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Dzień Babic 27 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców na Polanę Dwóch Sta-
wów, gdzie odbędzie się Dzień Babic – doroczne święto gminy. Więcej informacji 
na stronie 13. W ramach Dnia Babic odbędzie się VI Zlot Pojazdów Zabytkowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza czytelników do nowej siedzi-
by w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. Godziny pracy placówki pozostają 
niezmienne: poniedziałek, wtorek – 10:00-18:00 oraz środa, czwartek, piątek – 
10:00-17:00. Zwrot książek jest możliwy w godzinach: 8:00-21:30 od poniedziałku 
do piątku w portierni Domu Kultury. To udogodnienie dla czytelników powstało 
dzięki współpracy Biblioteki z Domem Kultury.

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na zajęcia i wykłady 
dla seniorów: 
8 maja – wykład p. Ewy Andrzejewskiej pt. ,,Królowa Bona” odbędzie się w budyn-
ku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 o godz. 16:30
11 maja – wycieczka do Parku Saskiego
22 maja – ,,Oszustwa, techniki manipulacji”– wykład policjanta z Komendy Powia-
towej Policji z siedzibą w Starych Babicach i Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
odbędzie się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 o godz. 14:30
28 maja – z cyklu Ciekawe Indie dla Seniorów wykład ,,TAJ MAHAL” odbędzie się 
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 o godz. 17:00. Projekt realizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Carrom współfinansowany ze środków Gminy Stare Babice.

TAŃCE W  KRĘGU odbywają się w  czwartki o  godz. 14:30 w  Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

Straż Gminna Gminy Stare Babice od 2 maja 2018 r. w okresie letnim będzie 
pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-23:00.

Konkurs plastyczny – Kapsuła czasu Zapraszamy uczniów szkół pod-
stawowych do udziału w  konkursie plastycznym „Kapsuła czasu”. Więcej 
szczegółów dotyczących konkursu plastycznego znajdą Państwo na stronie  
www.stare-babice.pl w zakładce „Oświata”.

Wiosenne porządki w Gminie Stare Babice Na terenie naszej gminy trwają wio-
senne prace porządkowe. Sprzątane są pobocza dróg, przydrożne rowy, a także likwi-
dowane są nielegalne śmietniska. Celem akcji jest zadbanie o utrzymanie czystości 
i  porządku na terenie gminy oraz wykazywanie dbałości o  środowisko naturalne. 
Jednocześnie zachęcamy Mieszkańców do utrzymywania czystości na terenie swoich 
posesji i działek, jak również na terenach przylegających do nich. Prosimy również 
o zwracanie uwagi na osoby wywożące odpady do lasów, skwerów lub wyrzucających 
je z  samochodów w przydrożnych rowach na terenie naszej gminy. W takich sytu-
acjach prosimy o informowanie pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Stare Babice (w godzinach pracy urzędu) – tel. (22) 722-90-06, (+48) 506-587-
282, e-mail: srodowisko@stare-babice.waw.pl.

Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się w sobotę 5 maja. Start o godz. 10:00 
z placu Chopina w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 10:20 z ul. Rynek w Starych Ba-
bicach. Na mecie rajdu (plac Chopina) – ognisko oraz losowanie nagród dla uczest-
ników. Zapraszamy babickich cyklistów!

Zawody wędkarskie Zapraszamy wędkarzy na zawody, które odbędą się 5 maja, 
w godz. 8:00-12:00 na placu Chopina w Borzęcinie Dużym. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie pt. „Działal-
ność odpłatna w organizacji pozarządowej” 9 maja o godz. 17:00.

Klub Mam Stare Babice zaprasza na zajęcia w maju. 
Szczegóły na stronie www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia.
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O planach w Bliznem Łaszczyńskiego
od 7 do 29 marca 2018 r. w siedzibie urzędu Gminy Stare 
Babice odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Stare Babice, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko. jedna ze zmian w studium doty-
czy terenów położonych w Bliznem Łaszczyńskiego. Zachęcam 
Państwa do lektury niniejszego artykułu.
Trochę historii
Wraz z decyzją o budowie trasy S 8 gmina 
podjęła prace planistyczne dla terenów rol-
nych w Bliznem Łaszczyńskiego,  po obu 
stronach trasy (ok. 60 ha). I tak Uchwałą 
Rady Gminy XXXV/288/06 z dnia 16 lu-
tego 2006 r. Dz. U. Woj. Maz. Nr 67 poz. 
2193 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniono 
przeznaczenie terenów z rolnych na za-
budowę przemysłowo-usługową w strefie 
oddziaływania trasy i budownictwo miesz-
kaniowe poza strefą jej oddziaływania. 
Budowa trasy szybkiego ruchu znacznie 
zmieniła przeznaczenie gruntów z nią 
sąsiadujących nie tylko na terenie naszej 
gminy lecz także wszystkich, przez które 
ona przebiega. Naturalną rzeczą było, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szyb-
kiego ruchu, która generuje duży hałas, 
a także zanieczyszczenie spalinami nie 
ma komfortowych warunków dla budow-
nictwa jednorodzinnego, co zatwierdzono 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego już w 2006 roku.

