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Robótki zręczne – 2 października (wtorek), godz. 11:00,  
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Gdybym był bogaczem – 5 października (piątek), godz. 19:00, 
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia 
na www.biletyna.pl i w sekretariacie Domu Kultury.
Koncert Galowy XIV edycji Festiwalu Muzycznego  
„W Krainie Chopina” – 7 października (niedziela),  
godz. 18:30, sala koncertowa Centrum Edukacji Kampinoskiego 
Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, Izabelin. Wstęp wolny.
Bibliosłówka z Rikusiem – 9 października (wtorek),  
godz. 16:30, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. 
Spotkanie autorskie z Ireneuszem Gralikiem – 11 paździer-
nika (czwartek), godz. 17:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare 
Babice. Wstęp wolny.
Międzypokoleniowe Spotkanie Seniorów w Szkole w Bo-
rzęcinie – 14 października (niedziela), godz. 14:00. W programie 
występy chórów senioralnych z powiatu warszawskiego zachod-
niego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica.
Kabaret pod Wyrwigroszem – 20 października (sobota), 
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety 
do nabycia na www.biletyna.pl i w sekretariacie Domu Kultury.
Wybory samorządowe – 21 października (niedziela) 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, I semestr 2018/2019 – wykła-
dy godz. 16:30 w sali konferencyjnej nowego budynku UG:
–  2 października (wtorek) – Katarzyna Kołaczyńska „Czy nasz 

mózg się starzeje? O sprawności intelektualnej słów kilka.”
–  16 października (wtorek) – Ewa Andrzejewska – „Ignacy  

Paderewski – współtwórca niepodległej Polski.” 
–  30 października (wtorek) – Ewa Drop „Czym jest manipulacja 

i jak się przed nią obronić?”

SPEKTRUM nowy cyrk – 27 października (sobota), godz. 16:00 
i 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. 
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To tylko brzmi jak jakiś groteskowy żart, ale 
niestety to całkiem realna, ponura perspekty-
wa. W  zeszłorocznym wakacyjnym numerze 
Gazety Babickiej nr 7 (251) – w artykule „De-
mokracja przemówiła, kliniki nie będzie” pi-
sałem, że w  mojej opinii ustępstwo na  rzecz 
budowy kliniki na 10%-tach powojskowego te-
renu w zamian za możliwość rewitalizacji po-
zostałych 90%, jest zdrowym kompromisem, 
dzięki któremu sprawa 20 hektarów terenu 
w Lesie Bemowskim byłaby raz na zawsze za-
mknięta. Niestety „polskie piekiełko” przemó-
wiło po raz kolejny i sprawa pozostała otwartą.

Klinice powiedziano NIE!, ale osiedle… Bardzo proszę!

   Lex Developer 
już działa!
Dokładnie po upływie roku sprawy przybrały nieko-

rzystny obrót. Otóż 7  sierpnia w  Dzienniku Ustaw 
została opublikowana ustawa z  5  lipca br. poz. 1496 
„O ułatwieniach w przygotowaniu i  realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”, która 
właśnie weszła w życie. 

W największym skrócie: ustawa daje specjalny tryb dla 
realizacji inwestycji mieszkaniowej (deweloperskiej), prak-
tycznie w  każdym terenie, niezależnie od postanowień 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Co prawda, inwestycja taka nie może być sprzeczna ze 
Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, ale zgodnie z art. 5 ust. 4: „Warunek 
niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które 
w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, 
wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie 
funkcje te nie są na tych terenach realizowane.” Według 
przepisów tej ustawy warunki, jakie musi spełnić inwestor 
są bardzo łagodne, a tryb uzyskania decyzji lokalizacyjnej 
bardzo szybki. Można by rzec, że ta specustawa została ide-
alnie skrojona dla takich terenów jak owe 20 ha w Janowie. 
We wspomnianym artykule na zakończenie napisałem: 
„Moim zdaniem ten stan utrzyma się jeszcze długi czas, 
może pozwolić rządzącym na zmianę prawa budowlanego, 
a w efekcie na zabudowę komercyjną na całym opisywa-
nym terenie.” Oczywiście wyrażając tę obawę pomyliłem 
się co do tego, ile czasu może to zająć rządzącym. Okazało 
się, że czas dla zmiany prawa nie musiał być długi, ot taki 
niepoprawny optymizm. Szanowni Państwo, nie odczu-
wam najmniejszej satysfakcji z trafności tych przewidywań. 
Przeciwnie, odżyła we mnie gorycz, że nie udało się upo-
rządkować ostatniego zdegradowanego terenu w  gminie 
i ochronić go przed totalną zabudową. A było naprawdę 
blisko…

Czy gminy są bezbronne wobec tak radykalnej zmiany 
prawa dotyczącego ładu przestrzennego? Nowa ustawa 
daje deweloperom bardzo mocne prawo do budowania 
nowych osiedli, niezależnie od postanowień Miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, niemniej 
jednak, gminie pozostawiono pewne władztwo co do 
pewnych parametrów zabudowy, takich jak maksymal-
na wysokość budynków, zapewnienie przez inwestora 
dostępu do infrastruktury społecznej i  technicznej itp. 
Gmina ma prawo ustanowienia tzw. standardów urba-
nistycznych, które mogą ograniczyć do pewnego stopnia 

intensywność zabudowy, odległości od szkół, przedszko-
li i  inne. Obecnie szczegółowo analizujemy wszyst-
kie aspekty nowej ustawy, by w  możliwie największym 
stopniu wykorzystać te przepisy, które pozwolą gminie 
ograniczyć ekspansję budownictwa bez należytego ładu 
urbanistycznego. Wystąpiliśmy też z  pierwszym wnio-
skiem do Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju o  zmianę 
niektórych przepisów ustawy, by wspomniane zagrożenie 
maksymalnie ograniczyć.

W  czasie, kiedy piszę ten artykuł właśnie wpłynął 
wniosek właściciela działki nr 180 w Janowie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na tej nieruchomo-
ści. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby jednak 
do tego nie dopuścić, ale w świetle przepisów tej ustawy 
będzie to bardzo trudne. Jest ona wielkim zagrożeniem 
dla ładu przestrzennego, szczególnie w  gminach takich 
jak Stare Babice, gdzie od lat dbamy o wysokie standardy 
opracowywanych Miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego i obawiam się, że nasza misterna praca 
w znacznym stopniu może pójść na marne. 

tekst: wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek / foto IB



wrzesień/październik 2018  gazetaBABICKA 

gmina urząd teren

4

Sytuacja prawna w naszym województwie jest trudna, 
ponieważ mazowieckie, jako jedyne w  kraju nie ma 

ważnego Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Poprzedni został uchylony przez nadzór wo-
jewody. Jest to poważna trudność w systemie, gdyż plan 
taki jest podstawą prawną do wydawania najważniejszych 
decyzji administracyjnych. W naszej sytuacji to praktycz-
nie zlikwidowało konkurencję. Skutki są fatalne – koszty 
utylizacji odpadów lawinowo rosną. 

Drugim pokaźnym czynnikiem kształtującym cenę 
odbioru śmieci jest ilość wytwarzanych odpadów przez 
mieszkańców. Tu mamy sytuację zmienioną nową usta-
wą, która weszła w życie w lipcu 2013 roku. Nowe przepisy 
wprowadziły obowiązek odbioru nowej frakcji odpadów 
tzw. „frakcji zielonej” (skoszonej trawy, liści, drobnych ga-
łęzi). Trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest 
to poważny czynnik zwiększający koszty 
funkcjonowania sytemu odbioru odpadów 
komunalnych w naszej gminie. 

Trzecim czynnikiem jest ciągły wzrost 
tzw. opłaty składowiskowej, która od kilku 
lat rośnie regularnie w tempie około 50% 
rocznie. Do tego trzeba dodać postępują-
cy wzrost pozostałych kosztów, takich jak 
koszty pracy, energii, wzrost podatków i inne. Te wszyst-
kie okoliczności powodują, że opłata za usuwanie odpa-
dów w  naszej gminie jest bardzo wysoka. Tutaj trzeba 
podkreślić, że na wysokość tej opłaty urząd gminy nie ma 
wpływu. Gmina może jedynie zabiegać o złożenie jak naj-
większej ilości ofert w ogłaszanym przetargu, by zapewnić 
konkurencyjność i wyłonić najtańszego oferenta. 

W tej sytuacji zostały podjęte kroki zmierzające do ob-
niżenia tej opłaty. Rada Gminy na sesji 27 czerwca br. pod-
jęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sta-
re Babice, której §1. stanowi: „Rada Gminy zwraca się 
z apelem do Wójta o podjęcie działań zmierzających do 
obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i  rozważenia możliwości odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości przez Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko Babice”. Tym samym 
zostałem zobligowany do podjęcia działań, do których już 
wcześniej się przygotowywałem. Od kilku miesięcy ana-
lizujemy sytuację w branży odpadowej i przygotowujemy 

projekt zmiany systemu gospodarki odpadami w  na-
szej gminie. Chcemy wdrożyć go w  dwóch etapach. 
W pierwszej kolejności chcemy zlecić GPK Eko-Babice 
odbiór odpadów z posesji, w ramach nowej procedury 
in-house. Z najnowszej analizy kosztów wynika, że dzię-
ki temu będzie można obniżyć opłatę odpadową, co naj-
mniej o 2 do 3 zł miesięcznie od mieszkańca. 

W  drugim etapie będzie wdrożony system zachęt do 
kompostowania odpadów zielonych na posesjach. W za-
leżności od ilości posesji, które zdecydują się na takie roz-
wiązanie, nastąpi obniżenie opłaty. Trudno oczekiwać, 
żeby od razu wszyscy zechcieli przejść na nowy sposób 
pozbywania się odpadów zielonych, ale warto zaznaczyć, 
że tu tkwią największe rezerwy obniżenia kosztów. Zakła-
dając, że na początku około połowa domostw zdecyduje 

się na to rozwiązanie, będzie można obni-
żyć opłatę, co najmniej o kolejne 1 do 2 zł. 
Nowe rozwiązania będzie można wdrażać 
po wygaśnięciu obecnej umowy z dotych-
czasowym operatorem, która obowiązuje 
do końca roku 2018. 

Zdaję sobie sprawę, że obecna opłata 
jest dla mieszkańców bardzo dotkliwa, ale 
trzeba pamiętać, że jej wysokość w obec-

nym systemie nie zależy od gminy, a  od czynników ze-
wnętrznych. Te kształtowane są głównie radykalnymi 
zmianami prawa. Zapewniam Państwa, że dotychczaso-
we przygotowania do zmiany systemu nie pójdą na marne 
i już niebawem będziemy mogli obniżać opłatę za odbiór 
odpadów z  naszych posesji. Musiało to trochę potrwać, 
ponieważ jest to nowe zadanie dla naszych służb. 

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, że jestem 
świadom dotkliwości obecnej opłaty odpadowej, dlate-
go chcę doprowadzić do obniżenia innych opłat, tak, by 
częściowo lub całkowicie zrekompensować mieszkańcom 
obecne koszty życia w naszej gminie. Już wdrożyliśmy ob-
niżkę o  jedną trzecią cen biletów miesięcznych komuni-
kacji zbiorowej. Następnie postaram się, by w  ramach 
przygotowywania budżetu na 2019 rok wprowadzić mak-
symalną obniżkę podatku od powierzchni mieszkaniowej 
naszych domostw. Sądzę, że wyżej przedstawione starania 
pozwolą na znaczące obniżenie obciążeń podatkowych 
i opłat.

tekst: wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek / foto: RRiPG

Jak możemy 
obniżyć opłaty 

za odbiór śmieci?

Od czasu wejścia nowych przepisów o gospodarce odpadami komunalnymi wszyscy 
ponosimy wysokie koszty odbioru odpadów z naszych domostw. Chcę przekazać 

Państwu porcję informacji dotyczących aktualnej sytuacji w tej dziedzinie, jednocześnie 
przedstawić kroki, jakie gmina chce podjąć, by zapobiec dalszej eskalacji kosztów. 

Zdaję sobie sprawę, 
że obecna opłata jest 

dla mieszkańców 
bardzo dotkliwa, ale 

trzeba pamiętać, że jej 
wysokość w obecnym 

systemie nie zależy 
od gminy, a od czynników 

zewnętrznych.
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Co nam

Szanowni Czytelnicy!
Zbliżają się kolejne wybory samorządowe, dlatego warto podsumować działania zrealizowane przez 

Gminę Stare Babice podczas mijającej kadencji. 
Ostatni czas to dla gminy lata stałych, konsekwentnie prowadzonych działań. Gmina Stare Babice wraz 

z profesjonalną kadrą pracowników jest szczególnie zaangażowana w realizację wielu projektów zarówno sa-
modzielnych jak i partnerskich. Pozyskane środki z zewnętrznych funduszy wykorzystujemy w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju na zrealizowanie projektów dotyczących infrastruktury społecznej, ekologicznej 
i przestrzennej. W latach 2003-2018 zrealizowaliśmy ich łącznie 41, otrzymując dofinansowanie na kwotę 
ponad 133 mln zł! Najważniejszymi osiągnięciami są remonty i modernizacje szkół gminnych, na co prze-
znaczyliśmy od 2010 roku ponad 15 mln złotych. Na budowę nowej szkoły w Zielonkach-Parceli przezna-
czyliśmy blisko 60 mln złotych. Finansujemy również działalność stowarzyszeń zajmujących się pomocą 
społeczną, kulturą, sportem i rekreacją. 

◀ Budowa kompleksu kulturalno-oświatowo-
-sportowego w Zielonkach-Parceli ze szkołą 
podstawową. Kompleks został nagrodzony tytułem 
„Sukces Roku 2018”. Mieszkańcy mają dostęp 
do nowocześnie wyposażonych klas, hali sportowej, 
Sali Widowiskowej, a także parkingu na 260 aut.

▶ Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 
ponad 2,3 mln złotych na wyposażenie Domu Kultury 

i Biblioteki Publicznej, dzięki czemu mieszkańcy 
mogą korzystać z profesjonalnie wyposażonych 

pracowni tematycznych oraz pięknej Sali Widowiskowej 
przygotowanej na ponad 340 osób.

: 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach przeszła remonty boisk, hali sportowej, łazienek, 
dachu, a także generalny remont II piętra, na co przeznaczono ponad 9 mln zł z budżetu gminy.. .

przybyło?
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▶ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach – dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki na ponad 450 tys zł. Warto zaznaczyć, 
że przy każdej szkole gminnej znajduje się nowoczesne 

boisko oraz plac zabaw. 

◀ Gmina Stare Babice przeprowadziła modernizację 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, 
na co przeznaczyła około 4 mln zł. 

▶ Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy 
szkolnictwa w Polsce, remont łazienek, a także budowa 

placu zabaw dla najmłodszych uczniów,  
czy remont boiska to działania przeprowadzone 

w szkole w Koczargach Starych, na co Gmina Stare 
Babice przeznaczyła blisko 1 mln zł.  

◀ Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągów, 
przepompowni ścieków i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków GPK EKO-Babice sp. z o.o. – dofinansowanie 
ponad 191 mln zł, z czego 102 mln zł to dotacja z Unii 
Europejskiej. Dzięki tej realizacji gmina jest w 100% 
zwodociągowana i w 95% skanalizowana!

▶ W 2017 roku park gminny został nagrodzony przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii Najlepiej 

zagospodarowanej przestrzeni Publicznej  
w Polsce / Przestrzeń w zieleni. 

◀ Scena w parku gminnym jest dostosowana 
do organizacji wydarzeń kulturalnych. W 2016 
roku w nowym parku gminnym po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy wydarzenia w ramach Sceny Letniej. 
Były to spektakle, koncerty, warsztaty dla najmłodszych, 
zajęcia jogi itp.
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◀ Polana lipkowska, otwarta dla mieszkańców 
w 2015 roku, zaopatrzona jest w nowoczesny plac 
zabaw a także miejsca przeznaczone na zabawy 
sportowe, czy organizację pikników. Dobrze 
zorganizowana jest również infrastruktura służąca 
turystom oraz pasjonatom leśnych szlaków – wiaty, 
miejsca do spotkań i grillowania oraz parking. 

▶ Karty Seniora to nowość w Gminie Stare Babice. 
Uprawniają do korzystania z szeregu atrakcyjnych zniżek 

m.in. w teatrach, kinach, sklepach itp. O wydanie karty 
można ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Stare Babice to istota działania gminy. Przed nami jeszcze 
wiele wyzwań i najbliższe lata będą latami prężnego rozwoju. Najważniejsze zaplanowane działania to praca 
nad poprawą struktury miasta – Gmina Stare Babice jest partnerem w projekcie drogi wojewódzkiej „War-
szawska-BIS”, która połączy warszawską stację Metro Chrzanów z Sochaczewem. Dzięki temu komunikacja 
publiczna obejmie zachodnią część województwa mazowieckiego. Takie rozwiązanie ma możliwość zna-
cząco odciążyć ruch na ul. Warszawskiej. Kolejne planowane zmiany i udogodnienia dla struktury miasta 
to budowa parkingu „Parkuj i jedź” oraz stacja do samodzielnej obsługi rowerów (SOR) wraz ze ścieżkami 
rowerowymi. Jesteśmy również w trakcie realizacji projektów rozwijających i ułatwiających dostęp naszych 
mieszkańców do e-usług publicznych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli m.in. korzystać z elektronicz-
nego systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli. tekst / foto: UGSB

W Gminie Stare Babice mieszkańcom żyje się 
wygodnie. Zadbane i przyjazne przestrzenie 
publiczne, liczne parki, ścieżki rowerowe i siłownie 
terenowe to atrakcje dla wielu mieszkańców. Stale 
inwestujemy również w przebudowy gminnych dróg 
- od roku 2010 wydaliśmy ponad 15 milionów złotych, 
z czego na same remonty blisko 4,5 mln zł. 

▲ Na rok 2019 zaplanowany jest remont szatni w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach. 

◀ W Starych 
Babicach przy 
parku powstanie 
największy plac 
zabaw w gmi-
nie. Realizacja 
będzie przebie-
gała etapami, 
a jako pierwsza 
powstanie część 
dla najmłod-
szych dzieci.  
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Joanna Hajduk: Panie Marcinie, 
gmina bardzo aktywnie działa na 
rzecz naszych starszych mieszkań-
ców, prawda?

Marcin Zając: Tak, zga-
dza się. Staramy się 

regularnie tworzyć 
warunki przyjazne 
dla każdej grupy 

wiekowej. Organizu-
jemy wiele ciekawych 

atrakcji również dla seniorów, na co 
przeznaczamy co roku blisko 50 000 
złotych. W  2016 roku gmina zosta-
ła nawet doceniona certyfikatem 
„Gmina Przyjazna Seniorom”. 

JH: Kto w  gminie organizuje wspo-
mniane atrakcje?
MZ: Dużą rolę dla naszej społeczno-
ści seniorów odgrywa od 2015 roku 
Gminna Rada Seniorów z Tadeuszem 
Wiśniewskim na czele, a  także Klub 
Seniora „Nadzieja”, którego koordyna-
torem jest Alicja Napurka - kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Organizacje te wykazują liczne, 
wspaniałe inicjatywy seniorskie, or-
ganizując wspólne spotkania, a także 
ciekawe wycieczki m.in. do teatrów 
czy kin. Zdarza się nawet wspólne 
śpiewanie. 

