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UTW zaprasza seniorów na wykład Stowarzyszenie Starobabicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na kolejny wykład pn. 
Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych – metody diagnozowania i usuwania ich 
skutków. Wykład odbędzie się  w dniu 7 marca o godz.16:30 w sali kon-
ferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

Nabór wniosków o dotacje Stowarzyszenie LGD ,,Między Wisłą a Kam-
pinosem’’ ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach za-
dania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie obejmuje m.in. pomoc przy budo-
wie lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej, czy wspieranie inicjatyw społecznych mających 
na celu integrację społeczności lokalnej lub organizacji pozarządowych 
z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski można składać w terminie 
od 27 lutego do 13 marca br. w siedzibie stowarzyszenia, ul. Gminna 6, 
05-152 Czosnów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00. Regula-
min, kryteria oraz zasady przyjmowania wniosków dostępne są na stronie 
internetowej stowarzyszenia: www.lgdkampinos.pl w zakładce Konkursy 
oraz w siedzibie stowarzyszenia.

Zapraszamy do bezpłatnej  
szkoły rodzenia

Kurs obejmuje 12 spotkań w małych grupach:

- zajęcia z zakresu rozwoju ciąży,  
przebiegu porodu oraz opieki nad noworodkiem

- warsztaty z psychologiem i dietetykiem
- kurs pierwszej pomocy:  

noworodek, niemowlę, dziecko
- indywidualne spotkanie z położną 
- na każdych zajęciach  

ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

Program finansowany w całości z budżetu Gminy Stare Babice

Informacje i zapisy:
www.szkolarodzeniaprymula.pl
mail: benita.jedral@szkolarodzeniaprymula.pl
telefon: 607-668-228
Miejsce: Klub Mam Gminy Stare Babice
ul. Południowa 71a, Zielonki Parcela

Organizator: Fundacja Nasze Szczęścia

Pierwsze zajęcia w marcu 2017 r.

Już od 12 tygodnia ciąży
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Stolica w Babicach?
W dniu 30 stycznia br. został złożony do Sejmu poselski pro-
jekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W prze-
ciwieństwie do rządowych projektów ustaw, projekt posel-
ski jest procedowany tzw. szybką ścieżką legislacyjną, bez 
wymogu opracowania wielu analiz, skutków finansowych, 
szerokich konsultacji czy uzgodnień międzyresortowych. 
Nietypowo trwały też prace nad tym 
projektem, niemal do samego końca 
były objęte tajemnicą, nieznani są też 
eksperci, którzy nad nim pracowali. 
Posłem sprawozdawcą jest pan Jacek 
Sasin, natomiast podpisy pod wnio-
skiem złożyli posłowie z  różnych rejo-
nów Polski, w tym tylko jeden z okręgu 
warszawskiego. Ustawa przewiduje po-
większenie miasta stołecznego Warsza-
wy o 32 okoliczne gminy, w tym Gminę 
Stare Babice. Taka zmiana organizacji 
administracji samorządowej na propo-
nowanym obszarze, niesie szereg za-
grożeń, które mogą radykalnie zmienić 
warunki życia naszych mieszkańców. 
Proponuje się połączenie w jeden orga-
nizm administracyjny wielkiego miasta 
z  licznymi, ale wielokrotnie mniejszy-
mi gminami. Władzami miasta byłyby: 
Rada Miasta składająca się z 50 radnych 
oraz Prezydent Miasta wybierany w wy-
borach bezpośrednich we wszystkich 
33 gminach, który jednocześnie byłby 
Burmistrzem Gminy Warszawa. Do 
kompetencji władz miasta stołecznego 
Warszawy należałyby wszystkie zada-
nia powiatowe, co oznacza likwidację 
siedmiu powiatów – w  tym Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego –  a  ich 
zadania przejąłby jeden ośrodek admi-
nistracyjny. Niezależnie od wielkości, 
każdej pozawarszawskiej gminie przy-
padałby jeden mandat, podobnie jak 
każdej z  18 dzielnic Warszawy. Ozna-
cza to, że np. 12 – tysięczna Gmina 
Wieliszew i  220 – tysięczna Dzielnica 
Mokotów, miałyby po jednym radnym 
w  Radzie Miasta. Dla zrównoważenia 
tych dysproporcji, proponuje się przyj-
mowanie uchwał poprzez tzw. podwój-
ną większość tzn. uchwała musiałaby 
uzyskać poparcie bezwzględnej więk-
szości radnych, z  jednoczesnym wy-
mogiem reprezentowania przez nich, 
więcej niż połowy mieszkańców mia-

sta stołecznego. Zastosowanie takiego 
rozwiązania może tworzyć konflikty, 
ponieważ występują zasadnicze różni-
ce pomiędzy potrzebami mieszkańców 
wielkich miast, a potrzebami mieszkań-
ców okolicznych gmin. Nietrudno sobie 
wyobrazić sytuację, kiedy dochodzi do 

konfrontacji np. na tle poprowadzenia 
linii wysokiego napięcia do Gminy War-
szawa, przez tereny gmin ościennych. 
Realną jest sytuacja, że radni spoza 
Warszawy swoją większością liczebną, 

blokują taką uchwałę, a w rewanżu rad-
ni z dzielnic Warszawy, swoją większo-
ścią reprezentowanych mieszkańców, 
blokują np. możliwość modernizacji 
dróg leżących na terenach gmin poza-
warszawskich, bo te mają być zarządza-
ne centralnie przez m.st. Warszawa. To 
tylko jeden z  możliwych przykładów, 
podobnych zagrożeń jest więcej. Usta-
wa przewiduje również centralizację 
ważnych zadań publicznych, częściową 
utratę tożsamości gmin położonych 
wokół Warszawy, utratę kompetencji 
do realizacji niektórych zadań publicz-
nych, ryzyko utraty prawa do ubiegania 
się o znaczące środki z UE, zdominowa-
nie małych gmin przez Warszawę itp. 

Na posła sprawozdawcę został wy-
znaczony pan Jacek Sasin, który po 
ogłoszeniu złożenia projektu ustawy do 
Sejmu, zapowiedział szybkie uchwale-
nie ustawy. Ta sytuacja żywo poruszyła 
wszystkie zainteresowane samorzą-
dy, a  ich przedstawiciele zgłosili liczne 
protesty. W powszechnej opinii projekt 
jest niezgodny z  Konstytucją Rzeczpo-
spolitej Polskiej, która w art. 15 ust. 1 
stanowi: „1. Ustrój terytorialny Rzeczy-
pospolitej Polskiej zapewnia decentrali-
zację władzy publicznej”,  jak też z Eu-
ropejską Kartą Samorządu Lokalnego. 
Naszym zdaniem, wszelkie zmiany 
granic gmin, ich łączenie lub dzielenie, 

Nietrudno sobie wyobrazić 
sytuację, kiedy dochodzi 
do konfrontacji np. na 
tle poprowadzenia linii 
wysokiego napięcia do 
Gminy Warszawa, przez 
tereny gmin ościennych. 
Realną jest sytuacja, że 
radni spoza Warszawy swoją 
większością liczebną, blokują 
taką uchwałę, a w rewanżu 
radni z dzielnic Warszawy, 
swoją większością 
reprezentowanych 
mieszkańców, blokują np. 
możliwość modernizacji 
dróg leżących na terenach 
gmin pozawarszawskich, 
bo te mają być zarządzane 
centralnie przez m.st. 
Warszawa. To tylko jeden 
z możliwych przykładów, 
podobnych zagrożeń jest 
więcej.
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powinny być szeroko konsultowane 
z  mieszkańcami, których głos w  tych 
sprawach powinien być decydujący. Pan 
poseł sprawozdawca początkowo odrzu-
cał zgłaszane postulaty w sprawie prze-
prowadzenia szerokich konsultacji lub 
referendów w  gminach, zapowiadając, 
że ich wyniki nie będą wiążące. To spo-
wodowało wielkie poruszenie opinii pu-
blicznej, która według mojego rozezna-
nia w znakomitej większości stanowczo 
sprzeciwia się tym rozwiązaniom i żąda 
wycofania projektu spod dalszego pro-
cedowania. Rady wielu gmin i powiatów 
podjęły uchwały wyrażające sprzeciw 
tym planom, a niektóre podjęły uchwa-
ły o przeprowadzeniu referendów w tej 
sprawie. Rada Gminy Stare Babice na 
sesji w  dniu 9 lutego 2017 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia stanowi-
ska do złożonego w  Sejmie RP posel-
skiego projektu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy. Swoje obawy 
do proponowanych zmian wyrażają 
także politycy, w  tym posłowie koalicji 
rządowej. Pod naporem powszechnego 

sprzeciwu, ustawa została wyłączona 
z  procedowania w  najbliższym czasie, 
a poseł sprawozdawca, pan Jacek Sasin, 
zapowiedział przeprowadzenie szero-
kich konsultacji i  możliwość wniesie-
nia licznych zmian w projekcie ustawy. 
W obronę samorządów włączają się tak-
że związki miast i gmin, w tym Związek 
Gmin Wiejskich RP, do którego należy 
także nasza gmina. Jednak mimo tak 
powszechnego sprzeciwu i  pewnego 
złagodzenia stanowiska autorów tego 
projektu, zagrożenie pozostaje. Jednym 
z argumentów wysuwanych przez pana 
posła Sasina, jest fakt, że gminy z oto-
czenia dużych miast, od lat postulowa-
ły stworzenie warunków prawnych do 
utworzenia metropolii, jako swego ro-
dzaju związku gmin z miastem metropo-
litalnym, do realizacji niektórych zadań 
wspólnych. Po latach dyskusji, ustawa 
o  związkach metropolitarnych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1890) została uchwalona 
przez Sejm RP w  dniu 9 października 
2015 r. i po podpisaniu przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę weszła w  życie 1 
stycznia 2016 r. Zdaniem większości 
samorządowców ta ustawa powinna być 
podstawą prawną tworzenia metropolii, 

jako dobrowolnych, luźnych związków 
gmin z miastem metropolitalnym. Jed-
nak do tej pory jest to ustawa martwa, 
gdyż administracja rządowa nie wydała 
aktów wykonawczych do niej. 

Trzeba też dodać, że w  wymiarze 
praktycznym, metropolie w  Polsce 
funkcjonują od dawna, brak szczegóło-
wych regulacji prawnych rodzi jednak 
szereg ograniczeń, które nie pozwalają 
skuteczniej realizować wielu wspólnych 

zadań. W  naszym przypadku zrębem 
takiej metropolii może być Warszaw-
ski Obszar Funkcjonalny (WOF), który 
jest porozumieniem samorządowym 39 
gmin z miastem stołecznym Warszawa. 
Przewiduje on w  ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych realiza-
cję wielu zadań inwestycyjnych, ekolo-
gicznych, kulturalnych, oświatowych 
itp. finansowanych ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa mazowiec-
kiego na lata 2014 – 2020.

Co nas zatem czeka? W  tym roku 
minie 27 lat funkcjonowania samo-
rządu gminnego. W  1998 r. zostały 
wprowadzone dodatkowe dwa szczeble 
samorządu: powiatowy i  wojewódzki. 
W  zgodnej opinii ekspertów i  różnych 
ośrodków opiniotwórczych, reforma 
samorządowa jest najbardziej udaną, 
ze wszystkich wielkich zmian ustrojo-
wych wprowadzonych w  Polsce w  ra-
mach zmiany ustroju państwa po 1989 
r. Naturalnie, wraz z biegiem lat i zmie-
niającymi się uwarunkowaniami, należy 
też zmieniać prawo samorządowe. Jed-
nak powinno to dotyczyć jedynie tych 
spraw, które wymagają dostosowania 
do zmieniającej się rzeczywistości i  do 
rosnących potrzeb społecznych. Aby 
nowe regulacje prawne przynosiły lep-
sze rozwiązania od dotychczasowych, 
powinny być poprzedzone licznymi ana-
lizami i badaniami naukowymi. Zawsze 
powinny być rezultatem wielu dyskusji 
i  woli społecznej, wyrażonej w  szero-
kich konsultacjach bądź w referendum. 

WójT GMinY sTaRe babice

kRzYszToF TURek

FoTo: UGsb

Do kompetencji władz 
miasta stołecznego 
Warszawy należałyby 
wszystkie zadania 
powiatowe, co oznacza 
likwidację siedmiu 
powiatów – w tym 
Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego –  a ich 
zadania przejąłby jeden 
ośrodek administracyjny.