O jakim terenie mówimy?
Chodzi tu głównie o teren w Bliznem Łasz-
czyńskiego pomiędzy trasą S 8, a granicą 
z Warszawą (zdj. 1). Teren ten został na-
turalnie oddzielony trasą szybkiego ruchu 
od pozostałej części naszej gminy i od mo-
mentu jej powstania do dnia dzisiejszego 
właściciele gruntów sąsiadujących z drogą  
bez skutku poszukiwali potencjalnych in-
westorów. I pomimo, że gmina starała się 
ustanowić dość szeroką gamę możliwej 
zabudowy, by stworzyć korzystny klimat 
dla inwestycji to od tego czasu sytuacja 
gospodarcza znacząco zmieniła preferen-
cje inwestorów i zapisy planu z 2006 roku 
w dużej mierze nie przystają do potrzeb 
rynkowych, dlatego przez kilkanaście lat 
od zmiany planu, tereny te pozostają nieza-
budowane. W ostatnich latach właściciele 
gruntów wielokrotnie zwracali się do gminy 
o zmianę miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla tych terenów, 
zgodnie z potrzebami rynku. Jednym z ta-
kich warunków jest dopuszczenie budowy 
budynku handlowego powyżej 2000 m2. 

nowe możliwości 
W ostatnim czasie do gminy zgłosili się 
przedstawiciele kilku inwestorów z sze-
regiem propozycji inwestycyjnych dla 
ww. terenów. Wedle ich koncepcji połu-
dniowo-wschodnia część terenu w miejsce 
dotychczasowej zabudowy jednorodzinnej 
mogłaby uzyskać prawo zabudowy wie-
lorodzinnej w charakterze podobnym do 

sąsiednich terenów po stronie warszaw-
skiej. Właściciele gruntów wraz z przed-
stawicielami potencjalnych inwestorów 
zaproponowali dokonanie zmian studium 
gminy, które pozwoliłyby na tego rodzaju 
inwestycje. Jednocześnie odnotowaliśmy 
zmniejszenie zainteresowania funkcją 
przemysłową w tym rejonie, więc można 
ją znacznie ograniczyć lub całkowicie wy-
eliminować. Zatem zwiększenie intensyw-
ności zabudowy mieszkaniowej mogłoby 
być zrekompensowane zmniejszeniem 
intensywności zagospodarowania w czę-
ści usługowo przemysłowej. Propozycje te 
są ujęte w projekcie studium, dostępnym 
na stronie www gminy w zakładce „dla 
inwestora” oraz w Referacie Planowania 
Przestrzennego.

Jakie zmiany?
Proponowane zmiany (zdj. 3) paradoksalnie 
nie muszą oznaczać zwiększenia uciążliwości 
dla sąsiednich terenów. Likwidacja uciążliwej 

 

 

Zdj. 1. Blizne Łaszczyńskiego zostało podzielone naturalną granicą, jaką jest trasa S 8. Wszyscy pamiętamy pola 
warzyw, które odsłaniały nam widok Pałacu kultury. dziś tereny te są mocno zabudowywane przez Warszawę.
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działalności strefy usługowo-produkcyjnej 
(UP), która do tej pory (zdj. 2) zajmowała 
aż 57 % terenu, o którym mówimy oznacza, 
że nie będzie mogła tam już powstać żadna 
inwestycja, której uciążliwość wykraczałaby 
poza granicę działki, na której jest położona. 
Co więcej, przyszła zabudowa stanie się izo-
lacją dla uciążliwego oddziaływania trasy S 8, 
którą przejeżdża ponad 100 tys. pojazdów 
na dobę. 