Seniorzy

Według bieżących danych demo-
graficznych Głównego Urzędu 
Statystycznego, systematycznie 
wzrasta w społeczeństwie liczba 
osób powyżej 65. roku życia. 
Prognozy GUS potwier-
dzają utrzymanie się tych 
tendencji przez najbliż-
sze lata i dlatego tak 
ważne jest zwiększanie 
aktywności seniorów oraz 
umożliwianie im aktywne-
go udzielania się w życiu 
społecznym. Z wiekiem 
zmieniają się nasze potrzeby 
mieszkaniowe, transportowe 
i społeczne. Rozmowa z zastępcą 
wójta Gminy Stare Babice Marci-
nem Zającem przybliży nam dzia-
łania Gminy Stare Babice na rzecz 
seniorów w najbliższym roku.

w Gminie  
Stare Babice
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JH: Ruszył rok akademicki. Czy „Uni-
wersytet Trzeciego Wieku” kontynuuje 
w tym roku swoją działalność?
MZ: Zgadza się, w  tym roku konty-
nuowana jest realizacja otwartych 
spotkań edukacyjnych w  ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
kierownictwem Agnieszki Matu-
szewskiej. Studenci będą mieli szansę 
ponownie uczestniczyć w wykładach 
i  szkoleniach oraz wziąć aktywny 
udział w  najciekawszych wydarze-
niach kulturalnych gminy i stolicy. 

JH: Czy może pan polecić jedno z ta-
kich spotkań naszym mieszkańcom?
MZ: Bardzo ciekawym projektem jest 
cykl „Ciekawe Indie dla Seniorów”, 
realizowany przez Polskie Stowarzy-
szenie Carrom oraz Centrum Kultury 
Indyjskiej i Sportu. Gmina częściowo 
finansuje ten projekt. Polecam te spo-
tkania wszystkim osobom ciekawym 
orientalnych tradycji i historii jednego 
z największych i najludniejszych kra-
jów świata, jakim są Indie.

JH: Czy gmina przewiduje również 
sportowe atrakcje skierowane dla 
osób starszych?
MZ: Oczywiście, jak najbardziej! 
Taką atrakcją organizowaną na tere-
nie naszej gminy jest cykl wydarzeń 
„Seniorzy w  akcji”. W  ramach tej 
akcji każdy uczestnik bezpłatnie ko-
rzysta z zajęć prozdrowotno-sporto-
wych, takich jak nordic walking, joga 
czy gimnastyka na basenie, świetnie 
się przy tym bawiąc.

JH: Wspomnieliśmy już o projektach 
edukacyjnych i  sportowych, a  co 
z projektami muzycznymi?
MZ: Cieszę się, że pani o tym wspo-
mina, ponieważ mamy bogatą trady-
cję muzyczną. Nasze chóry babickie 
„Sami Swoi” oraz „Babiczanie” dzia-
łają już wiele lat dzięki funduszom 
pozyskiwanym przez Gminę Stare 
Babice, sięgającym nawet 17 000 zł 
rocznie. Chóry biorą udział w  kon-
certach organizowanych zarówno na 
terenie gminy jak i poza jej granicami. 

JH: Dziękuję za rozmowę.
MZ: Cała przyjemność po mojej stro-
nie. 

rozmawiała: Joanna Hajduk
foto: archiwum Gazety Babickiej
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Jakie uwagi zgłoszono do planu? 
„Gmina Stare Babice żąda li-

kwidacji i  zaprzestania planowa-
nia rozbudowy instalacji Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w m. st. Warszawie sp. z o.o. przy ul. 
Kampinoskiej w  Warszawie. Brak 
jest jakichkolwiek podstaw, aby 
przypuszczać, że rozbudowywane 
czy nowe instalacje mające na ce-
lu gospodarowanie odpadami, usy-
tuowane w wadliwej lokalizacji bę-
dą mniej uciążliwe od dotychczas 
funkcjonujących”.

Przypomnijmy czytelnikom, że 
uciążliwość powodowana funk-
cjonowaniem kompostowni była 
w ciągu ostatnich kilku lat przed-
miotem m.in. regularnych spotkań  
z przedstawicielami MPO w trakcie 
kontroli składowiska odpadów. 

Ponadto:
•   W  październiku 2014 roku Wójto-

wie Gmin Stare Babice i  Izabelin 
oraz Starosta Warszawski Zachod-
ni skierowali do Prezydent m. st.  
Warszawy wspólną interwencję do-
tyczącą konieczności likwidacji lub 

ograniczenia uciążliwości kompo-
stowni Radiowo jak i  Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych firmy BYŚ dla miesz-
kańców okolicznych gmin. 

•   13 listopada 2014 roku Rada Gmi-
ny Stare Babice podjęła uchwa-
łę nr XLIII/430/14 w sprawie apelu 
o hermetyzację lub zamknięcie kom-
postowni Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania w m. st. Warsza-
wie sp. z o.o. przy ul. Kampinoskiej 1 
w  Warszawie oraz Zakładu Mecha-
niczno-Biologicznego Przetwarza-
nia Odpadów firmy „Byś” Wojciech 

Kolejne kroki w sprawie 
kompostowni przy ul. Kampinoskiej

W związku z opracowanym projektem „Planu gospodarki odpadami” dla województwa 
mazowieckiego 2024 oraz ogłoszonymi w tej sprawie konsultacjami społecznymi 

informujemy czytelników, że Gmina Stare Babice zgłosiła swoje uwagi i zastrzeżenia 
w powyższej sprawie z wnioskiem o ich uwzględnienie w programie. Uwagi dotyczą 

lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów zielonych (w tym rozbudowy 
istniejącego obiektu przy ul. Kampinoskiej).
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Byśkiniewicz przy ul. Wólczyńskiej 
249 w Warszawie.

•   Pismem z  17 grudnia 2014 roku 
wójt Gminy Stare Babice Krzysz-
tof Turek zwrócił się do dyrekto-
ra MPO o  określenie stanu prac 
nad likwidacją emisji odorów do 
powietrza z kompostowni Radio-
wo, a także o podjęcie bardziej ra-
dykalnych działań w tym zakresie. 

•   21 września 2015 roku przeprowa-
dzono spotkanie z Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowi-
ska w  Warszawie. Jego tematem 
były wnioski płynące z oceny od-
działywania kompostowni i  skła-
dowiska odpadów Radiowo na 
środowisko. 

•   Pismem z  28 września 2015 roku 
wójt Gminy Stare Babice Krzysz-
tof Turek nawiązał do treści proto-
kołu ze spotkania poświęconego 
prezentacji raportu badawczego  
pt. „Ocena oddziaływania zapa-
chowego instalacji mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania od-
padów i  składowiska odpadów 
w  Radiowie” i  przedstawił swoje 
uwagi do treści opracowania:
–  niewystarczający zakres działań 

podejmowanych przez MPO 

(brak nowoczesnych rozwią-
zań odnośnie ograniczania emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza, 
np. filtrów węglowych zamiast 
użytkowanych przez MPO bio-
filtrów znajdujących się w złym 
stanie technicznym),

–  niewystarczający zakres i  czę-
stotliwość wykonywanych po-
miarów emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z kompostowni.

•   14 września 2016 roku władze gmi-
ny skierowały do Prezydent m. st.  
Warszawy oraz Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska, 
Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w Warszawie 
prośbę o podjęcie działań w spra-
wie uciążliwości powodowanej 
funkcjonowaniem kompostow-
ni Radiowo. W odpowiedzi otrzy-
mano m.in. informację o  trudno-
ściach w  podejmowaniu decyzji 
w sprawie kompostowni ze wzglę-
du na brak przepisów prawa doty-
czących pomiarów emisji odorów 
do powietrza.

•   Z  uwagi na powyższe pismem 
z  31 października 2016 roku wójt 

Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek wystąpił do Kancelarii Sej-
mu RP o podjęcie pilnych działań 
w  sprawie opracowania regulacji 
prawnych pozwalających na oce-
nę uciążliwości zapachowej insta-
lacji do przetwarzania odpadów 
podając jako przykład kompo-
stownie odpadów Radiowo. Do 
dnia dzisiejszego brak jest w pol-
skim ustawodawstwie uregulowań 
w  sprawie wartości odniesienia 
substancji złowonnych w  powie-
trzu oraz metodyki ich pomiarów. 

•   2 sierpnia 2018 roku ponownie 
skie rowano pisma do Prezydent 
m.st.  Warszawy, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska, 
Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w  Warsza-
wie o  określenie działań, jakie 
ww. instytucje mają zamiar pod-
jąć w celu ograniczenia uciążliwo-
ści kompostowni. Dotychczas nie 
otrzymano odpowiedzi od żadnej 
z tych instytucji.

                   oprac: ROŚ / foto: PK
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Tak jak deklarowaliśmy – do koń-
ca sierpnia udało się urucho-

mić i przekazać do eksploatacji sieć 
kanalizacji sanitarnej w  Borzęcinie 
Małym przy ulicach: Dzikiej Róży, 
Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, La-
sku Brzozowego i  Lawendy oraz 
w Zielonkach Wieś pomiędzy ulica-
mi Białej Góry, Sportową i rtm. Wi-
tolda Pileckiego. 

Prace polegające na posadowieniu 
i wyposażeniu brakujących przepom-
powni ścieków zostały wykonane 
głównie siłami pracowników, których 
musieliśmy pozyskać w  drodze pro-
cedury przetargowej. Zawiadomienia 
do mieszkańców i  właścicieli nie-
ruchomości położonych w  ww.  ob-
szarach informujące o  możliwości 
podłączenia się do sieci kanalizacji 
sanitarnej zostały wysłane w połowie 
sierpnia, natomiast pierwsze podłą-
czenia zostały już wykonane. 

Do zakończenia realizacji obu 
zadań inwestycyjnych pozosta-
ło odtworzenie nawierzchni dróg 
osiedlowych, a  w  przypadku zada-
nia w  Borzęcinie Małym położenie 
nakładki asfaltowej na odcinku uli-
cy Krótkiej (przedłużenie ulicy Ko-
smowskiej). Procedura przetargowa 
dotycząca wyłonienia wykonaw-
cy odtworzenia dróg osiedlowych 

zostanie rozstrzygnięta w  tym mie-
siącu (dla przypomnienia jest to już 
drugi przetarg), a  w  przypadku na-
kładki asfaltowej przy ulicy Krótkiej 
również jest w trakcie procesu wybo-
ru wykonawcy. 

Najwięcej problemów sprawiło 
nam znalezienie wykonawcy na wy-
budowanie odcinka około 1,2 km 
kanalizacji sanitarnej w  ulicy Spor-
towej. Po przeprowadzeniu kilku po-
stepowań przetargowych oraz kilku 
negocjacjach indywidualnych z  po-
tencjalnymi oferentami w  proce-
durze z  tzw. wolnej ręki udało się 
zawrzeć umowę na wykonanie bra-
kującego odcinka z  terminem reali-
zacji do końca br. Może warto w tym 
miejscu przypomnieć, że wszystkie 
zadania zrealizowane w ramach pro-
jektu „Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej w Gminie Stare 
Babice – część III” są finansowane ze 
środków publicznych a  dodatkowo 
w tym ze środków Unii Europejskiej 
– oznacza to, że mogą być one wydat-
kowane tylko w  sposób racjonalny 
i zgodnie z obowiązującymi w umo-
wie o  dofinansowanie procedura-
mi. Ze zdziwieniem przyjmowaliśmy 
opinie, które były przekazywane 
Spółce, iż powinniśmy zlecić wyko-
nanie prac jak najszybciej, nie bacząc 

na poziom proponowanych cen!!! 
Należało by tym osobom zadać pyta-
nie z gatunku retorycznych: czy one 
też kupiłyby samochód lub nieru-
chomość za cenę dwu- lub trzykrot-
nie większą od ceny rynkowej? 

W  wyniku ostatniego aneksu do 
umowy o dofinansowanie na reali-
zację wszystkich zadań uzyskali-
śmy przesunięcie terminu realizacji 
do końca 2020 roku. Okres ponad 
dwóch lat napawa optymizmem, iż 
zrealizujemy cały zakres określo-
ny w  harmonogramie w  zakłada-
nym terminie oraz w  racjonalnych 
cenach. Harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia wraz z mapą gminy 
przedstawiającą lokalizację zadań 
można znaleźć na stronie inter-
netowej naszego przedsiębiorstwa  
www.eko-babice.pl w zakładce pro-
jekty unijne.

O postępach i problemach w reali-
zacji kolejnych zadań w tym budowy 
nowych studni głębinowych będzie-
my Państwa informowali na bieżą-
co poprzez naszą stronę internetową 
oraz portal społecznościowy Facebo-
ok i naturalnie w kolejnych częściach 
artykułu.

tekst: Paweł Turkot
prezes zarządu EKO-BABICE 

współpraca, foto: Paweł Bohdziewicz 
kierownik JRP

Co dalej z Funduszem Spójności? 
– cz. XXVI

Minęły kolejne trzy miesiące realizacji naszego projektu współf inansowanego ze środków 
Funduszu Spójności Unii Europejskiej, stąd jesteśmy zobowiązani do przekazania 
aktualnych informacji o stanie zaawansowania prac w poszczególnych rejonach gminy. 
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Ratowanie życia i  zdrowia po-
szkodowanych w  wypadkach 

drogowych, pożarach, czy innych 
niebezpiecznych zdarzeniach to co-
dzienność druhów z  Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Powodzenie akcji 
w dużej mierze zależy od wyposaże-
nia technicznego, jakim dysponują 
strażacy. Gmina Stare Babice złożyła 
wniosek do Ministerstwa Sprawie-
dliwości o  dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratownictwa technicznego 
dla naszych dwóch jednostek OSP 
i  otrzymała dotację z  Funduszu 
Sprawiedliwości w wysokości ponad 
33 500 zł. 

Na terenie gminy Stare Babice dzia-
łają dwie jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych – OSP w  Starych 
Babicach oraz OSP w  Borzęcinie 
Dużym. Obie jednostki są włączone 

do krajowego systemu ratowniczo–
gaśniczego, dlatego obszarem ich 
działań jest nie tylko gmina Stare 
Babice. Wyjeżdżają także do zdarzeń 
na terenie całego powiatu warszaw-
skiego zachodniego oraz Warsza-
wy. Jednostki OSP realizują zadania 
związane z  walką z  pożarami i  klę-
skami żywiołowymi, ratownictwem 
technicznym oraz ratownictwem me-
dycznym. Priorytetem podczas akcji 
jest dotarcie i wykonanie dostępu do 
osób poszkodowanych lub zagrożo-
nych, udzielenie im pierwszej po-
mocy i zapewnienie bezpieczeństwa, 
a  także przygotowanie dróg ewa-
kuacji. Zastępy OSP z  gminy Stare 
Babice czynnie uczestniczą w  likwi-
dacji zagrożeń pożarowych, usuwa-
niu skutków anomalii pogodowych 
i  wypadków komunikacyjnych oraz 

innych niebezpiecznych zdarzeń. 
Skuteczność akcji zależy głównie od 
możliwości korzystania z profesjonal-
nego sprzętu, dostosowanego do danej 
sytuacji, niezawodnego w  działaniu 
oraz bezpiecznego w użytkowaniu dla 
poszkodowanych i ratowników. Wy-
miana wyeksploatowanych urządzeń 
na nowe, o  lepszych parametrach, 
niewątpliwie poprawia skuteczność 
działań ratowniczych. 

Środki z dotacji zostaną przezna-
czone na zakup specjalistycznych 
urządzeń ratownictwa techniczne-
go przydatnych np. do uwalniania 
poszkodowanych zakleszczonych 
w rozbitych pojazdach oraz syste-
mu oświetlenia umożliwiającego 
prowadzenie akcji w nocy. 

tekst: M.W

Dotacja na nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Tym razem szanse na dofinanso-
wanie UE mają szkoły podstawowe 
w  Starych Babicach i  w  Borzęcinie 
Dużym. Gmina złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu „Nowoczesna 
edukacja w  Gminie Stare Babice”, 
który pozytywnie przeszedł etap oce-
ny merytorycznej i proces negocjacji. 
Ostateczną decyzję w sprawie dotacji 
podejmie Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego. Projekt zakłada m.in. 
doposażenie pracowni przedmioto-
wych dla obu szkół oraz prowadzenie 
różnorodnych zajęć dodatkowych 
dla uczniów i  uczennic. Wniosko-
wane dofinansowanie wynosi ponad 
380 tys. złotych.

Od września Szkoła Podstawowa 
w  Koczargach Starych kontynu-
uje realizację projektu pn. „Szko-
ła bliżej nauki”, przewidzianego 
na lata 2017–19. Nowy rok szkolny 
to kolejne wyzwania dla uczniów 

i nauczycieli, którzy będą realizować 
projekty badawcze pod opieką eks-
pertów z  Centrum Nauki Kopernik 
– lidera projektu. Dotychczas zaku-
piono sprzęt do pracowni przyrod-
niczych, który umożliwia uczniom 
samodzielne wykonywanie doświad-
czeń. Teraz nowy sprzęt będzie wyko-
rzystany podczas zajęć dodatkowych 
prowadzonych metodą eksperymen-
tu. Uczniowie i  nauczyciele wezmą 
także udział w  kolejnych blokach 
warsztatowych w  CNK. Dofinanso-
wanie dla szkoły w  Koczargach Sta-
rych wynosi ponad 53 tys. złotych. 

tekst: M.W.

fot. SP w Koczargach St.

Unijne dotacje 
dla gminnych szkół

Nowoczesna edukacja, która przygotuje uczniów 
do współczesnych wyzwań to jeden z priorytetów 
samorządu. Gmina Stare Babice wykorzystuje środki unijne 
na wdrażanie projektów, których celem jest podniesienie 
jakości edukacji oraz doposażenie gminnych szkół.

Zadanie współfinansowane ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 

którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości

Projekt „Szkoła bliżej nauki” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020
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Bilet Metropolitalny 
już w użyciu!

Od początku września można 
korzystać z  tańszych długookreso-
wych biletów imiennych upoważ-
niających do przejazdu środkami 
lokalnego transportu zbiorowego. 
Nowe rozwiązanie cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem – od 
20 sierpnia karty wyrobiło już blisko 
1000 mieszkańców. 

Do biletów ZTM dopłaca sa-
morząd gminy w ramach porozu-
mienia Warszawa+, dzięki czemu 
mieszkańcy opłacający podatki na 
terenie gminy zaoszczędzą nawet 
do 720 zł rocznie! 

Wystarczy złożyć wniosek wraz 
ze zdjęciem oraz pierwszą stronę 
rocznego zeznania podatkowego PIT 
(szczegóły w regulaminie) w punkcie 
obsługi, w urzędzie Gminy Stare Ba-
bice przy ul. Rynek 32. 

Regulamin korzystania z  biletów 
oraz wniosek do pobrania dostępne 
są na stronie www.stare-babice.pl 
oraz w Urzędzie Gminy Stare Babice 
ul. Rynek 32. 

Gmina Stare Babice uzyskała grant 
w wysokości ponad 80 000 zł na zor-
ganizowanie bezpłatnych szkoleń 
podnoszących kompetencje cyfrowe 
mieszkańców. Uczestnicy będą mo-
gli wybrać jeden z siedmiu modułów 
szkoleniowych: 1. Rodzic w  Inter-
necie, 2. Mój biznes w sieci, 3. Moje 
finanse i  transakcje w sieci, 4. Dzia-
łam w  sieciach społecznościowych, 
5. Tworzę własną stronę internetową 
(blog), 6. Rolnik w  sieci, 7. Kultura 
w sieci. 

W szkoleniach wezmą udział osoby 
w wieku 25+ (w różnych przedziałach 
wiekowych – łącznie 168 osób), któ-
re chciałyby podnieść swoje umie-
jętności w  zakresie wykorzystania 
technologii informatycznych oraz 
zasobów Internetu w  pracy i  w  co-
dziennym życiu. Uczestnicy szkoleń 
poznają cyfrowe narzędzia, które uła-
twią samodzielne zdobywanie infor-
macji w  sieci, korzystanie z  e-usług 
i  załatwianie różnego rodzaju spraw  
on-line, prowadzenie biznesu w sieci, 
a także realizowanie swoich pasji i za-
interesowań. Zdobędą też wiedzę na 
temat potencjalnych zagrożeń i zasad 
bezpieczeństwa w Internecie. 