Naturalnie, wraz z biegiem 
lat i zmieniającymi się 
uwarunkowaniami, 
należy też zmieniać prawo 
samorządowe. Jednak 
powinno to dotyczyć 
jedynie tych spraw, które 
wymagają dostosowania 
do zmieniającej się 
rzeczywistości i do 
rosnących potrzeb 
społecznych.

Pod naporem powszechnego 
sprzeciwu, ustawa została 
wyłączona z procedowania 
w najbliższym czasie, 
a poseł sprawozdawca, pan 
Jacek Sasin, zapowiedział 
przeprowadzenie szerokich 
konsultacji i możliwość 
wniesienia licznych zmian 
w projekcie ustawy.



Numer 2 (246) 5

gmina, urząd, teren

z gminy (w skrócie)
W styczniu oraz w lutym pracownicy 
urzędu gminy oraz radni przepro-
wadzili 5 kontroli na składowisku 
Radiowo. MPO w m. st. Warszawie  
Sp. z o. o. zgodnie z umową pozostaje 
nadal podmiotem zarządzającym oraz 
odpowiedzialnym za dokończenie  
rekultywacji składowiska do 30 listo-
pada br. 

Oględzin dokonano w dniach: 2, 16, 
26 stycznia oraz 10 i 15 lutego. Wyka-
zały one, że nie są prowadzone żadne 
prace budowlane, a na składowisko 
nie są dostarczane żadne odpady.

Harmonogram prac związanych z re-
kultywacją składowiska obejmuje upo-
rządkowanie terenu składowiska oraz do-
kończenie rekultywacji do 30 listopada br.  

Harmonogram prac związanych z technicz-
nym zamknięciem obejmuje: dokończenie 
rozbudowy głównej drogi wjazdowej na 
koronę składowiska, dokończenie kształ-
towania bryły składowiska oraz dokończe-
nie wykonania drenażu trasy zjazdowej 
– w terminie do 30 listopada br.

oPR. Pk

FoTo: Pcz
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Reforma oświaty w Gminie Stare Babice
Z dniem 1 września br., na mocy ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz.U. poz.59) i ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 
poz. 60), w  babickich szkołach roz-
pocznie się wdrażanie reformy systemu 
edukacji. Rządowy projekt w  sposób 
znaczący wpływa na oświatę w Gminie 
Stare Babice, na ustrój szkolny oraz 
związane z  nim modyfikacje w  organi-
zacji i funkcjonowaniu placówek oświa-
towych. Pragniemy przybliżyć Państwu 
zmiany, które zostały nam wszystkim 
narzucone oraz wyjaśnić w  jaki sposób 
gmina przystosowuje się do ich wdro-
żenia.

jakie zmiany wprowadza 
reforma systemu oświaty?
Nowy ustrój uwzględnia zaprezentowaną 
poniżej strukturę szkolnictwa. 

Dla Gminy Stare Babice, wprowadze-
nie nowego ustroju szkolnego oznacza 
konieczność zlikwidowania (z zachowa-
niem kilkuletniego okresu przejściowego) 
I Gminnego Gimnazjum w Koczargach 
Starych oraz przemodelowania organi-
zacji i dostosowania budynku w Zielon-
kach Parcele, planowanego jako gimna-
zjum, do funkcjonowania w nim szkoły 
podstawowej. Zmiany te wymuszają także 
konieczność przekształcenia obowiązują-
cych obecnie obwodów szkolnych z uwagi 
na to, że od 1 września br. będą funk-
cjonowały na naszym terenie aż cztery 
szkoły podstawowe. 

jak reforma wpływa na zmianę 
systemu edukacji w naszej 
gminie?
Zgodnie z  harmonogramem wdrażania 
reformy, 31 marca br. mija ostateczny 
termin podjęcia uchwał przez samorządy 
o  dostosowaniu szkół do nowego ustro-
ju szkolnego. W  związku z  tym dnia 24 
stycznia br. Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek zorganizował w urzędzie 
spotkanie dotyczące projektu nowych 
obwodów szkolnych, które powstaną 
w  gminie. Celem spotkania była rozmo-
wa z  rodzicami uczniów, rozwianie ich 
obaw i  przedstawienie projektu nowych 
obwodów szkolnych. Projekt był wcze-
śniej konsultowany przez wójta z dyrek-
torami gminnych placówek oświatowych. 
Na spotkanie przybyli rodzice uczniów, 
dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, 
przedstawiciele rad rodziców oraz rad-
ni. Następnie do dnia 2 lutego br. każdy 

z mieszkańców mógł zgłosić swoje uwagi 
do projektu. Na wnioskach, które wpłynę-
ły do urzędu gminy podpisało się ok. 200 
rodziców, a  na ich podstawie dokonane 
zostały modyfikacje. 

Dodatkowo radni dokonali dwóch zmian 
w przedłożonym projekcie uchwały: do ob-
wodu szkoły w Borzęcinie Dużym włączono 
wieś Zalesie, a do obwodu szkoły podsta-
wowej w Starych Babicach włączono ulice 
Warszawską, Lwowską, Prusa i Szeligowską. 
Projekt w ostatecznym kształcie uchwalony 
został podczas XXVI sesji rady gminy dnia 9 
lutego br. W trakcie sesji radni przyjęli także 
akt założycielski oraz statut Szkoły Podsta-
wowej w Zielonkach Parcele z siedzibą przy 
ul. Południowej 2 i uchwalili przekształce-
nie od 1 września br. I Gminnego Gimna-

zjum w Koczargach Starych w Szkołę Pod-
stawową w Koczargach Starych. 

czy gmina do 1 września br. 
zdąży dostosować nowe 
placówki szkolne?
We wrześniu br. w szkołach podstawowych 
w Zielonkach Parcele oraz Koczargach Sta-
rych rozpoczną się zajęcia dla uczniów 
szkoły podstawowej. Część uczniów, która 
dotychczas uczyła się w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach, po zmianach bę-
dzie uczęszczała do szkoły w  Zielonkach 
Parcele. Liczba uczniów we wszystkich 
placówkach zostanie rozłożona równo-
miernie, w  efekcie pozwoli to na wyeli-
minowanie tzw. „dwuzmianowości”, co 
wpłynie na komfort nauki oraz zwiększy 
wygodę dzieci i rodziców.

Budynek w Zielonkach jest już wypo-
sażony w potrzebne instalacje, a nieba-
wem ruszą tam prace wykończeniowe. 
Powstająca szkoła będzie nowoczesna 
i dostosowana do potrzeb wszystkich, 
również młodszych uczniów. Zlokalizo-
wane będą tam m.in. stołówka, świetlica, 
biblioteka, mediateka, nowoczesne pra-
cownie językowe i przedmiotowe. 

Wraz z rokiem szkolnym 2017/2018 
również Szkoła Podstawowa w Koczar-
gach Starych przyjmie uczniów, którzy 
rozpoczną tutaj naukę od 1 września br. 
Budynek jest cały czas przystosowywany 
do potrzeb młodszych uczniów. Na wio-
snę br. zakończy się budowa placu zabaw 
przy szkole oraz nowego boiska, a w okre-
sie wakacyjnym do potrzeb dzieci zaadap-
towane zostaną toalety i sale lekcyjne. 
W szkole powstanie przestrzeń przezna-
czona dla młodszych uczniów, która po-
zwoli im na szybsze zaaklimatyzowanie 
się do warunków szkolnych.

Nabór do szkoły w Zielonkach Par-
cele przeprowadzi Szkoła Podstawowa 
w Starych Babicach, a do Szkoły Podsta-
wowej w Koczargach Starych rekrutacja 
będzie prowadzona w obecnym I Gmin-
nym Gimnazjum. Informacje o terminach 
naborów zostaną opublikowane najpóź-
niej do 15 kwietnia br. na stronach in-
ternetowych urzędu gminy oraz gmin-
nych placówek oświatowych.

Projekt obwodów szkolnych do-
stępny jest na stronie urzędu gmi-
ny www.stare-babice.pl w zakład-
ce Oświata oraz w budynku Urzędu 
Gminy Stare Babice.

TeksT: ack
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z sesji rady Gminy    
9 lutego w  Urzędzie Gminy Stare 
Babice przy ul. Rynek 21 odbyła się 
XXVI Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Podczas sesji podjęto 18 uchwał:
1. Uchwała Nr XXVI/248/17 z dnia 9 lu-

tego 2017 r. w sprawie przyjęcia spra-
wozdań z pracy Rady Gminy za rok 
2016.

2. Uchwała Nr XXVI/249/17 z dnia 9 
lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego południowej czę-
ści wsi Klaudyn.

3. Uchwała Nr XXVI/250/17 z dnia 9 
lutego 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz szczegó-
łowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

4. Uchwała Nr XXVI/251/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie zawarcia po-
rozumienia z Komendą Powiatową 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.

5. Uchwała Nr XXVI/252/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu pn. „Szkoła bliżej 
nauki – stworzenie w 7 gminach War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
warunków dla nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu poprzez 
zwiększenie umiejętności i kompe-
tencji nauczycielek i nauczycieli w za-
kresie pracy metodą eksperymentu, 
wyposażenie szkół w zestawy eduka-
cyjne i narzędzia do nauczania przed-
miotów przyrodniczych oraz rozwój 
kompetencji uczniów i uczennic w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych 
m.in. poprzez realizację projektów 
edukacyjno-badawczych”.

6. Uchwała Nr XXVI/253/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie nabycia grun-
tów położonych we wsi Stare Babice.

7. Uchwała Nr XXVI/254/17 z dnia 9 
lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia  
stawek opłat za usunięcie drzew 
i krzewów na terenie Gminy Stare 
Babice.

8. Uchwała Nr XXVI/255/17 z dnia 9 
lutego 2017 r. w sprawie założenia 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach 
Parcele.

9. Uchwała Nr XXVI/256/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie projektu do-
stosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego.

10. Uchwała Nr XXVI/257/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, 
szkół podstawowych prowadzonych 
na terenie Gminy Stare Babice przez 
osoby prawne i fizyczne, oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania.

11. Uchwała nr XXVI/258/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie upoważnienia 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. do zło-
żenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcie do realizacji przedsięwzię-
cia pn.: „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Stare Ba-
bice – część IV”.

12. Uchwała Nr XXVI/259/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa Uchwałą Nr XXIV/237/16 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 
2016 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty.

13. Uchwała Nr XXVI/260/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie zamiaru utwo-
rzenia Parku Kulturowego.

14. Uchwała Nr XXVI/261/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie wyrażenia sta-
nowiska wobec złego stanu technicz-
nego drogi wojewódzkiej nr 718.

15. Uchwała Nr XXVI/262/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie wyrażenia sta-
nowiska do złożonego w Sejmie RP po-
selskiego projektu ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy.

16. Uchwała Nr XXVI/263/17 z dnia 9 
lutego 2017 r. w  sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2017 rok.

17. Uchwała Nr XXVI/264/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2017-2027.

18. Uchwała Nr XXVI/265/17 z dnia 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy 
Stare Babice.
Ze szczegółami podjętych uchwał 

można zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Stare Ba-
bice oraz w Urzędzie Gminy Stare Babice.

oPRacoWanie: ack

FoTo: Pk
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Woda – żywioł poskromiony
9 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów Gmin-
nej Spółki Wodnej „Babice”. W sali konferencyjnej urzędu 
gminy przy ul. rynek 32, delegaci złożyli m.in. sprawozdanie 
z działalności spółki za 2016 r., sprawozdanie komisji rewi-
zyjnej za 2016 r. oraz przyjęli plan pracy i budżet na 2017 r. 

Przy okazji tej relacji warto wyja-
śnić czytelnikom, czym właściwie 
jest spółka wodna. To proste pyta-
nie, ale wielu (zwłaszcza nowych) 
mieszkańców naszej gminy nie zna 
odpowiedzi. Gminna Spółka Wodna 
„Babice” (nie należy jej mylić jej z GPK 
Eko – Babice Sp z o. o.) założona w 1965 r.  
swoim działaniem obejmuje teren Gmi-
ny Stare Babice z  wyłączeniem wsi: 
Kwirynów, Mariew, Buda i  Blizne Ja-
sińskiego. Jej celem jest utrzymywanie 
i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, 
sieci drenarskiej, przepustów i  rowów 
odprowadzających wodę dla zapew-
nienia racjonalnej gospodarki wodą na 
użytkach rolnych oraz zapobieganie 
zanieczyszczeniom wód powierzchnio-
wych. Jeszcze kilkanaście lat temu spół-
ka najczęściej zajmowała się odwadnia-
niem pól uprawnych – wynikało to ze 
specyfiki naszej gminy. Jednak wraz ze 
zmianą charakteru gminy z  rolniczego 
na mieszkaniowy, zmienił się również 
charakter działalności spółki wodnej. 

