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Spotkanie Noworoczne Seniorów Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek serdecznie zaprasza na Spotkanie  Noworoczne Seniorów Gminy 
Stare Babice, które odbędzie się 10 lutego 2018 r. (sobota) o  godzinie 
14:00 w  Auli Widowiskowej w  budynku Szkoły Podstawowej w  Zielon-
kach-Parceli (ul. Południowa 2). W  programie  wystąpią: dzieci z Przed-
szkola w Starych Babicach, Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego 
i  Chór „Babiczanie” pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego, Zespół 
„Sami Swoi” z  Borzęcina Dużego, Klub Seniora „Nadzieja”, Ożarowskie 
Kumoszki, Kapela z Uśmiechem.

Szanowni Mieszkańcy!
Płaćcie podatki w  naszej gminie, to bardzo ważne dla nas wszystkich! 
Gmina ma wpływy z podatku PIT w wysokości 37,53% i 6,71% z podatku 
CIT. Te pieniądze będą przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje dla 
nas wszystkich: drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i inne udogodnienia.

Co zrobić, aby te pieniądze zostały w naszej gminie?
•  zameldować się w  Gminie Stare Babice (można to zrobić 

w urzędzie gminy przy ul. Rynek 21)
•  zaktualizować swoje dane za pomocą formularza ZAP-3 

wpisując w części B naszą gminę, jako miejsce zamieszkania 
(formularz składamy do właściwego urzędu skarbowego)

Dlaczego to takie ważne? Rocznie z powodu braku zameldowania lub nie-
zgłoszenia ZAP-3 do budżetu gminy nie trafia blisko 5 mln zł! Wspólnie 
zadbajmy o naszą przyszłość. To proste i nic nie kosztuje, a jak wiele może 
zmienić!

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Z nowym rokiem ruszamy z babickim niezbędnikiem! Już w kolej-
nym numerze Gazety Babickiej pokażemy, gdzie na terenie naszej 
gminy można dobrze zjeść lub zamówić catering. Zapraszamy wła-
ścicieli do zgłoszenia swoich lokali gastronomicznych na adres:  
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl do 15 lutego 2018 r.
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Budżet Gminy stare Babice na rok 2018
rada Gminy Stare Babice uchwaliła 21 grudnia 2017 roku 
Budżet Gminy na rok 2018. jest to kolejny budżet konty-
nuacji dynamicznego rozwoju babickiej gminy. odnoto-
wujemy zwiększenie środków finansowych, zarówno po 
stronie dochodów budżetu, które zaplanowano na ponad 
126 mln zł, jak i po stronie wydatków, które określono na 
ponad 146 mln zł. o komentarz do uchwały budżetowej 
poprosiliśmy Wójta Gminy Stare Babice krzysztofa turka. 
rozmawialiśmy nie tylko o tegorocznym budżecie, ale 
również o kierunkach rozwoju gminy, które zarysowały się 
w ostatnich latach.
dochody Budżetu Gminy – 
126 951 728 zł. Wydatki Budżetu 
Gminy – 146 577 810,70 zł. kwota 
deficytu – 19 626 082,70 zł

– Czy kwota planowanego de-
ficytu stanowiąca różnicę między 
dochodami i  wydatkami budżetu, 
w wysokości ponad 19,6 mln zł, nie 
stanowi niebezpieczeństwa dla fi-
nansów gminy?

– Nie ma takiego niebezpieczeń-
stwa. Deficyt zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu wolnych środków  
– w kwocie ponad 1,8 mln zł i ze sprze-
daży papierów wartościowych – w kwo-
cie blisko 17,8 mln zł. Dla przeciętnego 
„Kowalskiego” deficyt w  takiej wysoko-
ści byłby oczywiście problemem, ale dla 
naszej gminy nie stanowi on żadnego 
zagrożenia. Uwzględnijmy wzrost do-
chodów Budżetu Gminy Stare Babice 
w ciągu ostatnich lat: w 2015 r. docho-
dy budżetu wyniosły ponad 80 mln zł, 
w 2016 r. – ponad 98 mln zł, w 2017 – 
ponad 107 mln zł, a w 2018 r. – ponad 
126 mln zł. Dynamika wzrostu docho-
dów budżetu wynosi około 20% rocznie. 
Doświadczenia lat ubiegłych pozwalają 
nam optymistycznie patrzeć w  przy-
szłość. Podjęte kredyty stanowiące de-
ficyt nie służą bieżącym wydatkom, ale 
przeznaczone są na inwestycje, które 
przyczynią się do dalszego zwiększenia 
dochodów budżetu gminy. Nasze dzia-
łania finansowe są dobrze zaplanowane 
pod kątem menadżerskim.

– Od lat największą pozycją 
wśród wydatków budżetu gminy 
jest dział „oświata i  wychowanie”, 
na ten cel zaplanowano ponad 45 

mln zł. Co powoduje konieczność 
wydatkowania tak dużych sum?

– Kanclerz  Jan Sariusz Zamoyski, 
założyciel Zamościa i słynnej Akademii 
Zamojskiej, w akcie fundacyjnym uczel-
ni napisał „takie będą Rzeczypospolite, 
jakie młodzieży chowanie”. My staramy 
się tę złotą sentencję stosować w prak-
tyce. Oświata jest naszym oczkiem 
w głowie, o czym świadczą podejmowa-
ne w ostatnich latach inwestycje. Mam 
tu na myśli nie tylko nasz sztandarowy 
obiekt w Zielonkach-Parceli czyli szkołę 
podstawową na miarę XXI wieku, któ-
rej koszt wykonania z  halą sportową 
i ośrodkiem kultury wyniesie ponad 50 
mln zł, ale także inwestycje we wszyst-
kich szkołach naszej gminy. Zwróćmy 
uwagę na to, że w ostatnich latach na in-

westycje i remonty gminnych placówek 
oświatowych wydaliśmy w sumie blisko 
15,5 mln zł: najwięcej na Szkołę Pod-
stawową w  Starych Babicach – ponad 
9,8 mln zł, na ZSP w Borzęcinie Dużym 
ponad 3,8 mln zł, a na Szkołę Podstawo-
wą w Koczargach Starych z oddziałami 
gimazjalnymi ponad 1,7 mln zł. Poziom 
wydatków na oświatę określony w  te-
gorocznym budżecie jest konsekwencją 
wcześniejszych działań.

Chciałbym zwrócić uwagę Czytel-
ników na to, że w  naszych szkołach 
stosujemy nowatorski program eduka-
cyjny. Od roku szkolnego 2017/2018 
we wszystkich gminnych placówkach 
finansujemy dodatkowe godziny języka 
angielskiego, języka niemieckiego, ma-
tematyki i wychowania fizycznego. 
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Wiele środków w  tegorocznym bu-
dżecie, zarezerwowanych na oświatę 
pochłoną dalsze inwestycje. Na dokoń-
czenie kompleksu budynków Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli, hali 
sportowej i  ośrodka kultury przezna-
czymy ponad 7 mln zł. Modernizowane 
będzie także drugie piętro budynku SP 
w  Starych Babicach (300 tys. zł), wy-
konamy ponadto dla tej szkoły projekt 
szatni, w której szafki na ubrania będą 
miały wszystkie dzieci. Wykonamy tak-
że przebudowę parkingu przy ZSP w Bo-
rzęcinie Dużym (240 tys. zł), planujemy 
również sporządzić dokumentację prze-
budowy instalacji wodociągowo-kana-
lizacyjnej w budynku ZSP w Borzęcinie 
Dużym. Gros środków z  tego działu 
przeznaczamy na wynagrodzenia na-
uczycieli ze szkół i  przedszkoli, oraz 
wynagrodzenia innych pracowników 
placówek oświatowych. W  skali naszej 
gminy, łącznie ze składkami, wynagro-
dzenia te wyniosą ponad 20,8 mln zł.

– Wielu mieszkańców Gminy Sta-
re Babice codziennie dojeżdża sa-
mochodami do Warszawy. Tę grupę 
osób bardzo interesuje to, co zmie-
ni się na gminnych drogach. Jakie 
środki przewidziano na inwestycje 
drogowe w tegorocznym budżecie?

– Pamiętajmy, że na terenie gminy 
mamy trzy kategorie dróg i w związku 
z tym trzech zarządców: drogi gminne, 
powiatowe i wojewódzkie. My odpowia-
damy oczywiście za drogi gminne, na 
ten dział w tegorocznym budżecie prze-
znaczyliśmy ponad 14,3 mln zł. Co roku 
dofinansowujemy także modernizację 
dróg powiatowych i  wojewódzkich, 
a także modernizację skrzyżowań dróg 
powiatowych z wojewódzkimi. Dla przy-

kładu podam, że w tegorocznym budże-
cie zaplanowaliśmy wydanie 2 mln zł na 
współfinansowanie modernizacji drogi 
powiatowej – ul. Izabelińskiej. Chciał-
bym zauważyć, że w  ostatnich latach 
na przebudowę dróg wydaliśmy ponad 
15 mln zł, zaś na remonty ponad 4,5 
mln zł. Aktualnie rozpoczynamy reali-
zację Gminnego Programu Drogowego 
– w ciągu 5 lat planujemy modernizację 
38 ulic. Program wyraźnie przyśpieszy 
po zakończeniu inwestycji oświatowej 
w Zielonkach Parceli.

Gminny Program drogowy 
przewiduje modernizację 38 ulic 
w ciągu 5 lat! 

W tym roku środki finansowe prze-
widziane w budżecie gminy pozwolą na 
wykonanie wielu projektów i inwestycji 
drogowych. Zaplanowaliśmy m.in.: wy-
konanie projektu dwóch rond na skrzy-
żowaniu ulic: Warszawskiej i Białej Góry 
oraz Warszawskiej i Południowej. Mam 
nadzieję, że w  br. uda się rozpocząć 
prace budowlane na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i  Południowej. Ponadto 
planujemy wykonanie projektu przebu-
dowy skrzyżowania ulic Warszawskiej 
i Reymonta, w sąsiedztwie supermarke-
tu Lidl (100 tys. zł). Zaplanowano także 
wykonanie przebudowy ul. Pohulanki 
w  Starych Babicach na odcinku od ul. 
Sienkiewicza do ul. Zielonej wraz ze 
skrzyżowaniami z  drogami poprzecz-
nymi, na tę inwestycję zarezerwowano 
ponad 3,1 mln zł. Planujemy ponadto: 
wykonanie ul. Jakubowicza w Lipkowie 
i  przebudowy ul. Szymanowskiego na 
odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. 
Ciećwierza w Klaudynie (1mln 680 tys. 
zł), przebudowę ul. Prokofiewa w Klau-

dynie (1 mln zł), przebudowę skrzyżo-
wania ulic Warszawskiej z Piłsudskiego 
przy Hotelu „Splendor” (1 mln 300 tys. 
zł), wykonanie drogi gminnej oznaczo-
nej w Miejscowym Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego Blizne Łaszczyń-
skiego jako 3KDL (640 tys. zł). 

Współpraca samorządów 
różnego szczebla daje korzyści 
wszystkim mieszkańcom tych 
terenów…

– Wspominał Pan Wójt także 
o współfinansowaniu inwestycji do-
tyczącej dróg ponadgminnych?

– Tak, przykładem działań naszego 
samorządu w  tym zakresie jest ul. Iza-
belińska w  Starych Babicach, która jest 
drogą powiatową. Jak wspomniałem, na 
to zadanie zarezerwowaliśmy w budżecie 
gminy 2 mln zł. Cała inwestycja powiato-
wa obejmuje rozbudowę dłuższego ciągu 
dróg tj. ul. Izabelińskiej w  Gminie Stare 
Babice i ul. Sienkiewicza w Gminą Izabe-
lin (dł. ok. 3.370 mb.), oraz ul. 3 Maja (dł. 
ok. 1.000 mb.) w  gm. Izabelin. Nakłady 
na tę inwestycję wyniosą ogółem 17 mln 
500 tys. zł, z  czego Powiat Warszawski 
Zachodni wyda 8 mln 300 tys. zł, a sumę 
9 mln 200 tys. zł. stanowią dotacje z gmin 
oraz z programu pn. Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Dróg Lokalnych. Warto 
podkreślić, że Samorząd Mazowsza udzie-
lił na tę inwestycję dotacji w wysokości 4 
mln 200 tys. zł. Jest to przykład dobrego 
wspólnego działania samorządów różne-
go szczebla, które porozumiewają się, aby 
wykonać potrzebne inwestycje drogowe. 
Niestety czasem na przeszkodzie realiza-
cji inwestycji pojawiają się nieprzewidzia-
ne trudności.

– Jakie trudności ma Pan na myśli?
– Jest to lawinowy wzrost cen in-

westycji drogowych w  Polsce. Odnoto-
wujemy wzrost kosztów budowy dróg 
o  ponad 100%! Inwestycje drogowe 
stały się obecnie rynkiem wykonawcy, 
a nie rynkiem inwestora. Wspomniana 
wspólna inwestycja samorządów mia-
ła być wykonana w  ub. roku. Niestety 
kwoty wyłonione w  przetargach, któ-
rych zażądali wykonawcy dróg spowo-
dowały, że zarówno budżety gmin, jak 
i budżet powiatu nie mogły ich udźwi-
gnąć. Mam nadzieję, że uda się zreali-
zować tę inwestycję w br. Modernizacja 
tego ciągu dróg jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom naszych gmin.
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– Jakie jeszcze inwestycje dro-
gowe na terenie naszej gminy, będą 
w tym roku projektowane?

– Zaplanowaliśmy wykonanie wielu 
projektów. Oprócz tych, które wymieni-
łem powyżej są to m.in. zadania doty-
czące przebudowy ulic: Lutosławskiego 
i Ekologicznej w Klaudynie, Trakt Kró-
lewski i Klonowej na odcinku od ul. Spa-
cerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Aka-
cjowej w Koczargach Starych, ul. Bugaj 
w  Koczargach Nowych, ul. Andersa 
w  Janowie, ul. mjr. Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” w  Starych Babicach 
i  Latchorzewie, odwodnienie i  chod-
nik na ul. Okulickiego, ul. Orzechowej 
w Koczargach Starych wraz z oświetle-
niem. Na wykonanie tych projektów 
zarezerwowaliśmy w budżecie ponad 1 
mln 180 tys. zł.

– Z  tematem modernizacji dróg 
wiąże się zawsze zagadnienie 
oświetlenia ulic. Jakich inwestycji 
możemy się spodziewać w  tym za-
kresie?

