, przez 

ostatnie dwa lata organmistrz Piotr Duda 

– budowniczy laseckich organów – wykonał 

szereg prac koniecznych do uruchomienia 

głównego kontuaru. Podłączony został do 

niego dziesięciogłosowy, dolny instrument, 

dzwony w prezbiterium oraz trzy zupełnie 

nowe głosy Haupt Werku, znajdującego się 

na chórze. Nowe walory brzmieniowe Wiel-

kich Organów Laseckich, wierni i melomani 

mogą usłyszeć, podczas niedzielnych mszy 

świętych oraz koncertów festiwalu muzycz-

nego „W Krainie Chopina”.

Budowa Wielkich Organów Laseckich, 

to największa, niezwykle prestiżowa inwe-

stycja kultury wysokiej w zachodniej części 

aglomeracji warszawskiej. Po jej ukończe-

niu, grający na nich wirtuozi będą kształ-

tować dobry gust muzyczny wielu poko-

leń wiernych i melomanów, staną się jedną 

z największych atrakcji turystycznych po-

wiatu warszawskiego zachodniego. Bu-

dowa organów jest bardzo zaawansowana, 

wznoszona głównie z darów lokalnej spo-

łeczności i wiernych – jako piękne wotum 

dziękczynne za pontyfi kat i świętość Pa-

pieża Polaka Jana Pawła II – sponsorów, 

oraz melomanów, słuchaczy Festiwalu Mu-

zycznego „W Krainie Chopina”.

 DIS

FOTO: DARIUSZ ŚLADOWSKI

Przekaż 1% PIT na budowę Wielkich 

Organów Laseckich. To Największa inwe-

stycja służąca sztuce wysokiej w powiecie 

warszawskim zachodnim. Pozostawmy 

coś cennego, dla przyszłych pokoleń. 

By przekazać środki na budowę 

Wielkich Organów Laseckich wystar-

czy w deklaracji podatkowej pit za 2015 

rok wpisać: nr KRS organizacji pożytku 

publicznego: 0000191181, cel szczegó-

łowy 1%: Wielkie Organy Laseckie. 

„FUNDACJA KAMPINOSKIEGO 

PARKU NARODOWEGO OCHRONA 

PRZYRODY, KULTURA I SZTUKA”.

kultura

Robert Kochanek zaprasza 
na Dzień Babic
Wśród zaproszonych na Dzień Babic go-

ści wystąpi również grupa cheerleade-

rek Th e Young Ones pod kierownictwem 

Roberta Kochanka. To jeden z  najbar-

dziej znanych i utytułowanych polskich 

tancerzy. Uczestnik programów telewi-

zyjnych „Taniec z Gwiazdami” oraz „Tyl-

ko nas dwoje”. Choreograf   teledysków 

i  pokazów tanecznych. Twórca Grupy 

Th e Ones i pomysłodawca nowej formy 

sportowej – Cheerleading Fit. Angażuje 

się w  produkcje scenariuszy artystycz-

nych dla fi rm korporacyjnych. 

W swojej pracy stawiam na wysoką jakość, 

rozwój i  unikalność. Staram się czerpać 

z niej również jak najwięcej radości, dlate-

go zapraszam państwa na Obchody Dnia 

Babic, gdzie zaprezentuję grupę Th e Young 

Ones w pokazie Cheerleader Fit.
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V edycja konkursu „Mam Talent” 
w babickim przedszkolu 
Podczas tegorocznej przedszkolnej edy-

cji konkursu „Mam talent” można było 

zobaczyć na przedszkolnej scenie wielu 

młodych, uzdolnionych artystów, którzy 

w czasie swoich występów zapewnili pu-

bliczności wiele wrażeń i emocji. Przed-

szkolaki z przejęciem oglądały występy 

swoich kolegów i koleżanek, nagradza-

jąc artystów gromkimi brawami. Wyko-

nawcy prezentowali talenty wokalne, 

układy taneczne i pokazy iluzjonistyczne.

Bardzo przyjemnie było patrzeć na duety 

dzieci z rodzeństwem lub z rodzicami 

prezentujące wspólne śpiewanie i granie. 

W tegorocznej edycji gościliśmy również 

absolwentów babickiego przedszkola.

Wszyscy artyści otrzymali dyplomy 

i drobne upominki za udział w konkur-

sie „Mam talent”. Nie było wygranych ani 

przegranych. Każdy zaprezentował swoje 

niepowtarzalne uzdolnienia.

Dziękujemy rodzicom, instrukto-

rom, nauczycielom i tym wszystkim, 

którzy swoim wkładem przyczynili się 

do realizacji tego przedsięwzięcia. Pod-

czas imprezy panowała miła i rodzinna 

atmosfera, której efekty możemy obej-

rzeć zdjęciach.  Życzymy wszystkim dal-

szych sukcesów!!!

ANNA BANASZCZYK

Jak dobrze mieć imię
Z takim pomysłem wystąpiło Stowa-

rzyszenie LGD „Między Wisłą a Kam-

pinosem”. Ogłosiło konkurs na imię dla 

swojej maskotki, której fotografi ę za-

mieszczamy. Konkurs skierowany jest 

do każdej osoby zamieszkującej teren 

jednej z dziewięciu gmin: Czosnów, Le-

oncin, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, 

Ożarów Mazowiecki, Kampinos, Błonie, 

Leszno. Są to gminy, które swoim zasię-

giem obejmuje Stowarzyszenie „Między 

Wisłą a Kampinosem’’. Aby zgłoszone 

imię wzięło udział w konkursie, należy 

wypełnić odpowiedni formularz zgło-

szeniowy dostępny na stronie www.lgd-

kampinos.pl. Następnie przekazać go do 

siedziby stowarzyszenia osobiście lub 

wysłać pocztą na adres: Stowarzysze-

nie „Między Wisłą a Kampinosem’’ ul. 

Gminna 6, 05-152 Czosnów (z dopiskiem 

„Konkurs na imię dla maskotki Stowarzy-

szenia „Między Wisłą a Kampinosem”). 

Termin składania propozycji mija 9 maja. 

 Nam maskotka przypomina dobrego zna-

jomego, ale nie będziemy podpowiadać 

czytelnikom…

TEKST: PK

FOTO: LGD „MIĘDZY WISŁĄ 

A KAMPINOSEM”

kultura
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Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie
 kwietnia  r. w Starych Babicach odbyły się Uroczy-

stości Katyńsko – Smoleńskie upamiętniające . rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej i . rocznicę Katastrofy pod Smoleń-
skiem. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30 

Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP w Starych Babicach koncelebro-

waną pod przewodnictwem ks. Prałata 

dr. Grzegorza Kozickiego. Ulewny deszcz 

„przekonał” organizatorów, aby kolejną 

część spotkania, która zawsze odbywała 

się w Alei Dębów Katyńskich, kontynu-

ować w kościele i był 

to bardzo dobry wy-

bór. Pięknie w  ko-

ścielnej przestrzeni 

brzmiała Babicka 

Orkiestra Dęta im. 

Krzysztofa Pende-

reckiego z  chórem 

Babiczanie. Podczas 

„O Panie, któryś był 

na niebie” niejed-

nemu uczestnikowi 

łzy stanęły w oczach. Przemówienie wy-

głosił Wójt Gminy Stare Babice Krzysz-

tof Turek, po czym odczytał list Jana 

Józefa Kasprzyka  p.o. Szefa Urzędu Do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych skierowany do Uczestników 

uroczystości. Wydarzenie to uświetniły 

poczty sztandarowe Gminy Stare Babice, 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Starych Babicach, 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien-

kiewicza w Starych Babicach oraz poczet 

sztandarowy Babickiego Koła Związku 

Ofi cerów Rezerwy RP ze sztandarem Ba-

bickiego Koła Związku Kombatantów RP. 