Spółka funkcjonuje na podstawie 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Pra-
wo Wodne. Art. 12 tej ustawy stanowi, 
że: „Wody stojące oraz wody w rowach 
znajdujące się w  granicach nierucho-

mości gruntowej stanowią własność 
właściciela tej nieruchomości”. Oznacza 
to, że członkami spółki są wszystkie 
osoby posiadające działki własnościowe 
na terenie gminy przyłączone do sieci 
wodnej (melioracyjnej, drenarskiej, po-
siadające przepusty, sączki wodne itp.). 
Jakie obowiązki mają zatem człon-
kowie spółki? Art. 170 cytowanej 
wcześniej ustawy mówi o  tym, że: „1. 
Członek spółki wodnej jest obowiązany 
do wnoszenia składek i  ponoszenia na 
jej rzecz innych określonych w statucie 
świadczeń, niezbędnych do wykonywa-
nia statutowych zadań spółki (...) 5. Do 
egzekucji składek i świadczeń, o których 
mowa w ust. 1, na rzecz spółki wodnej 
stosuje się odpowiednio przepisy o eg-
zekucji należności podatkowych.” 

Składka członkowska dla człon-
ków spółki odnoszących korzyści 
z  systemu melioracyjnego w  roku 
2017 pozostaje bez zmian:
1. dla gruntów rolnych od 1 ha i powy-

żej wynosi 49,00 zł/rok
2. dla działek poniżej 1 ha wynosi 64,00 

zł/rok
3. przy wprowadzeniu do rowów me-

lioracyjnych zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym:

	•	 	ścieków	opadowych	za	każdy	wylot	
do rowu w przedziale ilościowym:
– do 25 I/s – 450,00 zł/rok
–  w  przedziale od 25 do 50 I/s – 

750,00 zł/rok
– powyżej 50 I/s 1300,00 zł/rok

	•	 	podczyszczonych	 ścieków	 prze-
mysłowych, bytowych i  komu-
nalnych za każdy wylot do rowu 
melioracyjnego w  przedziale ilo-
ściowym:
– do 50 m3/d – 1 900,00 zł/rok
–  50,1 m3/d – 100 m3/d – 

3400,00 zł/rok
–  powyżej 100 m3/d – 4600,00 zł/

rok
Podczas zgromadzenia w dniu 9 lutego 

wprowadzano również opłaty za konser-
wację rowów krytych – 11 zł/ mb oraz 
opłatę za wizję lokalną, przeprowadza-
ną przez pracownika spółki w wysoko-
ści 50 zł. 

Wpłat można dokonać za pośrednic-
twem sołtysa, w kasie urzędu, przele-
wem na konto, lub na poczcie.

Poruszano również problem zaległo-
ści w płaceniu składek przez członków 
spółki. Na koniec 2016 r. ilość klientów 
(członków spółki) to ok. 5000 osób. 
Wielu z nich niestety nie uiszcza opłat, 
stąd wciąż rosnące zaległości za po-
przednie lata. Dlatego zarząd spółki 
podczas zgromadzenia  podjął de-
cyzję o wynajęciu firmy windykacyj-
nej, z pomocą której spółka zacznie 
ściągać należne zaległości.

TeksT/ FoTo: Pk
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dzielnicowy na wyciągnięcie ręki
Za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach, publikujemy dane do kontaktu z dzielnico-
wymi z terenu naszej gminy. 

Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Po-
wiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z sie-
dzibą w Starych Babicach mieści się przy ul. Szkolnej 2A w Hor-
nówku (05-080). Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych jest mł. 
asp. Paweł Pałach, tel. (22) 604 38 01.

Sekretariat Rewiru Dzielnicowych: tel. (22) 604 38 05,  
600 997 814 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.  
8:00 – 16:00), fax 22 604 38 00.
·   Dzielnicowi – rejon służbowy nr 1
mł. asp. Monika Sionkowska
tel. 22 604 38 03, tel. kom. 600 997 653
e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Babice Nowe, Bli-
zne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lipków 
(ulice Hetmańska, Husarska, Ignacego Mościckiego, Izabeliń-
ska, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery 2-90 parzyste, Ka-
rabeli, Kazimierza Szetkiewicza, Kontuszowa, Rocha Kowal-
skiego), Lubiczów, Stare Babice, Zielonki – Parcele.
·   Dzielnicowi – rejon służbowy nr 2
st. asp. Rafał Bralski
tel. 22 604 38 03, tel. kom. 600 997 623 
e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Borzęcin Duży, 
Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków 
(ulice  Akacjowa, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery 1-97 
nieparzyste), Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Woj-
cieszyn, Zalesie, Zielonki, Zielonki – Wieś.
·   Dzielnicowi – rejon służbowy nr 3
mł. asp. Marcin Górski
tel. 22 604 38 02, tel. kom. 600 997 655 
e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowość: Lipków (ulice Jó-
zefa Paschalisa Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz 
numery nieparzyste 99-131, Przy Parku).
·   Dzielnicowi – rejon służbowy nr 4
sierż. Agata Stasiaczek 
tel. 22 604 38 02, tel. kom. 600 997 672
e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Janów, Klaudyn, Kwi-
rynów, Lipków (ulice Charłampa, Jana Skrzetuskiego, Jastrzębia).

Jednocześnie przypominamy, że podane adresy e-mail nie 
służą do składania dzielnicowym zawiadomienia o przestęp-
stwie, wykroczeniu, petycji, wniosków czy skargi w rozu-
mieniu przepisów. W sprawach wymagających nagłej inter-
wencji, należy telefonować pod nr 997, 112 lub (22) 752 80 00  
oraz (22) 60 439 00 (dyżurny KPP w Starych Babicach).

oPR. Pk na PodsTaWie MaTeRiałóW kPP dLa PWz 

z siedzibą W sTaRYcH babicacH

zostań strażakiem 
w oSP Borzęcin duży
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borzęcinie Dużym ogłasza nabór 
dla osób chcących dołączyć do jed-
nostki. Jeśli lubisz dreszczyk emocji, 
interesujesz się tematyką pożarnic-
twa i ratownictwa, chcesz pomagać 
innym – dołącz do drużyny!

W zeszłym roku dzięki akcji medialnej, 
strażacy z OSP Borzęcin Duży pozyskali 
15 druhów i druhen, którzy po ukończe-
niu 18 r.ż. oraz szkolenia podstawowego, 
będą mogli brać czynny udział w działa-
niach ratowniczych. Tym razem stra-
żacy poszukują osób pełnoletnich, 
które już w 2017 r. zostaną wysłane 
na kurs podstawowy. Aby zaliczyć 
kurs, strażak ochotnik musi zdobyć 
wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz 
przejść komorę dymową. Kandydaci 
do służby w Ochotniczej Straży Pożar-
nej powinni:

·   zgłosić się do OSP Bo-
rzęcin Duży ul. War-
szawska 828 w każdy 
piątek od godz. 17:00 
lub zadzwonić pod nu-
mer 504 345 960,

·   być gotowi na niesienie 
pomocy innym o każ-
dej porze dnia i w każ-
dych warunkach, 
szczególnie potrzebne są osoby dys-
pozycyjne w godzinach porannych, 
które mają pracę zmianową,

·   mieć ukończone 18 lat i dobrą kon-
dycję psychiczną, fizyczną oraz zdro-
wotną,

·   posiadać prawo jazdy kat. B, C (nie 
jest to warunek konieczny).

Dodatkowo strażacy z Borzęcina 
Dużego zapraszają młodzież w wieku 
16 -18 lat na spotkania Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej, na których 
można m.in. poznać przepisy przeciw-
pożarowe, nauczyć się zasad udzielania 
pierwszej pomocy, zdobyć wiedzę z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej, roz-
wijać sprawność fizyczną poprzez udział 
w ćwiczeniach oraz podejmować i reali-
zować zadania pożyteczne zarówno dla 
OSP Borzęcin Duży jak i społeczeństwa 
lokalnego.

TeksT, FoTo: PaWeł MajcHRzak

bezpieczna gmina
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wydarzenia

W trakcie gminnych ferii atrakcji nie 
zabrakło!
W tym roku zimowe ferie w województwie mazowieckim 
przypadły na okres od 13 do 26 lutego. dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowane zostały ferie stacjonarne w formie 
tak zwanych „półkolonii”, współfinansowane przez Gminę 
Stare Babice.
Program przygotowany przez gminne 
placówki oświatowe zaplanowany zo-
stał wokół bardzo różnorodnych zajęć, 
aktywności i zabaw. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach oraz 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Borzęcinie Dużym mogły wziąć udział 
m.in. w zajęciach sportowych na basenie 
i  lodowisku, bawiły się na sali zabaw 
i odwiedziły kino.

Babickie dzieci i młodzież gościły także 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Lesznie, gdzie Powiat War-
szawski Zachodni już po raz ósmy zor-
ganizował powiatowe ferie pod nazwą 
„Zima w lesie”. W tym roku w inicjaty-
wie wzięło udział blisko tysiąc uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych i świetlic środowisko-
wych. Akcja nastawiona była na propago-
wanie aktywnego i twórczego spędzania 
wolnego czasu, a także poznawanie wa-
lorów turystycznych oraz rekreacyjnych 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Do 
głównych atrakcji należały przejażdżki 
konną bryczką, ujeżdżanie koni i kucy-

ków, zajęcia z narciarstwa biegowego, 
gry w Carrom, warsztaty garncarstwa 
oraz zabawy z animatorami. 

Dzięki zaangażowaniu Komendy Po-
wiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach, ferie miały także istotną war-
tość edukacyjną – policjanci opowiadali 
dzieciom i młodzieży o swojej pracy, pre-

zentowali radiowozy, pokazywali psy tro-
piące oraz przeprowadzali rozmowy na 
temat bezpieczeństwa. Z kolei pracow-
nicy Powiatowej Stacji Ratownictwa Me-
dycznego w Błoniu przeprowadzali mini 
szkolenia poświęcone tematowi pierw-
szej pomocy. Co więcej, wszyscy uczest-
nicy powiatowych ferii zostali na miejscu 
ugoszczeni ciepłym posiłkiem ufundowa-
nym przez Starostwo PWZ.

Atrakcji w ferie zatem nie zabrakło, 
a dzieci i młodzież z Gminy Stare Ba-
bice spędziła ten czas ciekawie i mądrze.

TeksT: ack 

FoTo: iWona kołodYńska – adaMczYk 

oRaz aGnieszka MaTUszeWska
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Historia księdza Wacława
Maj 1988 r. Pan Edward Dietrich roz-
glądał się ciekawie. Opis tej okolicy usły-
szał kilkadziesiąt lat temu. Wtedy była 
to wieś Górce zabudowana gospodar-
stwami rolnymi, teraz warszawskie osie-
dle z lasem wielopiętrowych bloków. Roz-
pytywał ludzi idących chodnikiem ulicy 
Górczewskiej, czy słyszeli o rodzinie Sze-
lenbaum, która kiedyś tu zamieszkiwała. 
Nikt nie znał odpowiedzi na jego pytanie. 
Szedł  dalej. Jego oczy oglądały już inny, 
podmiejski krajobraz. Jednak nie tracił 
zapału. Dotarł do miejscowości Blizne 
Jasińskiego. W ogródku kobieta robiła 
wiosenne porządki. Przystanął i opowie-
dział jej o swoim problemie. Los się do 
niego uśmiechnął, była to Sabina Szelen-
baum, bratowa jego druha z czasu wojen-
nych zmagań. Wyjaśnił jej, że w sierpniu 
w kościele parafialnym w Legionowie zo-
stanie odsłonięta tablica upamiętniająca 
jego bohaterskiego kolegę – księdza Wa-
cława Szelenbauma. Jakże byłoby wspa-
niale, gdyby w uroczystości uczestni-
czyła  rodzina.