Kilka słów komentarza
Nasza gmina ma bardzo ciekawe poło-
żenie – z jednej strony Kampinoski Park 
Narodowy, z drugiej stolica. Otulina KPN 
sprawia, że nigdy nie powstaną tu wiel-
koformatowe inwestycje mogące zakłócić 
życie przyrody czy mieszkańców, z czego 
jesteśmy dumni, bo to wyróżnia nas na tle 
innych gmin podwarszawskich. Co jednak 
za tym idzie, nasza gmina, podobnie jak 
Gmina Izabelin, jest bardzo ograniczona 
w rozwoju inwestycyjnym ze względu na to, 
że dla około 80% jej powierzchni dopusz-
cza się ograniczoną zabudowę. W gminach 
ościennych, takich jak Ożarów Mazowiecki, 
Błonie, Łomianki, a przede wszystkim War-
szawa, przybywa inwestycji, które dają 
znaczne podatki do budżetu.

Jeżeli znalazł się jednak teren, który 
niezależnie od nas, za pomocą oddzielenia 
trasą S 8, mógłby przynieść gminie wiele 
korzyści, to uważam, że powinniśmy się 
nad tym pomysłem pochylić. Dlaczego? 
Po pierwsze, teren z dwu stron przylega 

do Warszawy, która swoje grunty zabudo-
wuje intensywnym budownictwem wie-
lorodzinnym. Trasa S 8 przedzieliła ten 
teren naturalną granicą i z tego powodu, 
zgodnie ze sztuką urbanistyczną, charak-
ter zabudowy powinien korespondować 
z  terenami sąsiednimi, czyli z  zabudo-
wą typu miejskiego. Jest to część gminy 
poza otuliną KPN – w  sumie tylko ok. 
20% powierzchni gminy nie jest objętych 
otuliną – gdzie dopuszcza się zabudowę 
typu miejskiego o zwiększonej intensyw-
ności zabudowy. To dobra lokalizacja dla 
tego typu zabudowy, ponieważ taki jest 
charakter zabudowy sąsiednich terenów 
Warszawy i Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Po drugie, podatki z  tego terenu to 
obecnie nie więcej niż 250 tys. zł na rok. 
Po zabudowaniu, podatek od nierucho-
mości to co najmniej 3 mln zł rocznie, 
CIT ok. 6 mln zł rocznie oraz PIT od 
ok. 2000 mieszkańców to ponad 5 mln 
zł rocznie, co daje kwotę ok. 14 mln zł 
rocznie. Dla naszej gminy to wielka, 
o ile nie jedyna, szansa na zdobycie ta-
kich środków do budżetu, a  co za tym 
idzie zwiększenie i  polepszenie wielu 
inwestycji na naszych terenach.

Po trzecie, najwięcej korzyści otrzyma-
ją mieszkańcy w wyniku budowy nowego 
układu komunikacyjnego, który będzie 
musiał zapewnić inwestor zgodnie z zapi-
sami w  nowym planie. Będzie konieczne 
zbudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania 

ul. Gościnnej z  ul. Warszawską, będzie 
poszerzona droga serwisowa wzdłuż S 8, 
będzie wybudowana pełno funkcjonalna 
typu miejskiego ul. Gościnna. Powstanie 
pełen układ komunikacyjny, który zna-
cząco poprawi dojazd do obecnych domów 
i  jednocześnie obsłuży nowe obiekty bez 
szkody dla dotychczasowych. W  części 
mieszkaniowej powstałyby dla wszystkich 
mieszkańców ogólnodostępne  tereny do 
rekreacji i przedszkole dla co najmniej 150 
dzieci.  

Na przeważającej części tego terenu 
obecny plan dopuszcza intensywną za-
budowę usługowo-przemysłową. Prawdą 
jest, że proponowane zmiany idą w  kie-
runku zwiększenia intensywności części 
mieszkaniowej, ale jednocześnie zmniej-
szenia intensywności dla pozostałej części. 
Oznacza to, że zaproponowane zmiany 
w  ujęciu całościowym nie niosą zagroże-
nia zwiększenia uciążliwości w  stosunku 
do obecnych zapisów planu miejscowego. 
Natomiast niosą szansę poprawy funkcjo-
nalności  poprzez powstanie wielu usług, 
wybudowanie nowego układu komunika-
cyjnego, uruchomienie przedszkola, czy 
terenów do rekreacji. Rodzi się pytanie, czy 
możemy pozwolić sobie na to, by tereny 
o takich walorach nadal pozostawały nie-
zabudowane. Nasza gmina ma opinię dba-
jącej o ład przestrzenny. Jedną z ważnych 
zasad przestrzegania tego ładu jest  prze-
znaczanie terenów w planach miejscowych 
zgodnie z ich predyspozycjami. Ostateczne 
propozycje zmian zostaną przedstawione 
Radzie Gminy po licznych konsultacjach. 
Ważne jest, by dyskusja miała charakter 
merytoryczny, by była oparta o wyważoną 
analizę potencjalnych zagrożeń, ale i  ko-
rzyści. Tylko wtedy możemy mówić o dba-
łości o najlepiej pojęty interes gminy, czyli 
wszystkich jej mieszkańców. 