– W Budżecie Gminy zaplanowaliśmy 
środki (869 tys. zł) na realizację budo-
wy oświetlenia w następujących ulicach: 
Krótkiej i  Krętej w  Starych Babicach, 
Zielonej (od ul. Pohulanka do ścieżki ro-
werowej), Kościuszki na odcinku od ul. 
Prusa do ul. Kochanowskiego oraz od ul. 
Kraszewskiego do ul. Reja w Bliznem Ja-
sińskiego, Warszawskiej „(ABC)” w Woj-
cieszynie, Krętej w  Zielonkach-Parceli 
do ul. Piaskowej, Reja w Bliznem Jasiń-
skiego na odcinku od ul. Słowackiego 
do końca ulicy. Planujemy moderniza-
cję oświetlenia rynku w  Starych Babi-
cach (200 tys. zł), wykonanie projektów 
oświetlenia skweru za przedszkolem 
przy ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskie-
go i Łaszczyńskiego (35 tys. zł) oraz pro-
jektowanego placu zabaw w Klaudynie.

Fundusze Europejskie i inne 
środki zewnętrzne pomagają 
w rozwoju babickiej gminy

– Rozmawiając o Budżecie Gminy 
warto abyśmy wspomnieli o  docho-
dach budżetu związanych z  fundu-
szami europejskimi, o dotacjach ce-
lowych i innych środkach zewnętrz-
nych. Gmina ma dobre doświadcze-
nia w tym zakresie?

– To prawda. Gmina w  ubiegłych 
latach bardzo efektywnie pozyskiwała 
środki z  Unii Europejskiej, jest bez-

sprzecznym liderem w Polsce w tej dzie-
dzinie. Dla przykładu podam, że nasz 
największy, co do wartości, zrealizowa-
ny projekt pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Stare Babice” uzyskał dofinansowanie 
w  wysokości ponad 102 mln zł, a  jego 
całkowita wartość wyniosła 191 mln zł. 

Aktualnie realizowane są dwa duże, 
istotne dla naszej gminy projekty: kolej-
ny III etap „Uporządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej” o  wartości ponad 
51 mln zł (dofinansowanie blisko 26 
mln zł) oraz projekt polegający na wy-
posażeniu Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w  Zielonkach-Parceli o  war-
tości ponad 4 mln zł (dofinansowanie 
2,3 mln zł). Realizujemy również mniej-
sze projekty dotyczące: cyfrowych usług 
elektronicznych oferowanych przez 
urząd gminy, wdrażania instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych dla Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, kompleksowej ochrony bio-
różnorodności w  zakresie fauny i  flory 
z  elementami edukacji ekologicznej, 
oraz partnerstwa strategicznego w  za-
kresie współpracy szkół. Wszystkie te 
projekty, dzięki dofinansowaniu, two-
rzą element dochodów budżetu gminy 
i są dla nas bardzo cenne.

– Omówmy pokrótce zagadnienie 
bezpieczeństwa mieszkańców gmi-
ny i zapisy w Budżecie Gminy w tej 
dziedzinie…

– Na zadania w zakresie bezpieczeń-
stwa publicznego i ochronę przeciwpo-

żarową przeznaczono w budżecie na rok 
2018 ponad 1 mln 300 tys. zł. Zaplano-
wano m.in.: rozbudowę systemu moni-
toringu na terenie gminy i doposażenie 
go w  kamery wysokiej rozdzielczości, 
rozwinięcie działalności Straży Gminnej 
i dopłaty do służb ponadnormatywnych 
dla policjantów oraz rozbudowę syste-
mu wczesnego ostrzegania i alarmowa-
nia ludności gminy o  zagrożeniach. 72 
tys. zł przeznacza się na różnorodne 
działania Obrony Cywilnej. Planujemy 
także pomóc w  nabyciu samochodu – 
drabiny dla jednostki OSP Stare Babice.

Warto przypomnieć, że ostatnie 
lata obfitowały w  inwestycje dotyczące 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Wybudowano strażnicę OSP w Borzęci-
nie Dużym za kwotę ponad 1,3 mln zł 
i dofinansowano budowę strażnicy OSP 
Stare Babice w kwocie ponad 0,4 mln zł. 
Współfinansowaliśmy także zakup wo-
zów bojowych dla naszych straży i wiele 
sprzętu dla potrzeb ratownictwa drogo-
wego. W  latach 2016-2017 wykonano 
monitoring gminy za kwotę ponad 1 
mln zł. Ogółem w minionych latach wy-
dano na inwestycje w  zakresie bezpie-
czeństwa (łącznie z pożyczkami) ponad 
3,2 mln zł. 

W tegorocznym budżecie 
zwiększono środki na zadania 
społeczne

– Pomówmy teraz o  sprawach 
społecznych. Czy większy budżet to 
także więcej środków finansowych 
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na zajęcia sportowe i kulturalne re-
alizowane przez organizacje poza-
rządowe?

– Tak jest w  istocie. W  budżecie 
gminy na 2018 rok zwiększono środki 
finansowe przekazywane rokrocznie 
w ramach dotacji na zadania z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. Na tę działal-
ność przewidzieliśmy w roku bieżącym 
około 200 tys. zł. Większość pienię-
dzy z  tej puli przeznaczamy na zajęcia 
sportowe dla dzieci i  młodzieży, któ-
re organizowane są w  ramach klubów 
sportowych działających na terenie 
gminy. Tam młodzież może rozwijać 
swoje umiejętności w różnych dyscypli-
nach np. w: piłce nożnej, jeździectwie, 
badmintonie, akrobatyce, motocrossie 
i judo. Młodzi adepci sportu oprócz szli-
fowania formy na treningach startują 
również w  lokalnych i  ogólnopolskich 
zawodach, często zdobywając wysokie 
pozycje, o  czym na bieżąco informuje-
my na naszych stronach internetowych 
i w „Gazecie Babickej”.

– Oczywiście, to wszystko po-
wyższe przeznaczone jest dla mło-
dzieży. A jaką ofertę gmina kieruje 
do seniorów?

– Podobnie, jak w zakresie sportu dla 
dzieci i  młodzieży, zwiększono także 
w  tegorocznym budżecie środki finan-
sowe na działania w  zakresie kultury. 
Wiele zadań z  tego działu przeznaczo-
nych jest m.in. dla seniorów. Należy tu 
wymienić realizowane w roku ubiegłym 
i  planowane w  roku bieżącym m.in.: 
starobabickie opowieści historyczne, 
działalność orkiestry dętej, dwóch chó-

rów, cykl „Aktywny i kulturalny senior”. 
Seniorzy idąc w  ślady młodych spor-
towców także dbają o swoją kondycję w: 
nordic walking, gimnastyce rekreacyj-
nej, jodze czy gimnastyce na basenie. 
Otrzymują również wsparcie organi-
zacyjne i finansowe ze strony GOPS-u. 
Organizowane są spotkania klubu se-
niora, spotkania poetyckie, andrzejko-
we, wigilijne czy noworoczne, a  także 
współfinansowane są wyjazdy do kin, 
teatrów oraz wycieczki po Polsce. Senio-
rzy znajdą na pewno coś interesującego 
dla siebie w  wydarzeniach artystycz-
nych przeznaczonych dla szerszej pu-
bliczności, mam tu na myśli m.in.: spo-
tkania twórcze „Ot-warte”, scenę letnią 
i festiwal „W Krainie Chopina”.

– Na terenie gminy mamy piękny 
park, skwery, kilka placów zabaw 
i  siłownie zewnętrzne. Czy planu-
je się również budowę następnych 
miejsc przyjaznych mieszkańcom?

– Mamy obecnie na terenie gminy 
Stare Babice 9 publicznych placów za-
baw i  7 siłowni zewnętrznych. Pragnę 
wspomnieć także o  babickim parku, 
który zdobył w  październiku ub. roku 
nagrodę w  Konkursie Towarzystwa 
Urbanistów Polskich na „Najlepiej 
Zorganizowaną Przestrzeń Publiczną 
w Polsce”. Ludzie potrzebują miejsc do 
aktywnego wypoczynku i regeneracji sił 
życiowych. Dlatego też zaplanowaliśmy 
w  budżecie wydatki na wykonanie no-
wych placów zabaw: w Klaudynie i Sta-
rych Babicach. Doposażymy także plac 
zabaw w  Mariewie i  zagospodarujemy 
teren wokół drugiego stawu przy Placu 

Chopina, przeprowadzimy również do-
posażenie siłowni w Bliznem Jasińskie-
go i w Wojcieszynie.

– W  tym roku rozpoczynamy na 
naszym terenie akcję „Lato w Gmi-
nie”?

– To prawda. W lipcu br. planujemy 
organizację akcji „Lato w Gminie”. Pro-
jekt zakłada w  swojej ofercie różnego 
rodzaju zajęcia sportowe, artystyczne, 
kulturalne, projekcje filmowe, wycieczki 
autokarowe i piesze na terenie Warsza-
wy, gminy i okolic. Zajęcia stacjonarne 
i  sportowe odbywać się będą w  Szkole 
Podstawowej w Zielonkach Parceli oraz 
w  obiektach GOSiR Stare Babice. We 
wrześniu 2017 r. poproszono rodziców 
o złożenie wstępnych deklaracji uczest-
nictwa, celem oszacowania przybliżonej 
liczby zainteresowanych dzieci – wpły-
nęło 435 deklaracji. Obecnie projekt 
jest w toku – tworzy się program zajęć, 
poszukiwane są osoby chętne do współ-
pracy, przygotowywane są dokumenty 
związane z  realizacją akcji itp. Zgła-
szanie dzieci przewidziane jest w  póź-
niejszym terminie – przeprowadzona 
zostanie akcja informacyjna poprzez 
ogłoszenia o akcji w placówkach oświa-
towych jak i  na stronie internetowej 
gminy.

ten rok będzie obfitował 
w wydarzenia kulturalne 
i patriotyczne…

– Ten rok rozpoczął się w babic-
kiej gminie z dużą pompą. 10 stycz-
nia odbył się koncert noworoczny 
pt. „Wspólne Kolędowanie”, na któ-
ry przybyło do nowej sali koncerto-
wej w Zielonkach-Parceli około 500 
mieszkańców gminy. Czy cały rok 
będzie pod znakiem kultury?

– Pierwszym dużym wydarzeniem 
kulturalnym na naszym terenie był 
koncert pn. „Wspólne kolędowanie” 
z Babicką Orkiestrą Dętą im. Krzyszto-
fa Pendereckiego, który odbył się w Auli 
Widowiskowej w  Zielonkach-Parceli. 
Wydarzenie cieszyło się ogromną po-
pularnością i  było transmitowane „na 
żywo” na gminnym koncie facebook. 
W planach mamy także zorganizowanie 
kolejnych koncertów m.in. w ramach fe-
stiwalu „W Krainie Chopina”, babickich 
potańcówek, koncertu „Przeboje wiecz-
nie młode”, w  którym wystąpią m.in. 
„Czerwone Gitary” i „Trubadurzy”. Zor-
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ganizujemy także koncert muzyki ta-
necznej, którego gwiazdą będzie Sławo-
mir Zapała ps. „Sławomir” – popularny 
piosenkarz rock-polo. 

W okresie letnim nie zabraknie wy-
darzeń, które będą się odbywały w  ra-
mach „Sceny Letniej” w  parku w  Sta-
rych Babicach. Pamiętamy oczywiście 
o  100-leciu odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, szczególnie uroczyście 
będą organizowane święta patriotycz-
ne m.in.: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej i Ofiar Katastrofy pod Smo-
leńskiem 15 kwietnia, uroczystości reli-
gijno-patriotyczne 30 września i Dzień 
Niepodległości 11 listopada. A  na za-
kończenie roku odbędą się tradycyjne 
„Mikołajki”. 

– Pozostaje mi tylko podzięko-
wać Panu Wójtowi za rozmowę i ży-
czyć pomyślnej realizacji wszyst-
kich budżetowych planów.

– Również dziękuję i na zakończenie 
mam apel do Wszystkich Czytelników 
„Gazety Babickiej”, a  szczególnie do 
nowych Mieszkańców Gminy Stare Ba-
bice. Dla pomyślnej przyszłości naszej 
gminy bardzo ważne jest utrzymanie 
jej dotychczasowego tempa rozwoju. 
Dlatego też zachęcam wszystkie osoby 
mieszkające w  Gminie Stare Babice do 
meldowania się na tym terenie, lub do 
zaznaczania w  dokumentach podatko-
wych miejsca zamieszkania w  naszej 
gminie. Dopełnienie tej prostej czyn-
ności powoduje, że bardzo wiele zależy 

od Państwa i możecie przyczynić się do 
dalszego rozwoju tych terenów. Proszę, 
abyście Państwo wzięli sobie do serca 
ten apel. Po dokonaniu tej formalno-
ści, Państwa podatki trafią do budżetu 
gminy, a  jak widzimy potrzeb i planów 
jest tu bardzo wiele. Kiedy w  budżecie 
znajdzie się odpowiednia pula środków 
finansowych, wówczas będziemy mogli 
wszystkie zamierzenia szybko i w pełni 
zrealizować. Serdecznie do tego zachę-
cam i apeluję – działajmy razem dla do-
bra babickiej społeczności. 

z WójtEM GMiny starE BaBicE  

krzysztoFEM turkiEM  

rozMaWiał Marcin łada

Foto: Pk

drodzy mieszkańcy,
Informujemy, że nastąpiła zmiana i sprawy związane z go-
spodarką odpadami obsługiwane są w pokoju nr 9 Urzędu 
Gminy w „starym” budynku przy ul. Rynek 32 (parter). Do 
spraw tych należą m.in.:

– aktualizacje deklaracji,
– zgłoszenie reklamacji,
– pobranie worków do segregacji,
–  uzyskanie informacji nt. opłat za śmieci
–  pobranie druków do opłat za śmieci,
– uzyskanie informacji o nr. ID,
– pobranie druków deklaracji
oraz pozostałe sprawy związane z gospodarowaniem od-

padami.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów znajdują się 
w korytarzu na parterze budynku, przy kancelarii urzędu. 
Dla łatwiejszej identyfikacji rejonów, przy harmonogra-
mach umieszczono wykaz miejscowości i ulic w porządku 
alfabetycznym.

Jednocześnie przypominamy, że do Państwa dyspozycji 
pozostają również 

telefony: 22/730 80 90; 506 587 282 
oraz e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl.

tEkst: roŚ

Szanowni mieszkańcy i Przedsiębiorcy!
Informujemy Państwa, że Urząd Gminy Stare Babice 
przeprowadza obecnie kontrole związane z  wytwa-
rzaniem odpadów komunalnych.