Po zakończeniu uroczystości delegacje 

złożyły wiązanki pod pomnikiem w Alei 

Dębów Katyńskich. 

TEKST: MF

FOTO: WP

Piękny Jubileusz w naszej gminie
Czasem wydaje się, że historię gminy 

można poznać tylko z książek lub progra-

mów telewizyjnych. Tymczasem 7 kwiet-

nia spotkaliśmy się z Panią Genowefą 

Sochajską, mieszkanką Zielonek Parceli. 

Okazją do spotkania był jubileusz Pani 

Genowefy – 3 kwietnia 2016 r. skończyła 

ona 100 lat!

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy 

Stare Babice Krzysztof Turek wraz ze 

swoim zastępcą Marcinem Zającem, se-

kretarzem gminy Wiesławą Wojtachnio 

oraz kierownikiem USC Mariolą Grzywiń-

ską. W gościnnych progach domu przy ul. 

Warszawskiej, serdecznie powitała nas 

Jubilatka wraz z dwiema córkami. 

Zebrani złożyli Jubilatce życzenia, 

wręczyli również bukiet kwiatów oraz 

drobne upominki. Pani Genowefa była 

w fantastycznej formie i pełna wigoru. 

Pogody ducha oraz fenomenalnej pa-

mięci dotyczącej historii gminy wszyscy 

zebrani tylko pozazdrościli.

Bardzo dobrze pamiętam dawniejsze 

czasy, ostatnie wydarzenia już mniej – opo-

wiadała Szacowna Jubilatka. Na pytanie 

o receptę długowieczności odpowiedziała 

ze śmiechem – Może dlatego, że rzadko 

chodziłam do lekarzy?

Dziękujemy Pani Genowefi e i jej ro-

dzinie za zaproszenie, życzymy dużo 

zdrowia, uśmiechu na co dzień i wielu 

radosnych chwil spędzonych wśród naj-

bliższych!

TEKST/FOTO: PK
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(Nie)zapomniana historia babickiego 
cudu techniki
Wszystkie gminy w  Polsce 

mają kościoły, w  większości 

z nich znajdują się cmentarze 

wojenne, pałace, parki, ma-

jątki ziemskie czy też miejsca 

pamięci. Co nas wyróżnia? 

Radiostacja Transatlantycka 

była tylko jedna. Nie trzeba 

przytaczać tu całej historii, nie 

o to chodzi. Każdy może o niej 

przeczytać we wszelakich źró-

dłach. Chcę przedstawić wątek 

społeczny całej tej sprawy. 

W szkole na lekcjach histo-

rii uczyliśmy się o wielkich in-

westycjach II RP. Taką inwe-

stycją w końcu lat 30-tych był 

Centralny Okręg Przemysłowy, 

w końcówce lat 20-tych sztan-

darowym projektem był port 

w  Gdyni. Nie zgadniecie, co 

było strategiczną inwestycją 

początku lat 20-tych. Tak, właśnie na-

sza Radiostacja.

Musimy sobie zadać pytanie drodzy 

czytelnicy, dlaczego trzecia pod względem 

strategicznym inwestycja okresu między-

wojnia została odesłana w niepamięć? 

Okres PRL trwale zacierał osiągnię-

cia II RP, nie potrzeba się tutaj wdawać 

w szczegóły, było nie ma – miniona epoka. 

Ale dlaczego my w naszej ukochanej III RP, 

od 27 lat nie jesteśmy w stanie promować 

w Polsce i za granicą osiągnięć naszych 

dziadów i pradziadów. Rzeczy, z których 

jako społeczeństwo możemy być dumni, 

dzięki którym powinniśmy czuć, że Pol-

ska mimo wojen i biedy zawsze potrafi ła 

dorównywać krajom zachodu.

Powiem wam, dlaczego. Wynika to 

z apatyczności części naszego społeczeń-

stwa, a niekiedy również z niewiedzy. 

Mam nadzieję, że dojrzeliśmy, aby wspól-

nie zmienić ten stan rzeczy. Stowarzy-

szenie Park Kulturowy Transatlantycka 

Radiotelegrafi czna Centrala Nadawcza 

od dwóch lat pracuje nad tym z całych 

sił. Na początku była to tylko inicjatywa 

grupki znajomych z naszej gminy. Teraz 

zgłaszają się do nas ludzie z całej Polski. 

Codziennie dostajemy pytania o możli-

wość oprowadzania i współpracy. Nigdy 

nikomu nie odmawiamy. Każdy, kto wi-

dział ruiny mówi „zbudujcie tu coś, pod-

stawowe zaplecze, a my będziemy z wami 

współpracować”. Gościliśmy już w Babi-

cach studentów uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Politechniki Warszawskiej, wielu 

Varsavianistów i gości zza granicy – wszy-

scy byli pod wrażeniem. Pod naszym 

wnioskiem o wpisanie Radiostacji do re-

jestru zabytków podpisało się szesnaście 

poważanych organizacji. Tylko w ostat-

nich dwóch miesiącach udzieliliśmy wy-

wiadów dla TVP Historia, TVP Warszawa, 

TVN Warszawa, TVN24, programu 3 Pol-

skiego Radia, radia WAWA, Informacyj-

nej Agencji Radiowej, radia FAMA, mie-

sięcznika Odkrywca.

Nie musimy być sypialnią Warszawy. 

Specjaliści chcą do nas przyjeżdżać i dzie-

lić się swoją wiedzą. Radiostacja Trans-

atlantycka to temat, z zakresu wielu nauk: 

historii, ochrony dziedzictwa kulturo-

wego, budownictwa, fi zyki, inżynierii, 

wojskowości, a nawet i medycyny. Tylko 

wspólnie jesteśmy w stanie sprawić, że 

Gmina Stare Babice będzie cieszyła się 

nie tylko wspaniale wyeksponowanym 

zabytkiem czy też zainteresowaniem na 

gruncie historii, ale również dzięki współ-

pracy z Politechniką Warszawską, Woj-

skową Akademią Techniczną, Stowarzy-

szeniem Elektryków Polskich czy Polskim 

Związkiem Krótkofalowców oczy całej 

Polski mogą być zwrócone właśnie na nas.

Apeluję z jakże ciężkiej dla serca Polaka 

emigracji. Drodzy mieszkańcy gminy nie 

zapominajmy. To, co było kiedyś, niech 

będzie inspiracją dla naszych dzieci i wnu-

ków. Ocalmy ją od zapomnienia. Niech 

Radiostacja Transatlantycka będzie dla 

nich drogowskazem w przyszłość, przy-

szłość techniki i postępu.

Zakończę słowami prezydenta Stani-

sława Wojciechowskiego zaadresowanymi 

do prezydenta Stanów Zjednoczonych 

John’a Calvina Coolige’a, a wysłanymi 

za pomocą radiostacji: „[…] Wysyłając 

tą pierwszą wiadomość nie mogę po-

wstrzymać się od wyrażenia nadziei 

całego narodu polskiego, że ten nowy 

środek łączności stworzony dzięki po-

łączeniu inicjatywy i przedsiębiorczo-

ści amerykańsko-polskiej przyczyni się 

do wzmocnienia istniejącej między na-

szymi krajami przyjaźni oraz umocni 

współpracę pomiędzy waszą wielką re-

publiką a Polską w rozwijaniu pokojo-

wych dążeń ludzkości”.