Wiemy, że czas przedwyborczy nie 
sprzyja spokojnemu procedowaniu ta-
kich spraw. Pojawiają się najróżniejsze 
głosy, często podające fałszywe infor-
macje, jednocześnie pomijające szereg 
ważnych faktów. Czasami przybiera to 
formę tak ostatnio powszechnego hej-
tu, (hate z  ang. znaczy nienawiść). Je-
stem całkowicie przekonany o  tym, że 
nasi mieszkańcy potrafią odróżnić ziar-
no od plew i  nie dadzą wiary doraźnej 
demagogii. Jest to niezwykle ważne dla 
dalszego rozwoju naszej gminy. 

KrzyszTOF TurEK

WóJT GMIny sTarE BaBICE
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Zdj. 2. obecny plan dla terenu w Bliznem Łaszczyńskiego 
pomiędzy trasą S 8, a granicą z Warszawą:
uP – strefa terenów usługowo-produkcyjnych – ok. 57%
u2 – strefa terenów usługowych – ok. 19%
mN1/u2 – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej – ok. 13%
mN1 – strefa terenów mieszkaniowych jednorodzinnych 
– ok. 11%

Zdj. 3. Przewidywany plan dla tego terenu:
uP – strefa terenów usługowo-produkcyjnych – ok. 19%
u2 – strefa terenów usługowych – ok. 13%
mW/u – strefa terenów zabudowy wielofunkcyjnej 
mieszkaniowo-usługowej – ok. 12%
u3a – strefa terenów usługowych z dopuszczeniem 
obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 
2000 m2 – ok. 45%
mN1 – strefa terenów mieszkaniowych jednorodzinnych 
– ok. 11%
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nasza gmina liderem w regulacji  
gruntów pod drogi
Gmina Stare Babice przeprowadza bardzo dużo transakcji 
związanych z pozyskiwaniem gruntów pod drogi. Z naszego 
doświadczenia na co dzień korzystają rzeczoznawcy mająt-
kowi, inne gminy, a także powiaty. Świadczy to o najwyż-
szej jakości naszej pracy, z czego jestem bardzo dumny.
Jeszcze kilka lat temu Gmina Stare Ba-
bice nie była właścicielem większości 
dróg leżących na jej terenie. Do bieżące-
go utrzymania, a  nawet do wykonania 
remontów dróg, tytuł własności nie był 
konieczny. Przez wiele lat drogi pozo-
stawały jedynie we władaniu gmin. Stan 
taki dotyczył również dróg powiato-
wych i wojewódzkich. Jednak już od kil-
ku lat posiadanie tytułu własności stało 
się niezbędne, aby uzyskać pozwolenie 
na rozbudowę czy remont drogi.

Jak udało się pozyskać babicki 
rynek?
Również w  naszej gminie wzmożono 
działania mające na celu uregulowanie 
tytułów własności do dróg. Własność 
dróg gmina pozyskuje na podstawie róż-
nych przepisów prawa. 

Dziś przybliżę Państwu tzw. komu-
nalizację na przykładzie rynku w  Sta-
rych Babicach. 

Komunalizacja to uzyskanie przez 
gminę decyzji wojewody potwierdza-
jącej nabycie własności drogi na dzień 
1 stycznia 1999 r. Aby otrzymać tę de-
cyzję, gmina musi spełnić szereg wymo-
gów przewidzianych w ustawie.

Rynek od lat pozostawał we władaniu 
gminy, a zgodnie z zapisem w ewidencji 
gruntów jego właściciel był nieustalony. 
Dodatkową trudność stanowiło geode-
zyjne nierozdzielenie w  obrębie rynku 
gruntów stanowiących drogi o różnych 
kategoriach: wojewódzkiej, powiatowej 
i gminnej.