Kogo dotyczą kontrole?
– mieszkańców (osób fizycznych)  czy liczba osób 

zgłoszonych w złożonej deklaracji zgadza się ze stanem 
faktycznym oraz czy opłaty są wnoszone w terminach

– przedsiębiorców (osób, które mają zarejestrowa-
ną działalność gospodarczą na terenie gminy)  
czy działalność gospodarcza jest związana z wytwarza-
niem odpadów komunalnych i jeżeli tak, czy posiadają 
umowę z firmą odbierającą odpady oraz czy odpady po-
wstałe w wyniku działalności gospodarczej nie są mie-
szane z odpadami z gospodarstwa domowego

– inwestorów prowadzących budowy na terenie 
gminy  czy posiadają podpisane umowy na odbiór 
odpadów komunalnych z  uprawnionym podmiotem 
(z firmą zajmującą się odbiorem odpadów wpisaną do 
rejestru działalności na terenie gminy Stare Babice – 
wykaz takich firm jest dostępny w Urzędzie Gminy Sta-
re Babice oraz na stronie internetowej)  

Gdzie prowadzone są kontrole?
– w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej
– na placach budowy
– w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, sprawdzające, czy odpadów nie od-
dają podmioty nieuprawnione: firmy lub osoby nie-
zamieszkujące na terenie gminy Stare Babice.
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MOJE BABICE BUDUJĘ Z PIT-EM! 
MIESZKAŃCU GMINY STARE BABICE-  

PŁAĆ PODATKI TAM, GDZIE MIESZKASZ! 
 

To fakt! Liczba nowych inwestycji w gminie zależy 
m.in. od udziału w podatku dochodowym, który 
stanowi główne źródło dochodów gminy!  
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Palisz śmieci – trujesz dzieci
Spalając śmieci w domowych piecach i ko-
tłowniach trujemy siebie, sąsiadów oraz 
przyczyniamy się do pogorszenia jakości 
powietrza, którym oddychamy.

dlaczego nie wolno palić śmieci 
w domowych kotłach i piecach?
Ponieważ takie piece generują zbyt niską 
temperaturę, aby bezpiecznie spalać od-
pady! W trakcie spalania śmieci wydzie-
lają się niebezpieczne substancje i me-
tale ciężkie. Przenikają one do wnętrz 
naszych domów, wywołują alergie, cho-
roby układu oddechowego oraz nowo-
twory. Dodatkowo paląc śmieci w takich 
urządzeniach, skracamy ich żywotność 
oraz zapychamy komin. Może to być przy-
czyną zaczadzenia lub zapalenia się prze-
wodu kominowego.

Pamiętajmy! Na toksyny szczegól-
nie wrażliwe są dzieci!

zanieczyszczanie środowiska 
i powstawanie sMoGu
Uwalniane podczas spalania śmieci sub-
stancje toksyczne długo utrzymują się 
w lokalnym otoczeniu, zanieczyszczając 
wodę, ziemię oraz powietrze. Każdy, kto 
pali odpady, jest odpowiedzialny także za 
powstawanie smogu. W jego skład wcho-
dzą szkodliwe związki chemiczne: tlenek 
azotu i tlenek siarki, jak również pył za-
wieszony PM 2,5 i PM 10. Źródłem emisji 
tych substancji do powietrza, jest również 
spalanie w piecach paliw stałych o naj-
niższej jakości, m.in. węgla kamiennego, 
koksu opałowego, pelletu czy brykietu.

Palenie śmieci jest nielegalne 
i grozi karą grzywny. Jeśli masz 
pewność, że ktoś pali śmieci w do-
mowym kotle, reaguj! Zawiadom 
policję (tel. 997), lub straż gminną 
tel. 986, (22) 721 02 11 oraz (22) 722 
04 34. Od ubiegłego roku przepro-
wadzane są regularnie kontrole pa-
lenisk przez gminnych strażników. 
Podczas kontroli ujawniono kilka 
przypadków nielegalnego spala-
nia odpadów i mieszkańców uka-
rano mandatem karnym.

co robi gmina, 
aby poprawić 
jakość 
powietrza?
W 2018 roku gminni 
urzędnicy planują 
złożyć wniosek do 
programu organizo-
wanego przez Wo-
jewódzki Fundusz 
Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki 
Wodnej w Warsza-
wie pn: „Poprawa ja-
kości powietrza na 
terenie wojewódz-
twa mazowieckiego 
– ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń 
poprzez moder-
nizację kotłowni”. 
Oprócz tego plano-
wana jest również 
wymiana piecy opa-
lanych paliwem sta-
łym na opalane ga-
zem, olejem lub 
elektrycznych dofi-
nansowana ze środ-
ków własnych gminy. Taki program jest 
przygotowywany, więcej o nim napiszemy 
już w marcu.

Mamy stację pomiarową, 
kupimy kolejne
Dzięki inicjatywie gminy oraz samych 
mieszkańców wygraliśmy w konkur-
sie AVIVA czujnik pomiarowy pyłu PM 
10 oraz PM 2,5. Niezależnie od tego, 
gminni urzędnicy planują również za-
kup kolejnego  urządzenia. Obecnie 
trwają konsultacje dotyczące umiejsco-
wienia czujników. Dzięki temu urząd 
gminy będzie mógł informować spo-
łeczność za pośrednictwem strony in-
ternetowej o aktualnym stanie jakości 
powietrza.

działajmy odpowiedzialnie! 
Szanowni Mieszkańcy, apelujemy:
•	 kupujmy tylko certyfikowane paliwa 

dobrej jakości
•	 sezonujmy drewno
•	 w miarę możliwości wymieniajmy 

stare urządzenia grzewcze na nowo-
czesne

•	 dostosujmy moc urządzenia grzew-
czego do indywidualnego zapotrze-
bowania

•	 zmniejszajmy straty ciepła do oto-
czenia przez ograniczenie strat cie-
pła (poprawa termoizolacji)

•	 montujmy urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (OZE), np. 
pompy ciepła czy ogniwa fotowolta-
iczne.

oPrac.: uGsB

 Foto: Pk
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z nowym rokiem jaśniej!
Pod koniec 2017 roku uruchomiono dodatkowe oświetle-
nie w miejscowości Borzęcin mały przy ulicach przylegających 
do ul. kosmowskiej. Nowe lampy bez wątpienia poprawią 
komfort życia mieszkańców, warto jednak przy tej okazji napi-
sać kilka słów o procedurze instalacji i uruchamiania lamp. 

Prace w tym kierunku zapoczątkowali-
śmy wiosną 2015 roku. Przy przylegają-
cych do ul. Kosmowskiej ulicach:  Dzikiej 
Róży, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, 
Lawendy, Kwiatów Polnych w ostatnich 
latach powstało małe osiedle domów jed-
norodzinnych. Dodatkowo przy ul. Dzikiej 
Róży znajduje się pętla autobusowa i przy-
stanek linii L6. Mimo istniejących słupów 
energetycznych, cały ten obszar był jednak 
pozbawiony oświetlenia. Po konsultacjach 
z sołtysami i mieszkańcami, postanowi-
liśmy zgłosić zadanie pn. „Rozbudowa 
oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały 
przy ul. Kosmowskiej oraz ulicach do niej 
przylegających” do budżetu partycypa-
cyjnego, który w 2015 roku był dla gminy 
pewną nowością. 

Po weryfikacji wniosku Gminna Komi-
sja ds. Budżetu Partycypacyjnego wska-

zała, że zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa trzeba: 
1) uzyskać zgodę zakładu energetycz-

nego na montaż lamp na istniejących 
słupach, 

2) wykonać projekt oświetlenia, co po-
trwa kilka miesięcy i wygeneruje do-
datkowe koszty, ok. 30 000 zł.
Dopiero wtedy będzie można przystą-

pić do montażu. Pewne było, że czas peł-
nej realizacji zadania tj. sporządzenie pro-
jektu i wykonanie oświetlenia przekroczy 
rok budżetowy. Dodatkowo, ze złożonego 
wniosku, trzeba wyłączyć ulicę Kosmow-
ską, gdyż ta administracyjnie położona jest 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (nie-
zgodność z regulaminem budżetu party-
cypacyjnego  –  zatem o oświetlenie ulicy 
Kosmowskiej można ubiegać się w ra-
mach innej procedury). Zasadnym była 

więc zmiana nazwy zadania na „Wyko-
nanie projektu rozbudowy oświetlenia 
w miejscowości Borzęcin Mały przy ulicach 
przylegających do ulicy Kosmowskiej.”  Tak 
też uczyniliśmy. Zadanie tej treści możliwe 
było do realizacji z budżetu partycypacyj-
nego w roku budżetowym 2016.

od projektu do świecących 
lamp droga daleka...
Po kolejnych rozmowach w urzędzie gminy 
wójt wskazał, że jeżeli projekt zostanie po-
myślnie zrealizowany w ramach budżetu 
partycypacyjnego, na wykonanie lamp 
(jeśli nie wszystkich to przynajmniej czę-
ści) gmina poszuka pieniędzy w budżecie 
ogólnym. Potrzebna była kwota ok. 110 
tys. zł. W tzw. międzyczasie pracownicy 
urzędu gminy wystąpili do zakładu ener-
getycznego z zapytaniem, czy wyrazi zgodę 
na montaż lamp na istniejących słupach. 

O dziwo, w pierwszej wersji zakład ener-
getyczny taką prośbę odrzucił! Po kolejnych 
prośbach jednak wyraził zgodę wskazu-
jąc, że wymagana jest z tego tytułu opłata 
za umieszczenie lampy na każdym słu-
pie w kwocie 2,50 zł netto/słup co miesiąc. 
Chcąc doprowadzić zadanie do końca, gmina 
musiała zgodzić się na stawiane warunki.

W 2016 roku wykonano dokumenta-
cję techniczną wraz z pozwoleniem ze 
Starostwa Warszawskiego Zachodniego 
na realizację budowy oświetlenia. Na po-
czątku lipca 2017 roku, po rozstrzygnięciu 
przetargu na budowę oświetlenia, rozpo-
częto prace montażowe, które zakoń-
czyły się w połowie września. W trakcie 
odbiorów i prób uruchomienia oświetle-
nia ulicznego przez zakład energetyczny 
ujawniony został błąd w warunkach tech-
nicznych, które zakład wydał. Niestety, 
naprawienie tej pomyłki wymagało czasu 
i wielu starań, co skutkowało tym, że część 
oświetlenia uruchomiona została dopiero 
na początku grudnia, a pozostała część 
14 grudnia 2017 roku.

Przykład tego zadania pokazuje, 
jak z pozoru proste zadanie (mamy 
słupy, więc wystarczy tylko powie-
sić lampy), w świetle obowiązują-
cych przepisów może się skompliko-
wać i rozciągnąć w czasie. Rzuca też 
światło na skalę potrzebnych prac 
wykonanych przez urząd gminy tylko 
przy jednym z realizowanych zadań.

tEkst: krzysztoF szuBa – 

radny GMiny starE BaBicE

Foto: uGsB

Brak zgody zakładu energetycznego na montaż lamp na istniejących słupach oznaczałby konieczność 
posadowienia kolejnych słupów i co za tym idzie – zgody właścicieli gruntów i szereg innych formalności

gmina, urząd, teren
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Historia jednego zdjęcia  
– mateusz Szelenbaum
Wśród wielu ważnych zeszłorocznych wydarzeń warto 
wspomnieć zjazd rodu Szelenbaum. dlaczego odbył się 
właśnie w 2017 roku? jak zaczęło się poszukiwanie przod-
ków i tworzenie drzewa genealogicznego tej rodziny? czy 
papier jest trwalszy od pamięci komputera? Na te pytania 
odpowiedziały: małgorzata dawidowska z d. Szelenbaum 
oraz Alicja Szelenbaum (z d. Szelenbaum, która wyszła za 
mąż za tadeusza Szelenbaum – to jedno z siedmiu mał-
żeństw w rodzie i tym samym w Polsce, gdzie kobieta no-
sząca nazwisko rodowe Szelenbaum poślubiła mężczyznę 
o tym samym nazwisku).
Prolog. Wiosną 1817 roku Benno Schel-
lenbaum z żoną Euphrosiną oraz czwórką 
dzieci: Marią, Anną, Kordulą i 14-mie-
sięcznym Mateuszem opuścili rodzinną 
wieś Irndorf (Wirtembergia, Niemcy) 
i wyruszyli w kierunku Polski, wówczas 
będącej pod rosyjskim zaborem. W 200. 
rocznicę tego wydarzenia, w 2017 roku 
zorganizowano w Starych Babicach zjazd 
rodu Szelenbaum: potomków Mateusza 
oraz jego pierwszej żony Marianny z Obe-
rmanów i drugiej żony Teresy z Franków. 

W grudniu 2017 roku spotykam się 
w  domu rodzinnym Szelenbaumów 
w Grotach (dziś to cześć dzielnicy Be-
mowo m.st. Warszawy) z Alicją Szelen-
baum (której nazwisko rodowe również 
brzmi Szelenbaum) oraz Małgorzatą Da-
widowską z d. Szelenbaum. Wchodząc 
po schodach podziwiam zdjęcia przod-
ków i opisy wiszące na ścianach. Jesz-
cze większym zaskoczeniem jest tablica 
z drzewem genealogicznym wisząca w po-
koju gościnnym. Zajmuje całą ścianę i robi 
ogromne wrażenie.

Gazeta Babicka: Proszę powiedzieć, 
jak zaczęłyście Panie tworzyć drzewo ge-
nealogiczne?

Małgorzata Dawidowska: Ta histo-
ria zaczyna się od naszego pradziadka 
– Mateusza Szelenbauma, który zmarł 
w 1925 roku w Chrzanowie (wtedy gmina 
Blizne, dziś Warszawa, parafia Babice.) 
Jego ojcem był również Mateusz, który 
przybył do Polski w 1817 roku. Kilkana-
ście lat temu, kiedy zaczęłyśmy nasze po-

szukiwania, zasób archiwów był ograni-
czony. Swoje kroki skierowałam do parafii 
w Starych Babicach. Ówczesny proboszcz 
– ksiądz prałat  Jan Szubka, z życzliwo-
ścią mnie przyjmował i pozwolił przeglą-
dać kroniki metrykalne. Zajęło mi to kilka 
dni i wiele godzin pracy.  Dzięki temu zdo-
byłam m.in. akt ślubu z dnia 26 stycznia 
1869 roku pradziadka Mateusza Szelen-
bauma oraz Marcjanny Szarle. Pradzia-
dek podpisał się tam Matias Szelenban. 
Nazwisko zapisał tak, jak wymawiał i jak 
fonetycznie brzmi ono do tej pory w miej-
scowości, z której przybył z rodziną.