JAROSŁAW CHRAPEK
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Fes  wal Muzyczny „W Krainie Chopina” 
poszukuje sponsora strategicznego

Szybkimi krokami zbliża się kolejna, 

dwunasta edycja festiwalu muzycznego 

„W  Krainie Chopina”, który rozpoczy-

na się z początkiem wakacji koncertem 

inauguracyjnym w  piątek 24 czerwca  

w  kościele parafi alnym w  Starych Ba-

bicach. Festiwal będzie trwał przez całe 

lato do 2 października i obejmie swoim 

zasięgiem kilkadziesiąt miejscowości 

w powiatach: warszawskim zachodnim, 

sochaczewskim, nowodworskim i  go-

stynińskim.   

Od 12 lat prowadzimy szereg działań 

zmierzających do uczynienia z  Krainy 

Chopina znanego miejsca spotkań ar-

tystycznych. Piękne tereny Kampino-

skiego Parku Narodowego  położonego 

na obrzeżach stolicy, miejsce urodzenia 

Wielkiego Polaka, jednego z  kilku naj-

bardziej znanych kompozytorów świa-

ta powinny być wyjątkowym miejscem 

na mapie kulturalnej Polski.  Dlatego 

w  każdą niedzielę lata w  zabytkowych 

kościołach, dworkach i  salach koncer-

towych wokół Puszczy Kampinoskiej, 

Spotkanie z autorką ikon
Magdalena Tomasik jest mieszkanką Stanisławowa, która 

podczas spotkania Uniwersytetu III Wieku podzieliła się 

swoją pasją - pisaniem Ikon. Ikona to obraz sakralny, przed-

stawiający postacie świętych, sceny z ich życia. Powstanie 

Ikony to bardzo długa i żmudna praca, o czym opowiedziała 

nam autorka. Pracę nad pięknymi dziełami rozpoczyna się 

modlitwą. Jako podkładu należy użyć drzewa lipowego. Na 

odpowiednio przygotowaną deskę nanosi się rysunek, który 

później trzeba wypełnić złoceniami, pigmentami zmieszanymi 

z medium z żółtek jaj kurzych i wody. Ten etap może trwać 

nawet 4 miesiące. Na koniec ikonę zawsze się werniksuje, 

przez co zachowuje swój piękny wygląd nawet przez 100 lat. 

A ikony wykonane przez Magdalenę Tomasik są przepiękne. 

My mogliśmy zobaczyć: wizerunki Matki Boskiej, postać Mi-

chała Archanioła, Św. Annę z Maryją, Św.Katarzynę, Krzew 

Gorejący. Pani Magdalenie bardzo dziękujemy za prezentację 

swoich pięknych dzieł, które wyszły z domowego zacisza 

i mogły cieszyć oczy wielu osób. 

TEKST/FOTO: AGNIESZKA MATUSZEWSKA
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odbywają się recitale organowe, kon-

certy kameralne, symfoniczne i  jaz-

zowe w  mistrzowskich wykonaniach. 

Festiwal Muzyczny „W  Krainie Cho-

pina” zdobywa coraz większą renomę 

zarówno wśród wykonawców jak i  me-

lomanów, stając się największą impre-

zą artystyczną w  tej części Mazowsza, 

w której przyszedł na świat nasz Wielki 

Rodak. Przyczynia się do upowszech-

nienia i  rozwoju polskiej kultury, dla-

tego wstęp na wszystkie koncerty jest 

wolny. Jednym z  najważniejszych ce-

lów festiwalu jest połączenie rodzinnej 

rekreacji na łonie przyrody, ze sztuką 

w  mistrzowskich wykonaniach. Stano-

wi 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 festiwa-

lu jest Towarzystwo Muzyczne im. 

Kazimierza Wiłkomirskiego, współ-

organizatorami powiaty: Warszawski 

Zachodni i  Sochaczewski, Władze Sa-

morządowe Gminy Stare Babice i pozo-

stałych gmin z  terenu tych powiatów, 

oraz Sannik i Leoncina, instytucje kul-

tury, parafi e, placówki oświatowe, oso-

by prywatne. Serdecznie zapraszam do 

współpracy wszystkich, którzy chcieliby 

pomóc w organizacji tego prestiżowego 

wydarzenia artystycznego. Festiwal po-

szukuje partnera strategicznego, głów-

nego, oraz sponsorów poszczególnych 

wydarzeń artystycznych. 

Więcej informacji można otrzymać 

na ofi cjalnej stronie festiwalu www.cho-

pinfestiwal.wilkomirski.org.pl, w biurze 

festiwalu tel. 603 861 660, mail: pocz-

ta@wilkomirski.org.pl

MARIUSZ DŻYGA

DYREKTOR  FESTIWALU

Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych
 Cieszymy się, że możemy po raz kolejny 

zorganizować ten festiwal. Jesteśmy dum-

ni, że w naszej gminie poziom tańca wśród 

tak młodych artystów stale rośnie, że mają 

coraz bardziej kolorowe stroje, skompliko-

wane układy. To ważne przedsięwzięcie dla 

nas wszystkich, dziękuję Wam za przyby-

cie! Tymi słowami dziękowała Bożenna 

Pyć, Dyrektor Przedszkola w  Starych 

Babicach, młodym tancerzom oraz zapro-

szonym gościom, wśród których był m.in. 

zastępca wójta Marcin Zając. Okazją do 

podziękowań był XVII Gminny Przegląd 

Zespołów Tanecznych, który odbył się 8 

kwietnia 2016 r. w przedszkolu w Starych 

Babicach.

Oprawa turnieju w tym roku była wy-

jątkowo bogata, na scenie zaprezentowali 

się wychowankowie m.in.: I  Gminne-

go Gimnazjum w  Koczargach Starych, 

Przedszkola w  Bliznem Jasińskiego, 

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 

w  Starych Babicach, ZSP w  Borzęcinie 

Dużym oraz niepublicznego przedszkola 

„Wesoły Brzdąc”.

Tego dnia obejrzeliśmy pokaz dostoj-

nego poloneza, dzikich kowbojów, gorą-

cych tańców z Afryki, walca, krakowiaka 

oraz tanga. Młodzi artyści zaprezentowali 

układy taneczne wzbogacone o  rekwizy-

ty, takie jak szarfy, dzwonki czy… miotły. 

Dopisała też publiczność, która gorąco 

nagradzała brawami każdy występ. Cze-

kamy na kolejną edycję przeglądu!