Wspieranie rozwoju kompeten-
cji cyfrowych mieszkańców buduje 

potencjał społeczeństwa informacyj-
nego, który znajdzie swoje odbicie 
na rynku pracy, w rozwoju przedsię-
biorczości oraz w życiu społecznym. 

Dla każdego z  nas umiejętne poru-
szanie się w  Internecie, korzystanie 
z dostępnych tam narzędzi i aplikacji 
to przede wszystkim ogromne uła-
twienie i oszczędność czasu w  za-
łatwianiu spraw życia codziennego 
(e-bankowość, e-zdrowie, e-admi-
nistracja, e-poczta, e-bilety, e-rezer-
wacje, e-sklepy itp.). 

W  ramach projektu zaplanowa-
no także zakup 12 laptopów, które 
po zakończeniu szkoleń trafią do 
jednej ze szkół. Szkolenia będą pro-
wadzone w 2018 i  2019 roku. Nabór 
uczestników poprzedzi akcja promo-
cyjno-informacyjna skierowana do 
mieszkańców, zaplanowana na listo-
pad i grudzień br.

Szkolenia będą realizowane w  ra-
mach projektu „Podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego”. Grant 
przyznała gminie Fundacja Promocji 
Gmin Polskich i  będzie on finan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i z budżetu państwa, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa 2014–2020. Wkrótce podpisanie 
umowy na dofinansowanie.

tekst: Magdalena Waszkiewicz
foto: AK

Szkolenia komputerowe 
dla mieszkańców 

finansowane przez UE

Uczestnicy szkoleń poznają 
cyfrowe narzędzia, które 
ułatwią samodzielne zdo-

bywanie informacji w sieci, 
korzystanie z e-usług i za-
łatwianie różnego rodzaju 

spraw on-line.
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Zebrania sołeckie w sprawie 
uchwalenia wniosków o przyznanie 

środków z funduszu sołeckiego

Zebrania odbywają się w atmos-
ferze troski o jak najlepsze wy-

korzystanie powierzonych środków. 
Mieszkańcy wymieniają się pomysła-
mi i poglądami; dyskutują, jaką część 
funduszu przeznaczyć na popra-
wę bezpieczeństwa w ich otoczeniu, 
a jaką na  podniesienie standardów 
życia (place zabaw, oświetlenie wo-
kół stawów itd.). Cieszy fakt, że nie 
brakuje mieszkańców żywo zainte-
resowanych działaniem na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Wnioski, które zostaną przekaza-
ne wójtowi zostaną zweryfikowane 
pod kątem prawidłowości formal-
no-prawnych. Pozytywnie ocenio-
ne dokumenty zostaną przekazane 
do Rady Gminy, która będzie je dalej 

opiniować (czy spełnione są warun-
ki określone w ustawie o funduszu 
sołeckim). W przypadku odrzucenia 

wniosku przez radę, ustawa nie prze-
widuje drogi odwoławczej. 

tekst / foto: AK

W czasie, kiedy zamykamy ten numer gazety, we wszystkich wsiach naszej gminy odbywają się 
spotkania sołeckie zwołane przez sołtysów w celu uchwalenia wniosków o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego na rok 2019. Sołtysi przekazują wnioski do urzędu gminy do 30 września. 

 Z sesji Rady Gminy Stare Babice 
6 września w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLV sesja Rady Gminy 
Stare Babice
Radni podjęli 5 uchwał:
1.  Uchwała Nr XLV/465/18 z  dnia 6 września 2018 r. w  sprawie zmian 

w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2018
2.  Uchwała Nr XLV/466/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018–2029
3.  Uchwała Nr XLV/467/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwier-

dzenia przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji projektu 

pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie 
szans dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyjnych”, w  ramach 
RPOWM na lata 2014–2020

4.  Uchwała Nr XLV/468/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwier-
dzenia przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji grantu pn. 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego” w  ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

5.  Uchwała Nr XLV/469/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie w spra-
wie nadania nazw drogom położonym we wsi Bliznem Jasińskiego.

Zebranie sołeckie w Zielonkach-Parceli

Zebranie sołeckie mieszkańców Latchorzewa
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Podjęta w maju tego roku uchwała 
w  sprawie zmiany „Studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Stare Babice” umożliwiła dalsze pra-
ce mające na celu likwidację obecnej 
strefy przemysłowo-usługowej znaj-
dującej się w Blizne Łaszczyńskiego, 
wzdłuż trasy S8 na odcinku pomię-
dzy ulicami Batalionów Chłopskich 
a  Warszawską. Na jej miejscu po-
wstanie nowoczesny park handlo-
wy wraz z zabudową mieszkaniową 
o zróżnicowanej wysokości, strefami 
rekreacyjną i biznesową. Aby spro-
stać potrzebom infrastrukturalnym, 
całość zostanie do nich dostosowa-
na pod kątem komunikacyjnym.

Oferta obiektu zostanie dopraco-
wana przede wszystkim pod kątem 
potrzeb obecnych, jak i  nowych 
mieszkańców Gminy Stare Babice. 
Sąsiedztwo parku handlowego bę-
dzie niewątpliwą zaletą dla lokatorów 

nowoczesnej, ciekawie zaprojekto-
wanej zabudowy mieszkaniowej. Jed-
nakże z udogodnień inwestycji będą 
mogli skorzystać wszyscy mieszkań-
cy gminy. Punktem centralnym bę-
dzie tzw. Rynek, wokół którego nie 
zabraknie różnorodnych sklepów, 
punktów rozrywki i licznych restau-
racji. Zaplanowano tu m.in. budo-
wę kina o rozmiarach typowych dla 
średniej wielkości centrów handlo-
wych. Tego typu kina mają z reguły 
od 4 do 6 sal. Projekt przewiduje po-
wstanie także deptaka z ławeczkami 
oraz innymi tego typu miejscami do 
odpoczynku, w  tym także elemen-
tami przestrzeni przeznaczonej do 
zabawy dla najmłodszych. W trosce 
o środowisko naturalne uwzględnio-
no liczne tereny zielone z różnorod-
nymi nasadzeniami oraz wysokimi 
drzewami. Ta zielona infrastruktura, 
poza estetyczną i rekreacyjną, pełnić 
będzie wiele ważnych funkcji, m.in. 

oczyszczania powietrza, ułatwiania 
retencjonowania wody i  obniża-
nia temperatury w  czasie upałów. 
W przestrzeni pojawi się także woda 
– sadzawki, oczka i  fontanny wokół 
których będzie można miło spędzić 
czas.

Oprócz dostępu do kultury 
i  usług, już na etapie planowania 
wstępnego duży nacisk położono 
na użyteczność publiczną inwesty-
cji. Na jej obszarze powstaną dwa 
przedszkola, w  tym jedno większe 
z  oddziałem żłobkowym miesz-
czące do 150 dzieci. „Przedszkola 
będą prywatne, ale dostępne dla 
wszystkich mieszkańców. Przed-
stawiciele gminy zadeklarowali, że 
uruchomione zostaną dofinanso-
wania do części miejsc.” – mówi Pan 
Marcin Papiński, wspierający inicja-
tywę od samego początku. „Trwają 
również rozmowy, aby w  jednym 
z  budynków uruchomić obiekt 

Inwestycja 
w Blizne Łaszczyńskiego 
z korzyściami dla gminy Stare Babice

W polskim budownictwie od kilku lat można zaobserwować ważny kierunek 
rozwoju. Już w trakcie pierwszych szkiców bardzo dużo uwagi poświęca się 

kwestiom użyteczności publicznej projektowanych inwestycji. Takie tendencje 
można również dostrzec w planach nowoczesnego parku handlowego, który 

wraz z osiedlem mieszkaniowym i obiektami rekreacyjnymi powstanie 
wzdłuż trasy S8 w Blizne Łaszczyńskiego.
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pełniący funkcje publiczne typu 
oddział poczty, filia urzędu gminy, 
lub inny, podobnego typu, obiekt 
będący dużym udogodnieniem dla 
mieszkańców.” – dodaje. Mając na 
uwadze obawy dotyczące infra-
struktury powstanie nowy układ 
komunikacyjny, który znacząco po-
prawi dojazd do obecnych domów 
i  obsłuży nowe obiekty bez szkody 
dla dotychczasowych. Dodatkowo 
doprowadzona zostanie komunika-
cja transportu publicznego. Wzdłuż 
ulicy Gościnnej pojawią się dwa 
przystanki autobusowe oraz liczne 
miejsca parkingowe. Autobusem 
będzie można również dojechać 
bezpośrednio do szkoły gminnej.

Planowana inwestycja doskonale 
wpisuje się więc w  trendy inwesty-
cyjne, których celem jest dostarcze-
nie mieszkańcom bogatej oferty nie 
tylko pod kątem lokalowym, ale 
również w zakresie dostępu do kul-
tury i usług. Aby z nich skorzystać 
nie będą musieli jechać specjalnie 
do Warszawy, tak jak dotychczas. 
Nowoczesny park handlowy ze stre-
fą dla rozwoju biznesu stanowić bę-
dzie także doskonałe uzupełnienie 
działań prowadzonych przez obecne 

władze Gminy Stare Babice oraz 
kierunków jej rozwoju. Dzięki sta-
raniom władz gminy według presti-
żowego rankingu magazynu Forbes 
Stare Babice są jedną z  najbardziej 
przyjaznych dla biznesu gmin 
w Polsce. Nowe miejsca pracy oraz 
dodatkowe wpływy z  inwestycji do 
budżetu z  tytułu podatków, które 
szacowane są na ok. 14 milionów 

złotych rocznie pozwolą na dalszy 
rozwój całej gminy. Dzięki tym do-
datkowym środkom możliwa będzie 
realizacja wielu postulatów oraz ini-
cjatyw, na które do tej pory nie było 
stać gminy.

tekst: JP/ Marcin Papiński
foto: akwarele – Pracownia Projektowa 

Mycielski Architecture & Urbanism – MAU

ARTYKUŁSPONSOROWANY
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z życia gminy

Centrum Misji Afrykańskich

Dzień Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Starych Babicach

Mieszkańcy Starych Babic i  okolicznych wsi zostali 
przywitani w samo południe przez prezesa OSP Gracja-
na Klimka i sołtys Starych Babic Lucynę Skrzeczkowską. 
Wśród obecnych byli także zastępca wójta Gminy Stare 
Babice Marcin Zając, radni, sołtysi oraz Arletta Wysocka 
– wicedyrektor Biura Prewencji w Centrali KRUS w War-
szawie. Przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przekazała na ręce Prezesa OSP torbę me-
dyczną typu PSP-R1.

Na podstawie dużej ilości gości – strażacy podają licz-
bę przybyłych na około 250 osób – można pokusić się 
o twierdzenie, że atrakcje są doskonale dobierane do za-
interesowań i potrzeb naszych mieszkańców, a tego typu 
spotkania są potrzebne i lubiane. 

Były pokazy ratownictwa medycznego połączone ze 
szkoleniem i ćwiczeniami dla chętnych w każdym wieku; 
strażacy prezentowali swój sprzęt i jego zastosowanie w ra-
townictwie drogowym. Można było sprawdzić się w kon-
kurencjach zręcznościowych, szybkościowych i siłowych. 
Spotkania i rozmowy ze znajomymi, a dla zainteresowa-
nych – średniowieczne ciekawostki z  zakresu rzemiosła 
i rozrywki prezentowała grupa rekonstrukcyjna Routiers. 
Wytchnienie dawała miska grochówki, a na deser słody-
cze i owoce.

W trakcie spotkania rozdano wiele elementów ubioru 
podnoszących bezpieczeństwo pieszych i  rowerzystów: 
kamizelki, opaski i plakietki odblaskowe. 

Uroczystość mogła odbyć się dzięki środkom z Gminy 
Stare Babice. Owoce zapewniła firma Bukat z Zielonek-
-Parceli.

tekst / fot: AK

W sobotę 15 września miało miejsce uro-
czyste poświęcenie oraz otwarcie nowego 
Ośrodka Rekolekcyjno-Konferencyjnego 
Centrum Misji Afrykańskich w  Borzęcinie 
Dużym. Uroczystościom przewodniczył 
J.Em. Kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup 
metropolita warszawski. Przybyli liczni 
goście: księża pracujący w  Dekanacie la-
seckim, księża proboszczowie naszych 
parafii, siostry zakonne, przełożone 
i przełożeni rodzin zakonnych tutejszego 
dekanatu, przedstawiciele władz samo-
rządowych, przedstawiciele firm, które 
były zaangażowane w budowę CMA, oraz 
osoby związane ze Stowarzyszeniem Misji 
Afrykańskich. Po uroczystej mszy świętej 
ks. Antonio Porcellato, wikariusz general-
ny Stowarzyszenia Misji Afrykańskich zło-
żył gorące podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w budowie Centrum 
Misji Afrykańskich i  przypomniał histo-
rię istnienia SMA w  Polsce. W  niedzielę 
16  września odbyła się uroczysta msza 
święta sprawowana pod przewodnictwem 
ks. Andrzeja Grycha SMA, prowincjała 
Prowincji Polskiej, Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich. Wzięli w niej udział przyja-
ciele i  darczyńcy SMA. Po nabożeństwie 
odbył się rodzinny piknik. Ochotnicza 

Straż Pożarna z  Leszna zapewniła prze-
pyszną grochówkę i ciasta. 

Był to również dzień drzwi otwartych. 
Można było zwiedzać Ośrodek Rekolek-
cyjno-Konferencyjny CMA: kaplicę pod 
wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła 
Apostoła z  elementami sztuki afrykań-
skiej, ołtarzem adoracji Najświętszego Sa-
kramentu oraz ołtarzem eucharystycznym 
autorstwa Pana Mariusza Drapikowskie-
go; sale konferencyjne, jadalnię, pokoje 
oraz salę wystawowo-koncertową. 

Specjalnie na uroczystość otwarcia mi-
sjonarze przygotowali wystawę o  projek-
tach realizowanych przez Stowarzyszenie 
Misji Afrykańskich w  Afryce. Eksponaty 
przedstawiają dzieła sztuki afrykańskiej. 

Uroczystości odbyły się atmosferze rado-
ści, entuzjazmu, serdeczności i niezwykłej 
przychylności. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m. in. zastępca wójta Gminy 
Stare Babice Marcin Zajac, przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kuncewicz, radny Le-
szek Poborczyk, sołtys Kazimierz Lade.

tekst / foto: AK

O tym, że zaufanie do staży pożarnej jest największe spośród wszyst-
kich służb, wie praktycznie każdy; o marzeniach małych chłopców, by 
zostać strażakiem, pamięta większość mężczyzn i ich mam. O sympatii, 
podziwie i szacunku do strażaków można było naocznie przekonać się 
16 września na dorocznym święcie OSP w Starych Babicach. W tym roku 
święto strażaków połączono z Dniem Sołectwa tej miejscowości.

w Borzęcinie Dużym otwarte!

15 i 16 września odbyło się 
uroczyste otwarcie Centrum 

Misji Afrykańskich. Jest to nowo 
powstały ośrodek rekolekcyjno-

konferencyjny i dzieło prowadzone 
przez Stowarzyszenie Misji 

Afrykańskich. Główna siedziba 
misjonarzy i dom-matka otworzył 
swoje podwoje dla zwiedzających.
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Trzecia edycja wojcieszyńskiej potańcówki odbyła się w sobotę 25 sierpnia. 

Zabawa rozpoczęła się dość nieśmiało, pierwsze na parkiecie pojawiły się 
dzieci, następnie eleganccy i niezwykle wytrwali seniorzy. Przybyłych powitali, 
życząc udanej zabawy, wójt gminy Krzysztof Turek, sołtys Wojcieszyna Jadwi-
ga Wasiak i radny Sławomir Sumka. W miarę upływu czasu gości przybywało 
i zabawa stawała się coraz bardziej żywiołowa. Parkiet zapełnił się barwnym, 
roztańczonym i rozśpiewanym tłumem. 

Było gdzie odpocząć, bo oprócz parasoli wykorzystano solidne wojcieszyńskie 
wiaty, a ci którzy zgłodnieli, także mogli znaleźć dla siebie coś na zregenerowanie 
sił do dalszej zabawy.  

Późnym wieczorem trudno było się rozstać, bo dobrej zabawy nigdy dosyć. 
Do zobaczenia następnym razem!

tekst / foto: AK

Roztańczony i rozśpiewany

1 września już po raz trzeci pracow-
nicy GPK EKO-Babice zorganizowa-
li ciekawe wydarzenie dla wszyst-
kich, którym nie są obce problemy 
ekologii i leży na sercu propagowa-
nie wiedzy w tej dziedzinie.

Na terenach przedsiębiorstwa zbu-
dowano dziesięć stanowisk eksperc-
kich, których tematem przewodnim 
była woda. Stworzyło to okazję, by 
poznać właściwości fizyczne wody, 
zaobserwować ją jako środowisko 
ciekawych reakcji fizycznych oraz 

życia mikroorganizmów. Instruk-
torzy dostosowując prezentację do 
możliwości poznawczych słuchaczy, 
wprowadzali ich w świat chemii, bio-
logii i fizyki. Ogromnie cenne było 
to, że każdy mógł samodzielnie prze-
prowadzać doświadczenia, bo wia-
domo: to, co przeżyjemy, zostaje na 
długo w pamięci.

Uczestnicy pikniku podziwiali 
także występy estradowe babickich 
przedszkolaków. Obserwując ko-
lejne pokazy, można śmiało powie-
dzieć, że nasze dzieci coraz bardziej 

oswajają się ze sceną – rosną nam 
młodzi artyści! 

W trakcie pikniku zorganizowa-
no wycieczki po oczyszczalni: każdy 
mógł zobaczyć, jak wygląda i posłu-
chać, jak przebiega proces oczyszcza-
nia ścieków na różnych jego etapach.

Atrakcjami pikniku były kon-
kursy z nagrodami dla każdego 
uczestnika. Organizatorzy zapewni-
li bezpłatny poczęstunek obiadowy, 
napoje różnego typu oraz desery: 
słodkie i owocowe. 

tekst / foto: AK

 w Gminnym Przedsiębiorstwie  
Komunalnym EKO-BabiceEkopiknik
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W uroczystości wzięli udział: Marcin Zając – zastępca wój-
ta Gminy Stare Babice, Henryk Kuncewicz – przewod-

niczący Rady Gminy Stare Babice, Marek Pilch – Ambasador 
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Magazynu Głos Seniora, 
Alicja Napurka – kierownik GOPS Stare Babice, Rada Seniorów 
Gminy Stare Babice z przewodniczącym Tadeuszem Wiśniew-
skim na czele oraz seniorzy z Gminy Stare Babice. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu „Babiczanie” pod kierownictwem Zbi-
gniewa Załęskiego. 

Wprowadzenie Karty Seniora było postulatem Gminnej Rady 
Seniorów, która zgłosiła projekt wójtowi Krzysztofowi Turkowi 
w  październiku 2017 r. Decyzja o  przystąpieniu do programu 
podjęta została na posiedzeniu Rady Gminy 15 lutego 2018 r., 
a 4 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie ze Stowa-
rzyszeniem Manko.

Karta jest bezpłatna i  bezterminowa, otrzymać ją może 
każda osoba, która ukończyła 60 lat. Upoważnia do zniżek 
w ponad 1400 instytucjach w całej Polsce m.in. w: sanatoriach, 

ośrodkach zdrowia, restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, 
punktach usługowych. 

Do programu przystąpiło już ponad 180 000 seniorów z całej 
Polski, a jej edycję lokalną wydało 66 gmin i miast. 67. jest Gmi-
na Stare Babice.