Do regulacji stanu prawnego rynku 
przystąpiliśmy w  2014 roku. Uzgod-
nienia z  Mazowieckim i  Powiatowym 

Zarządami Dróg o przebiegu wspólnych 
granic trwały rok.

W wyniku powyższego z rynku obok 
kościoła wydzielony został grunt leżący 
w ciągu drogi powiatowej: ulice Sienkie-
wicza i  Piłsudskiego. Z  drugiej strony 
rynku geodezyjnie rozdzielono ulicę Ry-
nek od drogi wojewódzkiej tj. ciągu ulic 
Sikorskiego i Okulickiego.

ul. rynek

Dokończenie na str. 6

Zastępca wójta marcin Zając
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Wystąpienie do Wojewody Mazo-
wieckiego o wydanie decyzji komunali-
zacyjnej potwierdzającej prawo gminy 
do rynku poprzedziły też uzgodnienia 
z właścicielami sąsiednich posesji i pod-
pisanie protokołu o przebiegu wspólnej 
granicy. Wnioski do wojewody z całą do-
kumentacją wysłane zostały w styczniu 
2016 r. Wojewoda Mazowiecki począw-
szy od sierpnia 2017 do stycznia 2018 r. 
wydał Gminie Stare Babice 5 decyzji ko-
munalizacyjnych w  sprawie rynku, dla 
5 działek o łącznej pow. 0,8083 ha. Ure-
gulowanie własności rynku postawili-
śmy sobie za punkt honoru. I stało się!

... i nie tylko...
W ostatnich dwóch latach uzyskaliśmy 
na podobnej zasadzie tytuł prawny do 
następujących ulic: Szymanowskiego 
i  Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn, 
Koczarskiej, Mizikowskiego i Kutrzeby 
w Starych Babicach, Dolnej w Babicach 
Nowych, Kwiatowej w Mariewie, Prusa 
we wsi Blizne Jasińskiego, Poprzecznej 
w Borzęcinie Dużym, Maczka w Janowie,  
Borowej Drogi we wsi Wojcieszyn i Zale-
sie. Są to tytuły własności do istniejącego 
pasa drogowego. 

Jeszcze dwa zdania o  pozyskiwaniu 
na gminę własności dróg, które kiedyś 

miały status dróg powiatowych, a obec-
nie są drogami gminnymi. Pozyskaliśmy 
w ten sposób drogi: ul. Trakt Królewski 
(Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn), 
ul. Klonową (Koczargi Nowe, Koczargi 
Stare), ul. Ciećwierza (Klaudyn) i część 
ul. Piłsudskiego w Starych Babicach. 

Jeszcze trochę o zrID...
W poprzednim artykule pisałem o proce-
durze – ZRID (Zwolnienie na Realizację 
Inwestycji Drogowej). Na jej podstawie 
uzyskaliśmy decyzję na budowę ul. Ja-
kubowicza w  Lipkowie i  dzięki temu 
będziemy przystępować do procedury 
przetargowej – wyłonienia wykonawcy, 
a po jej zakończeniu, rozpoczynać prace 
budowlane. Przewiduje się, że pod koniec 
bieżącego roku będzie można korzystać 
z wyremontowanej ulicy wraz z chodni-
kiem i ścieżką rowerową. Złożony zo-
stał także wniosek na drogę oznaczoną 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolem 3KDL we wsi 
Blizne Jasińskiego. Droga ta prowadzi 
do terenu przemysłowego z halami pro-
dukcyjnymi i handlowymi (położonymi 
nieopodal trasy S-8). W tym roku rów-
nież uzyskamy pozwolenia na budowę ul. 
Szymanowskiego i Pohulanka, a w przy-
szłym roku: Traktu Królewskiego (Zale-
sie, Wojcieszyn), ul. Klonowej w Koczar-
gach i ul. Lutosławskiego w Kludynie.

Ceny idą mocno w górę...
W ostatnim roku drastycznie wzrosły 
koszty budowy dróg. W 2016 r. budowa 
kilometra drogi wraz z chodnikiem i od-
wodnieniem kosztowała w  granicach 
1,6–1,8 mln zł. Pod koniec 2017 r. i z po-
czątkiem 2018 r. w otwartych ofertach 
przetargowych ceny ofert przekraczały 
kwoty 6 mln zł za kilometr lub też ża-
den z wykonawców nie zgłaszał się do 
przetargów – tak jak w przypadku drogi 
powiatowej ul. Izabelińskiej (kwiecień 
2018 r.). Niebawem i my zmierzymy się 
z  powyższym problemem, ogłaszając 
przetargi na budowę ul. Jakubowicza 
w Lipkowie, Szymanowskiego w Klau-
dynie, Pohulanki w Starych Babicach 
i nowej drogi 3 KDL w Blizne Jasińskiego.