TEKST/ FOTO: PK
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www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

          Wójt Gminy Stare Babice                                               Starosta Warszawski Zachodni
               KRZYSZTOF TUREK                                                               JAN ŻYCHLIŃSKI 

zap ras za j ą  na 
 Koncert chóralny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

CHÓR KAMERALNY FILHARMONII NARODOWEJ
KAZIMIERZ BUKAT

dyrygent

ROMAN SZLAUŻYS
pozytyw 

MAGDALENA DOBROWOLSKA
sopran

SAMITRA SUWANNARIT
sopran

JAKUB BURZYŃSKI
kontratenor

AGNIESZKA MAZUR   TOMASZ FRYCZ
               obój barokowy                                                               wiolonczela barokowa 

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

Gaude Mater Polonia
WACŁAW Z SZAMOTUŁ – Ego sum pastor bonus 
ZIELEŃSKI – Haec dies; O gloriosa Domina   
VIVALDI – Gloria RV 589  
HÄNDEL – Alleluja z oratorium Mesjasz

Niedziela, 22 maja 2016, godz. 17.00
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Stare Babice, ul. Rynek 17

WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

kultura
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dla mieszkańca

Podpisanie porozumienia 
w Starostwie Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego
W dniu 12 kwietnia w siedzibie Starostwa 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

w Ożarowie Mazowieckim uroczyście 

podpisano list intencyjny w  sprawie 

organizacji Głównych Obchodów Roku 

Henryka Sienkiewicza na Mazowszu. 

W ramach obchodów w dniu 28 maja od-

będzie się piknik historyczny na Polanie 

w Lipkowie w Gminie Stare Babice pt.: 

„Pojedynek podpułkownika kozackiego 

Jurko Bohuna z imć Panem Michałem 

Wołodyjowskim”.  Głównym organiza-

torem obchodów jest Powiat 

Warszawski Zachodni w part-

nerstwie z  Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa 

Mazowieckiego, Gminą Stare 

Babice, Gminą Izabelin, Dziel-

nicą Bemowo, Kampinoskim 

Parkiem Narodowym oraz Lo-

kalną Grupą Działania „Mię-

dzy Wisłą a  Kampinosem”. 

Uroczystości odbędą się pod 

patronatem Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego Pana 

Adama Struzika. 

Podpisanie dokumentu od-

było się w sarmackiej oprawie 

przygotowanej przez grupę 

„Sarmackie Dziedzictwo” 

z Bydgoszczy, która zorgani-

zuje rekonstrukcję historyczną 

w Lipkowie. List intencyjny zo-

stał podpisany przez organi-

zatorów gęsim piórem i czar-

nym atramentem. W trakcie 

spotkania zaproszeni goście 

mogli skosztować specjalnie 

przygotowanych smakołyków, 

np. tureckiej chałwy oraz za-

poznać się z dawnym orężem 

i wysłuchać opowieści o zwy-

czajach polskiej szlachty. Na 

koniec wszyscy przenieśli się 

przed gmach budynku Staro-

stwa Powiatu, aby zobaczyć 

pokaz walki na szable, która 

jest preludium do pojedynku 

Jurko Bohuna z Wołodyjow-

skim – głównego wydarzenia 

pikniku historycznego w Lip-

kowie.

TEKST I FOTO: PWZ

Stopy są podstawą ciała, naszą podporą, 

kontaktem z ziemią. Kiedy bolą uniemoż-

liwiają chodzenie, a przez to zaburzają 

większość życiowych funkcji, a czasem 

nawet pracę zawodową. Jedną z częst-

szych przypadłości w obrębie stopy sta-

nowi paluch koślawy szerzej znany jako 

haluks. 

Paluch koślawy to deformacja stawu łą-

czącego duży palec z śródstopiem. Pierw-

szym objawem jest przemieszczenie pa-

lucha w kierunku do pozostałych palców 

z bocznym jego odchyleniem. Od pewnego 

czasu przypadłość ta uznana jest za cho-

robę cywilizacyjną. Początkowo uważano, 

że może być wynikiem noszenia niepra-

widłowego obuwia, głównie na wysokim 

obcasie i   ze zwężającym się czubkiem. 

Twierdzenie to było wynikiem częstszego 

odnotowania paluchów koślawych u ko-

biet. Teza ta nie znajduje odzwierciedle-

nia w badaniach, ponieważ z tych wy-

nika, że paluch koślawy występuje także 

u osób noszących wygodne obuwie. Nie 

oznacza to, że buty, które nosimy nie 

mają wpływu na powstanie palucha ko-

ślawego. Niewłaściwy dobór obuwia może 

się przyczynić lub przyspieszyć powsta-

nie tej choroby. Badania wykazują, że bar-

dzo często haluks jest przypadłością ro-

dzinną. Jest to podstawą do twierdzeń, 

że paluch koślawy jest w pewnej części 

warunkowany genetycznie. Do innych 

czynników mających wpływ na powsta-

wanie haluksów zalicza się urazy, zwięk-

szony zakres ruchomości stawu, w któ-

rym powstaje haluks, a także tzw. stopę 

egipską, czyli taką, w której paluch wy-

różnia się zwiększoną długością. Nie bez 

znaczenia jest także przykurcz ścięgna 

Achillesa, dna moczanowa czy inne cho-

roby układowe takie jak reumatoidalne 

zapalenia stawów czy łuszczyca stawowa. 

U 50% pacjentów zmiany występują 

bardzo wcześnie, bo przed 20 rokiem ży-

cia. Najczęściej deformacje te występuje 

obustronnie, choć nie zawsze w tym sa-

mym czasie.

Nasze stopy 
część I. 
Haluks
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Babicki niezbędnik cz. III
Kolejna część babickiego niezbędnika przed czytelnikami. Wiosna w pełni, czas 

zadbać o siebie, okazji na pewno nie zabraknie. Tym razem zgromadziliśmy adresy 

i telefony salonów fryzjerskich oraz urody na terenie naszej gminy. Tak jak poprzednio 

zwracamy uwagę, że lista nie ma charakteru reklamowego, jeśli uważacie Państwo, 

że brakuje w niej „waszego” salonu lub fryzjera, prosimy o kontakt na adres: gazeta.

babicka@stare-babice.waw.pl.

A teraz – czas na nowy wizerunek!

lp. Nazwa Ulica Miejscowość Nr tel.

1 Fryzjer Przejazd 19
Blizne 

Łaszczyńskiego
(22) 722 05 86

2 Fryzjer Iwona Warszawska 747 Borzęcin Duży (22) 752 08 75

3 Fryzjer

Hubala 

Dobrzańskiego 

42/44

Latchorzew (22) 796 19 00

4 Salon kosmetyczny Pati Rynek 15 Stare Babice 691 201 332

5 Fryzjer Agnieszka Rynek 13 Stare Babice (22) 722 95 74

6 Fryzjer
Hubala 

Dobrzańskiego 62
Stare Babice 506 132 989

7 Fryzjer Koczarska 55 Stare Babice 509 522 101

8 Salon Ewelina Chrobrego 44 Topolin 605 201 097

9 Fryzjer Image Warszawska 692 Wojcieszyn 668 472 293

10 Centrum Body & Beauty Warszawska 390 Zielonki (22) 722-93-13

11 Kajak J. Studio urody Warszawska 390 Zielonki-Parcela (22) 722 93 13

TEKST: PK

Najpierw grill, a później bal
Ostatnią imprezę Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży 

 Stare Babice mają ambicję zorganizować naprawdę… 
„epicko”!

14 maja 2016r. o  17.00 w  ogródkach 

Domu Parafi alnego „Arka” rozśpiewany 

kucharz Krzysztof rozpali dla nas wszyst-

kich grilla. W taki sposób rozpoczniemy 

ostatnią już imprezę dla mieszkańców 

Babic. Następnie przejdziemy do „Arki”, 

żeby wytańczyć się przy dźwiękach mu-

zyki disco polo. Także dzieci nie będą 

się nudzić. 