Karta cieszy się dużym powodzeniem – z naszej gminy do 
programu przystąpiło już 500 seniorów. Warto dodać, że zniżki 
na terenie naszej gminy w ramach karty zaoferowali: ABC Cars 
z  Klaudyna, Body&Beauty z  Zielonek-Wsi oraz Dom Kultury 
Stare Babice.

Gratulując wszystkim i  zachęcając do dalszej aktywności 
Wójt zapewnił że władze gminy, będą wspierały organizacyjnie 
i finansowo osoby starsze.

Więcej o Karcie Seniora na stronie: www.glosseniora.pl. Jeśli 
ktoś z seniorów z Gminy Stare Babice chce dołączyć do progra-
mu, prosimy o kontakt z GOPS Stare Babice: tel. (22) 722 90 11. 

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

11 września 2018 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice rozdano Karty Seniora. 
To nowość w Gminie Stare Babice. Teraz również i nasi seniorzy będą 

mogli korzystać ze zniżek w wielu miejscach w całej Polsce. 

Rozdanie ............

Kart 
Seniora
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Okazją do zorganizowania Mię-
dzynarodowych Pokazów Lotni-

czych była setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz po-
wstania w  odrodzonym kraju lot-
nictwa wojskowego. Organizatorem 
pokazów było Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

Przygotowano dwa warianty pre-
zentacji sprzętu lotniczego: na wy-
stawie statycznej oraz na pokazach 
w powietrzu. Z różnych krajów Eu-
ropy, Azji i USA przybyło ponad 20 
zespołów samolotów i  śmigłowców 
oraz 11 grup do prezentacji w  po-
wietrzu. W sumie do prezentacji po-
wietrznej przygotowanych było 110 
maszyn latających przewidzianych 
na 10 godzin pokazów. 

Do części statycznej zgromadzono 
wszystkie rodzaje lotnictwa: samolo-
ty myśliwskie, wsparcia pola walki, 
szkolno-bojowe i szkolne. Były rów-
nież samoloty transportowe różnej 
wielkości i  przeznaczenia oraz cała 
gama śmigłowców. 

Na wydzielonej części lotniska, 
po raz pierwszy w  historii poka-
zów lotniczych, w  części statycznej 

organizatorzy zgromadzili znaczną 
ilość specjalistycznego sprzętu woj-
skowego, produkowanego przez ro-
dzimy przemysł zbrojeniowy. Były 
to: pojedyncze egzemplarze trans-
porterów opancerzonych specjal-
nego przeznaczenia, działa, czołgi, 
stacje radiolokacyjne, systemy ra-
kiet bliskiego zasięgu i  specjalnego 
wyposażenia pojedynczego żołnie-
rza pola walki. 

Dopisała również publiczność. 
Chociaż za wejście na lotnisko trze-
ba było po raz pierwszy kupować 
bilety wstępu, to krajowych sym-
patyków lotnictwa i  gości zagra-
nicznych zebrało się około 100 000 
osób. Wszędzie były bardzo długie 
kolejki, ale najbardziej oblegany był 
sprzęt lotniczy. 

Dobrze zorganizowane było tak-
że zaplecze gastronomiczne, dużo 
punktów sprzedaży książek, prasy, 
pamiątek o  tematyce wojskowej 
i lotniczej dla wszystkich grup wie-
kowych.

W  dniu pokazów nie dopisała 
pogoda, co sprawiło, że nie mogły 
startować i  wykonywać akrobacji 

w pionie samoloty szybkie. Kierow-
nictwo pokazów zadecydowało, że 
w sobotę wystartują i wykonają akro-
bacje  poziome samoloty wolniejsze 
oraz wszystkie śmigłowce. Przed na-
szym wyjazdem z  Radomia pogoda 
poprawiła się i w pokazach w pełnym 
zakresie uczestniczyły zespoły wielu 
samolotów oraz startowały myśliwce 
szybkie, które do tej pory nie miały 
do tego warunków. 

Wiele osób wśród babickich se-
niorów pierwszy raz w życiu mogło 
obejrzeć wojskowe statki powietrzne 
różnej konstrukcji i  przeznaczenia 
oraz dużo innego sprzętu przezna-
czonego dla sił zbrojnych. Była tez 
mozliwośc porozmawiać z  pilotami  
i  załogami statków powietrznych, 
obejrzeć  wnętrza samolotów.

Przede wszystkim mogliśmy obej-
rzeć pokazy pilotów w  powietrzu, 
wykonujących na małej wysokości 
karkołomne ewolucje, często na gra-
nicy możliwości sprzętu i pilota. To 
niezwykłe przeżycie pozostanie na 
długo w naszej pamięci.

tekst: Zdzisław Miazga 
foto: Alicja Napurka

SENIORZY OBEJRZELI AIR SHOW W RADOMIU

W sobotę 25 sierpnia 2018 r. liczna grupa uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” 
wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami senioralnymi Gminy Stare Babice wyjechała 
autokarem do Radomia na Air Show 2018.
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Wystawa plenerowa 
„Borzęcin na dawnej               
  fotografii”

Niezwykła historia wydarzyła się 
w  styczniu 2012 roku, kiedy to 

mój kolega kupił w Internecie orygi-
nał gazety ze stycznia 1912 roku. Zna-
leźć w niej można było opis i zdjęcia 
potwornej zbrodni dokonanej w Bo-
rzęcinie pod Ożarowem, o której nikt 
wcześniej nie słyszał. Ciekawostką 
jest fakt, że zakupu gazety dokonał 
dokładnie 100 lat po opisanych wy-
darzeniach. Kiedy kurier dostarczył 
przesyłkę patrzyliśmy na pismo tak, 
jakbyśmy znaleźli wielki skarb. 

Kolejna historia wiąże się ze zdję-
ciami Pana Ryszarda Bielawskiego. 
W  Internecie można znaleźć kilka 
pięknych i  unikatowych ujęć naszej 
miejscowości sprzed lat. Nikt nie miał 
jednak pojęcia, kim jest tajemniczy 
autor fotografii. Ku naszemu ogrom-
nemu zaskoczeniu, dzięki poszuki-
waniom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, odezwał się do nas 
pan Ryszard Bielawski. Bez wahania 

udostępnił nam zdjęcia. Pamiętał na-
wet, że fotografie wykonane zostały 
25 czerwca 1954 roku, kiedy przecho-
dził przez naszą miejscowość, udając 
się do Puszczy Kampinoskiej, gdzie 
prowadził badania. Postanowiliśmy 
zaprosić autora zdjęć, aby mógł zoba-
czyć wystawę, Niestety, jego wiek (90 
lat) i zły stan zdrowia uniemożliwiły 
odwiedziny, jednak otrzymaliśmy ży-
czenia powodzenia. Pan Bielawski już 
wie, jak wartościową okazała się jego 
praca.

Bardzo ważnym źródłem zdjęć 
oraz opisów naszej miejscowości jest 
także Kronika Talikowskich, która 
spisana i udostępniona została przez 
potomków rodziny Talikowskich 
i Drewsów. Rodzina ta zamieszkiwa-
ła w nieistniejącym obecnie dworku 
w  Borzęcinie, w  latach 1939–1944. 
Autorzy szczegółowo opisali w  niej 
nie tylko zabudowania do nich nale-
żące,  lecz  także inne ważne miejsca 

naszej miejscowości; losy Borzęcina 
i jego mieszkańców w czasie II wojny 
światowej.

Podczas prac nad wystawą udało 
nam się skontaktować z Panem Jac-
kiem Talikowskim, który obecnie 
mieszka w Australii i prowadzi inter-
netowe wydanie kroniki. Pan Jacek 
wyraził zgodę na publikację zdjęć. 
W prace nad wystawą włączył się też 
wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, który otoczył ją swoim patro-
natem.

Taka wystawa plenerowa ma jeszcze 
jedną bardzo ważną zaletę – pobudza 
wyobraźnię i zachęca do poznawania 
losów naszej Małej Ojczyzny.

Od 1 września wystawę zoba-
czyć można na ogrodzeniu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęci-
nie Dużym.

tekst: Krzysztof Szuba, radny
foto: Ryszard Bielawski,  

archiwum Sz. P. w Borzęcinie Dużym

Pomysł na wystawę pn. „Borzęcin na 
dawnej fotografii” kiełkował od wielu lat. 
Tak naprawdę jest to praca zbiorowa, gdyż 
swoje zdjęcia dostarczyły Ochotnicza Straż 
Pożarna i Szkoła w Borzęcinie, fotografie 
uzyskaliśmy także od naszych mieszkańców.

Ulica Warszawska, Borzęcin Duży, 1954 r.

Centrum  Borzęcina 

Szkoła w Borzęcinie Dużym, boisko do piłki nożnej

Kościół i szkoła w Borzęcinie Dużym, 1954 r.
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Ciekawym elementem gali był wernisaż prac Ewy Urniaż-Szymańskiej

Warto jednak choć raz wspo-
mnieć wszystkich tych, którzy 

do powstania obiektu się przyczynili. 
Począwszy od władz gminy, poprzez 
radnych, inwestora zastępczego po 
wykonawców, usługodawców oraz 
dostawców. Tak narodził się pomysł 
uroczystej gali, podczas której Wójt 
Gminy podziękował wszystkim tym, 
bez pomocy których nasz obiekt – 
Sukces Roku 2018 – by nie powstał.

2 września 2018 roku w  Sali Wi-
dowiskowej Domu Kultury Stare 
Babice zebrali się zaproszeni goście, 
aby wspólnie świętować zakończenie 
wszyst kich prac związanych z  bu-
dową obiektu w  Zielonkach-Parceli. 
Dziękował im wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek oraz przedsta-
wiciel inwestora zastępczego prezes 

GPK Eko-Babice sp. z  o. o. Paweł 
Turkot. Wręczyli oni okolicznościo-
we dyplomy oraz statuetki. Specjalne 
podziękowania skierowano także do 
Rady Gminy Stare Babice, a złożono 
je na ręce przewodniczącego Rady 
Gminy Henryka Kuncewicza. 

Uroczysta gala wymagała uroczy-
stej oprawy. Wydarzenie otworzył 
występ Babickiej Orkiestry Dętej 
im. K. Pendereckiego pod kierow-
nictwem Zbigniewa Załęskiego, 
a  zakończył występ Orkiestry Ka-
meralnej Filharmonii Narodowej 
pod kierownictwem Jana Lewtaka 
(skrzypce). Na fortepianie Poloneza 
As dur op. 53 heroiczny oraz Kon-
cert f moll i Etiudę c moll op. 10 nr 12 
rewolucyjną wykonał Maciej Wota. 
Naukę gry na fortepianie rozpoczął 

w  wieku 4 lat. W  latach 2008-2011 
roku był pod opieką Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci. Ukoń-
czył studia magisterskie na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w  klasie fortepianu prof. 
Jerzego Sterczyńskiego. Koncert zo-
stał zorganizowany dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Narodowego 
Centrum Kultury i Fundacji Filhar-
monii Warszawskiej w  ramach ob-
chodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Moż-
na więc śmiało powiedzieć – obiekt 
w  Zielonkach-Parceli, nasz Sukces 
Roku 2018 – służy mieszkańcom 
Gminy Stare Babice w pełni!

tekst: UGSB
foto: AK

Obiekt kulturalno-
oświatowo-sportowy 
w Zielonkach-Parceli 
wrósł na stałe w krajobraz 
Gminy Stare Babice. Wielu 
z naszych mieszkańców 
korzysta z niego na co 
dzień: uczniowie szkoły 
podstawowej, czytelnicy 
biblioteki gminnej, 
uczestnicy zajęć w domu 
kultury, czy w GOSiR 
Stare Babice.

Wystawa „Krzesła” zaprezentowana została na terenie 
zielonieckiej szkoły. Odwiedziło ją wielu gości zwiedzają-
cych obiekt. Pani Ewa jest artystką plastykiem. Specjalizuje 
się w grafice i malarstwie, jest też ilustratorką i scenogra-
fem. Wystawia prace indywidualnie i z innymi artystami 
w Polsce i za granicą, współpracuje z galeriami w Wied-
niu. W 2009 roku w Starych Babicach odsłonięto zapro-
jektowany przez nią pomnik obrońców Ziemi Babickiej 
i radiostacji na Boernerowie. W 2011 roku w Parlamencie 
Europejskim na wystawie „Symbole złego czasu” przed-
stawiła prace poświęcone II wojnie światowej, zbrodni 
katyńskiej, stanowi wojennemu i  katastrofie w  Smoleń-
sku. Współorganizuje coroczny Bieg o Puchar Rotmistrza 
Pileckiego. Na co dzień uczy dzieci i  młodzież plastyki 
i  pisze dla nich opowieści zawierające wiedzę o  kolory-
styce. 21 listopada 2013 r. otrzymała odznakę honorową 
Zasłużonego dla Kultury Polskiej przyznawaną przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczegól-
ne zasługi w  działalności społecznej stanowiącej istotny 
wkład w rozwój kultury.

Notka biograficzna na podstawie informacji ze strony  
www. wspolnasprawa.net.pl

Chopin i Kilar  
na jednej scenie
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2 września 2018 r. w wielu miejscach w Polsce odbywały 
się tradycyjne dożynki. W Gminie Stare Babice za obfite 
plony podziękowano w parafii pod wezwaniem św. Win-
centego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. Starościną do-
żynek została Alicja Gąsińska, a starostą – Kazimierz Lade 
– sołtys z Koczarg Nowych oraz Bugaju. W uroczystości 
wzięli również udział: wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, zastępca wójta Marcin Zając, a uroczystą mszę świę-
tą odprawił proboszcz borzęcińskiej parafii ksiądz kanonik 
Jan Wróbel.

Wieniec dożynkowy, symbol ciężkiej i  żmudnej pracy 
wszystkich rolników, to wielowiekowa tradycja mocno za-
korzeniona w  naszej kulturze. Tegoroczny był wspaniały 
i  przypominał, że nasza gmina, choć trwale zmieniająca 
swój charakter na miejski, wyrasta z  tradycji rolniczych, 
o których będziemy pamiętać.

tekst: UGSB / foto: IB

Tradycyjne Dożynki 
w Gminie Stare Babice

Na terenie Skweru 1. Dywizji Pan-
cernej WP i Multimedialnego Parku 
Fontann odbyła się również impreza 
towarzysząca – EkoPiknik, której ha-
słem przewodnim było „daj drugie 
życie starym rzeczom”. Piknik zor-
ganizowano z myślą o mieszkańcach 
i turystach, którzy mogli wziąć udział 
w wielu ciekawych warsztatach recy-
klingowych, żywieniowych, pszcze-
larskich czy plastycznych, a  także 
w wielu konkursach i quizach. 

Na swoim stoisku Gmina Stare 
Babice zaprezentowała zrealizowane 
projekty unijne, takie jak: „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w  Gminie Stare Babice”, projekt 
dotyczący wyposażenia domu kul-
tury i biblioteki w Zielonkach-Parce-
li, a  także projekt partnerski „Moja 
Puszcza. Angażowanie społeczno-
ści lokalnych w  ochronę przyrody 
i  krajobrazu Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz jego otuliny”. Po-
nadto gmina zorganizowała strefę 
animacji z atrakcjami dla dzieci taki-
mi jak kolorowanie, malowanie, czy 
szydełkowanie. Stoisko obsługiwali 
pracownicy Urzędu Gminy Stare Ba-
bice, Domu Kultury Stare Babice oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Ciekawostką edukacyjną za-
prezentowaną tego dnia były próbki 

wody będące produktem oczyszcza-
nia ścieków oraz próbki nawozu pro-
dukowanego z  osadów oczyszczalni 
ścieków GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

Na scenie Stołecznej Estrady za-
prezentowała się również Babicka 
Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pen-
dereckiego pod batutą Zbigniewa 
Załęskiego. Koncert składał się 
z  kultowych utworów zaaranżowa-
nych przez samego dyrygenta i  był 
wyjątkową atrakcją dla uczestników 
pikniku.

tekst / foto: UGSB 

W  sobotę 8 września Gmina Stare Babice wzięła 
udział w  kolejnej edycji plenerowego wydarzenia 
„Europa zmienia metropolię warszawską”. Ponad 
50 instytucji z warszawskich dzielnic oraz gmin z War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) prezen-
towało swoją ofertę oraz efekty pracy nad projektami 
realizowanymi przy udziale środków europejskich. 

Europa zmienia metropolię warszawską 2018
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Niewątpliwym wydarzeniem artystycznym sierpnia był występ Chóru Skowronki z Pałacu Młodzieży 
w Guangzhou – jednego z najbardziej znanych miast Chin znanym także pod nazwą Kanton, który 

odbył się w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Starych Babicach.

Ten niezwykły koncert XIV Festi-
walu Muzycznego „W Krainie Cho-
pina”, odbył się 23 sierpnia i  po raz 
pierwszy zagościł w  Sali Widowi-
skowej Domu Kultury Stare Babice 
w Zielonkach-Parceli. Chór, którego 
dyrektorem artystycznym jest prof. 
Leon Shiu-wai Tong, poprowadziła 
pani Chen Ling. Chór powstał 1954 
roku. Przez ponad 64 lat istnienia 
zespół był inicjatorem rozwoju kul-
turalnego w  prowincji Guangdong, 
co było możliwe dzięki ogromnemu 
wysiłkowi wielu pokoleń chórzystów 
i  instruktorów. Dzięki współpracy 
z  wieloma czołowymi i  innowacyj-
nymi dyrygentami chórowi udało się 
osiągnąć czysty i jasny dźwięk, boga-
tą i pełno brzmiącą harmonię, żywy 
i różnorodny styl wykonania oraz do-
kładność i autentyczność w ekspresji 
muzycznej. W  repertuarze chóru 
znajdują się utwory wymagające od 
wykonawców ogromnych umiejęt-
ności wokalnych. Chór wielokrotnie 
był zdobywcą pierwszych miejsc, 
nagród za najlepsze wykonania oraz 
nagród specjalnych w  konkursach 
chóralnych o zasięgu międzynarodo-
wym. Brał także udział w międzyna-
rodowych tournée, prezentując swoje 
umiejętności wokalne w  Ameryce 
Północnej, Europie i Azji.

Czwartkowy koncert w  Zielon-
kach-Parceli był jedynym występem 
tego utytułowanego zespołu w Polsce, 
podczas jego koncertów w  Europie 
i dużym wydarzeniem artystycznym 
tegorocznej edycji festiwalu.  Wszy-
scy spodziewaliśmy się orientalnych 
brzmień opartych na pentatonice, 
a tymczasem barwa zespołu była bar-
dzo europejska. Młodzi artyści wyko-
nali kilka utworów a’capella, a kolejne 
przy akompaniamencie fletu i  forte-
pianu. Zabrzmiały utwory chińskie 
– nawet nowe kompozycje napisane 
specjalnie na przyjazd zespołu do Eu-
ropy, oraz utwory europejskie i ame-
rykańskie. Perfekcyjnemu śpiewowi 
towarzyszyła ciekawa choreografia. 
Festiwalowa publiczność owacyjnie 
przyjęła występ młodych artystów. 
Gości z Chin i zebraną publiczność, 
wśród której znajdował się starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego Jan Żychliński, powitał wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek. Zarówno wykonawcy, jak i słu-
chacze chwalili walory nowej Sali 
Widowiskowej. 

W sierpniu odbyły się jeszcze 
3  koncerty festiwalowe: 5 sierpnia, 
w pięknie położonym kościele neogo-
tyckim w Zawadach, odbył się koncert 
dwóch młodych artystek: skrzypaczki 

Weroniki Wyki, oraz harfistki Joanny 
Kamińskiej (nauczycielki harfy w ba-
bickiej szkoły muzycznej).  