Alicja Szelenbaum: W tamtym cza-
sie – ponad 15 lat temu, trudno było od-
naleźć informacje o rodzinie. Informa-
cje dotyczące genealogii były skąpe. Fala 
szerszego zainteresowania w społeczeń-
stwie historią rodzin dopiero miała na-
dejść, a w konsekwencji być udostępniona 
w internecie. Dziś mogę powiedzieć, że 
to bardzo pożyteczne narzędzie, z któ-

rego warto korzystać podczas poszuki-
wań. Jednak kiedy zaczynałyśmy swoją 
pracę, wiele robiło się „na piechotę”. Jeź-
dziłyśmy, pytałyśmy, odwiedzałyśmy 
różne archiwa, urzędy, kościoły, cmen-
tarze, a wszystkie informacje zapisywa-
łyśmy na papierze, a nie w komputerze. 
Widziałam już wiele baz danych, które 
po prostu znikały w czeluściach kom-
putera. Nie potrafili ich odtworzyć naj-
lepsi informatycy. Im głębiej sięga się 
w historię i liczne dokumenty, tym bar-
dziej człowiek nabiera szacunku do pa-
pieru. Dziś notatka urzędowa to zaledwie 
krótka informacja, można powiedzieć – 
świstek. Kiedyś pisząc o człowieku, czy 
to w księgach metrykalnych, czy w urzę-
dzie, wymieniano wszystkie szczegóły: 

Bracia Szelenbaum w umundurowaniu armii 
carskiej sprzed 1875 roku (czapki bez daszka). 
Wyższy z nich to mateusz (zmarł w 1925 roku) 
czy zrobili to zdjęcie przed zakończeniem służby, 
czy tuż po? tak wiele jeszcze pozostaje do 
wyjaśnienia.

– Posiadamy akt urodzenia i zgonu pradziadka mateusza oraz akt ślubu. z aktu ślubu, który zawarł 
w styczniu 1869 roku można dowiedzieć się m.in., że: zostało zawarte religijne małżeństwo między 
Mateuszem Szelenbaum, kawalerem z Kolonii Karolin zwanej, przy rodzicach pozostającym, urodzonym 
w Chrzanowie, synem Mateusza i Teresy z domu Frank, a panną Marianną Małgorzatą z domu Szarle, 
panną w Chrzanowie przy rodzicach zamieszkałą, urodzoną w Warszawie przy ul. Górnej w parafii 
świętego Aleksandra, córką Jana i Katarzyny z domu Kwiatkowskich małżonką Szarle, wcześniej 
ogrodników z Warszawy, teraz propinatorów w Chrzanowie zamieszkałych. Propinator, czyli posiadacz 
propinacji monopolowych, to dzierżawca wyszynku, napojów alkoholowych w dawnej Polsce. Po ślubie 
małżonkowie zamieszkali przy ul. Szeligowskiej w chrzanowie – wspomina małgorzata dawidowska.

kulturaBabickie Rody



12 GazEta BaBicka StyczeŃ 2018

kultura

kiedy ktoś się stawił, w jakich okoliczno-
ściach, imiona małżonków, dzieci. Z sa-
mego aktu można było bardzo wiele się 
dowiedzieć o całej rodzinie.

MD: Pamiętam, jak podczas prze-
glądania akt w archiwum na Krzywym 
Kole w Warszawie, trafiłam na akt zgonu 
z 1832 roku Bennona Schellenbauma. To 
był mój praprapradziadek, ojciec Mate-
usza (1816-1878), a ten jest ojcem rów-
nież Mateusza (1847-1925) pokazanego 
na fotografii. W akcie wymieniono żonę, 
dzieci, datę urodzenia, pojawiło się na-
zwisko Haselmayr. Miałyśmy już wcze-
śniej pewne informacje o naszej rodzinie, 
wiedziałyśmy że przybyła ona z Niemiec 
z Wirtembergii, ale dopiero dzięki temu 
aktowi nasze przypuszczenia okazały się 
prawdziwe.Dzięki temu skontaktowały-
śmy się z Gminą Irndorf, gdzie potwier-
dzono informacje o Bennonie. Tak zaczęła 
się również znajomość z dr. Blessingiem, 
który na przełomie 2006/2007 roku napi-
sał kronikę tej miejscowości. Był również 
gościem na naszym zjeździe w 2017 roku.

AS: Ciekawe było to, że dla władz 
Gminy Irndorf Bennon wraz z rodziną 
mieli status „zaginęli”. W dokumentach 
wszystko było zapisane – że sprzedali zie-
mię, spakowali się i wyjechali. I koniec, 
nie wiadomo, co się dalej działo. Dopiero 
po tym, jak przekazałyśmy im nasze in-
formacje, uzupełniono dane o Rodzi-
nie Szelenbaum. Kiedy później powsta-
wała kronika Irndorfu, której autorem 
był wspomniany dr Blessing, to zawarto 

tam rozdział dotyczący naszej rodziny 
i jej obecnych losów. Zabawne, że nawet 
zdjęcie Bemowa – Grot wzdłuż ulicy La-
zurowej zawarte w tej kronice jest już  
„historyczne”, bo w tle widać pola ka-
pusty w Chrzanowie – dziś są tam już 
bloki mieszkalne. Irndorf odwiedziły-
śmy w późniejszym czasie i wiele osób 
było pozytywnie zaskoczonych naszą ini-
cjatywą i chęcią odnalezienia przodków.

GB: Wróćmy zatem do naszego „bo-
hatera ze zdjęcia” – pradziadka Mateusza 
Szelenbauma. Czego Panie dowiedziały-
ście się o nim?

AS: Najpierw trzeba wspomnieć o ro-
dzinie Pindor. Mieszkają oni w warszaw-
skim Ursusie i prowadzą sklep. Z różnych 
źródeł wiedziałam, że ich mama pocho-
dziła z rodu Szelenbaum. Odwiedzałam 
ich kilkakrotnie, ale na początku nie byli 
skłonni do zwierzeń. Dopiero kiedy przy-
jechałam z zaproszeniem na nasz zjazd, 
to „lody zostały przełamane”. Po dłuższej 
rozmowie zaproponowałam, aby poszu-
kać starych zdjęć rodziny. Kiedy przyje-
chałam w weekend, sklep był nieczynny, 
ale obok otwarta była lodziarnia, którą 
prowadzą córki Państwa Pindor. Zamiast 
zamówić porcję lodów opowiedziałam 
im, kim jestem i czego szukam. Bardzo 
się wzruszyły i obiecały poszukać foto-
grafii, których „babcia zostawiła mnó-
stwo”. Niedługo potem zadzwoniły  do 
mnie, a kiedy przyjechałam do Ursusa, 

przekazały mi zdjęcie. Było ono w opła-
kanym stanie, a przedstawiało Mateusza 
z bratem (tak było podpisane na odwro-
cie). To zdjęcie oddałyśmy do profesjo-
nalnej renowacji, dzięki czemu można 
je teraz podziwiać.

MD: Warto dodać, że mój i Alicji dzia-
dek Bronisław (1895-1960) był najmłod-
szym synem Mateusza (1847-1925) przed-
stawionego na zdjęciu. Jeśli chodzi o moich 
rodziców, to żyje tylko mama – Irena Sze-
lenbaum z domu Engler. Ale rodzice Alicji 
– Andrzej, rocznik 1919 oraz Cecylia, rocz-
nik 1932 żyją oboje. Andrzej jest w dosko-
nałej kondycji intelektualnej. Wiele pa-
mięta z tamtych czasów, bo kiedy zmarł 
jego dziadek Mateusz (rok 1925) miał 6 lat.

AS: Mój tato często wspomina od-
wiedziny składane dziadkowi wozem za-
przęgniętym w konie. Wedle jego rela-
cji ówcześni Niemcy, którzy osiedlili się 
w Polsce, słabo mówili po polsku. Nie-
chętnie żenili się także z polkami, two-
rzyli zamknięte środowisko. Proszę spoj-
rzeć na nazwiska małżonek z tego okresu: 
Oberman, Frank, Kryst, Traut, wszyst-
kie niemieckie. Jak wspomina mój tato 
– Andrzej, zmieniło się to dopiero w ko-
lejnych pokoleniach. 

GB: Na zdjęciu zarówno Mateusz, jak 
i  jego brat są w mundurach. Kiedy zo-
stało wykonane?

MD:  Zdjęcie pochodzi prawdopodob-
nie z roku 1868. To ciekawa historia, bo 
wynika z niej, że jeśli w styczniu 1869 
roku Mateusz wziął ślub, to oznacza, że 
na jesieni 1868 roku prawdopodobnie za-
kończył służbę wojskową. Ile więc czasu 
służył u zaborcy rosyjskiego? Przypusz-
czamy, że maksymalnie 2 lata. A przecież 
służba w carskim wojsku trwała w tam-
tym okresie przynajmniej kilkanaście 
lat. Nic nie wiemy, aby był ranny i zwol-
niony. Więc albo wykupił się, co wtedy 
wg oficjalnego cennika kosztowało 1000 
rubli, albo zwolniono go, bo służył bli-
sko miejsca zamieszkania, co jest raczej 
mało prawdopodobne, bo zaborca rekru-
tów wysyłał daleko od domu rodzinnego, 
aby nie chcieli „wracać”. Zresztą kary za 
dezercję był srogie. A to jeszcze nie ko-
niec pytań. Mój brat uważa, że umun-
durowanie Mateusza, zwłaszcza pagony 
wskazują na służbę w orkiestrze. Może 
ją po prostu rozwiązali? Nie wiadomo…małgorzata dawidowska (po lewej) oraz Alicja Szelenbaum (po prawej) prezentują drzewo 

genealogiczne rodziny

Babickie Rody
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Epilog. Do zjazdu, który odbył się  
w 2017 roku przygotowania ruszyły już 
dwa lata wcześniej. Pierwszym krokiem 
było zarezerwowanie terminu mszy w ba-
bickim kościele, wszak 17 czerwca był 
bardzo atrakcyjną datą (15 czerwca świę-
towano Boże Ciało). Do Starych Babic 
przyjechało 286 osób z rodziny, które 
po mszy gościła restauracja „Hedera”. To 
efekt pracy moich rozmówczyń. Oprócz 
rodziny mieszkającej w bliższej okolicy, 
przybyli również krewni z Gniezna, Szcze-
cina i Gdyni oraz innych miejsc w Polsce. 
Nie zapomniano o rodzinie z Irndorfu. 
Już w grudniu 2016 roku, przed Bożym 
Narodzeniem, wysłano do niej zaprosze-
nie. W efekcie 15 czerwca 2017 roku przy-
było stamtąd aż 27 osób. Jak wspomina 
Alicja Szlenbaum – Na początku, w rozmo-

wach telefonicznych  byli dość nieufni, nie 
wiedzieli, w jaki sposób się  spotkamy, jak 
ich tu przyjmiemy. Przywitaliśmy naszą ro-
dzinę już na lotnisku bannerem z napisem 
„Herzlich willkommen” i zorganizowaliśmy 
cały pobyt. W efekcie byli bardzo zadowoleni 
i wyjechali szczęśliwi. Wśród wielu gości 
nie zabrakło również znanych osób, m.in. 
pisarki Katarzyny Szelenbaum. Wiele 
informacji o rodzinie przekazała mama 
Pani Katarzyny – Grażyna, która pracuje 
w szkole w warszawskich Włochach. Na-
mawiałam ją na spotkanie 2 lata – wspo-
mina Alicja Szelenbaum. Kiedy zobaczyła 
zebrane przez nas materiały, to bardzo się 
rozczuliła. Obiecała, że uporządkuje swój 
fragment drzewa genealogicznego – prze-
cież jej mąż Tadeusz i teść Tadeusz nosili 
nazwisko Szelenbaum. Udzielił się jej nasz 

entuzjazm, zobaczyła, że traktujemy tę 
sprawę bardzo rzetelnie – dodaje Pani Ali-
cja. W ten sposób zebrano wiele informa-
cji m.in. o teściu. Był lekarzem ginekolo-
giem, pracował wiele lat jako ordynator 
stołecznego szpitala Św. Zofii przy ul. Że-
laznej. Prowadził również prywatną prak-
tykę na Włochach. To w jego obecności 
przyszło na świat wielu młodych Szelen-
baumów, m.in. dzieci jednej z moich roz-
mówczyń – Alicji. O każdym z nich można 
by napisać oddzielną historię – zapewne 
nie starczyłoby gazety. Jeśli ktoś z czytel-
ników chce dowiedzieć się więcej o rodzie 
Szelenabum, prosimy o kontakt z redakcją:  
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.

tEkst/Foto: Pk

zdjęcia arcHiWaLnE zE zBioróW  

rodziny szELEnBauM

okres przedświąteczny w GoPS
Pracownicy Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Sta-
rych Babicach każdego roku angażują się w różne akcje 
przedświąteczne pośrednicząc pomiędzy darczyńcami 
a klientami ośrodka.
Już po raz piąty pracownicy socjalni 
zgłosili uczestników akcji Szlachetna 
Paczka. W tym roku było to 16 rodzin. 
Przy tej okazji serdecznie dziękujemy 
za pomoc Patrycji Szubie – liderce akcji, 
która kilkakrotnie odwiedzała ośrodek, 
żeby wspólnymi siłami pomóc rodzinom.

Serdecznie dziękujemy również wszyst-
kim instytucjom, placówkom i mieszkań-
com naszej gminy za przekazywane arty-
kuły na Strażackie Pogotowie Świętego 
Mikołaja, w szczególności zaś Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej EduLab ze Starych 
Babic oraz Niepublicznemu Przedszkolu 
Integracyjnemu „Tęcza” z Latchorzewa. 
Warto dodać, że paczkę dla rodziny przy-
gotowali również gminni włodarze wraz 
z pracownikami urzędu gminy.

W 2017 roku po raz drugi pracownicy 
socjalni przygotowali świąteczne zakupy, 
których sponsorem była Firma Sainz De-
velopment S.A., a inicjatorem akcji był 
jej prezes Paweł Melon. W przedświą-
teczną sobotę paczki dla 6 rodzin (za 
zgodą klientów GOPS) dostarczyli oso-
biście: zastępca wójta Marcin Zając, kie-
rownik GOPS w Starych Babicach oraz 
prezes Paweł Melon.

Po raz pierwszy w tym roku uczest-
niczyliśmy wraz z kilkoma rodzinami 

(klientami GOPS) w Spotkaniu Wigilij-
nym zorganizowanym w Domu Parafial-
nym „Arka” w Starych Babicach przez 
Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwsta-
łego Galilea. 22 grudnia w piątek (bo 
w piątki Galilea ma swoje spotkania) mo-
gliśmy zobaczyć radość na twarzach za-
równo członków obdarowanych rodzin, 
jak i cieszących się ze swojego pomysłu  
uczestników wspólnoty. Całość akcji nad-
zorował Andrzej Cesarczyk ze wspólnoty. 