Ten bal to będzie największa zabawa 

w historii Domu Parafi alnego! Najlepsza 

muzyka, wspaniali goście, świetna lo-

kalizacja. Chcemy zintegrować wszyst-

kie Rodziny w naszej parafi i i sąsiednich 

parafi ach, żebyśmy wszyscy poczuli się 

wspólnotą. Wspólnotą, która już nie-

długo przywita w swoich progach piel-

grzymów z Monako.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

WERONIKA KALINOWSKA

SEKCJA MEDIALNA ŚDM  STARE BABICE

dla mieszkańca

Objawem palucha koślawego jest ból 

okolicy, w której toczy się proces choro-

bowy. Dolegliwości te mogą występować 

zarówno w momencie ucisku (np. w cza-

sie wkładania obuwia), a także w czasie 

czynności aktywizujących stopę, takich 

jak chodzenie. Zaburzenia chodu spo-

wodowane bólem mogą być podstawą do 

rozwoju innych dolegliwości bólowych 

np. kolana, biodra, a nawet kręgosłupa. 

Leczenie palucha koślawego jest uza-

leżnione od stopnia zaawansowania cho-

roby, a o odpowiednim kierunku postę-

powania decyduje indywidualnie lekarz 

prowadzący. Leczenie może obejmować 

chirurgiczną korekcję lub rehabilitację po-

przez ćwiczenia, fi zykoterapię, ortezy czy 

kinesiotaping, czyli plastrowanie. 

Wcześnie wykryty problem pozwala 

na szybszą reakcję i wprowadzenie od-

powiedniego leczenia, dlatego zwleka-

nie z wizytą u specjalisty nie jest do-

brym wyborem. 

Dbałość o stopy nie jest pomysłem 

współczesnych kosmetologów. Już staro-

żytne Egipcjanki używały wody z dodat-

kiem pachnących olejków do obmywania 

nóg, a współczesne lakiery do paznokci 

zastępowała henna. W przypadku ha-

luksów dbałość o wygląd i dobre samo-

poczucie można połączyć z komfortem 

życia, dlatego tak ważne jest przeciw-

działanie im.

AUTOR:

PATRYCJA 

RZEPCZAK,

FIZJOTERAPEUTA
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Modnie i wygodnie
Witam Was bardzo wiosennie. Zrobiło 

się ciepło, świeci słońce, żyć się chce, 

na zakupy też iść się chce. Może pora 

na odświeżenie naszej garderoby dla-

tego pomyślałam, że przyszła pora aby 

porozmawiać o  trendach w  modzie na 

nadchodzący sezon letni. Piękna per-

spektywa przed nami, tyle miesięcy cie-

pła więc kilka podpowiedzi co w trawie 

piszczy na wiosnę na pewno się przyda. 

Do rozmowy zaprosiłam osobę, która 

modą i  gwiazdami zajmuje się od wie-

lu lat. Osobę kompetentną i doskonale 

znającą trendy w modzie. Stylistę, który 

współpracował z większością pism mo-

dowych i lifestylowych w Polsce. Ubierał 

takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Nata-

lia Kukulska czy Omena Mensah. Przez 

wiele lat był głównym stylistą polskich 

festiwali tj. Top Trendy, Sopot czy Opo-

le, o niezliczonych sesjach zdjęciowych, 

teledyskach i  reklamach już nie wspo-

mnę. 

Ewa Pacuła: Witaj Grzesiu. Za-

cznijmy od najważniejszych tren-

dów w tym sezonie. Co będzie mod-

ne wiosną i latem?

Grzegorz Bloch: Mocnym trendem 

tego sezonu są pastele. Ale warto dodać, 

że również pojawiły się dwa nowe kolo-

ry : serenity, czyli jeden z odcieni błękitu 

i kwarcowy róż.  Kolejny sezon z rzędu 

modne będą multikolory, a także etno, 

boho, koronki, hafty, które pojawiły się 

w kolekcjach wielu projektantów. 

E.P.: Powiedzmy teraz o wzorach, 

czy czeka nas jakaś rewolucja w sza-

fi e?

G.B.: Raczej nie. Jak co roku wiosną 

pojawiły się kwiaty oraz silny jest trend 

marynarski.

E.P.: Ale z kwiatami chyba trzeba 

uważać, bo nie są dla każdego?

G.B.: Przy stylizacji kwiatowej trze-

ba zwrócić uwagę na sylwetkę. Duże 

kwiaty przeznaczone są dla drobniej-

szych sylwetek natomiast im więk-

sza sylwetka tym kwiaty powinny być 

mniejsze, drobniejsze.

E.P.: Ja osobiście nie przepadam 

za kwiatowymi stylizacjami, ale 

Grzegorz Bloch

 Modnie i wygodnie. Kolekcja Quiosque wiosna – lato 2016

 Modnie i wygodnie. Kolekcja Quiosque wiosna – lato 2016
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styl marynarski bardzo lubię i  faj-

nie że ciągle będzie modny. A  co 

z fasonami?

G.B.: Ciągle modne są lata pięć-

dziesiąte, czyli lekko rozkloszowane 

sukienki, ale także pojawiają się dopa-

sowane kroje a  la Jacqueline Kennedy. 

Wróciły do łask spódnico spodnie, czy-

li spodnium. W tym sezonie są bardzo 

szerokie i mają dość trudną długość 7/8 

tzw. midi, czyli takie niby przykrótkie. 

Ta długość najlepiej wygląda na wyso-

kich osobach lub do wysokich szpilek.

E.P.: Grzegorz, a  jak w  tym se-

zonie z  moją ulubioną długością 

maxi?

G.B.: Bardzo modna jest długość 

maxi i to nie tylko na wieczór, ale też 

na co dzień, na ulicy, na plaży. 

E.P.: Jak kupować i  wybierać 

rzeczy żeby wyglądać jak milion 

dolarów?

G.B.: Złotą zasadą według mnie 

jest hołdowanie klasyce. Żeby bawić 

się modą i  fajnie wyglądać trzeba być 

świadomym swoich atutów, ale i wad.

E.P.: Mówisz o  klasyce, która 

oczywiście jest zawsze w  modzie, 

ale co z sezonowymi trendami? Jak 

wybrać te odpowiednie dla nas?

G.B.: W szafi e każdej kobiety, któ-

ra niekoniecznie musi potrafi  bawić 

się modą klasyka to podstawa. Dopie-

ro do niej można wprowadzać bardzo 

charakterystyczne dla nowego sezonu 

kolory i  wzory. Czasem jeden modny 

element potrafi  zmienić oblicze naszej 

stylizacji.

E.P.: Jakie błędy najczęściej po-

pełniają kobiety?

G.B.: Najczęściej kobiety dodają 

sobie kilogramów ubraniami. Wciska-

ją się w  za małe rozmiary lub wręcz 

odwrotnie, panie które noszą większe 

rozmiary zakładają na siebie za duże 

rzeczy i często tym dodają sobie kilo-

gramów. Moja dewiza, którą polecam 

każdej kobiecie to ubieranie, a  nie 

przebieranie. 

E.P.: Czyż nie o  to chodzi nam 

wszystkim. Dobrze, a co z butami, 

czy to prawda że w  tym sezonie 

będą bardzo modne płaskie buty? 

G.B.: Tak to bardzo mocny trend 

w tym sezonie, płaskie lub lekko pod-

wyższone buty na dość ciężkim obca-

sie. Według mnie niezbyt kobiece. 

E.P.: Coś czuję, że panowie nie 

będą zachwyceni, natomiast pa-

niom na pewno ten trend przypad-

nie do gustu. Czy możemy jeszcze 

powiedzieć coś o  biżuterii? Jaka 

będzie modna tego lata?