12 sierpnia w  kościele Matki Bo-
żej Królowej Meksyku w Laskach za 
kontuarami laseckich organów za-
siadł młody organista Adam Tański, 
który wraz ze znanym perkusistą 
Leszkiem Lorentem wykonali utwo-
ry-improwizacje, oparte na tema-
tach polskich pieśni.  

Sierpniowe festiwalowe muzyko-
wanie zakończył koncert w modrze-
wiowym kościele w  Kurdwanowie, 
gdzie 26 sierpnia wystąpili: harfistka 
Urszula Nowakowska, oraz puzoni-
sta Marek Żwirdowski.  

Na zakończenie chciałbym Pań-
stwa zaprosić na Koncert Galowy 
który zakończy XIV edycję Festiwalu 
Muzycznego „W  Krainie Chopina”, 
który odbędzie się w niedzielę 7 paź-
dziernika o  godzinie 18:30, w  sali 
koncertowej Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowego – 
ul. Tetmajera 38. Wystąpią: francuska 
wiolonczelistka Carolina Sypniewski, 
oraz Orkiestra Kameralna Filharmo-
nii Narodowej. Wstęp wolny.

Więcej informacji o  festiwalu na 
stronie www.chopinfestiwal.wilko-
mirski.org.pl , oraz na fb. 

tekst: M. Dżyga / foto: AK

Muzyczny
sierpień w Krainie Chopina
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Czy się udało? Najlepiej mogą to ocenić właśnie Państwo – stali bywalcy 
Sceny Letniej, goście, przypadkowi przechodnie, starsi i młodsi, którzy 

licznie przybywaliście na każde wydarzenie, bez względu na okoliczności. 
Wierzymy, że wielu przypadkach udało się zostawić chociaż ślad miłości 
do muzyki, sztuki i wspólnego spędzania letnich wieczorów w naszej gmi-
nie. A o to nam właśnie chodzi. 

„Zderzmy się z kulturą!” Takie motto przyświecało tegorocznym wydarzeniom Sceny 
Letniej w Starych Babicach. Celem Fundacji Na Przekór, która realizowała to zadanie 
na zlecenie Urzędu Gminy, było pokazanie odbiorcy różnorodności artystycznej ota-
czającego nas świata. Chcieliśmy dać jak najszerszy ogląd tego, co potrafi wytworzyć 
człowiek, jego dusza i serce. Wreszcie chcieliśmy poruszyć w odbiorcy najgłębsze 
pokłady szczerej radości, zadowolenia, ale i nostalgii, czy wzruszenia.

– sezon 20188 Scena Letnia

Współczesny świat potrzebu-
je dbałości o korzenie kultury. Pielę-
gnowanie swojej tożsamości, a  także 
poznawanie innych narodowości po-
przez muzykę, staje się najlepszym 
na to sposobem. Stąd obok dawnych 
polskich pieśni, także pieśni opero-
wych, na Scenie Letniej pojawiła się 
muzyka żydowska, bałkańska, czy 
z  naprawdę dalekiego wschodu. Nie 
zabrakło mocnych big beatowych 
brzmień, czaru gorącego flamen-
co, wibrującego dixielandu, spek-
takli teatralnych i  kina na leżakach. 
Najmłodszych porywał świat bajek, 
warsztaty teatralne, cyrkowe sztucz-
ki, dalekie podróże palcem po mapie, 
czy poznawanie bliskiej okolicy pod-
czas gry terenowej. Także kochający 
ruch znaleźli coś dla siebie. Cyklicz-
ne, prowadzone z  pasją i  zaangażo-
waniem zajęcia fitness przez całe lato 
gromadziły liczną grupę chcących ak-
tywnie spędzać czas. 

Scena Letnia otwierała swoje pro-
gi dla każdego, kto gotów był przeła-
mać stereotyp siedzenia w domu i dał 
się porwać wspólnej zabawie w  so-
botni wieczór, czy niedzielne popołu-
dnie. Wierzymy, że wielu znalazło coś 
dla siebie.  

Fundacja Na Przekór z przyjemno-
ścią dziękuje w tym miejscu wszyst-
kim, którzy z zapałem i życzliwością 
nieśli pomoc przy organizacji Sceny 
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Letniej. Dziękujemy pracownikom 
Urzędu Gminy Stare Babice za cier-
pliwość i błyskawiczne reakcje na każ-
dą sytuację. Dziękujemy akustykom  
i  obsłudze technicznej za solidną, 
profesjonalną pracę w  różnych wa-
runkach. Dziękujemy redakcji Ga-
zety Babickiej za aktualne relacje 
i  fachową dokumentację fotogra-
ficzną. Dziękujemy Domowi Kultu-
ry Stare Babice, za udostępnianie Sali 
Widowiskowej w czasie niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych. 

A nade wszystko dziękujemy Pań-
stwu – odbiorcom wydarzeń Sceny 
Letniej. Za spotkania, za rozmowy, 
otwartość i dobre słowo. Za to, że tego 
lata wspólnie pozwoliliśmy sobie na 
zderzenie z kulturą. 

Kłaniamy się w pas! 

tekst: mwi Fundacja Na Przekór
foto: AK, IB
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Fundacja Aktywni Dłużej istnieje od ponad roku, realizując 
projekty – w partnerstwie z sektorem publicznym (Gmina Sta-
re Babice i Powiat Warszawski Zachodni), jak również z sekto-
rem prywatnym – ORPEA Polska (segment zdrowie). Tworzą 
ją absolwenci AWF, którzy od ponad 10 lat zajmują się terapią 
ruchem, korzystając z różnorodnych metod i narzędzi. 

Przyjdź na nasze zajęcia:
  Klub Mieszkańca w Starych Babicach: bezpłatna gimnastyka 
przy muzyce dla seniorów – każda środa godz. 11:30
  Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym (mała sala): 
bezpłatna gimnastyka zdrowy kręgosłu i relaksacja 
dla seniorów – każdy czwartek godz. 15:30.

ruch
Gazeta Babicka: Fundacja Aktywni 
Dłużej działa już ponad rok na terenie 
naszej gminy, pracując z  seniorami. 
Na co stawiają państwo w czasie ta-
kich spotkań?
Małgorzata Baranowska: Ruch i ćwi-
czenia oddechowe odgrywają coraz 
większą rolę w życiu seniorów. 
Z badań przeprowadzonych w USA 
wynika, że jogę ćwiczy tam regular-
nie około 14 mln osób powyżej 50. 
roku życia. To wzrost o cztery milio-
ny w ciągu niespełna 5 lat. Temat ten 
także w Polsce staje się coraz bardziej 
gorący.

Ćwiczenia, które nasza Funda-
cja proponuje seniorom, bazują na 
ćwiczeniach jogi – mają charakter 
korekcyjno-kompensacyjny: uczą 
pra  widłowej postawy ciała i  uzupeł-
niają niedobory ruchu we wszyst-
kich płaszczyznach. Ćwiczenia wpły-
wają rozciągająco przede wszystkim 
na przykurcze w  klatce piersiowej 
i  w  mięśniach nóg; pozytywnie od-
działywują na kręgosłup – wydłużają 

go, odciążają i  wzmacniają osłabio-
ne mięśnie. Ważną rolę w pozycjach 
odgrywa oddech, który wykonywa-
ny w świadomy sposób, wpływa po-
zytywnie na aparat ruchu oraz działa 
relaksująco na układ nerwowy.

GB: Odwołują się państwo także do 
Metody Ruchu Rozwijającego i Meto-
dy Feldenkraisa. Na czym one pole-
gają? 
MB: Obie metody polegają na ak-
tywizacji ruchowej, która jest na-
rzędziem do poznawania własnych 
możliwości psychofizycznych i spo-
łecznych. Poprzez ruch możemy 
wyrazić siebie w  relacji z  samym 
sobą, w odniesieniu do przestrzeni, 
w której się znajdujemy i do innych 
uczestników zajęć. Odpowiednie 
układanie relacji w tych trzech wy-
miarach składa się na terapię zajęcio-
wą. Regularny trening w  widoczny 
sposób wpływa na poprawę kondycji 
psychofizycznej uczestników. Prze-
waga tego typu zajęć w stosunku do 

zwykłej gimnastyki, czy nawet jogi, 
to efektywne połączenie pracy ciałem 
z  odpowiednią stymulacją układu 
nerwowego. Ruch wykorzystywany 
jest więc jako środek do rozwoju. 

GB: Można więc powiedzieć, że to nie 
tylko ruch, ale możliwość zmiany wie-
lu aspektów życia, które nowe nawyki 
ruchowe mogą przynieść.
MB: W ciągu życia wykorzystujemy 
zaledwie ułamek swojego potencjału 
psychofizycznego. Dotyczy to każde-
go z nas. Przyzwyczajenia, także ru-
chowe, są tak silne, że wykonujemy 
wiele czynności automatycznie, bez 
zastanowienia. Na zajęciach czer-
piemy z terapeutycznej Metody Fel-
denkraisa, która wykorzystuje ruch 
i kierowaną uwagę do wzmocnienia 
naturalnych zdolności uczenia się, 
zmieniania i wzrastania przez całe 
życie tak, żeby umysł, a za nim ciało 
nabierały elastyczności. 

Dla Gazety Babickiej rozmawiał:  
Zbigniew Baranowski

foto: Zbigniew Baranowski

Mózg ludzki cały czas się uczy 
i ma zdolność ciągłego two-
rzenia nowych lepszych wzor-
ców ruchowych. Obserwuje-
my to na przykładzie dziecka, 
które pokonuje kolejne etapy 
rozwoju. Z wiekiem jednak 
zwykle przestajemy rozwijać 

nasz potencjał. W naszych zajęciach z senio-
rami Starych Babic i Borzęcina chodzi właśnie 
o powrót do takich naturalnych i wrodzo-
nych, a ograniczonych poprzez wiek i nawyki 
wzorców ruchowych – podkreśla Małgorzata 
Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej 
w specjalnym wywiadzie, który publikujemy 
na naszych łamach. 

Możemy 
uczyć się 

przez całe 
życie, a teraz 
pomaga nam 
w tym także
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Karina Grygielska: Jakie błędy najczęściej popełniamy pod-
czas noszenia niemowląt?
Justyna Węgorek: Nosimy dzieci instynktownie, często nie 
zwracając uwagi na technikę. Z drugiej strony z każdym 
tygodniem i  miesiącem coraz bardziej czujemy ciężar 
małego człowieka i dość szybko może się okazać, że nad-
wyrężymy nasze kręgosłupy. Nie zwracając uwagi na tech-
niczne aspekty noszenia, możemy też zaszkodzić dziecku.
Monika Szczechura: Najczęściej popełnianym przez ro-
dziców błędem jest noszenie dziecka w  pionie bez sta-
bilizacji miednicy, czyli potocznie 
mówiąc: pionizowanie dziecka. Krę-
gosłup dziecka jest wtedy wyprosto-
wany, a siła grawitacji ściąga miednicę 
w dół, tym samym przeciążając mię-
śnie posturalne.
JW: Zdarza się też, że rodzice noszą 
swoje dzieci wciąż na tym samym 
ramieniu lub na tej samej ręce. 

Szkodzi to zarówno rodzicom, jak i dzieciom, wprowa-
dzając u jednych i drugich asymetrię. Błędne jest też zbyt 
płytkie noszenie dzieci na barku (w sposób, w jaki często 
układamy niemowlaki do odbicia). Zbyt częste noszenie 
dzieci w ten sposób może wprowadzać u nich nieprawi-
dłowe napięcie mięśniowe.

KG: W takim razie, jakie pozycje noszenia dzieci są najlepsze?
MS: Przede wszystkim trzeba pamiętać o  podwiniętej 
i  ustabilizowanej miednicy dziecka. Ciało maleństwa 
powinno być ułożone jak najbardziej symetrycznie, tyl-
ko wtedy rozwija się prawidłowo. Poza tym powinniśmy 
pamiętać o  naprzemienności ułożenia dziecka – raz na 
prawej, raz na lewej ręce lub boku. Trzeba też wiedzieć, że 
głowa dziecka ma być zawsze najwyższym punktem ciała 
w każdej pozycji i czynności, którą wykonujemy podczas 
noszenia dzieci na ręku.

KG: Czy chusta w prawidłowym noszeniu dziecka pomaga?
JW: Noszenie dzieci w chuście to powrót do dobrych prak-
tyk z przeszłości. Chusta to jedyny zdrowy i prawidłowy 

sposób noszenia niemowląt niesiedzących. Wiązanie nie 
jest wcale skomplikowane  – o ile stosuje się chusty regu-
larnie – szybko dojdzie się do wprawy. 

KG: A nosidło? Czy to nie jest wygodniejsze? Czy warto mieć 
je w szafie?
JW: Chusty najlepiej odciążają dziecko i noszącego. Ale 
warto mieć i nosidło. Często jest to łatwiejszy i szybszy 
sposób niż wiązanie chusty – szczególnie przy bardzo 
ruchliwym dziecku.

MS: Pamiętajmy jednak o tym, że nosidła możemy uży-
wać tylko i wyłącznie wtedy, gdy nasze dziecko już siedzi. 
Absolutnie nie wolno też układać dziecka w pozycji przo-
dem do świata. 
JW: Jeśli chcemy kupić dobre nosidło, wybierzmy model 
ergonomiczny, czyli taki, w  którym dziecko zachowuje 
prawidłową postawę fizjologiczną.

KG: I nośmy nasze dzieci jak najczęściej?
MS: Nośmy nasze dzieci jak najczęściej, ale w prawidłowy 
sposób. Czas noszenia szybko mija, a jest niezwykle istot-
ny dla budowania naszej więzi z dzieckiem na całe życie. 
JW: I  nie traktujmy chusty jako modę, lecz jako świetne 
narzędzie ułatwiające życie. Ma przecież niezastąpiony 
wymiar praktyczny – uwalnia nasze ręce i pozwala na wy-
konywanie codziennych czynności bez konieczności od-
kładania dziecka. Choć czasem warto też dziecko odłożyć 
– po prostu we wszystkim trzeba zachować rozsądek i rów-
nowagę – w noszeniu dzieci również.

rozmawiała / fot: Karina Grygielska

Maluchy trzeba nosić i przytulać. To najlepszy sposób na zapewnienie poczucia bezpie-
czeństwa i uspokojenie nie tylko niemowlaka. O tym, jak nosić dzieci, by było to bezpiecz-
ne i dla nich i dla rodziców rozmawiamy z Justyną Węgorek, doradcą noszenia dzieci 
w chustach i miękkich nosidłach ClauWi oraz Moniką Szczechurą, mgr fizjoterapii.

Justyna Węgorek i Monika Szczechura podczas dnia otwartego w Klubie 
Mam Gminy Stare Babice prezentowały różne sposoby noszenia dzieci 
w chustach. Już wkrótce będzie można dowiedzieć się więcej na ten 
temat dzięki zajęciom prowadzonym przez Fundację Nasze Szczęścia 
                                w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40.

Nośmy  
dobrze  
nasze dziecidzieci
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Gmina Stare Babice 
liderem w zakresie profilaktyki grypy

Program wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych i rehabilitacji  
u dzieci

Od września 2018 r. w starobabickich szkołach 
rusza program wykrywania wad rozwojowych 
i  rehabilitacji dzieci klas I-IV szkół podstawo-
wych. Obejmie on 220 dzieci, z  czego 140 bę-
dzie przebadanych w zakresie wad kręgosłupa 
(skolioza), a 80 w zakresie otyłości.
Więcej informacji można uzyskać w szkołach.

Profilaktyka grypowa 2018/2019

Profilaktyczne badania USG dla dzieci  
w Ożarowie Mazowieckim: 

„Nie!” – nowotworom u dzieci
23 września 2018 r. Fundacja Ronalda McDonalda 
we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachod-
nim przeprowadziła kompleksowe badania USG 
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z powiatu war-
szawskiego zachodniego. Badania miały na celu do-
kładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci 
oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.

Z roku na rok liczba zakażeń wirusem grypy jest co-
raz większa. Według alarmujących danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie, od września 2017 roku w naszym 
kraju odnotowano 47 zgonów z powodu grypy oraz za-
rejestrowano ponad 5 mln przypadków zakażeń. 

W  Gminie Stare Babice od 2012 roku każdego roku 
w okresie od 10 września do 15 grudnia realizowany jest 
„Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych prze-
ciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice po-
wyżej 65 roku życia”. 

W 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert 
ogłoszonego 10 sierpnia 2018 r. Zarządzeniem wójta 
Gminy Stare Babice Nr 143/2018 – środki finansowe na 
realizację ww. programu otrzymały:

1)  NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–
Drynkowska z  siedzibą Feliksów, ul. Stołeczna 145, 
05-083 Zaborów – punkt szczepień w Borzęcinie Du-
żym ul. Warszawska 818; na wykonanie ok. 100 szcze-
pień dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 
65 roku życia; 

2)  Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno Edyta Stan-
kiewicz z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 – 
punkt szczepień w Starych Babicach przy ul. Rynek 21; 
na wykonanie ok. 100 szczepień dla mieszkańców Gmi-
ny Stare Babice powyżej 65 roku życia.
Jeżeli liczba zgłaszających się na szczepienia miesz-

kańców łącznie dla dwóch punktów będzie większa niż 
200 osób Gmina Stare Babice za pośrednictwem Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej pokryje koszt zakupu 
dodatkowych szczepionek dla 50 osób łącznie dla dwóch 
punktów szczepień.

Zapraszamy na szczepienia mieszkańców Gminy Sta-
re Babice powyżej 65. roku życia w NZOZ Medicor lub 
w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym Sorno, bo le-
piej chorobie zapobiec niż leczyć.

tekst: kierownik GOPS Alicja Napurka

Specjaliści namawiają do jak najszybszego zaszczepienia się. Prof. 
Lidia Brydak – szefowa Krajowego Ośrodka ds. Grypy – przekonuje, 
że szczepionka zapewnia najlepszą ochronę przed grypą sezono-
wą. Z kolei prof. Adam Antczak – przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej – dodaje, 
że dzięki szczepieniu można uniknąć ciężkich i groźnych dla życia 
powikłań pogrypowych.

Wręczenie nagród odbyło się podczas X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2018 
w Villi Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. W imieniu wójta Gminy Stare Babice 
nagrodę odebrała Alicja Napurka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach. Warto przypomnieć, że pierwszą nagrodę „Nowego Lidera 
w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy” otrzymaliśmy 14 września 2017 r.

Debata Flu Forum odbywa się każdego roku w ramach Ogólnopolskiego Programu  
Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń  
wynikających z grypy i jej powikłań. Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ mija 5 lat działalności programu. 

W nadchodzącym sezonie po raz pierwszy z refundowanych szczepień przeciw grypie będą mogły skorzystać osoby 
po 65. roku życia. tekst / foto: UGSB

12 września w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia 
profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację 
zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia, Gminie 
Stare Babice został przyznany tytuł „Lider w zakresie 
profilaktyki grypy”.

tekst AK / foto: Pixabay
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„Spektrum” – nowy cyrk 

               w wykonaniu Fundacji Sztukmistrze

Zapraszamy na dwa spektakle 27 października w sobotę o godzinie 16:00 i 19:00. Jest to niezwykle nowatorske 
przedsięwzięcie, dające nowe spojrzenie na sztukę cyrkową, będące połączeniem akrobatyki, teatru, żonglerki, pan-
tomimy i iluzji optycznej. 

Wstęp na wydarzenie jest wolny, należy jedynie pobrać bezpłatne wejściówki: na portalu Biletyna.pl lub w sekre-
tariacie Domu Kultury Stare Babice.

Spektakle zostaną poprzedzone piątkowymi warsztatami dla młodzieży z babickich szkół. Uczniowie będą próbo-
wać swoich sił w żonglerce i akrobatyce pod okiem instruktorów. 

Serdecznie zapraszamy!