Zacznijmy jednak od początku… 
Historia życia bohatera tej opowieści 
rozpoczyna się w 1907 r. Dnia 14 wrze-
śnia w kancelarii kościoła w Starych Ba-
bicach stawił się tutejszy parafianin, go-
spodarz z Górc, Wojciech Szelenbaum. 
Przyszedł zarejestrować i ochrzcić swoje 
szóste dziecko (w następnych latach  uro-
dziło mu się jeszcze pięcioro). Oświad-
czył księdzu, że „syn urodził się 2 wrze-
śnia  o godz. 2 rano z jego małżonki Tekli 
z Regulskich”. W dniu spisania metryki 
dziecko ochrzczono, co potwierdzone 
zostało w parafialnych księgach naro-
dzin z tamtego roku, pod numerem 198. 
Młody Wacław, jak każde dziecko dora-
stające w rodzinie rolniczej, pomagał 
w gospodarstwie. Dbanie o porządek 
w stajni, karmienie i pojenie koni – to 
zadanie każdego gospodarskiego syna. 
W miarę upływu czasu przychodziły 
jeszcze poważniejsze obowiązki, które 
potrafił pogodzić z nauką w szkole. Po 
ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury 
w 1927 r. wstąpił do Wyższego Metro-
politalnego  Seminarium Duchownego 
w Warszawie. Ukończył je z wyróżnie-
niem w 1932 r. W kronice naszej parafii 
można przeczytać zapis dokonany przez 

ówczesnego proboszcza ks. Kanonika 
Bernarda Jarzębskiego „Dzień 16 paź-
dziernika 1932 r. zasługuje na specjalną 
wzmiankę. W tym bowiem dniu odbyły 
się w Katedrze Warszawskiej święcenia 
kapłańskie Księdza Wacława Szelen-
bauma, mego parafianina, w których 
miałem szczęście osobiście uczestniczyć. 
W następną zaś niedzielę, tj. 23 paździer-
nika przy licznie zgromadzonym Ducho-
wieństwie i wielkim napływie wiernych 
odbyła się w kościele parafialnym w Ba-
bicach uroczysta Msza Św. Prymicyjna, 
w czasie której, jako proboszcz pełniłem 
funkcję archidiakona. Diakonem był ks. 
Stefan Zając, subdiakonem ks. Ludwik 
Jarzębski, ceremoniarzem ks. Wacław 
Karłowicz. Kazanie prymicyjne wygłosił 
profesor Seminarium ks. A. Pawłowski. 
Po uroczystej Mszy Św. Sz. neoprezbiter 
udzielił błogosławieństwa prymicyjnego 
poprzez wkładanie rąk, podczas którego 
były rozdawane pamiątkowe obrazki. Po 
czym wszyscy dostojni goście udali się 
na plebanię na ucztę prymicyjną”. Ojciec 
Wacława – Wojciech (1874-1929) nie do-
czekał święceń kapłańskich syna. Teraz 
ojca zastępował brat Wacława, również 
Wojciech (1904-1980), najstarszy z ży-
jącego rodzeństwa. Bezpośrednio po 
ukończeniu seminarium, dzięki pomocy 
materialnej rodziny, młody ksiądz miał 
możliwość kontynuować naukę w Rzy-

mie. Matka i najstarszy syn postano-
wili wspomóc Wacława i sprzedali 9 ha 
gruntu w Lubiczowie, które Wojciech 
nabył ledwie dwa lata wcześniej. Tak 
w 1934 r. syn kapłan otrzymał licencjat 
z Prawa Kanonicznego. 

Znów na polskiej ziemi. Po powrocie 
do Polski Wacław do 1 grudnia 1937 r. peł-
nił obowiązki kapelana i prefekta w Zakła-
dzie Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek 
w podwarszawskim Szymanowie. W la-
tach 1937-1939 był wikariuszem w para-
fii św. Zbawiciela, a następnie od 1939 r. 
w parafii Wszystkich Świętych w War-
szawie. W pierwszych dniach września 
1939 r. dwaj kuzyni księdza oraz jego ro-
dzony brat Tadeusz (1918-1971) na mocy 
powszechnej mobilizacji opuszczali War-
szawę z zamiarem udania się na wschód 
kraju. Tadeusz pragnął przed podróżą 
zobaczyć się z bratem. Może to będzie 
ich ostatnie spotkanie? We trzech we-
szli do kościoła. Poczekali, aż ksiądz Wa-
cław skończy sprawować poranną mszę. 
W ławce siedziała brzemienna  kobieta, 
czekała na kogoś. Do środka wbiegł żoł-
nierz w polskim mundurze. Wacław był 
z nimi umówiony. Udzielił sakramentu 
małżeństwa tym młodym ludziom, któ-
rzy nie wiedzieli, czy się jeszcze kiedy-
kolwiek zobaczą. Los sprawił, że mieli 
mimowolnych świadków swej przysięgi. 

dzień prymicji księdza Wacława (czwarty od lewej w dolnym rzędzie). obok księdza (trzecia od lewej) 
siedzi jego matka, drugi od lewej ówczesny proboszcz babickej parafii – ks. Bernard jarzębski.
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Stali już przed drzwiami tej jednej z naj-
większych świątyń w Warszawie, a ks. 
Wacław błogosławił im na drogę: swoim 
kuzynom i Młodej Parze. Żołnierz zbiegł 
po szerokich schodach, wskoczył do woj-
skowego samochodu, który w pośpiechu 
odjechał. Nastała trudna chwila rozsta-
nia. Tak wspominał w listopadzie 2016 r. 
tamte chwile ich uczestnik – Andrzej Sze-
lenbaum (rocznik 1919). 

Czasy wojenne. W październiku 
1939 r. wraz z duchowieństwem stolicy, 
ksiądz Wacław został aresztowany przez 
Gestapo. Po śledztwie zwolniono go 
i mógł wrócić do pracy w parafii Wszyst-
kich Świętych. Tak się złożyło, że to 
właśnie on w dniu 5 listopada 1939 r. 
udzielił ślubu Czesławowi Centkiewi-
czowi i Alinie Giliczyńskiej – znanym 
podróżnikom i pisarzom. Ksiądz Szelen-
baum oprócz wypełniania swoich kapłań-
skich obowiązków, wspierał działalność 
przeciwko okupantowi niemieckiemu. 
W trosce o jego bezpieczeństwo władze 
kościelne skierowały go do pracy w Le-
gionowie. W Roczniku Legionowskim 
z 2015 r. można przeczytać: ,,Nowy wi-
kariusz natychmiast przystąpił do konty-
nuacji pracy swego poprzednika. Przejął 
opiekę nad parafialnymi grupami religij-
nymi oraz nawiązał kontakt z polskim 
podziemiem. Niebawem został zaprzy-
siężony jako kapelan Armii Krajowej. Był 
prefektem zarówno w oficjalnie działa-
jących szkołach podstawowych i szkole 
handlowej, jak i w tajnym gimnazjum 
prowadzonym przez Tajną Organiza-
cje Nauczycielską.(…) Energiczny, życz-
liwy i pogodny, a  jednocześnie odpo-
wiedzialny i budzący zaufanie, szybko 
zdobył ogromną popularność wśród 
młodzieży. Jak mógł, starał się w tych 
okupacyjnych warunkach dać jej oprócz 
formacji religijnej, choć trochę normal-
ności: wycieczek, zabaw i wiary w lep-
szą przyszłość(…). Ks. Wacław Szelen-
baum był kapelanem Armii Krajowej 
w randze kapitana (pseudonim „Bo-
nus”). Pełnił  funkcję kierownika referatu 
duszpasterstwa w sztabie I Rejonu ,,Ma-
rianowo-Brzozów” VII Obwodu ,,Ob-
roża”. Uczestniczył w odprawach szta-
bowych, wielokrotnie odbierał przysięgę 
od harcerzy wstępujących do Szarych 
Szeregów i asystował przy składaniu 
przysięgi przez żołnierzy Armii Krajo-

wej(…).Tak jak w Warszawie 1 sierpnia 
w Legionowie rozpoczęło się powstanie.  
Ksiądz Wacław, kapelan powstańców, 
niósł pociechę i modlitwę tym, którzy 
stanęli do walki. Błogosławił tych, któ-
rzy szli na ten nierówny bój i żegnał tych, 
których dosięgły kule wroga”. W pierw-
szych dniach powstania odprawił Mszę 
Świętą pogrzebową za poległych har-
cerzy Szarych Szeregów.  Wygłosił pło-
mienne, patriotyczne przemówienie. Ze 
wspomnień Gabrieli Rykaczewskiej – Ga-
brysiak, córki legionowskiego organisty, 
również zaangażowanego w działalność 
AK: ,,Po pogrzebie harcerzy, którzy zgi-
nęli 2 sierpnia, ks. Wacław  przez kilka 
dni nocował w naszym domu, gdyż oba-
wiał się, że Niemcy mogą go poszukiwać 

na plebanii(…). Tej tragicznej nocy (12 
sierpnia) powiedział, że noc musi spędzić 
na plebanii(…). W niedzielę rano, gdzieś 
około godz. 7:00 zobaczyliśmy Niemców 
prowadzących księdza. Przechodził koło 
naszego domu. To był ostatni raz, kiedy 
widziałam tego dobrego człowieka, wspa-
niałego księdza i wielkiego patriotę”. 

Życie wieczne. Ksiądz Wacław Sze-
lenbaum  prawdopodobnie został roz-
strzelany na terenie legionowskich ko-
szar wraz z innymi aresztowanymi przez 
gestapo obywatelami miasta. Prowa-

dzone po wojnie prace ekshumacyjne 
nie umożliwiły identyfikacji jego szcząt-
ków. Za datę jego śmierci przyjmuje się 
dzień 17 sierpnia 1944 r. Na cmentarzu 
parafialnym w Starych Babicach na ro-
dzinnym grobowcu znajduje się sym-
boliczne epitafium Wacława. Napis ten 
powstał staraniem Tadeusza Szelen-
bauma (1918-1971), dla którego star-
szy o kilkanaście lat brat – ksiądz, był 
opiekunem i wzorem do naśladowania. 
Koledzy kombatanci Armii Krajowej 
też nie zapomnieli o swoim kapelanie. 
Z ich inicjatywy Uchwałą Rady Państwa 
ks. Wacław został w 1987 r.  pośmiert-
nie odznaczony Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym. Krzyż ten wraz z legity-
macją oraz innymi pamiątkami rodzina 
przekazała do Muzeum Historycznego 
w Legionowie. Dzięki wierze, uporowi 
i szczęściu spełniło się pragnienie pana 
Edwarda Dietricha – adiutanta kolej-
nych dowódców konspiracyjnego pułku 
legionowskiego oraz równolegle Głów-
nego Instruktora Wyszkolenia Rejonu. 
Dnia 7 sierpnia 1988 r. po uroczystej 
Mszy Świętej koncelebrowanej przez J.E. 
księdza Biskupa Władysława Miziołka, 
w Legionowie w kościele p.w. Św. Jana 
Kantego, poświęcono tablicę pamiąt-
kową ku czci  ś. p. księdza kapitana Wa-
cława Szelenbauma. Przy odsłonięciu 
tablicy asystował najmłodszy wówczas 
przedstawiciel z rodu księdza, dziesię-
cioletni Paweł Szelenbaum – wnuk Sa-
biny. Obecne były bratowe Wacława – 
Sabina, żona Tadeusza oraz Kazimiera, 
żona Wojciecha. Licznie stawiła się ro-
dzina bliższa i dalsza, parafianie oraz 
kombatanci Armii Krajowej i Szarych 
Szeregów. Imię i nazwisko naszego pa-
rafianina znajduje się również na tablicy 
upamiętniającej kapłanów Archidiece-
zji Warszawskiej poległych w czasie II 
wojny światowej, umieszczonej w Ar-
chikatedrze Św. Jana Chrzciciela. W ko-
ściele garnizonowym WP przy ul. Długiej  
wyszczególniono kapelanów poległych 
w tym mrocznym czasie. Na Murze Pa-
mięci w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wśród nazwisk tych, którzy wal-
czyli dla Polski i dla niej oddali życie, 
znajdziemy także jego nazwisko.

TeksT: MałGoRzaTa daWidoWska

FoTo: z aRcHiWUM  

RodzinY szeLenbaUMóW

oRaz Pk

Symboliczna tablica upamiętniająca księdza 
Wacława (rodzinny grób rodziny Szelenbaumów 
na babickim cmentarzu parafialnym)
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„sami swoi” na festiwalu w Lesznie
28 stycznia zespół „Sami Swoi” z Borzęcina dużego, czyli śpiewający seniorzy, którym 
muzycznie przewodzi Paweł jaworski, wystąpili na X Powiatowym Festiwalu Chórów 
Złotego Wieku w Lesznie. 