G.B.: W tym sezonie będziemy no-

sić delikatną, drobną biżuterię. Wła-

ściwie taką  która jest prawie niewi-

doczna.

E.P.: Tak już poza trendami 

Grzegorz podstawowe rzeczy, któ-

re powinny się znaleźć w  naszej 

szafi e?

G.B.: Dobre klasyczne buty czarne 

i  cieliste, granatowe dżinsy, biała kla-

syczna koszula, top, mała czarna, faj-

na porządna torba i klasyczny trencz.

E.P.: Bardzo Ci dziękuję.

Nadchodzący sezon zapowiada się 

bardzo kobieco. Pamiętajmy, że aby 

wyglądać modnie nie musimy ślepo 

podążać za wszystkimi trendami i tym 

co proponują nam sklepy i projektan-

ci. Czasem wystarczą elementy, mod-

ne dodatki lub akcesoria by wyglądać 

modnie i na czasie. Moda jest dla nas, 

a  każda z  nas może wyrażać siebie 

przez modę i podkreślać swoją indywi-

dualność. Udanych zakupów.

ROZMAWIAŁA: EWA PACUŁA

 Modnie i wygodnie. Kolekcja Quiosque wiosna – lato 2016

 Modnie i wygodnie. Kolekcja Quiosque wiosna – lato 2016
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Przycinanie dużych drzew
Okres wiosenny sprzyja wzmożonym 

pracom w ogrodach przydomowych. Jed-

nym z zabiegów jest przycinanie drzew 

i krzewów. O ile przycinanie krzewów 

i  młodych drzew nie jest wyjątkowo 

skomplikowane tak cięcia pielęgnacyjne, 

czy korekcyjne na drzewach starych mogą 

przysporzyć wielu problemów. Usuwa-

nie dużych konarów ogranicza zdolność 

rośliny do wytwarzania substancji po-

karmowych, a rozległa rana może być 

miejscem zagnieżdżania się poważnych 

chorób. O czym powinniśmy pamiętać 

przy wykonywaniu takich zabiegów? 

Po pierwsze, planując taki zabieg mu-

simy być świadomi, że usuwanie gałęzi 

prowadzi do zmiany statyki drzewa. Za-

bieg taki należy dobrze zaplanować ma-

jąc to na uwadze. Drzewa o zaburzonej 

statyce (z niewłaściwie usuniętymi kona-

rami) są narażone na wywrócenie się np. 

pod wpływem silnych wiatrów.

Po drugie, należy wybrać najbardziej 

dogodny termin zabiegu. Drzew starych 

nie należy przycinać w okresie jesiennym 

czy zimowym. Pozbawione liści drzewo 

nie będzie w stanie wytworzyć odpo-

wiedniej ilości substancji odżywczych, 

by odpowiednio zabliźnić ranę i wybro-

nić się przed chorobami. Najodpowied-

niejszym okresem będzie wiosna, mie-

siące maj- czerwiec. 

Ważny jest również sam sposób wy-

konania zabiegu. Cięcia dużych kona-

rów wykonujmy tak, aby rana po cięciu 

była jak najmniejsza, czyli prostopadle 

do pnia, oraz ostrymi narzędziami . Ni-

gdy nie zaczynamy cięcia od góry, głow-

nie ze względów bezpieczeństwa, ale rów-

nież dlatego, że grozi to wyłamaniem 

gałęzi pod własnym ciężarem i pozosta-

wieniem brzydko wyglądającej i groźnej 

dla rośliny rany. 

Przycinanie drzew podlega również ob-

ostrzeniem prawnym. Co prawda na za-

biegi te nie musimy ubiegać się o żadne 

pozwolenie, jednak za złe jego wykona-

nie mogą nam grozić wysokie kary

Zagadnienia te reguluje Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W myśl art. 87a usuniecie gałęzi w wymia-

rze przekraczającym 30% korony, która 

rozwinęła się w całym okresie rozwoju 

drzewa  stanowi uszkodzenie drzewa, na-

tomiast w wymiarze 50%  jest uznawane 

za zniszczenie drzewa. W obu przypad-

kach może zostać naliczona kara. Kary te 

stanowią dwukrotność opłaty za usunię-

cie drzewa i niejednokrotnie sięgają kilku 

czy kilkunastu tysięcy złotych, zależnie 

od gatunku i wielkości drzewa. Tak więc, 

pod żadnym pozorem nie wolno ścinać 

drzewa z „jego wysokości” 

Pamiętajmy także, że drzewa są orga-

nizmami żywymi i z biegiem czasu zmie-

niają swoje rozmiary i pokrój. Planując 

ogród przydomowy wybierajmy gatunki 

dostosowane wielkością do powierzchni 

czy kształtu działki. Jeżeli jednak zde-

cydujemy się na gatunki o docelowo du-

żych rozmiarach formowanie pokroju 

musimy rozpocząć zaraz po posadzeniu, 

a nie w momencie, kiedy drzewo osiągnie 

zbyt duże rozmiary. 

JOANNA PAŁYSKA

Przycinanie właściwePrzycinanie niewłaściwe
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Krzyżówka babicka  Nr 

Konkurs dla spostrzegawczych

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 11: KIBICUJMY BABICKIEJ DZIESIĄTCE. Nagrody otrzymują: Sara Obarska i Andrzej Szczepanowski. 

PIONOWO
 2. szkolna jadalnia
 3. ostatnia faza biegu, meczu
 5. mistrzowie walca, salsy czy boogie woogie
 6. owad kojarzący się z siecią sklepów
 7. tam pieką chleb
 9. naprawi zepsuty budzik
11. planeta ludzi
14. kręci się w parku
15. działka gruntu przewidziana pod zabudowę
18. późnojesienny grzyb jadalny

POZIOMO
 1. w 966 r. przyjął chrzest Polski
 4. odświętny strój szlachecki
 8. przekazywanie wiedzy, wykładanie
10. urzęduje szczebel wyżej niż starosta
12. jest nią kaczka, jest i jolka
16. kościelny muzyk
17. cena urzędowa ustanowiona
19. błazen cyrkowy
20.  kwitnie biało lub różowo przed pojawieniem 

się liści

Czy rozpoznajecie to miejsce w Gminie Stare Babice?

Zdjęcie wykonane w marcu 2009 r. Wśród osób, które nadeślą poprawne odpowie-

dzi (gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl) wylosujemy komplet gminnych gadżetów!

W poprzednim numerze GB 

prezentowaliśmy zdjęcie, któ-

re przerosło możliwości nawet 

największych znawców naszej 

gminy. Co to było na razie po-

zostanie tajemnicą. Spróbujemy 

jeszcze raz! 
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Gmina dla biznesu, biznes dla gminy
 kwietnia  r. o godz. .   w sali konferencyjnej 

urzędu gminy w Starych Babicach odbyło się spotkanie 
z cyklu „Biznes w Babicach”. To pierwsze spotkanie zorga-
nizowane przez urząd gminy z myślą o babickich przedsię-
biorcach.
Spotkanie pt. „Gmina dla biznesu, biznes 

dla gminy” przyciągnęło ponad 50-ciu 

przedsiębiorców z terenu naszej gminy. 

Otworzył je Zastępca Wójta Gminy Stare 

Babice Marcin Zając, który 

przywitał zebranych gości, 

opowiedział o tym, co istot-

nego dla przedsiębiorców 

dzieje się w gminie, a następ-

nie przedstawił prelegentów.