Dom Kultury Stare Babice bierze udział w projekcie Teatr Polska 2018. Bę-
dziemy gościli przedstawienie zatytułowane „Spektrum” – czyli nowy cyrk 
w wykonaniu Fundacji Sztukmistrze z Lublina. 
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Migawki z Domu Kultury

Blisko 30 instruktorów, prawie 40 
rodzajów zajęć i około 450 miejsc 

dla uczestników oferuje w  pierw-
szych dniach nowego roku szkolnego 
Dom Kultury Stare Babice mieszczą-
cy się w Zielonkach-Parceli przy ul. 
Południowej 2A. 

Dzień otwarty rozpoczął bez-
płatny spektakl dla najmłodszych 
„Przygody Kubusia i  Ancymona”; 
następnie goście udali się do pra-
cowni, gdzie odbywały się warszta-
ty programowania, szycia, szydeł-
kowania, plastyczne, ceramiczne, 
taneczne, gier planszowych, capo-
eira, zajęcia logiczno-matematycz-
ne, robotyka oraz nauka gry w bi-
lard indyjski (carrom).  

Dziękujemy za liczne przybycie, 
cieszymy się, że nasza propozycja 
spotyka się z  tak dużym zaintereso-
waniem. Do zobaczenia na zajęciach!

8 września 2018 roku Dom Kultury Stare Babice po raz pierwszy zaprezentował szerokiej 
publiczności ofertę swoich zajęć. We wszystkich pracowniach, na korytarzach i w sali 
fitness GOSiR-u można było wziąć udział w zajęciach otwartych, warsztatach, lekcjach 
pokazowych; poznać instruktorów i dopytać o szczegóły organizacyjne. 

Pierwszy dzień otwarty...................................................

Teatr Bajlandia „Przygody Kubusia  
 i Ancymona”
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Plener malarski w Żelazowej Woli..................................
Ciekawe zajęcia organizowane przez Dom Kultury od-

bywają się także poza naszą siedzibą. Rozpoczęliśmy za-
jęcia w plenerze. Tym razem odbyły się w malowniczym 
parku otaczającym rodzinny dom Fryderyka Chopina 

w Żelazowej Woli. Po zajęciach malarskich dzieci miały 
możliwość zwiedzenia części muzealnej dworku, posi-
lenia się i odpoczynku. Chętnych na kolejny wyjazd jest 
już długa lista. Bardzo nas to cieszy! 

tekst: AK / foto: AK, IB, Anna Wojtaszewska
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Harmonogram zajęć
Od września rozpoczęły się regularne zajęcia w Domu Kultury Stare Babice. Wszelkie informacje na temat rodza-
jów zajęć i cen znajdują się na stronie internetowej www.domkultury-starebabice.pl w zakładce ZAJĘCIA.

Jak zapisać się na zajęcia?
•  mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl
•  telefoniczne pod numerem 22 487 18 70
W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię, nazwisko i wiek uczestnika, telefon kontaktowy opiekuna 
lub uczestnika, adres e-mail. 
Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub opiekun uczestnika jest zobowiązany wypełnić kartę uczestnika 
zajęć/warsztatów. Karta dostępna jest na stronie internetowej Domu Kultury oraz w sekretariacie. Zapisy 
na zajęcia Teddy Eddie i Matplaneta odbywają się mailowo – kontakt@sosnowaszpilka.pl.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

PIANINO indywidualnie
13:30–17:30

ARCHITEKTURA DLA DZIECI 
dzieci 8–12 lat 16:30–18:00

RYSUNEK i MALARSTWO
młodzież 12 lat+ 18:00–19:30

SAKSOFON indywidualnie
17:30–20:30

KREATYWNE SZYCIE 
dzieci 6–8 lat 16:00–17:30 
dzieci 9–13 lat 17:30–19:00 
młodzież i dorośli 19:00–20:30

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia wokalne dla dzieci  
i młodzieży klasy I–VIII 17:00–19:00

 TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia taneczne dla dzieci  
i młodzieży klasy I–VIII 17:00–19:00

JOGA DLA RELAKSU 
19:00–20:00

CERAMIKA
dzieci 6 lat+ 16:00–17:00, 17:00–18:00
dorośli 18:00–20:00

PERKUSJA indywidualnie
15:00–19:30

GITARA indywidualnie
14:00–20:00

PROGRAMOWANIE W MINECRAFT 
dzieci klas I–II 15:00–16:00, 17:00–18:00
dzieci klas III–IV 16:00–17:00

PROGRAMOWANIE W PYTHON
młodzież 16 lat+ 19:30–21:00

ROBOTYKA 
dzieci 5–12 lat 18:00–19:30

TEDDY EDDIE angielski 
dzieci 5–6 lat 16:00–16:45
dzieci 4–5 lat 16:50–17:25
dzieci 3–4 lat 17:30–18:05
dzieci 2 lata 18:10–18:45

FLAMENCO 
dzieci 8–12 lat 17:00–18:00
młodzież 13+ i dorośli 18:00–19:00

CAPOEIRA afro-brazylijska sztuka walki
dzieci 8–12 lat 19:00–20:00
młodzież i dorośli 20:00–21:15

GITARA indywidualnie
14:00–20:00

ORTO-MEMO
IV–VIII klasa
I grupa 16:00–16:45
II grupa 17:00–17:45

MAGIA SZYDEŁKOWANIA 
dzieci 8–12 lat 16:00–17:00, 17:00–18:00

PLASTYKA 
przygotowanie do szkół plastycznych i ASP
młodzież 13 lat+ oraz dorośli 18:00–20:00

STUDIO WOKALNE 
dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli
I grupa 15:30–16:30
II grupa 16:30–17:30
III grupa 17:30–18:30
IV grupa 18:30–19:30

SZKOŁA SZACHOWA 
dzieci 6 lat+ 16:30–17:15

PRZEDSZKOLE SZACHOWE 
dzieci 4–5 lat
I grupa 17:15–17:45 
II grupa 17:45–18:15

Balet na wesoło z HAPPY DANCE 
dzieci 4–6 lat 16:30–17:15

Taniec nowoczesny z HAPPY DANCE
dzieci 7–10 lat 17:15–18:00

STREET DANCE z HAPPY DANCE
młodzież 11–14 lat 18:00–19:00

JOGA DYNAMICZNA 
16 lat+ i dorośli 19:00–20:00

TANIEC TOWARZYSKI dla par 
20:00–21:00

SAKSOFON indywidualnie
13:00–15:00

PERKUSJA indywidualnie
15:00–21:15

KEYBOARD indywidualnie
16:00–21:00

CARROM indyjski bilard
bezpłatne 
dzieci 8 lat+, młodzież i dorośli
18:00–19:00

MAGIA SZYDEŁKOWANIA 
dorośli 19:30–21:00

TEDDY EDDIE angielski 
dzieci 5–6 lat 16:00–16:45
dzieci 4–5 lat 16:50–17:25
dzieci 3–4 lata 17:30–18:05

Kids dance z RISING STARS 
dzieci 6–11 lat 16:30–17:30
dzieci 3–5 lat 17:30–18:00

Ladies latino z RISING STARS 
18:00–19:00

CAPOEIRA afro-brazylijska sztuka walki
dzieci 8–12 lat 19:00–20:00
młodzież i dorośli 20:00–21:15

PIANINO indywidualnie
14:30–17:00

KOSTKA RUBIKA speedcubing 
początkujący
dzieci 8 lat+, młodzież, dorośli 17:30–18:30
zaawansowani
dzieci 8 lat+, młodzież i dorośli 18:30–19:30

MATEMATYKA kursy przygotowawcze 
Kurs do egzaminu maturalnego
17:00–19:30

ORIGAMI 
dzieci 5–7 lat 15:00–15:45
dzieci 8–12 lat 16:00–17:00

KLUB GIER PLANSZOWYCH
bezpłatne 
dzieci 5 lat+, młodzież i dorośli 19:30–21:00

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
klasy I–VIII 17:00–19:00

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr 
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
klasy I–VIII 17:00–19:00

CERAMIKA DLA MAŁYCH I DUŻYCH 
10:00–11:00

TEATR 
dzieci 8–12 lat 10:00–11:30

ARTYSTYCZNE WARIACJE
dzieci 5–7 lat 11:15–12:15

MATEMATYKA 
VIII klasa, III gimnazjum, maturzyści 
Kurs przygotowujący do egzaminu 
gimnazjalnego 9:00–10:30
Kurs przygotowujący do egzaminu 
ósmoklasisty 
–  I grupa 10:45–12:15
–  II grupa 12:30–14:00 
–  III grupa 14:15–15:45

MATPLANETA logiczne myślenie 
dzieci 6–7 lat 11:45–13:15

RĘKODZIEŁO 
dzieci 8–12 lat 12:30–14:00

BABY DANCE z HAPPY DANCE
dzieci 2–3 lata z opiekunem 10:00–10:35

TANIEC NOWOCZESNY z HAPPY DANCE
dzieci 4–6 lat 10:45–11:30
dzieci 7–10 lat 11:30–12:15

SALA FITNESS

SALA FITNESS

SALA FITNESS

SALA FITNESS
SALA FITNESS

SALA FITNESS
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Jak zapłacić za zajęcia? 
Płatność z góry za dany miesiąc należy dokonać 
kartą w sekretariacie Domu Kultury lub przelewem 
na konto bankowe 
Dom Kultury Stare Babice: 
Warszawski Bank Spółdzielczy 
nr 60 8015 0004 0036 1781 2030 0001
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko 
uczestnika, nazwa zajęć, miesiąc za który jest opłata 
np. Jan Kowalski, gitara, październik 2018.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

PIANINO indywidualnie
13:30–17:30

ARCHITEKTURA DLA DZIECI 
dzieci 8–12 lat 16:30–18:00

RYSUNEK i MALARSTWO
młodzież 12 lat+ 18:00–19:30

SAKSOFON indywidualnie
17:30–20:30

KREATYWNE SZYCIE 
dzieci 6–8 lat 16:00–17:30 
dzieci 9–13 lat 17:30–19:00 
młodzież i dorośli 19:00–20:30

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia wokalne dla dzieci  
i młodzieży klasy I–VIII 17:00–19:00

 TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia taneczne dla dzieci  
i młodzieży klasy I–VIII 17:00–19:00

JOGA DLA RELAKSU 
19:00–20:00

CERAMIKA
dzieci 6 lat+ 16:00–17:00, 17:00–18:00
dorośli 18:00–20:00

PERKUSJA indywidualnie
15:00–19:30

GITARA indywidualnie
14:00–20:00

PROGRAMOWANIE W MINECRAFT 
dzieci klas I–II 15:00–16:00, 17:00–18:00
dzieci klas III–IV 16:00–17:00

PROGRAMOWANIE W PYTHON
młodzież 16 lat+ 19:30–21:00

ROBOTYKA 
dzieci 5–12 lat 18:00–19:30

TEDDY EDDIE angielski 
dzieci 5–6 lat 16:00–16:45
dzieci 4–5 lat 16:50–17:25
dzieci 3–4 lat 17:30–18:05
dzieci 2 lata 18:10–18:45

FLAMENCO 
dzieci 8–12 lat 17:00–18:00
młodzież 13+ i dorośli 18:00–19:00

CAPOEIRA afro-brazylijska sztuka walki
dzieci 8–12 lat 19:00–20:00
młodzież i dorośli 20:00–21:15

GITARA indywidualnie
14:00–20:00

ORTO-MEMO
IV–VIII klasa
I grupa 16:00–16:45
II grupa 17:00–17:45

MAGIA SZYDEŁKOWANIA 
dzieci 8–12 lat 16:00–17:00, 17:00–18:00

PLASTYKA 
przygotowanie do szkół plastycznych i ASP
młodzież 13 lat+ oraz dorośli 18:00–20:00

STUDIO WOKALNE 
dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli
I grupa 15:30–16:30
II grupa 16:30–17:30
III grupa 17:30–18:30
IV grupa 18:30–19:30

SZKOŁA SZACHOWA 
dzieci 6 lat+ 16:30–17:15

PRZEDSZKOLE SZACHOWE 
dzieci 4–5 lat
I grupa 17:15–17:45 
II grupa 17:45–18:15

Balet na wesoło z HAPPY DANCE 
dzieci 4–6 lat 16:30–17:15

Taniec nowoczesny z HAPPY DANCE
dzieci 7–10 lat 17:15–18:00

STREET DANCE z HAPPY DANCE
młodzież 11–14 lat 18:00–19:00

JOGA DYNAMICZNA 
16 lat+ i dorośli 19:00–20:00

TANIEC TOWARZYSKI dla par 
20:00–21:00

SAKSOFON indywidualnie
13:00–15:00

PERKUSJA indywidualnie
15:00–21:15

KEYBOARD indywidualnie
16:00–21:00

CARROM indyjski bilard
bezpłatne 
dzieci 8 lat+, młodzież i dorośli
18:00–19:00

MAGIA SZYDEŁKOWANIA 
dorośli 19:30–21:00

TEDDY EDDIE angielski 
dzieci 5–6 lat 16:00–16:45
dzieci 4–5 lat 16:50–17:25
dzieci 3–4 lata 17:30–18:05

Kids dance z RISING STARS 
dzieci 6–11 lat 16:30–17:30
dzieci 3–5 lat 17:30–18:00

Ladies latino z RISING STARS 
18:00–19:00

CAPOEIRA afro-brazylijska sztuka walki
dzieci 8–12 lat 19:00–20:00
młodzież i dorośli 20:00–21:15

PIANINO indywidualnie
14:30–17:00

KOSTKA RUBIKA speedcubing 
początkujący
dzieci 8 lat+, młodzież, dorośli 17:30–18:30
zaawansowani
dzieci 8 lat+, młodzież i dorośli 18:30–19:30

MATEMATYKA kursy przygotowawcze 
Kurs do egzaminu maturalnego
17:00–19:30

ORIGAMI 
dzieci 5–7 lat 15:00–15:45
dzieci 8–12 lat 16:00–17:00

KLUB GIER PLANSZOWYCH
bezpłatne 
dzieci 5 lat+, młodzież i dorośli 19:30–21:00

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr
zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
klasy I–VIII 17:00–19:00

TEATR MUZYCZNY POLOT 
taniec + wokal + teatr 
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
klasy I–VIII 17:00–19:00

CERAMIKA DLA MAŁYCH I DUŻYCH 
10:00–11:00

TEATR 
dzieci 8–12 lat 10:00–11:30

ARTYSTYCZNE WARIACJE
dzieci 5–7 lat 11:15–12:15

MATEMATYKA 
VIII klasa, III gimnazjum, maturzyści 
Kurs przygotowujący do egzaminu 
gimnazjalnego 9:00–10:30
Kurs przygotowujący do egzaminu 
ósmoklasisty 
–  I grupa 10:45–12:15
–  II grupa 12:30–14:00 
–  III grupa 14:15–15:45

MATPLANETA logiczne myślenie 
dzieci 6–7 lat 11:45–13:15

RĘKODZIEŁO 
dzieci 8–12 lat 12:30–14:00

BABY DANCE z HAPPY DANCE
dzieci 2–3 lata z opiekunem 10:00–10:35

TANIEC NOWOCZESNY z HAPPY DANCE
dzieci 4–6 lat 10:45–11:30
dzieci 7–10 lat 11:30–12:15

SALA FITNESS

SALA FITNESS

SALA FITNESS

SALA FITNESS
SALA FITNESS

SALA FITNESS

w Domu Kultury Stare Babice

WARSZTATY DZIANIN
13 października, w godz. 10:00–14:00
Warsztaty przeznaczone są dla osób, 
które mają już podstawy obsługi 
maszyny do szycia. Wszystkie materiały 
w cenie zajęć. 
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Przed występem zaplanowanym na 
20 października w Sali Widowisko-

wej Domu Kultury Stare Babice po-
prosiliśmy członków zespołu o odpo-
wiedź na kilka pytań.

Gazeta Babicka: Gdzie i  w  jakich 
okolicznościach poznaliście się Pań-
stwo?
Kabaret pod Wydrwigroszem: Mau-
rycy z Łukaszem poznali się w Szko-
le Teatralnej w Krakowie – studiowa-
li na jednym roku i szczerze mówiąc 
nie pałali do siebie szczególną miło-
ścią. Trzy lata po skończeniu szkoły 
Beata i Łukasz poznali się w szkółce 
jeździeckiej w Borkowie pod Kielca-
mi. Wcześniej nie mieli okazji się po-
znać, bo Beata zaczęła studia dokład-
nie w momencie, kiedy oni z tytułami 
magistrów zaczynali karierę. Dzięki 

cudownemu zbiegowi okoliczności 
doszło do spotkania, ślubu, a na wese-
lu urodził się pomysł na Kabaret. An-
drzej Kozłowski – najnowszy nabytek 
Kabaretu pod Wyrwigroszem, był już 
szczęśliwie urodzony, ale jeszcze racz-
kował w Białymstoku, a na chleb mó-
wił pep... więc do kabaretu jeszcze się 
nie nadawał.

GB: Jakie tematy na kabaret uważacie 
za najwdzięczniejsze? Dlaczego?
KpW: Parodie. My lubimy parodie. 
Widownia lubi parodie. Jeżeli paro-
dia jest zrobiona ze smakiem, osoba 
parodiowana nie ma powodu, żeby 
się obrażać. Bardzo lubimy prywatnie 
zespół Boys, dostaliśmy ostatnio po-
zdrowienia od Zenka Martyniuka... 
Szczególnie jest to miłe, kiedy oso-
ba parodiowana jest wręcz wdzięczna 
za parodię. Pan Prof. Miodek, które-
go Łukasz parodiował całe lata mó-
wił: „Jak ja lubię, jak mnie pan, panie 
Łukaszu parodiuje. To jest takie intry-
gujące”!

GB: Jak powstają skecze?
KpW: Niestety najczęściej w  bólu. 
Ciągle trzeba wymyślać coś nowego, 
bo takie jest zapotrzebowanie. My je-
steśmy jednak aktorami, więc woli-
my grać, a tu trzeba pisać. Jeśli chodzi 
o  szczegóły, to w  skeczach najlepszy 
jest Łukasz, więc zamykamy go w ko-
mórce, nie wypuszczamy i  nie da-
jemy jeść dopóki czegoś fajnego nie 
napisze. W  międzyczasie nie próż-
nujemy – Maurycy napisze albo baj-
kę dla dzieci, albo piosenkę, Andrzej 
wymyśli jakieś melodie, a Beata zro-
bi szarlotkę.

GB: Z kogo czerpiecie wzory? Czy ma-
cie swojego guru? 
KpW: Różnie. Tu nie ma jednomyśl-
ności. Oczywiście, jak większość lu-
dzi w  Polsce uwielbiamy Kabaret 
Starszych Panów, Grupę Monty Py-
thona, ale są to dla nas niedoścignio-
ne wzory.

GB: Czy teksty tworzycie sami, czy 
macie tekściarzy?
KpW: Na razie ciągle sami. Nie ma su-
permarketu ze śmiesznymi tekstami, 
nie istnieje strona www.swietneteksty.
pl. Kiedyś nawet próbowaliśmy zro-
bić konkurs, ale jak ktoś myśli, że na-
pisanie świetnego tekstu kabaretowe-
go jest takie proste, to się bardzo myli. 
Prawdopodobnie napisanie czegoś 
bardzo smutnego jest dużo łatwiej-
sze od napisania czegoś śmiesznego, 
a dowodem na to są horrendalne wy-
nagrodzenia w Hollywood za scena-
riusze komedii.