Pragniemy również podziękować Za-
rządowi Warszawskiego Rolno-Spożyw-
czego Rynku Hurtowego S.A. z Bronisz za 
dokonanie przed Świętami Bożego Naro-
dzenia wpłaty na zakup wózka elektrycz-
nego dla mieszkanki naszej gminy – Pau-
liny. Pieniądze zostały wpłacone na konto 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
która zbiera środki na ten cel.  Dzięku-
jemy również wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Stare Babice i placówkom oświa-
towym za prowadzenie zbiórki nakrętek 
plastikowych. Dla chętnych, którzy chcą 
wspomóc akcję i dokonać wpłaty poda-
jemy dane:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z  po-
mocą”, 01-685 Warszawa, ul. Łomiań-
ska 5, Bank BPH S.A.  Nr konta: 42 2490 
0005 0000 4600 7549 3994, Tytuł wpłaty: 

21634 Berkowska Paulina – darowizna na 
zakup wózka inwalidzkiego.

– 30 listopada 2017 r. miało miejsce rów-
nież tragiczne wydarzenie w naszej gminie 
– pożar w Klaudynie. Liczba darczyńców 
oraz ofiarowanych dla pogorzelców przed-
miotów codziennego użytku, m.in. mebli, 
urządzeń RTV i sprzętu AGD przerosła na-
sze oczekiwania! W imieniu wszystkich 
obdarowanych pragniemy serdecznie po-
dziękować ofiarodawcom za wielkie serce.

tEkst: aLicja naPurka  

– kiEroWnik GoPs W starycH BaBicacH

Od redakcji: Składamy serdeczne 
podziękowania pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach za ich pracę i zaangażowanie 
we wszystkie przedświąteczne akcje po-
mocowe skierowane do potrzebujących!  

Wzorem lat ubiegłych razem z oSP Stare Babice 
uczestniczyliśmy w akcji Strażackie Pogotowie 
Świętego mikołaja. W ramach tego działania 
z zebranych zabawek i słodyczy przygotowywane 
są paczki dla dzieci. Strażacy ochotnicy podobnie 
jak św. mikołaj rozwożą je tuż przed świętami, 
a w zamian otrzymują laurki i uściski od dzieci 
oraz najcenniejszy dowód radości – uśmiech.

Babickie Rody
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Święto babć i dziadków w Borzęcinie

W piątek od rana w borzęcińskiej szkole 
trwały wielkie przygotowania do Dnia 
Babci i Dziadka. Najpierw do akcji włą-
czyli się dorośli pracownicy placówki, 
którzy pięknie udekorowali kotarę 
w hali sportowej. W centralnej części 
zawisły wielkie serca z napisem BABCIA 
i DZIADEK. Ostatnie próby, przygoto-
wanie krzeseł, poczęstunku i  można 
zapraszać gości. A pierwsi Dziadkowie 
i Babcie pojawili się już o 13.00. Czekali 
na nich nasi najmłodsi – przedszkolaki. 
Długo się przygotowywali pod okiem 
wychowawczyń i pani od rytmiki, uczyli 
wierszyków, tańców i z radością je pre-
zentowali przed swoimi najukochań-
szymi Dziadkami.  Oni z dumą patrzyli 
na swoje wnuczęta, które wyśpiewały 
im sto lat i wyrecytowały najpiękniejsze 
życzenia. Dołączył się do nich z-ca wójta 
gminy Marcin Zając. Na wszystkich po-

sypało się konfetti w kształcie serc. Ob-
darowani własnoręcznie wykonanymi 
przez wnuki prezentami, dziadkowie 
udali się na poczęstunek zaproszeni 
przez dyrektor Beatę Błaszczak. Teraz 
był czas na kawę, kompot, ciastko i owoc 
oraz rozmowy z dawno nie widzianymi 
znajomymi. 

Wieczorem ponownie czekaliśmy na 
gości. Występ dla seniorów przygoto-
wała klasa III d pod czujnym okiem wy-
chowawczyni Justyny Sołdaczuk i Na-
talii Pietrasiak. Uczniowie wyrecytowali 
i wyśpiewali piękne życzenia. Nasi goście 
wspólnie z chórem szkolnym śpiewali ko-
lędy pod kierownictwem Katarzyny He-
lickiej. Kolędę ,,Maryjo czy Ty wiesz” wy-
konał Tymek Kozaryna. Tego wieczoru 
czekała na nas niespodzianka. Rada Se-
niorów Gminy Stare Babice wręczyła na-
szej Placówce certyfikat ,,MIEJSCA PRZY-

JAZNEGO SENIOROM”, który przekazał 
przewodniczący Tadeusz Wiśniewski wraz 
z wiceprzewodniczącą Iwoną Banaszak. 
W ten sposób postanowiono uhonoro-
wać nasze działania na rzecz seniorów 
i organizowane razem z Nimi i Uczniami: 
organizację Dnia Babci i Dziadka, Mię-
dzypokoleniowe Spotkanie Borzęciń-
skie, wspólne czytanie dla najmłodszych, 
gry miejskie, malowanie Aniołów, tańce 
w kręgu i kilka spotkań dla Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku oraz naszą otwar-
tość na potrzeby Seniorów gminy. Za to 
zaszczytne wyróżnienie BARDZO DZIĘ-
KUJEMY, a Seniorów zapraszamy do nas. 
My obdarowaliśmy wszystkich pięknymi 
upominkami ufundowanymi przez gminę. 
Później wspólnie świętowaliśmy przy po-
częstunku. 

tEkst: aGniEszka MatuszEWska

Foto: aGniEszka MatuszEWska, MF

Świąteczne malowanie 
bombek choinkowych 
w Borzęcinie dużym
9 grudnia 2017 roku, w  siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzę-
cinie Dużym zorganizowano kolejną 
już edycję świątecznego malowania 
bombek choinkowych – imprezę, któ-
rej przyświeca szczytny cel.

Od godz. 10:00 do godz. 12:00 dzieci 
wraz z rodzicami miały możliwość wła-
snoręcznie ozdobić bombki, które następ-
nie sprzedawane były w borzęcińskim 
kościele (ofiara dobrowolna). Uzyskany 
w ten sposób dochód przeznaczono na 
zorganizowanie paczek świątecznych dla 

osób objętych pomocą parafialnego Cari-
tasu. Akcja organizowana jest wspólnie 
przez księży z borzęcińskiej parafii, stra-
żaków ochotników, radnych oraz innych 
osób zaangażowanych w  życie społeczne.

Do malowania bombek stawiło się 
w sumie kilkudziesięciu chętnych. Dla 
tych, którzy ciężko się napracowali przy-
gotowano słodki poczęstunek, m. in. fon-
tannę z czekoladą i owoce. Ostatecznie 
powstało blisko dziewięćdziesiąt ręcznie 
malowanych ozdób choinkowych. Swoją 
bombkę przygotował również Zastępca 

Wójta Gminy Stare Babice Marcin Za-
jąc, który jak co roku odwiedza nas pod-
czas prac. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że z roku na rok bombki są coraz ładniej-
sze i bardziej precyzyjne. Za udział w ak-
cji i włożoną pracę organizatorzy serdecz-
nie dziękują.

tEkst/ Foto:

krzysztoF szuBa i rEMiGiusz FijołEk  

– radni GMiny starE BaBicE

wydarzenia
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uczniowie z zielonek-Parceli na Wisłofonii
22 listopada chór „Amo La musica” ze Szkoły Podstawowej 
w zielonkach-Parceli oraz maja, róża i kamil – uczniowie 
z kółka teatralnego – wystąpili na koncercie „Wisłofonia” 
na warszawskich Bielanach.
Razem z uczniami w koncercie wzięli 
udział: Katarzyna Boniecka, nauczycielka 
muzyki i dyrygent zieloneckiego chóru 
oraz Mateusz Kalinowski – nauczyciel 
plastyki i aktor.

Było to niezwykłe wydarzenie w ra-
mach Ogólnopolskiego Projektu Rozwoju 
Chórów Szkolnych – Akademia Chóralna 
– Śpiewająca Polska odbywającego się  pod 
patronatem Narodowego Forum Muzyki 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Roku Rzeki Wisły. 

W koncercie wzięły udział 22 chóry 
z całego Mazowsza, łącznie 700 młodych 
chórzystów. Nasi aktorzy odgrywali role 
trzech Słowików, które wraz z innymi bo-
haterami wędrowały z Królową Polskich 
Rzek z Baraniej Góry przez Kraków i War-
szawę aż do Bałtyku. Równoważną częścią 
scenariusza były pieśni i piosenki oraz 
wiersze o Wiśle, wykonane przez chóry 
przedszkolne, szkół podstawowych, gim-
nazjalne i licealne z akompaniamentem 
Artura Słotwińskiego. Na koniec wszy-

scy chórzyści zgromadzeni w kościele pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na 
Chomiczówce zaśpiewali „Jak długo w ser-
cach naszych” pod dyrekcją Katarzyny Bo-
nieckiej oraz „Być może gdzie indziej” pod 
dyrekcją Anny Waligóry-Tarnowskiej – ma-
zowieckiego kuratora projektu.

Dla Chórzystów „Amo La Musica” było 
to wielkie przeżycie. Chór powstał we 
wrześniu 2017 roku, a już po kilku miesią-
cach brał udział w tak wielkim wydarze-
niu. Gratulujemy i zachęcamy śpiewających 
uczniów do dołączania! Próby we wtorki 
i w piątki w godz. 15:00-16:30 w Szkole 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli! 

tEkst: katarzyna BoniEcka

Foto: Piotr WoźniakiEWicz

wydarzenia

z wizytą w zamku i muzeum Warszawy
Pod koniec 2017 roku studenci Staro-
babickiego Uniwersytetu III Wieku od-
wiedzili Zamek Królewski. Ta królew-
ska rezydencja po raz kolejny odkryła 
przed nami wiele tajemnic, o których 
opowiedział przewodnik. Piękne, bo-
gato zdobione wnętrza, zrobiły na nas 
wielkie wrażenie. Nie sposób zapomnieć 
obrazów, które zdobią ściany zamku. 
Insygnia władzy królewskiej i sala tro-
nowa pozostaną w naszej pamięci do 
kolejnej wizyty, bo przecież zamek ma 
to do siebie, że odwiedzając go ciągle 

dowiadujemy się czegoś nowego. Bę-
dąc na Starym Mieście postanowiliśmy 
odwiedzić także Muzeum Warszawy. Ta 
odrestaurowana instytucja zauroczyła 
nas wielością i różnorodnością ekspo-
natów. Przewodniczka po muzeum opo-
wiedziała nam różne historie i zwracała 
uwagę na wiele aspektów poruszonych 
w salach wystawowych. Niektóre z nich 
bardzo nas zaskoczyły, dzięki czemu po-
jawiły się dyskusje wśród zwiedzających. 
Wiele osób zadeklarowało, że jeszcze 
raz odwiedzi to miejsce, gdy kolejne 

sale i ekspozycje zostaną otwarte dla 
zwiedzających. 

tEkst/ Foto: aGniEszka MatuszEWska
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Wspólne kolędowanie w Gminie Stare 
Babice
tradycja wspólnego kolędowania w naszej gminie jest ciągle żywa! Naszą redakcję zapro-
sili uczniowie i dyrekcje: zSP w Borzęcinie dużym, przedszkola w Bliznem jasińskiego oraz 
szkoły w koczargach Starych. oddzielnym wydarzeniem było Wspólne kolędowanie w zie-
lonkach-Parceli, o którym również piszemy w tym numerze gazety. 

jasełka i kolędowanie w Borzęcinie dużym

5 stycznia w sali sportowej ZSP w Borzęcinie Dużym wystąpił 
chór szkolny. Jasełka przedstawili uczniowie klasy 5a, a kolędy 
zaśpiewali również  seniorzy z chóru „Babiczanie”. Wśród gości 
byli m.in. Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, 
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, 
Przewodniczący Rady Seniorów w Starych Babicach Tadeusz 
Wiśniewski, ksiądz Paweł Mąkosa ze Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich oraz przedstawiciele policji, rodzice oraz dziadko-
wie uczniów i studenci Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wspólnie wykonaliśmy wiele znanych, polskich kolęd 
i pastorałek. Piękna była również oprawa tego wydarzenia 
(przyciemnione światła, świąteczne lampki), dzięki której 
jeszcze mocniej odczuliśmy tajemniczą atmosferę Bożego 
Narodzenia.

tEkst/ Foto: Pk

rodzinne kolędowanie w Bliznem jasińskiego

W tym roku – zwyczajem lat ubiegłych – spotkaliśmy się 
w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, by uroczyście kolędo-
wać. Do przeglądu zgłosiło się wiele dzieci, byli wśród nich stali 
już uczestnicy, którzy śpiewają z nami co roku, ale miło też 
powitaliśmy tych, którzy kolędowali po raz pierwszy. Można 
było zaobserwować, że przedszkolaki lubią to wydarzenie 
i zapraszają z roku na rok coraz więcej swoich bliskich. Nasi 
absolwenci, którzy rozwijają swoje talenty w szkołach mu-
zycznych – prezentowali swoje umiejętności akompaniując 
młodszemu rodzeństwu. Piękny to widok, gdy członkowie wielu 
pokoleń chcą wspólnie muzykować. Na scenie wybrzmiewały 
śpiewy i gra na instrumentach, wśród których nie zabrakło 
skrzypiec, saksofonu, gitar, fletów, perkusji, a także ukulele. 
Widać i słychać, że rodziny sięgają odważnie po mniej znane 
kolędy i pastorałki. Cieszy nas sam fakt kolędowania i chęci 
kultywowania zwyczaju, który do niedawna zanikał, a teraz 
powraca. 

Jesteśmy dumni z tego, że właśnie w naszym przedszkolu 
tradycja wspólnego kolędowania przetrwała i zaraziliśmy nią 
inne placówki.

tEkst: katarzyna ŻyŻELEWicz    

Foto: Pk

jasełka w koczargach starych

9 stycznia w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych od-
były się Jasełka wystawione  przez uczniów klas trzecich pod 
artystyczną opieką Pauliny Kober i Karoliny Ziułkowskiej. 
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz  sce-
nografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny związane 
z  narodzinami Jezusa Chrystusa. Inscenizacja przeplatana była 

wydarzenia
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kolędowanie w zielonkach-Parceli
Blisko 400 mieszkańców Gminy Stare  
Babice przybyło 10  stycznia 2018 roku do 
nowej Auli Widowiskowej w budynku Szkoły 
Podstawowej w zielonkach-Parceli, aby 
uczestniczyć w noworocznym koncercie  
pn. „Wspólne kolędowanie”.
Wydarzenie cieszyło się ogromną po-
pularnością i było transmitowane „na 
żywo” na gminnym koncie facebook, 
dzięki czemu wyświetliło je blisko 15000 
internautów. Koncert składający się ze 
znanych polskich kolęd i pastorałek za-
aranżowanych w często dość zaskaku-
jący sposób, np. z elementami swingu 
czy fragmentami utworów muzyki popu-
larnej, przygotował i poprowadził Zbi-
gniew Załęski – Kierownik Gminnej Or-
kiestry Dętej im. K. Pendereckiego oraz 
Chóru „Babiczanie”. Orkiestrze i chó-
rowi towarzyszyli goście zaproszeni spe-
cjalnie na tę okazję: solistki Agnieszka 

Metzgier,  Julia 
Trębacz-Mazuruk, 
Roksana Skwirut 
i  Katarzyna Żyże-
lewicz, znani teno-
rzy: Andrzej Bator 
i  Marcin Lewicki 
i harmonijkarz Antoni Adamski.