Jubileuszowa edycja festiwalu została zorganizowana w pięknych wnętrzach pałacowych należących w XVIII w. do Rodziny Szy-
manowskich, przodków wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego. Festiwal swoim występem uświetniła znana śpie-
waczka Alicja Węgorzewska, a patronat honorowy nad festiwalem piastował Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Zespół „Sami Swoi” do swojego dorobku dołączył dyplom i piękny puchar otrzymany za prezentację oryginalnego reper-
tuaru oraz wysokie walory wokalne. TeksT: anna czajkoWska

FoTo: MaRcin łada

wydarzenia

łatwiej z radą Seniorów
minęło pół roku działalności rady Seniorów Gminy Stare 
Babice. Członkowie rady mówią głośno o problemach, 
oczekiwaniach i osiągnięciach starszego pokolenia. Starają 
się w ten sposób wpływać na lokalną politykę senioralną.

Cieszy nas bardzo wsparcie uzyskiwane 
ze strony władz gminnych oraz radnych 
i kierownika GOPS w Starych Babicach. 
Rozpoczynając w czerwcu 2016 r. działal-
ność, do końca roku planowaliśmy 4 spo-
tkania. Pracowaliśmy o wiele intensywniej 
i dzięki temu 8 grudnia 2016 r. spotkali-
śmy się już 8. raz. Efektem tych spotkań 
jest zrealizowanie kilku bardzo istotnych 
dla środowiska senioralnego zadań. I tak:
·   Wdrożyliśmy system sprawnej infor-

macji i komunikacji dla osób starszych 
na terenie gminy. 

·   Została założona strona internetowa: 
www.radaseniorow-starebabice.pl oraz 
uruchomiliśmy pocztę e-mail: rada-
seniorow.starebabice@gmail.com. Na 
stronie podajemy bieżące informacje, 
kalendarium i aktualności dotyczące 
uroczystości, wycieczek i spotkań or-
ganizowanych dla seniorów.

·   W lokalnej prasie ukazują się artykuły 
informujące o działaniach na rzecz se-
niorów, które zachęcają do aktywności 
obywatelskiej i integracji oraz przybli-
żają wiedzę o lokalnej polityce senioral-
nej i przekazują informacje przydatne 
seniorom. Z artykułów seniorzy dowia-
dują się o działaniach podejmowanych 
przez Radę Seniorów na rzecz tworze-
nia ogólnopolskiej polityki senioralnej.

·   Opracowaliśmy i  rozprowadziliśmy 
w środowisku senioralnym ulotkę zawie-
rającą informacje o celach i zadaniach 
rady, kontakty telefoniczne z członkami 
rady, zaproszenie do współpracy i zgła-
szania swoich potrzeb.

·   Podjęliśmy się zadania współtworze-
nia miejsc przyjaznych dla seniora – 
na nasz wniosek gmina zadecydowała 
o powstaniu 2 miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych (przyko-

ścielne parkingi w Starych Babicach 
i Borzecinie Dużym).

·   Wystąpiliśmy z wnioskiem do gminy o za-
rezerwowanie w budżecie na rok 2017 
środków finansowych na realizację projek-
tów skierowanych na rzecz osób starszych.

·   W ramach samokształcenia uczestniczyli-
śmy w trzydniowej „Letniej szkole” w Ja-
chrance oraz kolejnych 4 edycjach „Let-
niej szkoły”. Dzięki temu nauczyliśmy się 
m. in. jak prowadzić stronę internetową.

·   Delegaci naszej rady seniorów byli 
obecni na różnorodnych forach, m.in. 
na spotkaniu Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej, IX Kongresie Organi-
zacji Senioralnych czy spotkaniu Mazo-
wieckiego Centrum Polityki Społecznej.

·   Mamy również swoich delegatów na 2. 
Kadencję w Obywatelskim Parlamen-
cie Seniorów.
W dalszym ciągu zachęcamy do korzy-

stania z naszej strony internetowej, na któ-
rej można znaleźć terminy spotkań rady se-
niorów. Na spotkaniach rady zachęcamy do 
dzielenia się swoimi wnioskami i uwagami.

TeksT: anna czajkoWska

jury oczarowane występemPamiątkowe zdjęcie zespołu „Sami Swoi” ze śpiewaczką Alicją Węgorzewską
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Święci na ikonach  
ze Stanisławowa
Przedstawiamy Państwu wywiad z nie-
zwykłą kobietą, artystką której pasją 
stało się pisanie ikon. Pani Magdalena 
Tomasik ze Stanisławowa zajmuje się 
ich malowaniem od ponad 3 lat. W tym 
czasie wykonała już ponad 35 prac i z nie-
słabnącą pasją tworzy kolejne piękne 
obrazy przedstawiające sceny biblijne. 

Gazeta Babicka: Opowie nam Pani 
coś o sobie? Czym zajmuje się Pani 
zawodowo?

Magdalena Tomasik: Z wykształ-
cenia jestem architektem i  całe życie 
pracowałam w tym zawodzie. Po śmierci 
mojego męża zamknęłam jednak firmę, 
którą razem prowadziliśmy i wtedy do-
padła mnie pustka, dostrzegłam że mam 
bardzo dużo wolnego czasu. Nadal wyko-
nuję co prawda projekty architektoniczne 
na zamówienie, jednak obecnie jest to 
3% procesu twórczego, a 97% biurokracji, 
a ja mam w sobie wielką potrzebę pracy 
kreatywnej. Zaczęłam szukać dla siebie 
jakiegoś zajęcia, niekoniecznie użytecz-
nego, racjonalnego czy pragmatycznego. 
I tak trafiłam na ikonopisarstwo. Moja 
kuzynka pisała wcześniej ikony i zawsze 
ją za to podziwiałam. Pewnego dnia po-
myślałam, że przecież sama mogę się tym 
zajmować, zapisałam się zatem na kurs, 
tak się zaczęło.

GB: Czym w zasadzie jest ikona? 
Dlaczego mówi się, że ikony się pisze, 
a nie maluje?

MT: Słowo „ikona” pochodzi z języka 
greckiego i  oznacza po prostu obraz. 
Ikony, to malowidła o tematyce religijnej, 
przedstawiające Chrystysa, Matkę Bożą, 
Świętych albo wybrane sceny z Biblii. 
Określenie „pisanie ikon”, to rusycyzm 
– w języku rosyjskim słowo „pisać” ozna-
cza także „malować”. Ikony mają długą 
tradycję w chrześcijańskich kościołach 
wschodnich, w tym prawosławnym. Do-
datkowo, określenie pisanie ikon odnosi 
się do sposobu tworzenia obrazu.

GB: A w jaki sposób tworzone są 
ikony? 

MT: Pisanie ikon, to bardzo długi pro-
ces. Tworzy się je z reguły z myślą o kon-
kretnych osobach więc najpierw czekam 
na jakąś myśl, natchnienie, aby namalo-

wać konkretny obraz. 
Tworzenie ikon ma 
głęboki wymiar du-
chowy i według mnie 
osoba niewierząca nie 
stworzy prawdziwej 
ikony – może nama-
lować obraz, ale nie 
będzie to ikona. Od-
nośnie samej pracy, to 
podczas pisania ikon 
nie należy się spie-
szyć, nie są to obrazy 
wykonywane szybko, 
na akord. Praca nad nimi wymaga du-
chowego skupienia. Proces twórczy trwa 
długo, nawet do kilku miesięcy. Przystą-
pienie do pracy nad ikoną zawsze po-
przedza modlitwa. Mówi się bowiem, że 
człowiek użycza tylko swojej ręki, a Bóg 
ją dalej prowadzi. 

GB: Jakie materiały są wykorzy-
stywane do ich tworzenia?

MT: W ikonach wszystko ma zna-
czenia, zaczynając od wyboru tematu, 
materiałów, przez cały proces ich pisa-
nia. Wiele aspektów ma wymiar symbo-
liczny. Po pierwsze dobór drewna, które 
kojarzy się z krzyżem. Na deskę nakleja 
się bawełniane płótno będące nawią-
zaniem do całunu. Następnie na deskę 
kładzie się 12 warstw gruntu, czyli tyle 
ilu było apostołów. Wszystkie materiały 
stosowane do przygotowania ikony są 
w pełni naturalne. Kolory wykonywane 
są temperą, a suche pigmenty miesza się 
z żółtkiem jaja i winem. Złoto, często 
wykorzystywane na obrazach, oznacza 
chwałę bożą.

GB: Co daje Pani pisanie ikon?
MT: Pisanie ikon, to coś w czym bar-

dzo się spełniam. Jak nie mam pracy, 
wtedy poświęcam się temu w pełni. Po-
ciągające w ikonopisarstwie jest także 
to, że jest to bardzo stara i urzekająca 
technika. Jest to dla mnie sposób na 
wyciszenie, oderwanie od świata, upo-
rządkowanie myśli, poniekąd też pew-
nego rodzaju terapia. Obserwuję także, 
że coraz więcej osób zajmuje się pisaniem 
ikon i jest coraz większe zapotrzebowa-
nie na te obrazy. 

GB: Pani Magdaleno, dziękujemy za roz-
mowę i żywimy nadzieję, że Pani prace 
będzie można zaprezentować w przy-
szłości szerszej publiczności, tak aby 
mieszkańcy Gminy Stare Babice mogli 
obejrzeć te piękne obrazy na własne oczy.

RozMaWiała: ack

FoTo: ack

Na zdjęciu magdalena tomasik w swojej pracowni (Stanisławów)
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zapraszamy do bezpłatnej szkoły 
rodzenia
W naszej gminie już od marca będzie można skorzy-
stać ze Szkoły rodzenia Prymula, która rusza w klubie 
mam w Zielonkach w ramach działań Fundacji Nasze 
Szczęścia. Projekt jest w całości finansowany z budżetu 
Gminy Stare Babice, co wynika z rozstrzygniętego kon-
kursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą 
w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice“ w 2017 r. 
oznacza to, że spotkania są bezpłatne. to świetna wiado-
mość dla przyszłych rodziców z naszych okolic.

Wyjątkowe miejsce. „Chcemy, by 
nasza szkoła rodzenia była miejscem 
wyjątkowym. Będziemy towarzyszyć 
przyszłym rodzicom już od pierwszych 
tygodni ciąży. Podczas cyklu dwunastu 
spotkań, postaramy się jak najlepiej ich 
wspierać i na bieżąco wyjaśniać wszelkie 
wątpliwości związane z  tzw. „stanem 
błogosławionym”. Na kurs najlepiej za-
pisać się już w  pierwszym trymestrze 
ciąży, ale później oczywiście też można 
dołączyć. Wszystkie panie w  ciąży są 
mile widziane, nie tylko z  pierwszym 
dzieckiem” – mówi Benita Jędral, po-
łożna, która poprowadzi kursy. 

Teoria i  praktyka. „Zajęcia będą 
mieć charakter warsztatowy. Znajdzie 
się czas na wymianę myśli, ćwiczenia 
oddechowe, wspólne trenowanie po-
znanych umiejętności. Planowane są 
wizyty psychologa i dietetyka oraz kurs 

pierwszej pomocy. Na kursantów w sali 
przy ulicy Południowej 71 A  w  Zielon-
kach już czekają nowiutkie worki sako 
i  rekwizyty do ćwiczeń. Zapraszamy 
przyszłe mamy, najlepiej wraz z tatusia-
mi lub z inną osobą towarzyszącą. Zaję-
cia będą odbywać się w małych grupach, 
w miłej atmosferze i przy filiżance her-
baty – dodaje Kasia Cienkusz z Fundacji 
Nasze Szczęścia.

Poczuć się bezpieczniej. „Podczas 
kursu rodzice zgłębią tajniki opieki nad 
noworodkiem, sekrety laktacji i wiele in-
nych zagadnień. Zajęcia pozwolą poczuć 
się bezpieczniej i pewniej w nowej roli.

W  Szkole Rodzenia przyszłe mamy 
dowiedzą się jak wyglądają poszczegól-
ne fazy porodu, zapoznają się z natural-
nymi metodami łagodzenia bólu, oswo-
ją lęk. Opowiemy, jak zadbać o dziecko 
w  pierwszych dobach jego życia. Na-

uczymy przewijania, kąpania, przebie-
rania. Pokażemy, jak trzymać dziecko, 
jak je uspokoić, położyć do snu. Wiedza, 
którą przekażemy, na pewno się przyda, 
szczególnie techniki karmienia piersią. 
Wiele młodych kobiet nie wie, jak sobie 
poradzić np. z  kryzysem laktacyjnym. 
Bardzo się cieszę, że teraz, w  ramach 
Szkoły Rodzenia, będę mogła spró-
bować pomóc większej liczbie osób” – 
zdradza Benita Jędral, położna, która 
poprowadzi kursy.