GB: Czy czujecie się krakowianami? 
Czy czujecie się związani z  bohemą 
krakowską?
KpW: Żadne z  nas nie urodziło się 
w Krakowie. Maurycy jest z Lublina, 
Beata i Andrzej z Białegostoku, a Łu-
kasz trochę z Wrocławia, trochę z Li-
manowej. Jednak mieszkamy w  tym 
mieście od ponad 30 lat, wybrali-
śmy je i  nie zamierzamy tego zmie-
niać. A czy czujemy się bohemą kra-
kowską? Biorąc pod uwagę, że ponad 
pół roku w roku podróżujemy i kon-
certujemy po całej Polsce, czujemy się 
taką cyganerią ogólnopolską, można 
by nawet, choć to dzisiaj dość zszar-
gane słowo powiedzieć – cyganerią 

Oto jak o sobie piszą w Internecie: 
„Założyliśmy się w  1994 roku. Przez 
kilka lat występowaliśmy w  Piwni-
cy pod Wyrwigroszem. Były premie-
ry, byli widzowie. Co poniedziałek po 
spektaklu odbywały się biesiady przy 
pianinie i przy winie do późnych go-
dzin nocnych. Dziewięć lat później 
żywot restauracji „Wyrwigrosz” oraz 
jego „Piwnicy” dobiegł kresu. I tak za-
kończył się pierwszy, „romantyczny” 
okres działalności naszego kabaretu. 

Kabaret pod Wyrwigroszem
W  tzw. międzyczasie byliśmy anga-
żowani do Benefisów w Teatrze STU, 
które regularnie realizowała TVP 2. 
Bywaliśmy na telewizyjnych kabareto-
nach w Mrągowie, Koszalinie, na Pik-
nikach telewizyjnej „2”, kabaretonie 
w  Opolu i  na różnych innych także 
występowaliśmy. Nierzadko z sukce-
sem. […] Po renowacji składu (2005) 
kabaret wsiadł w busa i zaczął podró-
żować po kraju. I zagranicy. Ten etap 
działalności trwa do dzisiaj. Po dro-
dze zdarzyła nam się ponad cztero-
letnia współpraca z RMF FM, gdzie 
dwa razy w  tygodniu mieliśmy swo-
je okienko z  nowymi przygodami 
Kresowiaków. W  2008 roku wypaliła 
nam się płyta DVD, której już nie ma 
w sklepach, bo poszła. Z następną je-
steśmy w ciąży […]”.

20 października 
       w Sali Widowiskowej  
                   Domu Kultury
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Zapraszamy w piątek 5 października do Domu Kultury 
na musical 

Premiera musicalu odbyła się w 1964 roku na Broadwayu i od 
tej pory nie schodzi z desek światowych teatrów. 

Fabuła akcji rozgrywa się w małej miejscowości Anatewka na 
terenie carskiej Rosji. Tewje Mleczarz chce wydać za mąż swoje 
córki. Te jednak odrzucają propozycje swatki i szukają związ-
ków z miłości. Ojciec musi dokonać wyboru: czy żyć w zgo-
dzie z tradycją, czy pozwolić na szczęście własnym dzieciom.

W  muzycznym przedstawieniu nie brakuje humoru ży-
dowskiego i  charakterystycznych dla tej kultury zwyczajów. 
W Polsce niemal wszystkie teatry muzyczne podejmowały się 
wystawienia tego spektaklu, a przeboje – jak choćby tytuło-
wy „Gdybym był bogaczem” – weszły na stałe do repertuaru 
śpiewaków operowych i niezmiennie z  entuzjazmem przyj-
mowane są przez publiczność. W  przedstawieniu usłyszy-
my znakomitych aktorów i  śpiewaków scen warszawskich. 
Poprzez oryginalną scenografię tamtych lat będziemy mogli 
przenieść się do przedwojennej Anatewki. 

Bilety w  cenie 30 zł można nabyć w  sekretariacie Domu 
Kultury Stare Babice oraz na portalu Biletyna.pl. 

Tekst: MJ

Wyjątkowe widowisko muzyczne oparte na słyn-
nym musicalu „Skrzypek na dachu”, do którego 
znakomitą muzykę skomponował amerykański 
kompozytor niemieckiego pochodzenia Jerry Bock. 

Gdybym był bogaczem!

narodową. I jako Cyganie kabaretowi 
demonstrujemy wolność przekonań, 
wolność słowa, pogardę dla konwe-
nansów, w ogóle wolność, zwłaszcza, 
że dzisiaj liczy się głównie szybkość. 
Natomiast cenimy sobie materializm, 
stąd nazwa zespołu…

GB: Kto odpowiada za scenografię?
KpW: Za scenografię z  reguły od-
powiada scenograf z  telewizji, Dom 
Kultury, przyroda... My generalnie 
gramy w każdych warunkach, byleby 
była scena, dobre nagłośnienie i świa-
tło. Jedynie w naszych filmikach, któ-
re zamieszczamy w  Internecie sami 
budujemy scenografię „temi ręca-
mi”- taki Wspólny Wysiłek Produc-
tion. Kostiumami natomiast zajmuje 
się Beata, bo zna się na tym jak mało 
kto, szmateksy i galerie handlowe ma 
można powiedzieć w małym palcu.

GB: Kim jesteście z zawodu/wykształ-
cenia?
KpW: Wszyscy, jak jeden mąż skoń-
czyliśmy Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną i w związku z tym jesteśmy 
magistrami sztuki.

GB: Co sprawiło, że kabaretem zara-
biacie na życie?
KpW: Jakaś potrzeba robienia cze-
goś więcej niż grania w teatrze… co 
prawda, Maurycy z Łukaszem próbo-
wali kiedyś kłaść boazerię, ale okazało 
się, że nie są w tym dobrzy…

GB: Jak długo gracie dany program?
KpW: Ile się da! A  tak poważnie, to 
staramy się przynajmniej raz w roku 
zrobić kabaretowy remanent i wpro-
wadzamy jak najwięcej nowych ele-
mentów. Ale widownia bardzo czę-
sto wręcz żąda powtórek z  naszych, 

nazwijmy to, hitów. Często słyszymy: 
czemu nie zagraliście tego czy tego... 
Jak byśmy chcieli spełnić życzenia 
wszystkich – gralibyśmy jeden pro-
gram kilka godzin. Dlatego zwykle 
staramy się pogodzić i jednych, i dru-
gich i robimy taki miszmasz.

GB: Plany na przyszłość? 
KpW: Nowy sezon kabaretowy, nowe 
rozdanie, nowe skecze, nowe pio-
senki, stare rodziny. Tak poważ-
nie, to myślimy o nowym programie  
kabaretowym, wydaniu płyty CD. 
A  przede wszystkim w  przyszłym 
roku będziemy obchodzić 25. lecie 
Kabaretu pod Wyrwigroszem i z  tej 
okazji planujemy szereg koncertów 
i niespodzianek!

GB: Dziękujemy za poświęcony nam 
czas! Życzymy sukcesów!

obsada: Tewje  – Marek Szydło
 Gołda  – Ewa Dąbrowska
 Cejtł i Fruma, Sara – Monika Chrząstowska
 Chudł-Sylwia Najah, Perczyk – Piotr Chomik
 Motł – Piotr Sierecki, Lejzer Wolf i Rabin – Henryk Rajfer



wrzesień/październik 2018  gazetaBABICKA 

38

biblioteka

Wprowadziliśmy nowe ozna-
kowanie wewnętrzne. Ulep-

szona identyfikacja ma stać się 
jednym z elementów zmiany wize-
runku i odbioru nie tylko instytu-
cji, ale również ludzi w niej pracu-
jących. Bibliotekarz to nie nudny 
pan/pani za biurkiem w  ponurej 
inscenizacji, ale otwarty, nowocze-
sny i ciekawy świata przewodnik.

Podstawą całego systemu ozna-
kowania naszej biblioteki jest 
przyjazne logo – B: jak biblioteka. 

Z kolorystyki znaku zaczerpnęliśmy 
rozmaite inspiracje. Nowa strona in-
ternetowa naszej biblioteki https://
biblioteka-starebabice.pl zbudowa-
na jest na podstawie kolorystyki na-
szego logo. Chcemy, aby była ona 
przystępnym kanałem informacyj-
nym dla naszych odbiorców.

Idąc dalej tropem kolorystyki bi-
bliotecznej literki B: oznakowali-
śmy poziomy literatury dla dzieci 
i młodzieży. Wielu naszych czytelni-
ków zapewne zapyta, co oznacza ten 

poziom, otóż za słowem poziom 
w bibliotece kryje się wiek młode-
go czytelnika. 

Literatura dla dzieci i  młodzieży 
na chwilę obecną podzielona jest na 
5 poziomów tj.: poziom I  oznako-
wany kolorem żółtym, adresowany 
do dzieci w wieku 6–8 lat; poziom II 
oznakowany kolorem niebieskim – 
do dzieci 9–13 lat; poziom III (zie-
lony) – 14–16 lat; poziom IV – czer-
wony, adresowany do młodzieży 
w  wieku 16+. Dodatkowo powstał 

Nowy wizerunek   
Biblioteki Publicznej 

      Gminy Stare Babice
Ciągle myślimy o naszych czytelnikach, chcemy aby biblioteka była zauważa-
na i postrzegana jako miejsce przyjazne, nowoczesne; żywe centrum kultury, 
które oferuje szeroki wachlarz możliwości kontaktu z kulturą, poprzez łatwy 
i przystępny dostęp do księgozbioru oraz Internetu.
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poziom 0, oznakowany na poma-
rańczowo, gdzie można odnaleźć 
książki o atrakcyjnej szacie graficz-
nej, kartonowe, z zaokrąglonymi ro-
gami, w formacie idealnym dla ma-
łych rączek (0–5 lat).

W  ofercie czytelniczej dla dzieci 
i  młodzieży biblioteka ma także li-
teraturę popularnonaukową, któ-
rą określiliśmy mianem mądrych 
książek. Ich celem jest dostarcze-
nie wiedzy w  przystępny sposób. 
Dział został podzielony na katego-
rie tematyczne tj.: atlasy, filozofia, 
geografia, historia, literatura, mate-
matyka, muzyka, plastyka, przyro-
da, religia, słowniki, sport, technika 
i zdrowie.

By ułatwić naszym czytelnikom 
– uczniom szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych, wy-
szukanie w  księgozbiorze lektur, 

wyłączyliśmy i oznakowaliśmy pół-
ki z lekturami. 

Książki dla szkół podstawowych 
stoją na regałach oznaczonych czer-
woną literką L, zaś lektury dla szkół 
ponadpodstawowych oznaczyliśmy 
literką L w kolorze czarnym.

Z myślą o dorosłych czytelnikach 
wyodrębniliśmy regały z  literaturą 
piękną oraz popularnonaukową. 
Chcieliśmy, aby poszczególne dzia-
ły były jasno i czytelnie oznakowane, 
gdyż dobrze opisane regały to jeden 
z  najistotniejszych elementów funk-
cjonalności wnętrza biblioteki. Lite-
raturę piękną tj. beletrystykę można 
znaleźć w działach: literatura polska, 
literatura obca, kryminał, fantasy. 
Wśród gromadzonych, opracowywa-
nych i  udostępnianych zbiorów po-
siadamy także wydawnictwa o  spe-
cjalnym druku (Duże Litery), jak 

również coraz bogatszy dział audio-
booków.

Biblioteka posiada obszerny dział 
literatury popularnonaukowej z po-
nad 50. różnych dziedzin wiedzy. 
Książki opracowane są wg biblio-
tecznej uniwersalnej klasyfikacji 
dziesiętnej. Wśród działów odna-
leźć można m.in.: filozofię, psycho-
logię, reportaże, socjologię, politykę, 
ekonomię, prawo, pedagogikę, ma-
tematykę, fizykę, chemię, botanikę, 
zoologię, medycynę, gospodarstwo 
domowe, film, kino, teatr, sport, ję-
zykoznawstwo, historię literatury, 
geografię, historię czy biografie.

Odzwierciedleniem zbiorów Bi-
blioteki Publicznej Gminy Stare Ba-
bice jest katalog on-line, dostępny 
pod adresem: http://katalog.biblio-
teka-starebabice.pl. Zawiera on cały 
księgozbiór biblioteki z  wyszczegól-
nieniem książek oraz audiobooków. 
Przeszukiwać go można jako osoba 
anonimowa (opcja ta umożliwia tyl-
ko przeglądanie zawartości katalo-
gu) oraz jako czytelnik biblioteki – tu 
możliwe jest przeglądanie katalogu, 
stanu konta, dokonywanie prolonga-
ty wypożyczonych książek, czy rezer-
wowanie trudno dostępnych tytułów. 
Pamiętajmy, iż zarezerwować w  ka-
talogu można tylko książkę wypoży-
czoną przez innego czytelnika.

W  bibliotece istnieje możliwość 
bezpłatnego korzystania ze stano-
wiska komputerowego oraz Inter-
netu. Politykę bezpieczeństwa sieci 
w naszej bibliotece zapewnia dostęp 
do Internetu poprzez przeglądar-
kę. Oznacza to, że po wybraniu sieci 
i połączeniu, nie wpisujemy hasła, jak 
przy normalnym połączeniu wi-fi, 
a  dopiero po uruchomieniu dowol-
nej przeglądarki należy wpisać hasło. 
Jednorazowa sesja nie może trwać 
dłużej niż 1,5 godziny. Po tym czasie 
należy ponownie zamknąć i  otwo-
rzyć przeglądarkę. Dostęp do Inter-
netu jest na terenie całej biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z na-
szych zasobów.

Jak mawiała Maria Dąbrowska 
„Książka i możliwość czytania, to je-
den z największych cudów ludzkiej 
cywilizacji”.

tekst: Urszula Hoczyk 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

foto: AK
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rozrywki umysłowe

P R A L I M A A I S K Ę T O

P T

A U

A W

Y M K W – C O K A I I N S N

Hasło: 

Przeskakiwanka
Przeskakując zawsze o tą samą ilość pól, obejdź trzykrotnie diagram – odczytasz tytuł i autora lektury szkolnej.

SZKOLNE ZAGADKI

Hasło: 

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa: 
SZKOŁA, KLASA, KORYTARZ, SALA, TABLICA, 
KREDA, GĄBKA, ŁAWKA, KRZESŁA, ZESZYT, 
KSIĄŻKA, OŁÓWEK, GUMKA, BLOK, OCENY. 
Wyrazy wpisane są od dołu do góry, z góry na dół; od 
lewej do prawej i od prawej do lewej. Czasem te same 
litery użyte są do więcej niż jednego słowa. Pozostałe li-
tery czytane poziomo utworzą rozwiązanie. 

T A B L I C A P I G B L O K
Y S Z K O Ł A K Ż Ą I S K E
Z E K R Z E S Ł A B R W S W
S Y N E C O A Z A K M U G Ó
E A K D L K L A S A K W A Ł
Z A S A Z R A T Y R O K A O

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 15 października na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl z do-
piskiem: „Szkolne zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za bardzo wiele dobrych rozwiązań „Kamiennych zagadek”. Nagrodę – karnet na miesięczny udział w zajęciach 
Domu Kultury wylosowała Magdalena Engler-Miecznikowska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

1

2

3

4

5

6

Logogryf
Jaka to lekcja, jeśli uczysz się:
1. o rzekach i kontynentach
2. o pierwiastkach, związkach i reakcjach 

chemicznych
3. śpiewać i grać
4. dodawać i odejmować
5. o rzeczownikach i czasownikach
6. o roślinach i zwierzętach

autor zagadek: AK, foto: Pixabay
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rozrywki umysłowe

1.

2.
35

3.
17 15 1

4.

14
5.

11 33 18

6.
4 28 30 19

3
7.

8.
34 20

9.
12 13 23

10.

11.
7 22

21
12. 13.

5 2
14. 15.

8 9 10

16. 17.
36 27

18.

19.
16 25 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.
26 10 11 12 13 14 15 16 17 18

32 19 20 21 22 23 24 25 26 27
21.

6 31 28 29 30 31 32 33 34 35 36

24

Krzyżówka 
babicka 
nr 2/2018

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 15 października na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji 
Gazety Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 2/2018”. Wśród 
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2018: JAKI PIERWSZY WRZESIEŃ TAKA BĘDZIE JESIEŃ.
Nagrodę otrzymuje: Katarzyna Ogrodowska. Po odbiór podwójnego biletu na spektakl teatralny, który odbędzie się w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji Gazety Babickiej. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

Poziomo:
  3.  Ulica, przy której mieści się 

Koszarówka babickiej OSP.
  5.  Mało popularna w Polsce dyscyplina 

sportowa, której rozgrywki odbywają 
się na specjalistycznym boisku 
GOSiR w Zielonkach-Parceli.

  6.  „…pod girlandami” zabawa taneczna 
coraz bardziej popularna w naszej 
gminie.

  8.  Przy ulicy Południowej 2A, 
wypożyczysz tu książkę.

  9.  Specjalnie zaprojektowana 
i zbudowana sieć rur  
przesyłająca gaz.

11.  Ulica w Wojcieszynie, przy której 
znajduje się ogólnodostępny  
teren rekreacyjny.

13.  Król rock and rolla, którego utwory 
usłyszeć można było na koncercie 
„Big beat wiecznie żywy” w ramach 
Sceny Letniej.

15.  Taniec, którego można uczyć się 
w Domu Kultury Stare Babice.

16.  Zwierzę, symbol Puszczy 
Kampinoskiej, stały bywalec naszych 
terenów.

17.  „La…” – opera, z której arie śpiewali 
artyści na Scenie Letniej podczas 
koncertu „Opera na wesoło”.

19.  Główna ulica w Mariewie.
20.  Święto plonów, które dorocznie 

odbywa się w Borzęcinie Duzym.
21.  Łazienka dla samochodu; może 

być m.in. ręczna, bezdotykowa 
lub tunelowa.

Pionowo:
  1.  Miejscowość, w której pan 

Wołodyjowski Bohuna usiekł.
  2.  Patron Babickiej Orkiestry Dętej.
  4.  Zajęcia odbywające się w Domu 

Kultury Stare Babice, polegające na 
układaniu kostki Rubika na czas.

  7.  Nazwa klubu seniora działającego 
w naszej gminie.

10.  Plac w Borzęcinie Dużym przy ulicy 
Spacerowej.

12.  …Wola, w której urodził się 
Fryderyk Chopin.

14.  Fundusz, z którego środki przeznacza 
się na działania, o których decydują 
bezpośrednio mieszkańcy wsi na 
zebraniach wiejskich.

18.  Kolor miliona róż, o których śpiewała 
Ałła Pugaczowa, a utwór ten został 
przypomnany podczas koncertu 
Maroszek Quartet na Scenie Letniej.

autor krzyżówki: IB
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Badmintoniści ze Starych Babic po przerwie wakacyjnej 
rozpoczęli starty w turniejach. W Ogólnopolskim Me-
moriale Cioska i Kutwina w Suchedniowie, dobre wy-
niki osiągnęły dziewczęta w kategorii do lat 17. W grze 
podwójnej Izabella Kamola/Magdalena Łuczak (HU-
BERTUS) zajęły 2. miejsce, zdobywając srebrny medal, 
Weronika Szemplińska/Julia Miśko w  grze podwójnej 
zajęły 3. Miejsce, zdobywając brązowy medal, a Wero-
nika Szemplińska w grze pojedynczej zakończyła rywa-
lizację na 3. miejscu. 

W  Strefowym Turnieju rozegranym w  Legionowie 
w  kategorii do lat 17 również Izabella Kamola wraz 
z Magdaleną Łuczak stanęły na 2. miejscu podium, brą-
zowy medal w  grze podwójnej wywalczyły Weronika 
Szemplińska/Julia Miśko. Miejsce 3. w grze pojedynczej 
zdobyła Weronika Szemplińska. W  tym samym czasie 
rozegrano turniej do lat 15, gdzie chłopcy ze Starych Ba-
bic wywalczyli dwa srebrne medale. W grze pojedynczej 

chłopców Andrzej Szczepanek i w grze podwójnej An-
drzej Szczepanek wraz z Michałem Szemplińskim. 