Widzowie podczas koncertu mogli 
również po raz pierwszy podziwiać wnę-
trze nowej Auli Widowiskowej w Zie-
lonkach-Parceli przy ul. Południowej 2, 
która wypełniona grą świateł zrobiła na 
gościach ogromne wrażenie. Wszystkim 
zebranym za przybycie podziękował Za-

stępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin 
Zając, który nie kryjąc wzruszenia, złożył 
również życzenia noworoczne.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia na na-
szym koncie www.facebook.com/Gmina-
StareBabice.

tEkst/ Foto: Pk

pięknymi kolędami i pastorałkami wykonanymi z akompania-
mentem Marzeny Chmielarz. Dzieci zaprezentowały także swój 
talent muzyczny grając na instrumentach takich jak: cymbałki, 
trójkąty czy krowie dzwony oraz wykonując układy taneczne. 
W przedstawieniu wzięli udział  również uczniowie klasy pierw-
szej – wychowankowie Marzeny Furmankiewicz i Martyny 
Sotomskiej, którzy wykonali na instrumentach kolędę „Lulajże 

Jezuniu” oraz wspólnie zatańczyli. Rodzice i zaproszeni goście 
nagrodzili występ gromkimi brawami. Dyrektor szkoły Piotr 
Szczepkowski oraz zastępca wójta Marcin Zając ze wzruszeniem 
podziękowali małym wykonawcom i złożyli wszystkim nowo-
roczne życzenia. Rodzice uczniów przygotowali dla młodych 
artystów słodki poczęstunek.

tEkst/ Foto: MF

wydarzenia
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już wiem, czym jest świadomy oddech
relaks, odprężenie, wyciszenie, nauka świadomego od-
dechu – tego uczyli się babiccy seniorzy podczas zajęć pn. 
Gimnastyka przy muzyce, które do końca 2017 roku odby-
wały się w klubie mieszkańca. 

aktywni dłużej
– Na naszych spotkaniach staramy się 
łączyć techniki relaksacyjne z łagodnym 
ruchem, odpowiednim dla osób dojrza-
łych – podkreśla prowadząca zajęcia Mał-
gorzata Baranowska – Prezes Fundacji 
Aktywni Dłużej. Spotkania odbywały się 
od października raz w tygodniu. Uczest-
niczy w nich każdorazowo około  20 osób. 
– Zajęcia opierają się na autorskiej meto-
dzie, która łączy w sobie nasze 10-letnie 
doświadczenie w pracy z osobami w wieku 
60+ z różnymi systemami treningu ciała, 
m.in. treningiem uważności MBSR, jogą, 
Metodą Ruchu Rozwijającego, Metodą 
Feldenkraisa, technikami oddechowymi, 
koncentracją i wizualizacją – dodaje Mał-
gorzata Baranowska.

Podstawą do przygotowania programu 
zajęć jest zróżnicowanie grupy – uczestni-
kami są osoby zarówno dość sprawne ru-
chowo, jak i te z przewlekłymi chorobami, 
urazami, a przez to o znacznie ograniczonej 
sprawności. Czy taka formuła się sprawdza? 
– Brałam swego czasu udział w ćwiczeniach 
siłowych z wykorzystaniem ciężarków, ale 

były one dla mnie zbyt intensywne i zbyt 
wysiłkowe. Te zajęcia są dostosowane do 
mojego stanu zdrowia i bardzo mi odpo-
wiadają. Chętnie wezmę udział w kolej-
nej edycji projektu. Będę ćwiczyła dopóki 
będę mogła – mówi Anna Grudzień, jedna 
z uczestniczek zajęć.

ciało i umysł mogą rozwijać się 
przez cały czas
Zajęcia realizowane przez Fundację Ak-
tywni Dłużej czerpią z wielu źródeł. Jed-
nym z nich jest obszar technik relaksacyj-
nych, które rozwijane są we wrocławskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego. – Cały 
czas rozwijamy swoje kompetencje uczest-
nicząc regularnie w warsztatach w zakre-
sie relaksacji, technik oddechowych i an-
tystresowych pod kierunkiem profesora 
Kulmatyckiego – podkreśla Małgorzata 
Baranowska. Drugim filarem, na którym 
opierają się zajęcia w Klubie Mieszkańca 
jest Metoda Feldenkraisa. Zgodnie z tym 
podejściem, mózg ludzki ma zdolność 
ciągłego tworzenia nowych, lepszych 
wzorców ruchowych w czasie całego ży-

cia. W Metodzie Feldenkraisa ruch (który 
najłatwiej podlega świadomej kontroli) 
wykorzystywany jest jako środek do roz-
woju. Jest to zatem metoda reedukacji 
ruchowej, samopoznania i rozwoju swo-
jego potencjału fizycznego i psychicznego, 
która znakomicie pasuje do osób 60+.

oddech – sprawa niezauważana, 
czy odkrycie?
– Jestem zachwycona. Dopiero na tych 
zajęciach odkryłam, że jest coś takiego 
jak świadomy oddech. To są doskonałe 
ćwiczenia, które pozwalają pozbyć się 
wielu problemów związanych z oddycha-
niem. W naszym wieku oddech staje się 
płytszy, co oczywiście utrudnia funkcjo-
nowanie. Zajęcia relaksacyjne pomagają 
nam ten oddech wydłużyć – mówi Kry-
styna Trzepałka, jedna z uczestniczek 
zajęć. Znaczną część zajęć stanowią róż-
norodne techniki oddechowe.

– Na początku cyklu zajęć uczyliśmy 
się najprostszych technik oddechowych, 
polegających na uświadomieniu odde-
chu, kolejnych jego faz, torów oddecho-
wych czy w ogóle roli oddechu i wpływie 
na ciało, psychikę i stany emocjonalne. 
To było dla wielu uczestników pewnego 
rodzaju odkryciem, ale już po kilku za-
jęciach niektórzy podkreślali, że zauwa-
żają realne korzyści przekładające się na 
sposób funkcjonowania i dobre samopo-
czucie – dodaje Małgorzata Baranowska.

owocna współpraca z GoPs 
w starych Babicach
– Cieszy mnie tak duży udział seniorów 
w zajęciach i pozytywny odbiór. Zainte-
resowanie tego typu aktywnością wśród 
uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” 
było od dawna, ale Małgorzata Bara-
nowska zawitała ze swoją propozycją do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
dopiero w październiku 2017 roku. Możli-
wość prowadzenia zajęć w pomieszczeniu 
Klubu Mieszkańca i oferta ćwiczeń łączą-
cych wiele elementów, do których na co 
dzień nie przywiązujemy wagi, takich jak: 
prawidłowy oddech, relaks i wyciszenie, 
daje pozytywne efekty. Życzę uczestni-
kom dalszego pełnego entuzjazmu ko-
rzystania z zajęć – ocenia Alicja Napurka 
– Kierownik GOPS w Starych Babicach.

tEkst, Foto: zBiGniEW BaranoWski
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co o zajęciach sądzą uczestnicy? – moja ocena? relaks, odprężenie, wyciszenie, odpowiednie 
oddychanie – Anna raubo. – Są to bardzo dobre ćwiczenia. zwłaszcza dla osób, które tak jak my dużo 
chodzą z kijkami. We środy zaraz po zajęciach nordic walking przychodzimy na relaksację i jest to 
doskonałe uzupełnienie poprzedniej aktywności – karol Gałecki. – Po raz pierwszy na tych zajęciach 
nauczyłam się oddychać nosem. do tej pory głównie oddychałam ustami. zajęcia są świetną odskocznią 
od domowych obowiązków – Grażyna Sobieraj. – Wspaniałe zajęcia. czekamy na więcej. jest to 
doskonała odskocznia zwłaszcza dla babci zajmującej się pilnowaniem wnuków. to chwila wytchnienia 
od ciężkiej pracy – marianna kosińska. – Świetny relaks, zwłaszcza po intensywnym spacerze z kijkami 
w lesie. Nigdy nie uczestniczyłam w zajęciach, w których można nauczyć się koncentracji na własnym 
ciele – jadwiga mirgos. – Wspaniałe zajęcia, czekamy na kolejną edycję – Wacława janos.
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radzimy, angażujemy, aktywizujemy, 
dopingujemy – babicka rada seniorów na kongresie
24 listopada w drobinie (powiat płocki) odbył się 
V kongres regionalnych organizacji Senioralnych.  
Było to największe senioralne wydarzenie na mazowszu 
w 2017 roku. 
Zostało zrealizowane przez Stowarzysze-
nie Nasz Drobin przy wsparciu warszaw-
skiej Fundacji Zaczyn. Pojawiło się ponad 
200 gości z 35 miejscowości – aktywistów 
organizacji pozarządowych, członków 
rad seniorów, urzędników i samorządow-
ców. Wśród gości byli m.in. Stefan Ko-
łucki – Dyrektor Departamentu Polityki 
Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Artur Pozorek – p.o. 
Dyrektora Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej i Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego ds. Poli-
tyki Senioralnej, Roman Biskupski – Ko-
ordynator Mazowieckiego Porozumienia 
Rad Seniorów, Michał Landowski -Wice-
prezydent Pruszkowa oraz Przemysław 
Wiśniewski – Prezes Fundacji Zaczyn.

Program „senior +”
Dyrektor Stefan Kołucki przedstawił ze-
branym strategię polityki senioralnej na 
2018 rok. Wskazał priorytety na ten rok 
– bezpieczeństwo i opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi.  Podkreślał również 
znaczenie tworzonych domów dziennej 
opieki w ramach programu „Senior +”.  
Placówka działająca w formie Dziennego 
Domu „Senior +” powinna zapewniać co 
najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach 
od poniedziałku do piątku. Podstawowy 
zakres usług może obejmować usługi: so-
cjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kul-
turalno-oświatowe, aktywności ruchowej 
lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, 
aktywizujące społecznie (w tym wolonta-
riat międzypokoleniowy), czy terapii zaję-
ciowej. W tym roku Departament Polityki 

Senioralnej Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej zamierza 
przeznaczyć na ten cel ponad 80 
mln zł.

Program na rzecz aktywności 
społecznej osób starszych 
(asos) na lata 2014–2020
Podstawą dla zaprojektowania ASOS 
2014–2020 stały się doświadczenia z re-
alizacji ASOS 2012–2013, współpraca 
z organizacjami realizującymi projekty 
oraz szeroki dialog z przedstawicielami 
sektora pozarządowego, środowisk na-
ukowych i  eksperckich, samorządów, 
administracji centralnej, organizacji 
związkowych i organizacji pracodawców, 
prowadzony m.in. w ramach działalności 
Rady ds. Polityki Senioralnej. Korzyści 
z realizacji programu ASOS w kolejnych 
latach przedstawił zebranym dyrektor 
Adam Pozorek. 

skąd finanse? 
Temat finansowania działalności rad se-
niorów poruszał koordynator Roman Bi-
skupski. Wskazywał on m.in., że wspólne 
i skoordynowane działania oraz własny 
budżet umożliwiają realizację wielu za-
dań radom seniorów.

Polityka senioralna w 2017 roku
Analizę działań oraz podsumowanie 

polityki senioralnej w 2017 roku przedsta-
wił prezes Przemysław Wiśniewski. I tak, 
do najważniejszych dokonań należą: bez-
płatne leki dla osób 75 +, wzrost wyso-
kości minimalnej emerytury do 1000 zł, 

kontynuacja programu ASOS oraz two-
rzenie Domów Dziennej Opieki w ra-
mach Programu „Senior +”. Istotne jest 
także powołanie w Polsce ponad 300 rad 
seniorów oraz profesjonalizacja ich dzia-
łań. Osoby, które lokalnie realizują strate-
gię polityki senioralnej, także podzieliły 
się swoimi doświadczeniami z uczestni-
kami kongresu. Działania podejmowane 
w zakresie edukacji cyfrowej seniorów 
przybliżyła zebranym Magdalena Foryś 
z Fundacji Zaczyn, a o projekcie „Drob-
niej ma sens” zrealizowanym przez Sto-
warzyszenie „Nasz Drobin” opowiedziały 
Hanna Szymańska i Mirosława Zgódka.

Wnioski na rok 2018
W ogólnej dyskusji podczas kongresu 
wzięło udział wielu uczestników. Kon-
kluzja była zgodna: omawianie dobrych 
praktyk współpracy międzysektorowej 
na rzecz seniorów sprzyja kształtowaniu 
polityki senioralnej w wymiarze lokal-
nym. Pomaga również w projektowaniu 
rozwiązań przyjaznych seniorom. Jest 
wyrazem zainteresowania samorządow-
ców, organizacji trzeciego sektora oraz 
rad seniorów powiększającą się grupą 
obywateli w wieku 60+ w całej Polsce.

tEkst: z GMinnEj rady sEnioróW 

W starycH BaBicacH

anna czajkoWska

Foto: Fundacja zaczyn, WWW.zaczyn.orG

Projekt ten był współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Kongres został wsparty środkami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPIPS.
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odszedł tomasz Sarnecki
11 stycznia na Cmentarzu Żbikow-
skim w Pruszkowie w ostatnią drogę 
odprowadziliśmy Tomasza Sarnec-
kiego – przyjaciela Gminy Stare Ba-
bice i wielkiego patriotę.

Ś.P. Tomasz Sarnecki co roku wraz z żoł-
nierzami ubranymi w historyczne mundury 
uczestniczył w naszych wrześniowych uro-
czystościach religijno-patriotycznych, orga-
nizowanych w babickim kościele i na Cmen-
tarzu Wojennym w Starych Babicach. Wiele 
osób podziwiało Jego przemówienia, w któ-
rych apelował o pamięć o żołnierzach Ba-
talionu Stołecznego poległych we wrześniu 
1939 r. w obronie babickiej ziemi.

Pan Tomasz był szefem Stowarzysze-
nia Historycznego „Cytadela” – grupy, 
której rekonstrukcje historyczne są 
wzorcem dla miłośników wojskowości 
i przykładem ogromnej dbałości o jakość 
umundurowania i wyszkolenia rekon-
struktorów. Razem ze swoimi żołnierzami 
uczestniczył m.in. w rekonstrukcjach bi-
twy nad Bzurą, a prezentowana przez 
niego znakomita sylwetka oficera, była 
hołdem dla Jego dziadków – przedwo-
jennych oficerów: kpt. dypl. Janusza Sar-
neckiego, który poległ 18.09.1939 r. w re-
jonie Śladowa i kpt. geogr. Mieczysława 
Zarzyckiego – zamordowanego w kwiet-
niu 1940 w Charkowie.