Ojcowskie wsparcie. „Przyszli ojco-
wie również powinni wpisać sobie Szko-
łę Rodzenia na listę obowiązków. Dzięki 
zajęciom dowiedzą się, jak wspierać swo-
je partnerki w  tym wyjątkowym czasie. 
Po wyczerpującym porodzie ojcowskie 
wsparcie bardzo się przydaje. Na świecie 
będzie już przecież mały człowiek, wy-
magający stałej opieki. A dzięki naszym 
zajęciom, również tata profesjonalnie 
zajmie się maluchem. Przyjście na świat 
dziecka to rewolucja w  każdym domu. 
My rodzice już to wiemy i  chętnie po-
dzielimy się naszym doświadczeniem. 
Kurs to nasze autorskie przygotowanie 
do nowych zadań, garść wiedzy w piguł-
ce, która pozwoli uniknąć zaskoczenia 
i  poczucia bezradności w  nowej roli” – 
mówi Anna Warzycha-Druzd, Prezes 
Fundacji Nasze Szczęścia.

Jak się zapisać do szkoły rodze-
nia? Telefonicznie: 607 668 228,  
lub za pośrednictwem poczty e-mail:  
benita.jedral@szkolarodzeniapry-
mula.pl. Więcej informacji można 
znaleźć również na stronie www.
szkolarodzeniaprymula.pl.

TeksT: kaRina GRYGieLska

FoTo: iza bek

dla mieszkańca
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o dobrym śnie i złej bezsenności
Sen pełni niezwykle ważną funkcję dla ciała i umysłu. można 
go ująć, jako stan, gdy świadomość jest uśpiona, a ciało po-
zostaje bierne, wyciszając swoją aktywność. to fascynujące, 
że przeciętnie zajmuje on aż 1/3 naszego życia.

Dobra jakość snu jest kluczowa dla za-
chowania dobrej kondycji fizycznej,  
psychicznej i   witalności umysłowej. 
Pomaga w  prowadzeniu codziennych  
aktywności. U większości osób, ośmio-
godzinny sen pozwala sprawnie funk-
cjonować następnego dnia.  Jest to jed-
nak wartość zmienna, gdyż niektórym 
wystarcza jedynie sześć godzin odpo-
czynku, a  z  wiekiem zapotrzebowanie 
na sen zmniejsza się.

Podczas snu m.in. układ pokar-
mowy, wydalniczy czy mięśniowy 
minimalizują swoją pracę. Można 
by rzec, że udają się na kilkugodzinne 
„wakacje”, by nabrać energii na kolej-
ny dzień. Trzeba pamiętać, że aby sen 
nam służył, powinien być dobrej jakości. 
Obecnie coraz więcej osób boryka się 
z  bezsennością. Charakteryzuje się ona 
słabą jakością snu, niemożliwością za-
śnięcia i częstymi wybudzeniami w ciągu 
nocy. To z kolei może skutkować  poczu-
ciem zmęczenia, trudnościami z  kon-
centracją, drażliwością, chwiejnością na-
stroju, pogorszeniem wyników pracy lub 
szkole oraz spadkiem libido. Bezsenność 
często współistnieje z depresją, nerwicą, 
chronicznym stresem, które mogą potę-
gować się wzajemnie.

Na rynku pojawia się wiele far-
maceutyków na bezsenność, ale nie 
rozwiązują one problemów leżących 
u źródła. Dodatkowo jesteśmy zmusze-
ni do stopniowego zwiększenia dawki 
leku, gdyż wzrasta nasza tolerancja na 
daną substancję. Inną formą radzenia 
sobie z bezsennością, jest spożycie drob-
nej ilości alkoholu przed pójściem spać. 
To sprawia, że rozluźnia się umysł i ciało, 
z którego chwilowo znikają napięcia, ale 
daje tylko doraźne rezultaty. Tymczasem 
błędne koło mocniej się napędza. Dlate-
go najlepiej jest działać u źródła i zadbać 
o  dobrą kondycję psychiczną. Tak wiele 
myśli przepływa przez nasz umysł, że 
większości z  nich nie wychwytujemy 
i  nie jesteśmy ich świadomi. Obecność 
i powtarzalność myśli związanych z nie-

pokojem i krytyką najczęściej przeradza 
się w  chroniczny stres i  stany lękowe.  
Zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy 
przyczyną bezsenności jest oczekiwanie 
na miłe doświadczenie i pozytywne my-
śli, które działają  pobudzająco. Niemniej 
efekt  będzie ten sam, gdyż bez snu nie 
nastąpi regeneracja, a  my pozostajemy 
w świecie myśli dotyczących przyszłości, 
przeszłości lub wyobrażeń, zamiast być 
„tu i teraz”. W takich przypadkach ciało 
jest w  spoczynku, ale umysł pozostaje 
nadaktywny. Dla przerwania błędnego 
koła, pomocny może być trening koncen-
tracji na oddechu lub relaksacji metodą 
Schultza. Obie metody kierują uwagę do 
ciała, uspokajając pędzący umysł. Istnie-
ją też proste ćwiczenia oddechowe, które 
pobudzają układ przywspółczulny, po-
zwalający ciału wejść w stan odprężenia 
i snu.  Jedno z nich opiera się na świado-
mym oddechu, z wyprowadzeniem nieco 
dłuższego wydechu:

·  leżąc wygodnie, połóż prawą dłoń 
na brzuchu i  staraj się tak od-
dychać, by z  każdym wdechem  
brzuch się uniósł, a  na wydechu 
opadł. 

·  dalej policz w myśli wielokrotnie: 
wdech 1-2-3 i wydech  1-2-3-4-5.

U niektórych osób porada dobrego 
specjalisty lub zajęcia z redukcji stre-
su będą najlepszym rozwiązaniem. 
Innym pomagają zajęcia jogi, tai-chi lub 
chi-gong, które ćwiczą koncentrację na 
oddechu i  ciele. Ogromną rolę odgrywa 
także codzienna dieta, szczególnie duża 
ilość kofeiny spożywana po południu 
i  wieczorem. Kofeina i  jej pochodne za-
warte są m.in. w kawie, zielonej i czarnej 
herbacie, yerba mate, energy drinkach. 
Cukier, o czym często zapominamy, tak-
że stymuluje umysł i ciało.  Jeśli zwykli-
śmy jadać lub pijać słodkości wieczorami, 
to możemy się spodziewać  trudności 
z  zaśnięciem, a  ponadto z  utrzymaniem 
zdrowej sylwetki. Ostatni posiłek po-
winien być lekki i  spożyty kilka godzin 
przed pójściem spać. Aby było to możli-

we, ważne jest jadanie regularnych po-
siłków w ciągu dnia. Pozwoli to uniknąć 
wieczorem wilczego apetytu i spożywania 
zbyt obfitych kolacji, co może prowadzić 
do przejedzenia i  problemów ze snem. 
Pewne niedobry pokarmowe także mogą 
wzmagać bezsenność. Np. brak witami-
ny D3 wpływa na regulację snu. W Polsce 
wskazana jest jej suplementacja od wrze-
śnia do kwietnia i warto ją stosować. Nie-
dobór witaminy B12, na który narażone 
są osoby starsze i osoby będące na dietach 
roślinnych, także może  powodować bez-
senność. U sportowców i osób intensyw-
nie ćwiczącym, brak węglowodanów po 
wieczornym lub popołudniowym trenin-
gu  także może utrudniać zaśnięcie. War-
to jest minimum godzinę przed położe-
niem się spać wypracować  w sobie nawyk 
unikania telewizji,  głośnej muzyki oraz 
„tętniącego życiem” Internetu.

Bezsenność może być spowodo-
wana również dysbalansem hor-
monalnym np. w czasie menopauzy 
lub schorzeń tarczycy. Warto zadbać 
o odpowiednią wentylację i temperatu-
rę w sypialni (nie powinno być ani za go-
rąco, ani za zimno). Ostatnia rzecz po-
wodująca bezsenność, to paradoksalnie 
stres związany z brakiem snu. Niekiedy 
doświadczenie bezsenności powoduje 
kolejną lawinę myśli i niepokoju. Pamię-
tajmy, snu nie da się „włączyć”. Naszą 
rolą jest stworzyć odpowiednie warunki 
i spokojną atmosferę, by sen nas ogar-
nął.

TeksT/ FoTo: jUsTYna sieMiąTkoWska 
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Kontrowersyjne cięcie  
– co dalej?
Styczeń przyniósł nam ekspresową zmianę w prawie doty-
czącym wycinki drzew i krzewów. ustawa z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz zmianie 
ustawy o lasach weszła w życie już 1 stycznia br. W związku 
z tym wielu zdezorientowanych mieszkańców naszej gminy 
zastanawia się, czy może wyciąć drzewo lub krzew na swo-
jej posesji bez zezwolenia. Poniżej prezentujemy kompen-
dium wiedzy na ten temat.

co zmieniono w ustawie?
Nowelizacja w/w ustawy zwiększyła 
katalog wyjątków pozwalających na 
wycinkę drzew i  krzewów bez uzy-
skania zezwolenia w następujących 
przypadkach:
·  Od 1 stycznia br. zezwolenie nie jest 

wymagane, gdy wycinka drzew lub 
krzewów będzie odbywać się na nieru-
chomościach stanowiących własność 
osób fizycznych, a  usunięcie nie jest 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Oba warunki: własność 
nieruchomości przysługująca osobie fi-
zycznej i określony cel usunięcia muszą 
zostać spełnione jednocześnie, żeby 
usunięcie mogło nastąpić bez kontroli 
administracyjnej. W takiej sytuacji nie 
musimy mierzyć obwodu drzewa. Jeśli 
wycinka drzew jest związana z działal-
nością gospodarczą, a obwód drzewa 
na wysokości 130 cm wynosi więcej niż 
100 cm (w  przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego) 
lub 50 cm (w  przypadku pozostałych 
gatunków drzew), to wtedy powinni-
śmy uzyskać zgodę administracyjną (w 
celu naliczenia opłat). 

·  Od 1 stycznia br. zezwolenie na usu-
nięcie drzew i  krzewów nie jest wy-
magane w przypadku usuwania drzew 
i krzewów w celu przywrócenia grun-
tów nieużytkowanych do użytkowa-
nia rolniczego. W tym przypadku speł-
nienie warunków braku użytkowania 
rolniczego gruntu, na którym rośnie 
drzewo albo krzew oraz określonego 
celu usunięcia, wystarcza do usunięcia 
drzewa lub krzewu bez zezwolenia.

·  Zmieniono również kryteria wycinki 
krzewów. Do końca 2016 r. można 
było usunąć bez zezwolenia krzewy, 
których wiek nie przekraczał 10 lat, 
a  od bieżącego roku   zezwolenie ta-
kie nie jest potrzebne w  przypadku 
usuwania krzewu albo krzewów ro-
snących w skupisku o powierzchni do 
25 m2 (powyżej 25 m2 jest wymagane 
zezwolenie). Skupisko to grupa krze-
wów stykających się pędami.
Nowe przepisy umożliwiają także ra-

dzie gminy określić w sposób generalny 
(np. poprzez wskazanie gatunków drzew 
i krzewów, ich wieku, cech nieruchomo-
ści, na której rosną drzewa i  krzewy) 
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego inne przypadki, w których 
nie wymagane jest zezwolenie.

co trzeba wiedzieć przed 
wycinką?
Wymienione wyjątki nie oznacza-
ją braku jakichkolwiek ograniczeń 
w  usuwaniu drzew i  krzewów. Kon-
kretne drzewa i krzewy objęte są specjal-
ną ochroną wynikającą z ustawy o ochro-
nie przyrody albo z  innych ustaw (np. 
gdy drzewo jest pomnikiem przyrody). 
W  parkach krajobrazowych i  na obsza-
rach chronionego krajobrazu może obo-
wiązywać, o ile wynika to z uchwały sej-
miku województwa tworzącej park albo 
obszar, zakaz likwidowania i niszczenia 
zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli działania te nie wy-
nikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego, budo-
wy, odbudowy, utrzymania, remontów 
lub naprawy urządzeń wodnych. Nale-

ży również pamiętać, że teren na-
szej gminy położony jest w otulinie 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
w  Warszawskim Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu oraz znajduje się 
częściowo w  obszarze Natura 2000. 
Przed wycinką należy więc upewnić 
się, czy wycinka nie będzie kolido-
wać z zakazami wynikającymi z po-
łożenia działki na ww. obszarach. 
Podobnie objęcie zieleni ochroną kon-
serwatorską, o  której mowa w  ustawie 
o  ochronie zabytków i  opiece nad za-
bytkami, może oznaczać, że określone 
działania jej dotyczące, będą wymagały 
zgody wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. Natomiast jeżeli usuwanie kon-
kretnego drzewa lub krzewu będzie wią-
zało się z zabronionym oddziaływaniem 
na chronione gatunki roślin, zwierząt 
albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie 
na działania dotyczące tych gatunków, 
które wydaje regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska albo Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska. 