Spotkanie podzielone 

było na trzy części:

1. „Zainwestuj w  pra-

cowników” o  dofinanso-

waniu kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników 

i  pracodawców w  ramach 

Krajowego Funduszu Szko-

leniowego, o którym opowiadały Anna 

Kucharska i Magdalena Bartosik z Powia-

towego Urzędu Pracy dla Powiatu War-

szawskiego Zachodniego.

2. „Zaprezentuj się innym” o promo-

cji gospodarczej Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, dofi nansowaniu wyjaz-

dów na targi, udziale w szkoleniach i pro-

mocji fi rm, o których opowiadał Andrzej 

Czajkowski, koordynator projektu „Pro-

mocja Gospodarcza Warszawskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego” z Urzędu m.st. 

Warszawy.

3. „Rozwijaj się lokalnie” o korzy-

ściach dla lokalnych przedsiębiorców 

płynących z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

w szczególności ze środków, którymi 

dysponować będzie Lokalna Grupa 

Działania „Między Wisłą a Kampino-

sem”. Wszystkie możliwości pozyska-

nia tych środków omówił Paweł Zajc, 

dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD 

„Między Wisłą a Kampinosem”

Każdy z uczestników spotkania otrzy-

mał teczkę informacyjną, w której m.in. 

znajdowała się ankieta ewaluacyjna. 96 % 

przedsiębiorców, którzy ją wypełnili za-

deklarowało, że będą uczestniczyć w ko-

lejnych spotkaniach tego typu. 

Ankietowanym najbardziej podobało 

się miejsce organizacji spotkania, 72% 

z nich oceniło je na 6 w skali 1-6. Jeżeli 

chodzi o tematykę poruszaną 

na spotkaniu, ankietowani od-

powiadali następująco:

40 % osób z tematyką tą 

spotkało się pierwszy raz. 

Większości z nich (56%)  infor-

macje przekazane na szkoleniu 

przydadzą się w prowadzeniu 

własnej działalności gospo-

darczej. Na kolejnym spotka-

niu przedsiębiorcy najbar-

dziej chcieliby poruszyć takie 

tematy, jak: działalność tury-

styczna i rekreacyjna, promo-

cja lokalnych przedsiebiorców, wspólne 

działania promocyjne, dofi nansowanie 

działalności ze środków unijnych, sposoby 

zatrudniania pracowników (w tym obco-

krajowców), wsparcie projektów techno-

logicznych. Już teraz zapraszamy na ko-

lejne spotkanie.

TEKST/FOTO: MF
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GMINA STARE BABICE

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI KULTURALNYCH NA ROK 2016

L.p. Nazwa wydarzenia Termin

1 Gala Wręczenia Nagrody Babinicz 6 stycznia

2 Noworoczne spotkanie Seniorów  Rejon Babice w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 16 stycznia

3 Obchody Dnia Babci i Dziadka w ZSP w Borzęcinie Dużym 21 stycznia

4 Gminny konkurs ortografi czny w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 12 marca

5 Gminny Przegląd Taneczny w Przedszkolu w Starych Babicach 8 kwietnia

6 Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 23 kwietnia

7 Dzień Babic (Polana Dwóch Stawów przy ul. Południowej w Zielonkach Parcele) 21 maja

8
Koncert Chóru Filharmonii Narodowej upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski (Kościół parafi alny pw. 

Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach)
22 maja

9
Rekonstrukcja historyczna pt.: „Pojedynek podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna z imć Panem Michałem 

Wołodyjowskim” w ramach Głównych Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu  (polana w Lipkowie)
28 maja

10 Gminny Dzień Dziecka w ZSP w Borzęcinie Dużym 29 maja

11 Otwarcie Sceny Letniej w Starych Babicach – Szalone lata  dwudzieste (scena w parku w Starych Babicach) 11 czerwca godz.16.00

12 Otwarcie Sceny Letniej w Starych Babicach – Spektakl dla dzieci (scena w parku w Starych Babicach) 12 czerwca godz. 13.00

13 Gminny Przegląd Teatralny w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 14 czerwca

14 Rozpoczęcie Festiwalu „W Krainie Chopina” i koncerty w ramach festiwalu
od 24 czerwca 

do 2 paźdzernika

15 Piknik w Bliznem Jasińskiego „Wianki 2016” połączony z IV Babickim Zlotem Pojazdów Zabytkowych 25 czerwca

16 Wieczór Romansów Rosyjskich (scena w parku w Starych Babicach) 25 czerwca godz. 17.00

17 Spokanie z muzyką żydowską (scena w parku w Starych Babicach) 9 lipca godz. 17.00

18 Spektakl dla dzieci (scena w parku w Starych Babicach) 10 lipca godz. 13.00

19 Spektakl plenerowy „Na pełnym morzu” S. Mrożka (scena w parku w Starych Babicach) 16 lipca godz. 17.00

20 Koncert muzyki irlandzkiej (scena w parku w Starych Babicach) 23 lipca godz. 17.00

21 Spektakl dla dzieci (scena w parku w Starych Babicach) 24 lipca godz.13.00

22 Koncert z okazji Wybuchu Powstania Warszawskiego (scena w parku w Starych Babicach) 31 lipca godz. 17.00

23 Koncert muzyki włoskiej (scena w parku w Starych Babicach) 12 sierpnia godz.17.00

24 Spektakl dla dzieci (scena w parku w Starych Babicach) 14 sierpnia godz. 13.00

25 Koncert muzyki szantowej (scena w parku w Starych Babicach) 20 sierpnia godz. 17.00

26 Spektakl „Zemsta” A. Fredry (scena w parku w Starych Babicach) 27 sierpnia godz. 17.00

27 Spektakl dla dzieci (scena w parku w Starych Babicach) 28 sierpnia godz. 13.00

28 Zajęcia fi tness (11 treningów, scena w parku w Starych Babicach) sobota rano

29 100-lecie OSP Stare Babice 10 września

30
„Otwarcie oczyszczalni” – impreza plenerowa połączona z możliwością zwiedzania obiektów zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków w Starych Babicach
17 września

31 Klaudyniada 2016 – piknik w Klaudynie 18 września

32 Przegląd chórów szkolnych w ZSP w Borzęcinie Dużym listopad

33 Gala z okazji Dnia Wolontariatu w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych grudzień

34 Spotkanie mikołajkowe na Rynku w Starych Babicach 4 grudnia

35 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych grudzień

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W ROKU 2016

1
Uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicę katastrofy lotniczej 

pod Smoleńskiem (Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach)
10 kwietnia

2 Gminne Uroczystości z okazji 3 Maja w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych 29 kwietnia

3
Uroczystości religijno-pariotyczne ku czci poległych za Ojczyznę polskich żołnierzy w obronie niepodległości we 

wrześniu 1939 r. (Cmentarz Wojenny w Starych Babicach)
25 września

4 Gminne Uroczystości z Okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Starych Babicach listopad

Urząd Gminy Stare Babice zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wydarzeń zamieszczonych w kalendarzu
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sport

Otworzyliśmy 
sezon 
biegowy na 
Mazowszu!
I Dziesiątka Babicka za nami. 
Był to bardzo udany debiut, 
który na stałe wpisze się 
w kalendarz imprez biego-
wych w województwie mazo-
wieckim.