Ś.P. Tomasz Sarnecki był inicjatorem 
odtworzenia Sztandaru Batalionu Sto-
łecznego, który mogliśmy podziwiać 
na naszych babickich uroczystościach. 
Współpracował również wraz z kolegami 

z babickim Kołem Związku Oficerów Re-
zerwy RP im. Obrońców Radiostacji Ba-
bice, uświetniając kolejne edycje rajdów 
historycznych organizowanych na tere-
nie naszej gminy.

Był również człowiekiem pióra: auto-
rem opracowań i artykułów historycz-
nych dotyczących przedwojennego Woj-
ska Polskiego, a także autorem wielu 
wystaw historycznych. Współpracował 
z Wojskowym Centrum Edukacji, a także 
z Dowództwem Garnizonu Warszawa 
i Muzeum Wojska Polskiego. Posiadał 
rozległą wiedzę historyczną – był histo-
rykiem amatorem – jego wiedza zawsze 

imponowała każdemu, kto miał okazję 
z Nim rozmawiać. 

Pan Tomasz zapoczątkował także co-
roczną akcję kwestowania na Powązkach 
Wojskowych, na odnowienie mogił gene-
rałów i oficerów WP walczących w 1939 r. 
Dzięki publicznym datkom i nakładowi 
własnej pracy odrestaurowano kilkana-
ście nagrobków. Dopóki sił wystarczało 
zawsze można było Go zobaczyć na prze-
dzie oddziału w historycznym umundu-
rowaniu WP, czy to podczas defilad i uro-
czystości państwowych, czy forsownych 
marszy z kolegami poprzez miejsca walk 
wojny 1939 r.

Pan Tomasz Sarnecki zmarł po dłu-
giej chorobie w nocy z 2 na 3 stycznia br., 
przeżywszy 51 lat. W ostatnią drogę od-
prowadziła Go rodzina, koledzy rekon-
struktorzy i przyjaciele. Nie zabrakło 
także przedstawicieli Gminy Stare Babice 

Pożegnanie 
Andrzeja 
Peplaka
Publikowany wiersz jest dedykowany 
śp. Andrzejowi Peplakowi, zmarłemu 
29.12.2017 r. Był on wieloletnim mieszkań-
cem Gminy Stare Babice. Autorka należy do 
Klubu Literackiego „Nasza Twórczość” przy 
Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przed-
mieście 64 w Warszawie. 

P O Ż E G N A N I E
dla śp. Andrzeja Peplaka

Odszedłeś tam, gdzie Boży świat
niebiańskie drzwi otwiera, gdzie wieczny czas,
głębokim snem prowadzi po bezdrożach.

W ramionach dusz kołysze Cię
spokojność długowieczna – zrodzona z łez,
dotyka gwiazd, unosi nad przestworza.

Anielski chór – dobrocią łask,
zaprosił przed ołtarze, byś wysłać mógł
cichością ust, ostatnie pożegnanie.

Rozpłakał się kościelny dzwon
na wszystkie strony świata,
w rozpaczy śle żałobny ton –
bolesną wieść ogłasza.

Już zebrał się ogromny tłum
dźwigając kwiatów wieńce.
W ten smutny dzień na Twoją cześć,
bo miałeś piękne serce.

słowa: Jadwiga Piskorz

tomasz Sarnecki jeszcze 
jako student Akademii 
Sztuk Pięknych w Warsza-
wie był autorem plakatu 
wyborczego „Solidarno-
ści”. Przetworzył plakat 
mariana Stachurskiego 
(z 1959 r.) do filmu 
„W samo południe” 
w jeden z symboli „Soli-
darności”. Przypomnijmy, 
że główną rolę szeryfa 

w tym słynnym westernie zagrał Gary cooper, który 
musiał samotnie zmierzyć się z bandytami. Plakat 
ze szlachetnym bohaterem, który idzie głosować 
z kartką wyborczą w dłoni i znaczkiem „Solidarności” 
na kamizelce, pojawił się na ulicach Warszawy ran-
kiem 4 czerwca 1989 roku. ten właśnie plakat został 
później zakwalifikowany do wystawy 100 najważ-
niejszych dzieł tego gatunku XX wieku i ekspono-
wany w Victoria & Albert museum w Londynie

tomasz Sarnecki podczas uroczystości  
na cmentarzu Wojennym w Starych Babicach  
we wrześniu 2017 roku

oraz babickiego Koła ZOR RP reprezen-
towanego przez Marcina Ładę.

Tomku, zawsze będziemy o Tobie pa-
miętać, żegnamy Cię dzisiaj prostymi żoł-
nierskimi słowami, które wypowiedziano 
nad Twoją mogiłą: „Śpij Kolego twarde 
łoże, zobaczym się jutro może. Śpij Ko-
lego w ciemnym grobie, niech się Polska 
przyśni Tobie!”.

tEkst: Marcin łada

Foto: k. MaLinoWski
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Modelarz  
ze Stanisławowa 
W Gminie Stare Babice mieszka wielu interesujących ludzi 
– pasjonatów, którzy mając chwilę wolnego czasu, reali-
zują swoje zainteresowania i marzenia. jednym z nich jest 
marian Szczerbiak – modelarz ze Stanisławowa, z którym 
redakcja gazety spotkała się w styczniu.

Gazeta Babicka: Panie Marianie, ile 
lat mieszka Pan w Gminie Stare Babice?

Marian Szczerbiak: Na stałe miesz-
kamy tutaj od 2000 roku. Wcześniej 
mieszkaliśmy w Warszawie. Urodziłem 
się w Sochaczewie. Z gminą jesteśmy 
związani od 1986 roku – wtedy kupili-
śmy tutaj działkę. Ze Stanisławowa po-
chodzi rodzina mojej żony.

GB: Kim Pan jest z zawodu? 
MS: Z wykształcenia jestem mechani-

kiem precyzyjnym. Moje ostatnie miej-
sce zatrudnienia, to warszawskie MZK, 
gdzie najpierw pracowałem jako kierowca, 
a później jako mechanik. Ponieważ cho-
roba przerwała moją ścieżkę zawodową, 
od momentu przejścia na rentę, czyli od 
2000 roku, mieszkam w Stanisławowie 
i tutaj realizuję swoją pasję.

GB: Proszę opowiedzieć, skąd u Pana 
zainteresowanie modelarstwem?

MS: Modelarstwem zainteresowałem się 
będąc uczniem szkoły podstawowej. Wtedy 
zaczęły ukazywać się pierwsze numery „Ma-
łego Modelarza”. Pierwszym moim mode-
lem, który zbudowałem, była balistyczna 
rakieta międzykontynentalna. Było to ok. 
1959 roku. Wtedy modelarstwo wyglądało 
trochę inaczej – klej robiło się z mąki kasz-
tanowej, tego „zapachu” nigdy nie zapomnę. 
Następnym moim modelem był „Dar Pomo-
rza”, parowóz TY – 51, wiele pojazdów woj-
skowych, m.in. czołgi. Modelarstwo zeszło 
na dalszy plan wraz z zakończeniem nauki 
w szkole podstawowej. Później poszedłem 
do wojska, założyłem rodzinę. Po przejściu 
na rentę wróciłem do swojej pasji.

GB: Pana modele żaglowców budowane 
są z drewna i posiadają mnóstwo przepięk-
nych detali. Czy korzysta Pan także z in-
nych materiałów?

MS: Modele buduję wyłącznie z drewna. 
Papier i plastik w modelarstwie wykorzy-
stywałem w szkole podstawowej. Drewno 
to szlachetny materiał, który wymaga jed-
nak odpowiedniego warsztatu.

GB: Czyli wszystkie elementy, nawet te 
najmniejsze, wykonuje Pan sam?

MS: Oczywiście, że tak. Nawet te naj-
drobniejsze. Jako ciekawostkę dodam, 
że w modelarstwie jestem „lokalnym pa-
triotą” – materiały do budowy pochodzą 
z mojej działki, np. olcha na kadłub, brzoza 
na pokład, czy sosna na maszty.

GB: Skąd zainteresowania maryni-
styczne? Dlaczego buduje Pan wyłącz-
nie żaglowce?

MS: Mimo, że nie żeglowałem, to ko-
cham morze. Próbowałem dostać się do 
szkoły morskiej, ale nie udało się z racji drob-
nej budowy ciała i niskiego wzrostu. Ale pa-
sja i miłość została, również do literatury 
marynistycznej. Był moment, że czytałem 
wszystkie książki, jakie traktowały o mo-
rzu i życiu marynarzy, które się ukazywały.

GB: Skąd Pan czerpie plany modeli, ry-
sunki do budowy?

MS: To m.in. czasopisma modelarskie 
gromadzone przez wiele lat, jak i nowe wy-
dawnictwa oraz internet. Obecnie poszukuję 
czegoś nowego. Niestety, np. taki „Victory” 
jest poza moim zasięgiem. To największy 
w historii statek, wykonany przez angli-
ków w 1778 r. który działał podczas wojny 
francusko-angielskiej. Ten galeon miał 104 
działa i 850 osób załogi, więc samo wyko-
nanie dział wykracza poza możliwości mo-
jego warsztatu. Przy wyborze trzeba mieć 
świadomość, co można zrobić samemu. Jest 
wiele pięknych statków, są setki opracowań, 
trzeba jednak znać swoje możliwości. Tutaj 
muszę wspomnieć o stronie internetowej 
www.koga.net.pl. Gromadzi ona takich jak 
ja pasjonatów, którzy wymieniają się do-
świadczeniami i planami. Dzięki niej wy-
konałem m.in. dżonkę i galeas z przełomu 
XIX/XX wieku ”Karl&Marie”. Z materiałów 
znalezionych w necie wykonałem też drak-
kar wikingów,  a wg. opisów w książce Thora 
Heyerdahla tratwę Kon-Tiki.

GB: Proszę opowiedzieć o wyposaże-
niu warsztatu, o swojej „stoczni”.

MS: Mam małą pilarkę stołową, oprócz 
tego małą „grubościówkę”, czyli maszynę 
ścierającą warstwy drewna, którą wy-
korzystuję m.in. przy obróbce listewek, 
małą pilarkę z frezem, którą tnę m.in. for-
nir i bardzo cienkie listewki, oprócz tego 
dwa urządzenia typu dremel służące do 
obróbki. Poza tym skalpele, pilniczki, no-
żyki, wiertła. W przypadku wierteł często 
jest problem ze średnicami mniejszymi, niż 
1 mm. Do tego dochodzą nici, sznurki no 
i materiał. Najlepszy jest batyst.

GB: Batyst kojarzy się głównie z chu-
steczkami u eleganckich dżentelmenów 
z początku XX wieku.

MS: Tak, to prawda, obecnie to trudno 
dostępny materiał. Mnie udało się pozy-
skać większy kawałek od rodziny, pochodzi 
jeszcze sprzed stanu wojennego. Oprócz 
tego wcześniej wspomniane chusteczki, 
które również zbierałem od rodziny, mam 
ich obecnie ok. 50 sztuk, więc zapas jest. 
Batystu używam do budowy żagli.

GB: Na koniec proszę powiedzieć, czy 
udaje się godzić hobby z codziennymi obo-
wiązkami?

MS: Wszystko jest kwestią organizacji 
czasu. Moje obowiązki, to zadbanie o dom 
oraz jego otoczenie. Wiele prac w domu 
i przy jego budowie wykonałem sam. Prace 
„w ogrodzie” wykonuję etapami: najpierw te 
najważniejsze, a później w miarę możliwo-
ści powoli te drobne. Nie potwierdzam rów-
nież mitu o „żonie modelarza”, która ciągle 
ma pretensję o „marnowanie czasu”. Moja 
żona wspiera mnie i kibicuje mojej pasji.

GB: Dziękuje za rozmowę.

– Najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, 
jak czasochłonne to zajęcie. model, który stoi 
przed nami, budowałem 5 lat. Samo wiązanie 
olinowania zajęło mi prawie dwa miesiące. 
model tratwy, który wykonałem „przy okazji”, 
powstawał od wiosny 2017 roku, wykańczałem 
go na przełomie 2017/2018 roku. Wykonuję 
wyłącznie drewniane żaglowce, „blaszaki” mnie 
nie interesują, poza tym ich wykonanie wymaga 
innego warsztatu i materiałów – mówi marian 
Szczerbiak, modelarz ze Stanisławowa

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA StARE BABIcE
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dajemy sobie siłę
to już dwa lata funkcjonowania klubu mam Gminy Stare 
Babice, prowadzonego przez Fundację Nasze Szczęścia. 
o tym, jak ważne to miejsce na babickiej mapie z założy-
cielką Anią Warzycha-druzd rozmawia karina Grygielska.

Karina Grygielska: Wymyśliłaś Klub 
Mam i odniosłaś sukces!

Anna Warzycha-Druzd: Jest to suk-
ces wielu osób, które współtworzą to 
miejsce i codziennie dodają mi skrzydeł. 
Choć pomysł jest mój, to bez ludzi, któ-
rych spotkałam na swojej drodze, nie uda-
łoby się tej wizji zmienić w rzeczywistość. 
Szczególnie dziękuję Kasi Cienkusz, która 
przez wiele miesięcy udostępniała nam 
salę w Zielonkach, zanim przeprowadzi-
łyśmy się do Klubu Mieszkańca przy Po-
lnej 40. Podziękowania należą się również 
Tobie za wiele artykułów dotyczących 
klubu oraz Benicie Jędral, bez której nie 
byłoby naszej klubowej Szkoły Rodzenia 
Prymula. Dziękuję wszystkim, którzy się 
angażują. Dzięki Wam mamy dzisiaj swój 
klub, to nasze dwuletnie, wyczekane i nie-
ustannie pielęgnowane dziecko!

KG: No i świetnie, że się rozkręciło!
AWD: Wspólnymi siłami wielu życzli-

wych ludzi udało się sprawić, że Klub Mam 
wpisał się już na stałe w życie naszej lokal-
nej społeczności. Trafiłyśmy na podatny 
grunt – mieszka tu mnóstwo rodzin, które 
poszukują form spędzania czasu z dziec-
kiem bliżej domu, w przyjaznej atmosferze 
i za rozsądne pieniądze. Zresztą wiele ak-
tywności robimy bezpłatnie – bardzo nam 
zależy na dofinansowaniu naszych klu-
czowych projektów i intensywnie pracu-

jemy nad poszukiwaniem różnych źródeł 
finansowania. W tym miejscu podzięko-
wania należą się Gminie Stare Babice i Po-
wiatowi Warszawskiemu Zachodniemu, 
którzy wspierają nas dotacjami na różne 
działania. Bez nich bylibyśmy skazani na 
komercyjną formę działalności, a przecież 
nie o to chodzi... Sprawę ułatwia nam bar-
dzo również lokal w Klubie Mieszkańca, 
z którego możemy nieodpłatnie korzy-
stać dzięki uprzejmości Gminy Stare Ba-
bice – takie miejsce to prawdziwy skarb!