Usuwanie drzew i krzewów 
a ochrona gatunkowa ptaków 
i innych zwierząt.
Jeśli w zasięgu oddziaływania prac 
związanych z  wycinką drzew lub 
krzewów występują miejsca wy-
korzystywane przez ptaki, powin-
na ona być przeprowadzona poza 
ich okresem lęgowym. Nie wolno 
umyślnie płoszyć lub niepokoić ptaków 
w  okresie lęgowym w  miejscach rozro-
du lub wychowu młodych oraz niszczyć 
lub usuwać gniazd (rozporządzenie 
ministra środowiska). Okres lęgowy 
większości gatunków ptaków trwa od 
1 marca do 15 października. Natomiast 
okres lęgowy poszczególnych gatunków 
ptaków przypada w różnych terminach 

dla mieszkańca
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(np. bielika – od stycznia do lipca, wró-
bli – od lutego/marca do sierpnia, je-
rzyków – od maja do sierpnia). Może 
on ulegać nieznacznym przesunięciom 
w ciągu roku w zależności od warunków 
pogodowych. Usunięcie drzewa może 
być również zabronione, gdy w  za-
sięgu prac związanych z  wycinką 
występują chronione gatunki zwie-
rząt, roślin albo grzybów.

Wycinka na potrzeby 
działalności rolniczej.

Zgodnie z nowym pkt. 3a w art. 83f 
ust. 1 wymienionej na początku arty-
kułu ustawy, zezwolenie na usuniecie 
drzewa i  krzewu nie jest wymagane 
w przypadku drzew lub krzewów, któ-
re rosną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych i są 
usuwane na cele niezwiązane z  pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 
Oba warunki (własność nieruchomości 
należąca do osoby fizycznej i określony 
cel usunięcia) należy spełnić łącznie. 
Zatem czy rolnik jest osobą fizycz-
ną i może usuwać drzewa i krzewy? 
Rolnicy są osobami fizycznymi, a  za-
tem jeżeli są właścicielami działki, na 
której rośnie usuwane drzewo/ krzew, 
to pierwszy warunek można uznać za 

spełniony. Ponieważ jednak dzia-
łalność rolnicza jest kwalifikowa-
na jako działalność gospodarcza 
(odpowiada definicji działalności go-
spodarczej z ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej), konieczne jest 
dokonywanie indywidualnej oceny, czy 
drzewo/ krzew są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (działalności rolniczej). 
Przykładowo, usuniecie drzewa/krze-
wu w celu budowy domu nie jest zwią-
zane z  prowadzeniem przez rolnika 
działalności gospodarczej (działalności 
rolniczej). Natomiast usunięcie drze-
wa/ krzewu pod budowę stodoły, obo-
ry, kurnika czy też drogi dojazdowej do 
pola będzie związane z prowadzeniem 
przez rolnika działalności gospodar-
czej (działalności rolniczej), a więc wy-
maga zezwolenia. 

Czy rolnik może usunąć drzewa 
lub krzewy bez zezwolenia w  celu 
przywrócenia gruntów nieużyt-
kowanych do użytkowania rolni-
czego? W tym celu zgodnie z pkt 3 b 
w  art. 83 f ust. 1 ustawy rolnik, któ-
ry wykaże, że usuwa drzewa/ krzewy 
w celu przywrócenia gruntów nieużyt-
kowanych do użytkowania rolniczego, 
nie musi występować o zezwolenie na 
ich usunięcie. Jeżeli jednak drzewo 
jest zadrzewieniem śródpolnym, przy-

drożnym albo nadwodnym znajdują-
cym się w  parku krajobrazowym albo 
na obszarze chronionego krajobrazu, 
w  których obowiązuje zakaz usuwa-
nia takich zadrzewień, to nie może być 
usunięte. Brak możliwości usunięcia 
dotyczy również tej części drzew po-
krywających całą działkę, które rosną 
bezpośrednio przy drodze lub wodzie 
(są zadrzewieniem przydrożnym lub 
nadwodnym) oraz wszystkich opisa-
nych wyżej wyjątków.

Pamiętajmy o  ekologii, która 
dotyczy nas wszystkich! Przed 
wycinką zastanówmy się, czy jest 
naprawdę konieczna. Każde drze-
wo to producent tlenu, którym od-
dychamy. W obecnej sytuacji wiele 
miast i  gmin walczy ze smogiem, 
jakość powietrza w  wielu miej-
scach nie jest zadowalająca. Jedna 
60-letnia sosna wydziela tyle tle-
nu, ile zużywają 3 osoby, a hektar 
lasu zaspokaja potrzeby 45 osób! 
Zdrowe, 10-metrowe drzewo pro-
dukuje średnio ok. 118 kg tlenu 
rocznie. Człowiek zużywa rocz-
nie 176 kg tlenu. Czyli dwa drze-
wa średniej wielkości zaspokajają 
roczne potrzeby jednej osoby!

TeksT/ FoTo: Pk
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babicki niezbędnik część VII,  
czyli uśmiechnij się szeroko
Już po raz 7. prezentujemy czytelni-
kom nasz niezbędnik, czyli spis firm 
świadczących usługi w  Gminie Stare 
Babice. Tym razem zachęcamy do za-
dbania w gabinetach stomatologicznych 
o piękny, zdrowy uśmiech. 

Od redakcji: poniższa lista ma charak-
ter informacyjny, nie jest reklamą. Jeśli 

posiadają Państwo informacje o gabine-
tach stomatologicznych na terenie naszej 
gminy, których nie ma na prezentowa-
nej liście, prosimy o kontakt z redakcją:  
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl lub 
listownie na adres redakcji: ul. Rynek 32. 
05-082 Stare Babice.

Nazwa Adres Tel. Adres www

Babice Dental ul. Hubala Dobrzańskiego 62
Stare Babice kom. 690 48 44 55 www.babicedental.pl

Denta Line ul. Ogrodnicza 6  
Babice Nowe

tel. (22) 713 83 66,  
kom. 785 11 22 33 www.denta-line.pl

Dobry Dentysta Włodzimierz Kwie-
ciński

ul. Rycerska 4
Borzęcin Duży kom. 500 700 652 www.dobrydentysta.org.pl

Gabinet Dentystyczny Beaty i Roberta 
Dereniewicz

ul. Janowskiego 1
Latchorzew

tel. (22) 722 09 32
kom. 601 353 945,  
601 338 386

www.babicedentysta.pl

Instytut Uśmiechu ul. Okulickiego 5 
Stare Babice

tel. (22) 299 10 01,  
kom. 733 221 001 www.instytutusmiechu.pl

Klinika Formmed ul. Warszawska 197 D
Babice Nowe

tel. (22) 827 48 22,  
(22) 350 47 05
kom. 606 388 973

www.formmed.com.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej KWINTA-MED

ul. Piotra Skargi 2
Blizne Jasińskiego tel. (22) 722 90 53 www.nzoz-kwinta-med.

mylekarze.pl

Ortodentim ul. Świerkowa 31 
Kwirynów kom. 608 390 141 www.ortodentim.pl

Przychodnia Medicor ul. Warszawska 818
Borzęcin Duży

tel. (22) 350 72 73,
kom. 505 239 844 www.nzozmedicor.pl

TeksT: ack

bezpłatne badania mammograficzne
Zrób mammografię na Dzień Kobiet! 
2 marca przy budynku urzędu gminy (ul. Rynek 21 

w Starych Babicach) odbędzie się bezpłatne badanie mammo-
graficzne w mammobusie. Badanie w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłat-
ne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskaza-
nie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. 

Zapisy tel. (58) 666 24 44 oraz za pośrednictwem strony 
internetowej http://www.mammo.pl/formularz.

Bezpłatne badanie mammograficzne w CM Arnica 
Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne 

badanie mammograficzne. Badanie wykonywane w technolo-
gii cyfrowej odbędzie się 22 marca przy CM Arnica (ul. Ry-
nek 10, Stare Babice). Przeznaczone jest dla kobiet, które nie 
wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 
Zapisy oraz informacje o badaniu pod nr tel. (42) 254 64 10 
oraz 517 54 40 04 (prosimy przygotować nr PESEL).
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3. dokuczliwe swędzenie skóry 
6. obchodzą swoje święto 8 marca 
9. formularz do deklaracji podatkowej 
10. nazwa wyróżnienia dla osoby zasłużonej 

dla Gminy Stare Babice, na którą 
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11. wykaz stawek urzędowych 
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17. kolizja na drodze z udziałem kilku pojazdów 
20. śnieżny – wyjeżdża na drogę po nagłym 

ataku zimy 
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 1. miejsce pracy aktorów, reżyserów, 

scenografów
 3. dokuczliwe swędzenie skóry
 6. obchodzą swoje święto 8 marca
 9. formularz do deklaracji 

podatkowej
10. nazwa wyróżnienia dla osoby 

zasłużonej dla Gminy Stare Babice, 
na którą głosujemy internetowo

11. wykaz stawek urzędowych
13. duże miasto; zwykle stolica 

państwa
14. cerkiewne malowidło ze świętym
16. gwiazda najbliższa Ziemi
18. jeżdżenie na nartach
19. jeden z najpopularniejszych portali 

internetowych
21. głosowanie powszechne 

w określonej sprawie

Konkurs dla 
spostrzegawczych
W styczniowym numerze Gazety Babickiej opublikowane zdjęcie 
konkursowe przedstawiało fragment  modernizowanej ulicy Pił-
sudskiego w Starych Babicach (wylot do ul. Warszawskiej). Niestety 
nikt z czytelników nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Obecnie to 
miejsce wygląda tak, jak na zdjęciu obok.
Kolejne zagadki już wkrótce, szukajcie ich w Gazecie Babickiej.

dla mieszkańca
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dziesiątka babicka  
– największa impreza sportowa  
Gminy Stare Babice
Druga edycja biegu Dziesiątka Ba-
bicka odbędzie się już 8 kwietnia br. 
Jest to  wydarzenie stworzone z  myślą 
o  wszystkich fanach biegania, sportu 
i zdrowego stylu życia. Bieg rozgrywany 
jest na  dystansie 10 kilometrów, start 
i meta zlokalizowane są na ulicy Rynek, 
a trasa przebiega ulicami Sienkiewicza, 
Mościckiego, Sportową, Białej Góry 
i  z  powrotem Sienkiewicza. Spotkali-
śmy się z Zastępcą Wójta Gminy Stare 
Babice Marcinem Zającem oraz Dyrek-
torem Biegu Radosławem Karpińskim, 
aby porozmawiać o  tej największej im-
prezie sportowej organizowanej na te-
renie naszej gminy.

Gazeta Babicka: Zainteresowa-
nie bieganiem nadal w  Polsce ro-
śnie. Trend ten widoczny jest także 
w naszej gminie?

Marcin Zając: Oczywiście, trend 
ten jest mocno zauważalny także 
w  Gminie Stare Babice. Z  rosnącego 
zainteresowania bieganiem, w  2015 
roku powstała grupa biegowa Stare 
Babice Biegają. Później pojawił się po-
mysł, aby zorganizować pierwszy bieg 
uliczny na naszym terenie. W zeszłym 
roku, w  pierwszej odsłonie imprezy 
Dziesiątka Babicka, wzięło udział oko-
ło 420 osób, w tym blisko 80 z naszej 
gminy, a w tym roku liczba ta prawdo-
podobnie wzrośnie. Biegają zarówno 
ludzie młodzi, w  sile wieku, jak i  oso-
by starsze. Na treningach biegowych 
również dostrzegamy tę różnorodność 
i to nie tylko w zakresie wieku – biegają 
studenci, młode mamy, osoby na eme-
ryturze, dosłownie wszyscy! Grupa 
rośnie w  siłę, przybywa jej członków, 
ciągle pojawiają się nowi, a  ci którzy 
zaczęli biegać rok czy pół roku temu, 
biegają więcej i szybciej. 