Na rynku w  Starych Babicach 9 

kwietnia zakończyła się I  Dziesiątka 

Babicka – bieg uliczny zorganizowa-

ny w naszej gminie przez GOSIR Stare 

Babice z  pomocą Starostwa Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego oraz Gmi-

ny Stare Babice. Impreza zgromadziła 

ponad 400 uczestników zarówno z na-

szej gminy, gmin sąsiednich jak i z War-

szawy. W  biegu wzięli udział biegacze 



NUMER  

sport

z  grupy „Team Stare Babice Biegają”, 

oraz goście specjalni, m.in. Andrzej 

Radzikowski – Mistrz Ultramaratonu, 

uczestnik Spartathlon Ultra Race.

Bieg został doskonale zorganizowa-

ny i zabezpieczony przez  służby, zebra-

ni chwalili również bardzo dobrze ozna-

kowaną trasę. Była ona płaska i bardzo 

szybka, dlatego pierwszy uczestnik 

– Rafał Szymborski – ukończył bieg 

w  czasie 32 min. 59 sek. Najlepsza 

wśród kobiet okazała się Anna Szysz-

ka – wicemistrzyni Polski w  półmara-

tonie, z czasem 36 min. 6 sek. Nagrody 

i  wyróżnienia przyznano także m.in. 

w  kategorii drużynowej. W  drużynów-

ce I miejsce zajął Miński Klub Biegacza 

„Dreptak” z  Mińska Mazowieckiego, II 

miejsce przyznano klubowi „Dogoń” 

z  Grodziska Mazowieckiego,  Team 

„Stare Babice Biegają” zajął drużynowo 

III miejsce.

Podczas imprezy obecni byli m.in. 

Starosta Warszawski Zachodni – Jan 

Żychliński, który ocenił ją następują-

co: Każda taka impreza jest cenna. Stare 

Babice mają rynek, centralne miejsce, na 

którym dziś biegacze się spotkali. Udana 

impreza, dobrze zorganizowana, widać 

to już w  tej chwili. Liczba uczestników 

ponad czterystu, więc organizatorzy mu-

sieli ograniczyć ilość miejsc. Dlatego mam 

nadzieję, że to będzie coroczna impreza, 

która wpisze się w  kalendarz imprez bie-

gowych w Powiecie Warszawskim Zachod-

nim.

O  znaczeniu I  Babickiej Dziesiątki 

dla Gminy Stare Babice mówił także 

Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof 

Turek: Bardzo się cieszę, że I  Dziesiątka 

Babicka zyskała takie uznanie – to bardzo 

udany debiut. Myślę, że to wydarzenie 

będzie sławić Gminę Stare Babice na cały 

świat. Hasło „Stare Babice Biegają” jest 

obecne w  gminie od kilku lat,  inicjatywa 

cieszy się coraz większym powodzeniem.

Dyrektor Biegu – Radosław Karpiń-

ski – krótko podsumował I  Dziesiątkę 

Babicką: Jestem przekonany, że Dziesiąt-

ka Babicka stanie się regularną imprezą 

otwierającą sezon biegowy zarówno w wo-

jewództwie mazowieckim, jak i na terenie 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Wszystkich chętnych zapraszamy na 

treningi z grupą „Stare Babice Biegają”.

TEKST: PK

FOTO: FOTOMARATON.PL
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informacje

Załącznik do zarządzenia nr 29/2016 r z dnia 16 marca 2016 r.

WÓJT GMINY STARE BABICE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze 
zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Borzęcin Duży

nieruchomość stanowiąca działki o  nr ew. 593/3 i  593/4 o  łącznej po-
wierzchni 0,1500 ha, położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową
cena wywoławcza – 395 000,00 PLN netto

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29.12.2015 r.
Działka o  nr ew. 593/3 zabudowana jest budynkiem, przeznaczonym do 

rozbiórki. Wartość budynku nie została uwzględniona w operacie szacunkowym.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w  przetargu zostanie doliczony 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena 
nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed 
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty 
przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. 

Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyj-

nej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej 

do dnia 02.06.2016 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 
0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 

uczestnika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 

nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w  Referacie Geodezji i  Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod nr tel.: 
(22) 730-80-26.

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nie-
ruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie Blizne Łaszczyńskiego

działka gruntowa niezabudowana, położona 

przy ul. Długiej. W  bezpośrednim sąsiedz-

twie znajdują się działki zabudowane budyn-

kami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Powierzchnia działki 

w m2

880 m2

Oznaczenie nieru-

chomości wg księgi 

wieczystej

WA1P/00113237/2

Oznaczenie działki 

wg ewidencji grun-

tów

293

Przeznaczenie nie-

ruchomości, sposób 

jej zagospodaro-

wania

Według obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Stare Babice zatwierdzonego 

Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare 

Babice z  dnia 30 czerwca 2011 r., przed-

miotowa nieruchomość położona jest na 

terenie przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną MN1.

Działka jest niezabudowana i niezagospo-

darowana. Kształt prostokąt, teren płaski.

Cena nieruchomości 

w zł

597 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nie-
ruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia (publikacji) niniej-
szego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie 
można uzyskać w  Referacie Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, 
tel: 22 730 80 26.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin 

Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice 

Nowe, Latchorzew, Lubiczów i Blizne Łaszczyńskiego”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz 
następujących uchwał Rady Gminy Stare Babice: Nr XXIV/241/13 z dnia 23 stycznia 
2013 r., Nr XXV/242/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXIII/333/13 r. z dnia 28 
listopada 2013 r. oraz Nr XI/80/15 z dnia 15 października 2015 r. zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stare Babice projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: 
Borzęcin Duży (Obszar 1), Wojcieszyn (Obszar 2), Koczargi Stare (Obszary 
3 i 4), Lipków (Obszar r 5), Stare Babice (Obszar r 7), Babice Nowe (Obszar 9), 
Latchorzew (Obszar r 10), Lubiczów (Obszar 11) i Blizne Łaszczyńskiego (Obszary 
13 i  14)” wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w  dniach od 18 maja 
2016 r. do 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w pokoju 
nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Informacje pod telefonem: 22 - 722 90 04.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w  dniu 30 maja 2016 r.. Zebranie odbędzie się 
w  Urzędzie Gminy Stare Babice w  sali im. Stanisława Zająca pokój nr 24, piętro I. 
Początek zebrania o godz. 17:00.

Ponadto projekt planu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl

Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 

zagospodarowania należy składać do Wójta Gminy Stare Babice z  podaniem 
imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 czerwca 2016 r. Uwagi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfi kowanym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu 
w  rozumieniu ustawy z  dnia 18 września 2001 r. o  podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem 
zaufanym ePUAP w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r. 
o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w  rozumieniu przepisów ww. ustawy o  podpisie elektronicznym. Zgodnie 
z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353.) zwanej dalej ustawą, wymieniony 
wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w  tym z  zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w  okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu. Wnioski i  uwagi w  postępowaniu w  sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-
należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej 
na wstępie ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2016 

  Wójt Gminy
 (-) Krzysztof Turek

Stare Babice, dnia 18.04.2016 r.

RPP.6721.30.2016 

OGŁOSZENIE



REKLAMA



REKLAMA



REKLAMA

* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprz tamy teren
* kosimy traw  oraz wycinamy drzewa

Zadzwo ! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37

Chcesz zareklamować się w Gazecie Babickiej?
Napisz do nas:

reklama.gazetababicka@gmail.com



REKLAMA

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