KG: Bo Klub Mam to pasja…
AWD: To pasja do tworzenia dobrych, 

przyjaznych miejsc. Pasja, która wzięła się 
z potrzeby przynależności do lokalnej spo-
łeczności, a także z miłości do dzieci i z po-
trzeby serca, by być najlepszym rodzicem 
na świecie. Klub Mam, a właściwie Babicki 
Klub dla Rodzin, to nie korporacja, lecz na-
sza przestrzeń. Tu wszyscy rodzice mają 
czuć się jak w domu, bezpiecznie i kom-
fortowo. Tu dajemy sobie siłę! Zyskujemy 
możliwości rozwoju, wspieramy się, po-
magamy sobie i po prostu jesteśmy razem. 

KG: Szykujecie jakieś niespodzianki 
w tym roku?

AWD: Owszem, zamierzamy wdro-
żyć w życie kilka ciekawych projektów.

KG: Zdradzisz coś więcej?
AWD: Na pewno kontynuujemy ulu-

bione zajęcia dla maluchów – Gordonki 

i Edu-Figle. Rozkręcamy też propozycje 
sportowe – Aktywną Mamę i ZumboMamę 
– wciąż widzimy zapotrzebowanie na tego 
typu aktywności właśnie w naszym klubie 
– najlepiej ćwiczy się w znajomym gronie! 
Chcemy też rozwinąć ofertę dla rodziców 
– mamy plany zrobienia kolejnego cyklu 
Szkoły dla Rodziców, kursów pierwszej po-
mocy, kurs szycia na maszynie, warsztatów 
kreatywnych i rodzinne sesje fotograficzne. 
Planujemy też ruszyć z konwersacjami po 
angielsku dla mam oraz spotkaniami te-
matycznymi, mającymi na celu wsparcie 
i wzmocnienie w roli świadomego rodzica. 
Pragniemy, aby miejsce, które tworzymy 
zyskało szerszy wymiar i zaangażowało 
również tatusiów do jego współtworzenia.

KG: Czyli stawiacie na rodziców?
AWD: Świadomy rodzic równa się 

szczęśliwe dziecko! W klubie chcemy się 
uczyć, samodoskonalić – to ważne, by dłu-
gotrwale tworzyć kochającą się rodzinę 
i móc sobie nawzajem pomagać w róż-
nych trudnościach, jakie przynosi życie. 

KG: W klubie można nabrać pewno-
ści siebie?

AWD: To jest właśnie ten adres – je-
śli czujesz się zagubiona w roli mamy, 
przytłoczony rolą ojca – to jest miejsce, 
gdzie możesz przyjść i zapytać. Już sama 
atmosfera wzajemnej życzliwości i przy-
jaźni sprawi, że poczujesz się lepiej i za-
pewne do nas wrócisz – może i po to, by 
za chwilę pomóc innym! Poza tym piękne 
jest to, że dzięki klubowym spotkaniom 
nawiązują się nowe przyjaźnie. Przez 
ostatnie dwa lata poznało się wielu ludzi, 
którzy w innych okolicznościach pewnie 
nie mieliby pojęcia o swoim istnieniu. 
A teraz się znają i mogą razem świętować 
kolejne urodzimy Klubu Mam.

KG: Jubileusz będzie obchodzony 
hucznie?

AWD: Oczywiście! W sobotę 10 lutego 
na koniec karnawału, planujemy zorgani-
zować wielki bal przebierańców. W ten spo-
sób chcemy uczcić nasze drugie urodziny 
i przyciągnąć kolejnych klubowiczów w na-
sze skromne progi. Zapowiada się świetna 
zabawa dla dzieci i dla rodziców. Zapra-
szamy serdecznie! Więcej szczegółów czy-
telnicy mogą znaleźć na stronie www.face-
book.com/FundacjaNaszeSzczescia. 

KG: Dziękuję za rozmowę i życzę ko-
lejnych urodzin obchodzonych w jeszcze 
większym gronie klubowiczów. 

tEkst: karina GryGiELska

Foto: anna WarzycHa-druzd

dla mieszkańca

– te dwa lata pokazały, jak bardzo potrzebne było w naszej okolicy takie miejsce, które można 
współtworzyć i wspólnie rozwijać. dzięki istnieniu klubu mam, rodzice z naszej gminy zyskali możliwość 
integracji i przede wszystkim wsparcie na wyciągnięcie ręki w różnych trudach wychowawczych. 
Najlepszym tego dowodem są rozmowy z mamami, które przychodzą i chcą z nami działać,  opowiadają 
o niekoniecznie łatwych początkach macierzyństwa sprzed kilku lat, gdy jeszcze w naszej gminie nie 
było takiego miejsca wytchnienia od codziennych matczynych obowiązków... Bez wątpienia dzisiaj jest 
nam łatwiej! – mówi Anna Warzycha-druzd
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odszedł  
jan Połeć
Jan Połeć pochodził z Leszna. Z Marie-
wem związał się najpierw zawodowo – 
wielu starszych mieszkańców pamięta 
go, jako kierownika tamtejszej szkoły 
podstawowej. Tę funkcję sprawował do 
1973 roku. Z Mariewa pochodzi rów-
nież jego żona – Elżbieta – nauczycielka 
z mariewskiej szkoły. Kolejnym etapem 
pracy zawodowej była funkcja dyrek-
tora w szkole podstawowej w Zaboro-
wie, którą pełnił do 1996 roku, czyli do 
przejścia na emeryturę. Z wykształcenia 
był matematykiem. Popularny wśród 
mieszkańców, budził ogólną sympatię. 
W 1999 roku wybrano go sołtysem. Był 
nim przez 4 kadencje – do 2015 roku. 
Mariew w tym czasie zmienił się bar-
dzo. Powstała sieć wodociągowa, kana-
lizacyjna, gazowa, elektryczna. Sołtys 
Jan Połeć chwalił soebie współpracę 
zarówno z gminnymi włodarzami, jak 
i radnymi. Zawsze jednak stał po stronie 
interesów mieszkańców. Tak go zapa-
miętamy.

tEkst/Foto: uGsB

1000 książek od Empiku 
dla zieloneckiej szkoły 
podstawowej!
4 września 2017 r. po raz drugi ru-
szyła akcja Empiku „Tysiąc powodów 
by czytać”, mająca na celu wciąganie 
najmłodszych w fascynujący świat 
literatury. W konkursie mogły brać 
udział biblioteki szkół publicznych 
i społecznych z całej Polski. Miło nam 
poinformować, że Szkoła Podsta-
wowa w Zielonkach-Parceli została 
jedną z 10 wyłonionych w konkur-
sie placówek i otrzymała od Empiku 
1000 książek do swego księgozbioru.

12 stycznia do Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli przyjechała cięża-
rówka Empiku wypełniona paczkami 
z 1000 książek dla szkolnej biblioteki. 
Książki przekazali szkole aktorzy prze-
brani za mole książkowe. Tego dnia wszy-
scy uczniowie zgromadzili się w auli wi-
dowiskowej nowego budynku zieloneckiej 
szkoły. To nagroda, na którą ciężko za-
pracowali uczniowie, rodzice i nauczyciele 
szkoły oddając głosy w internetowym 

konkursie Empiku „Tysiąc powodów by 
czytać”. Zadanie konkursowe polegało 
na zrobieniu zdjęcia, na którym dzieci za-
aranżują scenkę, która będzie stanowić 
okładkę dowolnie wybranej książki. Do 
tego należało dołączyć tekst uzasadnia-
jący wybór danej książki oraz opis przy-
gotowań do realizacji sesji zdjęciowej. 
Zwycięzców w konkursie wybierali in-
ternauci w głosowaniu. Brawo!

tEkst/Foto: MF

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

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego informuje, że w roku 2018 realizuje projekt pozakon-
kursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozosta-
jących bez pracy w  powiecie warszawskim zachodnim 
(III)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priory-
tetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wspar-
cie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku 
życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET). Grupę docelową projektu stanowi 77 osób bezrobot-

nych zakwalifikowanych do I  lub II profilu pomocy zgodnie 
z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1065 z późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w  projekcie są osoby: 
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z  wykształce-
niem maksymalnie średnim.

Projekt przewiduje:
• Szkolenia dla 20 osób, 
• Staże dla 35 osób,
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

dla 22 osób.

Wartość realizacji projektu w  2018 r. wynosi: 
1 106 646,52 zł, w tym dofinansowanie z UE: 932 681,69 zł.

dla mieszkańca
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RPP.6721.49.2017  Stare Babice, dnia 21.12.2017 r.

oGłoszEniE  
O rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”.
Obszar zawarty jest pomiędzy:

ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną i ul. Pohulanka.

Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się 
od dnia 22 grudnia 2017r. do dnia 5 lutego 2018 r. (z wy-
jątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy w Sta-
rych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, 
w godzinach pracy Urzędu. Koncepcja planu miejscowego znaj-
duje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ba-
bice-stare.waw.pl zakładka; „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe 
w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w koncep-
cji planu zostanie przeprowadzona w dniu 5 lutego 2018 r. Ze-
branie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 
24 – Sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi 
sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 

3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wnio-
sku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewi-
dencyjnym. Zainteresowania mogą składać do koncepcji uwagi 
do 9 lutego 2018 r.

Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały 
Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Ba-
bice „Sienkiewicza – Zielona”, dostępnego w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem na stronie internetowej: www.
bip.stare-babice.waw.pl zakładka; „Akty normatywne organów 
Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek   

RPP.6721.1.2018  Stare Babice, dnia 04.01.2018 r.

oGłoszEniE  
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1075 z późn. zm.) zawiadamiam o: wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na różnych obszarach gminy Stare Babice sporządzanego na pod-
stawie Uchwał Rady Gminy Stare Babice; Nr XLII/424/14 z dnia 23 
października 2014 r., Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r., Nr XI/81/15 
z dnia 15 października 2015 r., Nr XVII/157/16 z dnia 21 kwietnia 
2016 r. oraz Nr XXII/201/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice.

Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia  
07 lutego 2018 r. do dnia 02 marca 2018 r. (z wyjątkiem so-
bót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju  
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu zostanie przeprowadzona w dniu 19 lutego 2018 r. Ze-
branie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 
24 – Sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00

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

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu  zagospodarowania należy składać do Wójta 
Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 
2018r. 

Uwagi można składać w  formie pisemnej do Kan-
celarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Ba-
bice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu  
w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. 
ustawy o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony 
wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okre-
sie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na za-
sadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do pro-
jektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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W y k a z
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość loka-
lowa położona w Starych Babicach, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem.

Adres nieruchomości Stare Babice, ul. Rynek 21, 
Powierzchnia użytkowa do 
przekazania 507,10 m²

Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej WA1P/00056210/9

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów 641/2 (2/10 udziału w gruncie)

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady gminy Stare Babice Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 
roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U1/ZP, gdzie 
przeznaczeniem podstawowym są usługi celu publicznego (gminne i powiatowe). Północna część 
nieruchomości położona jest na obszarze ZP  – zieleń parkowa. 
Nieruchomość zabudowana – budynkiem urzędu gminy.

Forma przekazania 
nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na okres 20 lat

Wysokość  czynszu miesięcznego 3000 zł netto. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej 
stawki. Dodatkowo opłaty za użytkowane media.

Warunki zmiany wysokości 
czynszu

Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i  według zasad obliczania tego wskaźnika, za 
okresy miesięczne.

Termin wnoszenia opłat z tytułu 
najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Uwagi
Nieruchomość lokalowa przygotowana do przedłużenia umowy najmu (na wniosek dotychczasowego 
Najemcy) z przeznaczeniem na działalność podmiotu leczniczego, w pierwszym rzędzie w ramach 
umów dotyczących świadczenia usług medycznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przezna-

czona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospo-
darce nieruchomościami

Opis i położenie
Stare Babice
nieruchomość położona jest ok. 1,3 km od centrum  Starych Babic. Dobra dostępność do 
komunikacji zbiorowej i średni dostęp do obiektów użyteczności publicznej.

Powierzchnia nieruchomości w m2 700 m²
Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej WA1P/00124765/2

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów 559/4

Przeznaczenie nieruchomości, 
sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice 
zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z  dnia 30 czerwca 2011 r.,  
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN1/U – zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa.
Kształt nieregularny bardzo wydłużony prostokąt, w  zasięgu pełna infrastruktura techniczna. 
Szerokość 5,5 m wyklucza realizację przypisanej gruntom w planie miejscowym funkcji.

Cena nieruchomości z zł 37 800,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych)

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

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



26 rekLAmA



27rekLAmA

to MiEjscE czEka  
na tWoją rEkLaMę

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

 www.KampinoSport.pl

Podaruj  
Najlepszy Prezent na Swięta:
Vouchery pod Choinkę

Jeśli FITNESS 
to tylko w KampinoSport

na zajęcia fi tness wraz z
 dodatkowymi usługami GRATIS!

NOWE KARNETY

już od LUTEGO 

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

NIŻSZE CENY

ZAPRASZAMY NA KURS ALPHA 
Kurs Alpha to szansa lepszego poznania, 
lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej. 
Swobodna i przyjazna atmosfera, przystępna 
forma i humor. Można słuchać, dyskutować  
i pytać o wszystko! 
 
Kurs Alpha jest serią 10 spotkań. Każde 
spotkanie podejmuje inny temat dotyczący 
wiary. 
 
Spotykamy się już 
5 lutego o godz. 19:00  
w Domu Parafialnym  
„Arka” w Starych Babicach 
 
Więcej informacji na stronie www.rsn.org.pl 
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

Także wypożyczalnia motocykli i skuterów klasy 125 cm3 na prawo jazdy kat. „B”
   najwyższa zdawalność 
   najlepsi instruktorzy 
   28 lat tradycji w szkoleniu

Tę
 s

zk
o

łę
w

ar
To

 p
o

zn
ać

Yamaha Mt-07 suzuki Gladius romet zk-50 kymco agility

22 425 20 70
601 307 307

Kursy prawa jazdy
w kat. AM, A1, A2, A, B
www.sarbo.pl  (Bemowo)

Hotel Zielonki**  
w Starych Babicach 
pilnie zatrudni: 

• konserwatora na ½ etatu, praca od zaraz,  
• kelnerkę do restauracji hotelowej, praca w systemie 
zmianowym, doświadczenie nie jest wymagane.  

Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl, 
lub zadzwoń: (22)722 99 52 

WWW.KOMFORTHOUSE.PL 
 

usługi remontowo-budowlane • domy  
i mieszkania • blaty z konglomeratu  

 
biuro@komforthouse.pl 
ul. Stołeczna 2 Wyględy 
05-083 Zaborów 
tel. 501-248-753 