GB: Jak debiut biegu Dziesiąt-
ka Babicka został przyjęty przez 
mieszkańców gminy?

MZ: Bardzo entuzjastycznie. Dużo 
osób i  firm z  terenu Gminy Stare Ba-
bice włączyło się w  organizację biegu. 
Ogromne podziękowania należą się 

z  pewnością przedstawicielom Policji, 
strażakom z  OSP w  Starych Babicach 
i  z  Borzęcina Dużego, jak również wo-
lontariuszom ze Stowarzyszenia Od-
krywamy Świat. Gdyby nie ich pomoc, 
nie byłoby mowy o  profesjonalnej or-
ganizacji tak dużej imprezy. W  gronie 
Sponsorów i  Partnerów biegu znalazło 
się blisko 20 firm z terenu naszej gminy 

i okolic, które wsparły wydarzenie rze-
czowo, bądź pieniężnie – świadczy to 
o bardzo dużym zainteresowaniu Dzie-
siątką Babicką. Co więcej, na organizacji 
biegu skorzystali nasi lokalni przedsię-
biorcy, których oferta w  dniu imprezy 
przyciągnęła wielu klientów. W  strefie 
startu/mety pojawiło się bardzo wielu 
kibiców, którzy dopingowali zawod-
ników i  wspólnie świętowali sukcesy 
biegowe najbliższych im osób. Cieszę 
się, że dzień biegu stał się u nas małym 
świętem, w którym tak licznie uczestni-
czyli nasi mieszkańcy. 

GB: W  tym roku limit zawodni-
ków zwiększony został do 600 osób. 
Dlaczego?

Radosław Karpiński: W zeszłym 
roku pierwotnie ustaliliśmy, że li-
mit liczby uczestników wyniesie 400 

osób. Jednak w  niespełna tydzień 
po uruchomieniu zapisów mieliśmy 
komplet chętnych, a  kolejni biegacze 
dopytywali się o  możliwość wpisa-
nia ich na listę. Z  tego względu w  1. 
Dziesiątce Babickiej zwiększyliśmy li-
mit zawodników do 500 osób, z kolei 
w  obecnym roku podwyższyliśmy do 
600. Tylu uczestników spodziewamy 
się w dniu imprezy na starcie. A może 
w  kolejnych latach jeszcze ten limit 
rozszerzymy? Zobaczymy jak impreza 
będzie się dalej rozwijać, ale wszystko 
wskazuje na to, że bieg ten może stać 
się największym wydarzeniem sporto-
wym w całym Powiecie Warszawskim 
Zachodnim. 

GB: Czego nowego, względem 
ubiegłego roku, mogą spodziewać 
się uczestnicy biegu?

RK: Po pierwsze w  tym roku bieg 
Dziesiątka Babicka zostanie uatrak-
cyjniony o ofertę skierowaną do dzieci 
i młodzieży do lat 16. Zorganizujemy 
biegi uliczne pod nazwą Młode Babice 
Biegają, w których wezmą udział naj-
młodsi fani biegania z  terenu naszej 
gminy. Młodzi zawodnicy będą ścigać 
się na dystansach 300, 600 oraz 1000 
metrów. Oprócz tego biegacze mogą 
liczyć na jeszcze sprawniejsze roz-
wiązania organizacyjne, które planu-
jemy wdrożyć. Działamy w  kierunku 
profesjonalizacji tej imprezy, dlatego 
już od pierwszej edycji postaraliśmy 
się o  atestację PZLA, pacemakerów, 
punkty kibicowania, itd. W  tym roku 
także planujemy zaskoczyć uczestni-
ków kilkoma nowymi pomysłami. Na 
strefę startu/mety zapraszamy także 
tych mieszkańców gminy, którzy nie 
biegają – zapewniamy, że atrakcji nie 
zabraknie.

GB: Bardzo dziękujemy za rozmo-
wę. Życzymy kolejnych sukcesów i tego, 
aby bieg Dziesiątka Babicka rozwijał się 
co najmniej tak dynamicznie jak do tej 
pory.

RozMaWiała: ack 

FoTo: FoToMaRaTon.PL
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W  artykule „Otwarte Mistrzostwa Warszawy w  Taekwondo”, zamieszczonym w  Gazecie Babickiej  
Numer 1 (245) ze stycznia 2017 r., omyłkowo zostały opublikowane zdjęcia z Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
2016, nie nawiązujące do treści artykułu. Za pomyłkę bardzo przepraszamy. Redakcja GB.

Stare Babice Cup
Ponad osiemdziesięciu młodych 
zawodników trenujących taekwondo 
olimpijskie rywalizowało w sobotę 
14 stycznia w turnieju Stare Babice 
Cup. 

Turniej był 1. edycją wiosennej rundy 
Grand Prix Kolor-Graf, stanowił okazję 
do rywalizacji w 2017 r. dla najmłodszych 
zawodników w wieku 8 i 9 lat (Żaków) 
oraz 10 i 11 lat (Młodzików). Turniej ro-
zegrano na sali gimnastycznej babickiej 
szkoły podstawowej na trzech specjalnie 
przywiezionych z AZS AWF w Warszawie 
matach. Rywalizację sportową prowa-
dzono zgodnie z regulaminem Polskiego 
Związku Taekowndo Olimpijskiego. Nad 
jej prawidłowym przebiegiem i pracą dzie-
sięciu sędziów czuwała Sędzia Główna 
Turnieju Anna Rapita.

Dzieci rywalizowały w  konkuren-
cjach wszechstronnie sprawdzają-

cych ich sprawność i umiejętności. Od  
2017 r. według najnowszych zasad w kon-
kurencjach taktycznych Żaki (8 – 9 lat) 
mogły toczyć walki bez kontaktu na 
głowę, a Młodzicy (10 – 11 lat) z kontak-
tem na głowę. Dla wielu zawodników  
był to pierwszy turniejowy sprawdzian 
ich umiejętności taktycznych. Zanim  
rozegrano konkurencje taktyczne, Żaki 
musiały sprawdzić się w konkurencji  
technicznej oraz sprawnościowej, a Mło-
dziki dodatkowo prezentowały swoją  
gibkość (konkurs „trzech szpaga- 
tów”).

Najlepsi w każdej konkurencji zawod-
nicy podzieleni poza kategoriami wa-
gowymi na chłopców i dziewczęta oraz 
dodatkowo w konkurencjach sprawno-
ściowych i taktycznych na kategorie wa-
gowe otrzymywali na podium medale, 
które wręczał honorowy gość turnieju – 

zastępca wójta Marcin Zając. W sumie 
w babickim turnieju wręczono 36 kom-
pletów medali.

Poza rywalizacją turniejową w ramach 
konkurencji taekwondo wszystkie dzieci 
– również te które przyjechały kibico-
wać swojemu rodzeństwu czy kolegom, 
mogły sprawdzić się w zabawach spor-
towych przygotowanych przez Decath-
lon Bemowo i wolontariuszy z Babickiej 
Sekcji Taekwondo. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się: skakanie na ska-
kance, kręcenie hula-hop i przysiady na 
piłce. Stare Babice Cup to turniej, 
który ma szanse na stałe wpisać się 
w kalendarz imprez sportowych ta-
ekwondo i z roku na rok się rozwijać, 
dlatego już dziś rozpoczęliśmy prace 
nad kolejną edycją.

TeksT/FoTo: MaRcin sadoWski
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Szanownej Pani
Irenie Sotomskiej

Skarbnikowi Gminy Stare Babice
oraz Jej bliskim 

wyrazy szczerego współczucia  
i słowa wsparcia

z powodu śmierci

MAMy

składa Wójt Krzysztof Turek  
wraz z pracownikami

Urzędu Gminy Stare Babice

Szanownej Pani 
Hannie Krzywickiej

oraz Jej bliskim  
najgłębsze wyrazy współczucia  

i słowa otuchy
z powodu śmierci

MAMy

składa Wójt Krzysztof Turek
 z pracownikami Urzędu Gminy 

Stare Babice

Szanownemu Panu
Kazimierzowi Steciowi

oraz Jego bliskim  
wyrazy głębokiego   
żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMy
składają Wójt Krzysztof Turek  

i pracownicy
Urzędu Gminy Stare Babice

zaRząd TRansPoRTU MiejskieGo W WaRszaWie inFoRMUje
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obWieszczenie 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 
1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:

uchwały nr 196/16 z 21 listopada 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Mazowieckiego,

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka 
Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za 
pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski 
w postaci graficznej, należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 
w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

lub na adres e-mail: 
zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i  imię albo nazwę, adres 
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek 
Województwa Mazowieckiego.

Adam Struzik
 (-)

Marszałek  
Województwa Mazowieckiego

⩫ 
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym           
w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 
(tel. 22 728 22 83, 22 728 22 59) ogłasza,                
że dnia 7 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00                        
w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim mającego siedzibę przy                            
ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4, odbędzie się 
druga licytacja nieruchomości należącej do: 
Agnieszka Rutkowska i Dariusz Rutkowski, 
stanowiącej nieruchomość gruntową 
zabudowaną położoną w Zaborowie (05-083) 
przy ul. Stołecznej 151 B, Feliksów, dla której Sąd 
Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
KWWA1G/00059271/6 
[NKW:WA1G/00059271/6].  

Suma oszacowania wynosi 709 000, 00 zł, zaś 
cena wywołania jest równa 2/3 sumy 
oszacowania i wynosi 472 666, 67zł. Licytant 
przystępujący do przetargu zobowiązany jest 
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, tj. 70 900,00 zł w gotówce lub                  
na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 47 
1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej                
w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie               
z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie 
mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu 
państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione                      
w tym artykule. 

⩫ 

PRACA!  
SZUKAM OPIEKUNKI DO DZIECI 

(2 dziewczynki: 3 lata oraz 1,5 roku) 
DORYWCZO na wypadek choroby dzieci 

oraz w wybrane weekendy. 
Zielonki - Parcela 

Tel. 505 451 541 

oGŁoSZeNIe PŁAtNe
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* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprzątamy teren
* kosimy trawę oraz wycinamy drzewa

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

  www.wita-joga.pl  
  tel. 534 537 842 

 

JOGA 
    Klasyczna i dynamiczna 

DIETETYK 
  Indywidualne diety i  
    porady żywieniowe 
 
 

Stare Babice 
ul. T. Kościuszki 20 lok. 2 
(200m od ul. Rynek)  
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Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

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

www.rensei.pl 

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

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

 
 Nowoczesne sale zajęciowe 
 Przyjazna atmosfera 
 Idealne warunki do nauki 

z 

 

 

 

` 

 

 

 

 

      ANGIELSKI 
NATIV SPEAKER ! 

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 

biuro@rensei.pl 

Umów się ! 
tel. 533 093 093 

KUP TANIEJ PRZED SEZONEM 
KOŁA LETNIE DO OPLA 

 felgi GM 4x100, ET 49, stalowe  

 opony BF Goodrich G-grip 195/65/15, 2014 r. 

 Gratis kołpaki i opony zimowe ! 

tel. 502 424 208 (po godz.18:00) 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
W W W . S K P - B A B I C E . P L

18-19 marca przyjedź na darmowe sprawdzenie swojego pojazdu po zimie

   SKUP AUT  
    sprawnych oraz 
      uszkodzonych 
     
    tel. 503 342 005 
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

sala zabaw 
dla dzieci

restauracja //  pizzeria //  kawiarnia
ul .  Warszawska 394 /  Zielonki-Wieś

DOSTAWA: 535 376 323 
z tą gazetą 10 % zniżki  

  

BIURO KSIĘGOWE
Hexus Profit Sp. z o.o.

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

tel. 605 606 590 www.hexusprofit.pl

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

Rabat 50% przez pierwsze 3 miesiące

To Miejsce czeka  
na TWoją RekLaMę

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

UBEZPIECZENIA  
  • komunikacyjne • majątkowe i OC dla firm  
  • mieszkaniowe • gwarancje 
  • turystyczne      ubezpieczeniowe  

503 936 249 
monikakurdej@wp.pl 

Facebook.com/Agencja.Magenta 

WIELE TOWARZYSTW • DOJAZD DO KLIENTA 