Zaangażowanie zawodników oraz pomoc ze strony 
wolontariuszy wspomagających pracę sekcji badminto-
na przyczynia się do możliwości osiągania dobrych wy-
ników sportowych, a warunki stworzone przez Gminę 
Stare Babice oraz dostępność sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w  Starych Babicach pozwalają na reali-
zację zadań treningowych i  startowych Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Badminton Stare Babice.

tekst: Piotr Pamięta / foto: Wojciech Kamola

Dwa turnieje i 8 medali 
dla Babickich badmintonistów

Relacja z rodzinnego 
rajdu rowerowego

Po raz kolejny rodzinny rajd rowe-
rowy wystartował z dwóch lokali-

zacji – z Borzęcina Dużego i Starych 
Babic. Ponad 200 uczestników prze-
jechało trasę 24 km, która nikomu 
nie sprawiła większych problemów. 
Około godziny 13:30 rowerzyści do-
jechali na Plac Chopina w Borzęcinie 
Dużym, gdzie organizatorzy przygo-
towali ognisko z kiełbaskami. Na me-
cie rozlosowano rowery, ufundowane 
przez Borzęcińskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe, Starostwo Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i  Re-

kreacji. Do najmłodszych uczestni-
ków rajdu trafiły gadżety rowerowe 
i promocyjne. W tym roku dodatko-
we atrakcje dla najmłodszych zapew-
niła firma GAZ-System, proponując 
dzieciom udział w doświadczeniach 
naukowych. Cała impreza odbyła się 
przy słonecznej aurze i wspaniałej at-
mosferze. 

Dodatkową wartością na rajdzie 
była obecność wytrawnego rowerzy-
sty, naszego mieszkańca, Radomiła 
Maślaka, który opowiedział uczestni-
kom o niezwykłym projekcie „Bałtyk 
– Bieszczady Tour”, w którym wziął 
udział. Nasz zawodnik przejechał 

1008 km na rowerze non stop w cza-
sie 52 godzin. Opowiedział zebranym 
uczestnikom o  trudzie i  wyzwaniu, 
czym wzbudził wielki podziw. Gra-
tulujemy!

Za nasze bezpieczeństwo na dro-
dze odpowiadała KKP dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Straż 
Gminna ze Starych Babic oraz OSP 
ze Starych Babic. Dziękujemy Krzysz-
tofowi Wiśniewskiemu ze Sklepu Ro-
werowego Turysta z Zielonek-Parceli, 
który zadbał o sprawność naszych ro-
werów.

tekst: Jarosław Płóciennik GOSiR, IB

Foto: IB

W sobotę 1 września na dwóch kół-
kach pożegnaliśmy wakacje w Gmi-
nie Stare Babice. 
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Powiatowa Liga Piłkarska – 
kolejna edycja przed nami!

Polacy na V Pucharze Świata 

w Carrom w Korei

Polskie Stowarzyszenie Carrom za-
prezentowali: Jakub Nowakowski 

z gminy Stare Babice, Bartosz Sasiń-
ski z Legionowa, Sylwester Pogorzel-
ski i Robert Bany z Warszawy.

Puchar Świata w  Carrom odby-
wa się co cztery lata i przyciąga naj-
lepszych zawodników. Tegoroczny 
turniej   został zorganizowany przez 
Koreańską Federację Carrom oraz 
Międzynarodową Federacją Carrom 
(International Carrom Federation). 
W zawodach wzięło udział blisko 100 
graczy z 18 krajów z Azji, Europy oraz 
Ameryki Północnej.

W  ciągu kilku dni rozegrane zo-
stały mecze w siedmiu różnych kate-

goriach. Największym osiągnięciem 
zespołu z Polski była 7. pozycja w tur-
nieju drużynowym męskim. Zwy-
cięzcą międzykrajowych rozgrywek 
mężczyzn została tym razem druży-
na ze Sri Lanki, pokonując w  finale 
reprezentantów Indii. III pozycję wy-
walczyła drużyna z Francji, pokonu-
jąc reprezentantów Malediwów. 

Hasłem promującym to niezwy-
kłe carromowe wydarzenie było 
„Carrom łączy ludzi!” i rzeczywiście 
społeczność graczy carrom to mię-
dzynarodowe niezwykłe przyjaźnie 
wynikające z jednej pasji.

Zapraszamy dorosłych, młodzież 
i  dzieci na zajęcia carrom pro-

wadzone przez graczy z  Polskie-
go Stowarzyszenia Carrom. Dzięki 
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji Stare Babice bezpłatne zaję-
cia carrom dla uczniów odbywają 
się w czterech publicznych szkołach 
w gminie Stare Babice. Dodatkowo 
od października w  Domu Kultury 
Stare Babice w  Zielonkach-Parce-
li zostaną uruchomione wieczorne 
czwartkowe zajęcia carrom dostęp-
ne dla każdego mieszkańca gminy. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć carrom znajdują się na stronie 
internetowej www.carrom.pl

tekst/foto: Jakub Nowakowski

W dniach 23–27 sierpnia br. w Chuncheon niedaleko Seulu 
w Korei Południowej odbył się V Puchar Świata w Carrom. 
Dzięki starniom wielu osób oraz wsparciu sponsorów tj.  In-
dyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej  (IPCCI),  Weco-travel oraz 
sklepu GRAAL czteroosobowa drużyna męska z Polski wzięła 
udział w tym międzynarodowym turnieju najwyższej rangi.

Mieszkaniec naszej gminy, Maksymilian Mielczarek zdobył mi-
strzostwo polski w kitesurfingu w kategorii freestyle junior. Maks ma 
13 lat. Jest uczniem Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

Zawody odbywały się w dniach 12–15 sierpnia w Pucku. Poza fre-
estyle’m rozgrywane były również konkurencje Twin-Tip Race oraz 
Formula Kite. 

Kitesurfing to stosunkowo młoda dyscyplina sportu, która jednak 
z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna. Nasza Zatoka 
Pucka to jeden z najlepszych w Europie akwenów do nauki pływania 
z latawcem. Według obecnych planów od 2024 roku kitesurfing ma 
zostać włączony do programu Igrzysk Olimpijskich. 

Gratulacje dla Maksymiliana!
tekst/foto: Dariusz Mielczarek

Mistrzostwa Polski 
– Ford Fiesta 
Active Cup 2018

Starosta Warszawski Zachodni oraz Wójt Gminy Stare 
Babice zapraszają do udziału w Powiatowej Lidze Piłkar-
skiej. Liga odbywać się będzie od 30 września 2018 roku 
w każdą kolejną niedzielę na boiskach GOSiR Stare Ba-
bice w miejscowości Zielonki-Parcela przy ul. Zachod-
niej 2. 

System gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych 
drużyn. Udział w lidze jest bezpłatny, a organizatorzy za-
pewniają obsługę sędziowską, prowadzenie klasyfikacji 
dla najlepszego strzelca i bramkarza oraz puchary i sta-
tuetki dla najlepszych drużyn. 

Radosław Karpiński – Powiat Warszawski Zachodni 
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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) oraz uchwały NR XXXIX/413/18 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume-
rów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich grani-
cach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 
w Starych Babicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

Numer okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

wybieranych w okręgu

1 Sołectwo Blizne Jasińskiego 1

2 Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego, Sołectwo Lubiczów 1

3 Sołectwo Latchorzew 1

4 Sołectwo Babice Nowe, Sołectwo Zielonki-Parcela 1

5

Część Sołectwa Stare Babice obejmująca ulice: 
Ożarowska, Warszawska, Okrężna, marsz. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, 
J. Szembeka, M. Wołodyjowskiego, mjr. W. Mizikowskiego, gen. T. Kutrzeby, 
Baśniowa, Małego Księcia, A. Kmicica, Kubusia Puchatka, Osiedlowa, 
Koczarska, Rynek, gen. L. Okulickiego, W. Witosa, gen. W. Sikorskiego, 
H. Dobrzańskiego, Wieruchowska, Pocztowa

1

6

Część Sołectwa Stare Babice obejmująca ulice:
gen.W. Thome, Izabelińska, Kampinoska, Kręta, Krótka, Leśnych Skrzatów, 
Pogodna, Pohulanka, Graniczna, Polna, H. Sienkiewicza, Zaciszna,  
Zielony Zaułek, Gwiaździsta, Zielona, Bajkowa 

1

7 Sołectwo Kwirynów, Sołectwo Janów 1

8 Sołectwo Klaudyn 1

9 Sołectwo Lipków 1

10 Sołectwo Zielonki-Wieś, Sołectwo Koczargi Nowe,  
Sołectwo Koczargi Nowe-Bugaj 1

11 Sołectwo Koczargi Stare 1

12 Sołectwo Wojcieszyn 1

13 Sołectwo Wierzbin, Sołectwo Zalesie, Sołectwo Mariew i Buda,  
Sołectwo Stanisławów 1

14 Sołectwo Borzęcin Duży 1

15 Sołectwo Borzęcin Mały, Sołectwo Topolin 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, I piętro pok.24. 

21 października 2018 r. zapraszamy do urn wyborczych na wybory samorządowe 
w godz. 7:00–21:00

Wyborcy Gminy Stare Babice będą głosować 
na kandydata:
1) do Rady Gminy Stare Babice
2) do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
3) do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
4)  na Wójta Gminy. (Jeżeli kandydat nie uzyska więcej 

niż połowy ważnie oddanych głosów, to 4 listopada 
odbędzie się ponowne głosowanie, w którym wyboru 
dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy 
w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę 
ważnie oddanych głosów). 

Nowelizacja przepisów wprowadziła: wydłużenie kadencji 
organów samorządu z 4 do 5 lat oraz dwukadencyjność 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, licząc 
od najbliższych wyborów.

W wyborach do Rady Gminy głosujemy na jednego 
kandydata i stawiamy znak „x” przy jego nazwisku. 
Do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego  głosujemy 
na jedną listę kandydatów i stawiamy znak „x” 
przy nazwisku wybranego kandydata z tej listy.
Znak „X” stawiany na karcie do głosowania oznacza 
dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Wyborca o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności może skorzystać z głosowania 
korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

Więcej informacji o wyborach samorządowych można 
uzyskać ze strony internetowej BIP-u Gminy Stare Babice 
www.bip.stare-babice.waw.pl oraz Państwowej Komisji 
Wyborczej www.pkw.gov.pl.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt 
Gminy Stare Babice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r.:

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu 
głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów

Przedszkole Gminne, Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b,  
05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Babice Nowe, Zielonki-
-Parcela, Lipków

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Kwirynów, Janów,  
Latchorzew

Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Stare Babice Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Klaudyn Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Koczargi Nowe, Koczar-
gi Stare, Zielonki-Wieś

Szkoła Podstawowa, Koczargi Stare ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7
Wojcieszyn, Wierzbin, 
Mariew, Buda,  
Stanisławów, Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży ul. Warszawska 697,  
05-083 Zaborów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Borzęcin Duży,  
Borzęcin Mały, Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży ul. Warszawska 697,  
05-083 Zaborów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności  
do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej 

do dnia 8 października 2018r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w  dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności  
do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o  sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 

12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy Stare Babice (-) Krzysztof Turek

KALENDARZ WYBORCZY
• do 16 października 2018 r.

składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich 
do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania

• 19 października 2018 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

• 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji 
wyborczych spisów wyborców

• 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
głosowanie
*  Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu 

wyborczego
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KANDYDACI DO RADY GMINY STARE BABICE

Okręg 1 KWW ŁĄCZY NAS BLIZNE .................Ewa KAWCZYŃSKA
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Piotr WUJEC

Okręg 2 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Leszek POBORCZYK
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Jolanta BENEDYKCZAK
 KWW JEDNA GMINA .........................Dominik SERWIK
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Sławomir KOŚCIELNIAK

Okręg 3 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Magdalena BUKOWSKA
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Jerzy PIĘTOCHA
 KWW JEDNA GMINA .........................Agnieszka ZASŁONA
 KWW NIEZALEŻNI .............................Julianna MAJ-KOWALSKA

Okręg 4 KWW NASZE BABICE .........................Anna TYMKO
 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Radosław KARPIŃSKI
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Arkadiusz TEODOROWICZ
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Barbara PAŁYSKA

Okręg 5 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Marzena SZELENBAUM
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Lucyna SKRZECZKOWSKA
 KWW JEDNA GMINA .........................Agnieszka MARKIEWICZ

Okręg 6 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Marcin GRZESIAK
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Michał STARNOWSKI

Okręg 7 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Michał KOS
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Barbara KAMIŃSKA
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Dariusz SOBCZAK
 KWW JEDNA GMINA .........................Jarosław CHRAPEK

Okręg 8 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Paweł PIOTROWSKI
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Dorota TOMASZEWSKA
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Krzysztof KALISZEWSKI
 KWW JEDNA GMINA .........................Marta PAMIĘTA

Okręg 9 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Paweł KARCZMAREK
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Kazimierz BUJNOWSKI

Okręg 10 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Kazimierz LADE
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Ewa PIWOWARSKA
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Teresa DRZEWIŃSKA

Okręg 11 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Henryk KUNCEWICZ
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Jarosław KAMIŃSKI
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Dorota SIKORSKA
 KWW JEDNA GMINA .........................Maciej KLICHOWICZ

Okręg 12 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Przemysław BOBIŃSKI
 KWW JEDNA GMINA .........................Sławomir SUMKA

Okręg 13 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Dorota ZWOLIŃSKA
 KWW OŚWIATA ..................................Justyna SZCZEPANIK
 KWW ANDRZEJ REBEJKO ..................Andrzej REBEJKO

Okręg 14 KWW „NASZ BORZĘCIN” .................Remigiusz FIJOŁEK
 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ .....Robert OLSZÓWKA
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Sylwester ZADROŻNY
 KWW NIEZALEŻNI .............................Tadeusz WIŚNIEWSKI

Okręg 15 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ .........Krzysztof SZUBA
 KWW W TWOJEJ SPRAWIE .................Jarosław KUCZYŃSKI
 KWW DZIAŁAJMY RAZEM .................Tomasz RUTKOWSKI
 KWW JEDNA GMINA .........................Urszula CZUPRZYŃSKA

KANDYDACI NA STANOWISKO WÓJTA GMINY STARE BABICE 

Jerzy PROROK 
– zam. Stare Babice   ............................ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Sławomir SUMKA 
– zam. Wierzbin ................................. KWW JEDNA GMINA

Tomasz SZUBA 
– zam. Stare Babice   .......................... KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Marcin ZAJĄC 
– zam. Zielonki-Parcela   .................... KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

KANDYDACI DO RADY  
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Okręg 2

Nazwa rady Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Liczba

Wyborców 13805

Mandatów 4

Komitetów które zarejestrowały listy 4

Kandydatów ze wszystkich list 21

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. DAMŻAŁ-BOCHEŃSKA Małgorzata Ewa
 miejsce zamieszkania: Stary Łuszczewek
2. PAWŁOWICZ Marzena Teresa
 miejsce zamieszkania: Borzęcin Duży
3. OLSZÓWKA Małgorzata
 miejsce zamieszkania: Stare Babice
4. ŚLIŻEWSKI Janusz Franciszek
 miejsce zamieszkania: Blizne Jasińskiego
5. FIJAŁKOWSKI Stanisław
 miejsce zamieszkania: Stare Babice
6. NAPIÓRKOWSKI Jarosław
 miejsce zamieszkania: Blizne Jasińskiego

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

1. SUMKA Paweł Adam
 miejsce zamieszkania: Wojcieszyn
2. SŁOWIŃSKA Magdalena
 miejsce zamieszkania: Stare Babice
3. MIKOŁAJCZYK Anna Maria
 miejsce zamieszkania: Babice Nowe
4. TOMASIK Michał Tomasz
 miejsce zamieszkania: Blizne Jasińskiego

KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1. ŻYCHLIŃSKI Jan
 miejsce zamieszkania: Zielonki-Parcela
2. TUREK Krzysztof Franciszek
 miejsce zamieszkania: Koczargi Nowe
3. STĘPNIAK Jolanta Teresa
 miejsce zamieszkania: Latchorzew
4. ŻYNDUL Walerian
 miejsce zamieszkania: Klaudyn
5. MATUSZEWSKA Agnieszka
 miejsce zamieszkania: Koczargi Stare
6. ŻUŁAWNIK-BORSTERN Małgorzata Elżbieta
 miejsce zamieszkania: Latchorzew

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. LUBOIŃSKI Patryk Jan
 miejsce zamieszkania: Łomianki
2. KALWASIŃSKI Jacek Dariusz
 miejsce zamieszkania: Łomianki
3. KUŹMIŃSKI Bogdan Antoni
 miejsce zamieszkania: Błonie
4. KOŁODZIEJCZAK Monika Anna
 miejsce zamieszkania: Radzików
5. MICHALSKA Katarzyna Cecylia
 miejsce zamieszkania: Błonie
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RPP.6721.33.2018          Stare Babice, dnia 10 września 2018 r.

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

części wsi Stare Babice

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 społeczeństwa 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 XXVIII/282/17 z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  
wsi Stare Babice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Babice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 października 2018 r. do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3,  
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl w zakładce: „Dla inwestora”,  

„Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 22 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 

o godzinie o godz. 17:00.

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  
lub pocztą elektroniczną na adres: architektura@stare-babice.waw.pl, z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy 

jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy,  
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26 listopada 2018 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
mgr inż. Krzysztof Turek

Hotel Zielonki** w Starych Babicach pilnie zatrudni kelnerkę do restauracji hotelowej. Praca w systemie 
zmianowym, doświadczenie nie jest wymagane. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy, zgra-
ny zespół. Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl, lub zadzwoń: (22) 722 99 52.

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zbiera guziki na warsztaty organizowane w  bibliotece. Stare 
i nowe, różnokolorowe, te niepotrzebnie zabierające już miejsce. Mogą Państwo wesprzeć nasze działania, 
przynosząc guziki do biblioteki.

Ogłoszenia drobne

usługi kompleksowe w transporcie 
● dostawy zakupionego sprzętu AGD

● podłączenia sprzętu AGD

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

● przeprowadzki, usługi transportowe

● wynajem samochodów dostawczych 

 tel. 795 – 596 – 016



USŁUGI PODNOŚNIKOWE

MYCIE
• ELEWACJI • DACHÓW
• KOSTKI  • TARASÓW

Tel. 501 782 240





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

ZAPISZ

DZIECKO 
NA TENISA!
do KAMPINOSPORT
Pierwsze zajęcia dla 
nowego dziecka w grupie 
GRATIS!

Uwaga ilość miejsc 
w grupach jest ograniczona.

ZAJĘCIA
FITNESS
do KAMPINOSPORT
Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

PRZYJDŹ NA 

Sprawdź GRAFIK ZAJĘĆ
na naszej stronie internetowej! 

KampinoSport 
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32 

www.KampinoSport.pl

OPONY 
•  osobowe, dostawcze i ciężarowe
•  sprzedaż hurtowa i detaliczna

TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ
•  niskie ceny 
•  profesjonalna obsługa

ZATRUDNIMY OSOBĘ 
DO WYMIANY OPON 

Z DOŚWIADCZENIEM
4000 zł netto!

PEXIM
ul .  Białe j  Gór y  42 ,  Z ie lonki  –  Wieś 

te l .  (22)  868  21  20 ,  696  099  019

 500 373 790



pl

com

com



ART. PAPIERNICZE 

ZABAWKI

Stare Babice, ul. Rynek 15 
obok sklepu „Mama i Tata”

otwarte  
pn.–pt. 11–18, sob. 10–13, 

TEL. 607 037 385, 
TEL. 739 039 679

LAPTOPÓW,  
KOMPUTERÓW  PC, 
TABLETÓW,  I-PAD,  DRUKAREK
ODZYSKIWANIE  DANYCH 
Z  TELEFONÓW, 
 KOMPUTERÓW, DYSKÓW

SERWIS
komputerowy