MarCIn zaJąC

z-Ca WóJTa GMIny sTarE BaBICE

FOTO: aK

Dokończenie ze str. 5

ul. kutrzeby

ul. Prusa
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Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim” 
 

 

OŚRODEK WSPARCIA  
EKONOMII SPOŁECZNEJ  

zaprasza na otwarte szkolenie pn.  

„Działalność odpłatna  
w organizacji pozarządowej” 

które odbędzie się  
9 maja 2018 r. w godz. 17:00-19:00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 
Babice  przy ul. Rynek 21 

 

DZIAŁASZ w organizacji pożytku publicznego, 
stowarzyszeniu, fundacji? 
 
DOWIEDZ SIĘ jak w prosty sposób pozyskać 
dodatkowe środki finansowe! 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
tel. 884 883 148 
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Co możemy zrobić już teraz, żeby 
poprawić jakość powietrza?
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z  tego, że nawet w  starym i  brzyd-
kim kotle  też można palić bez dymu. 
Mając nieekologiczny piec, możemy 
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń 
do powietrza poprzez palenie w  pie-
cach paliwem dobrej jakości. Ale to 
nie wszystko, bo nawet używając tego 
samego co dotychczas kotła i  takiego 
samego paliwa, możemy jednocześnie 
zadbać o czystsze powietrze w naszym 
otoczeniu, a  zarazem zaoszczędzić 
na kosztach ogrzewania. Efektywne 
i  ekonomiczne spalanie węgla i  drew-
na można uzyskać w każdym piecu i na 
dowolnym paliwie. 

Dym jest zawiesiną mikroskopijnych 
cząsteczek niedopalonego paliwa. Jed-
nak nie każdy wie, że kawałek węgla czy 
drewna musi być podgrzany do ponad 
400 0C, zanim pojawi się płomień. Za-
nim do tego dojdzie, przez długi czas 
wydzielają się smoliste gazy. Jeśli w po-
bliżu jest już żar, to gazy zapalają się, 
ale jeśli w pobliżu nie ma źródła ognia, 
to zanieczyszczenia ulecą kominem 
w  powietrze. Udowodniono, że dym 
jest najbardziej kaloryczną częścią pali-
wa i przejście z kopcenia na efektywne 
spalanie przynosi oszczędności ok. 30% 
opału. O  tym, czy dym się spala, czy 

ucieka kominem, decyduje nie wiek pie-
ca ani cena paliwa, lecz sposób palenia. 
W dużej mierze ograniczenie dymienia 
zależy od techniki dokładania paliwa, 
a to oznacza, że do wytworzenia tej sa-
mej ilości ciepła zużyjemy mniej paliwa! 
Aby stary piec nie kopcił, paliwo należy 
dokładać niewielkimi porcjami, aby nie 
zadusić płomieni lub rozpalać ogień od 
góry.

Do dobrego spalania potrzebny jest 
również stały dopływ powietrza. W ko-
tłowni musi być otwór nawiewowy do-
prowadzający powietrze z  zewnątrz 
oraz wentylacja grawitacyjna. To bardzo 

ważne, bo gdy braknie tlenu, piec za-
cznie produkować śmiertelny czad! 

Kolejną sprawą jest przechowywanie 
paliwa w odpowiedni sposób. Należy je 
zabezpieczyć przed wilgocią, opadami 
deszczu i  śniegu. W  przypadku pale-
nia drewnem dobrze jest, jeśli pocho-
dzi ono z  drzew liściastych, ponieważ 
zawiera ono mniejsze ilości substancji 
żywicznych. Drewno z  drzew iglastych 
zawiera dużo żywicy, która spalając się, 
zanieczyszcza wnętrze pieca i wytwarza 
dużo dymu.

Nie czekając na wejście w życie regu-
lacji dotyczących rodzaju paliw, może-

my zadbać o zdrowie i środowisko 
już teraz. Użytkownicy kotłów, 
pieców i  kominków oprócz sto-
sowania paliw wysokiej jakości, 
powinni przestrzegać poniższych 
zasad:
1. kupować tylko certyfikowane 
paliwa z wiarygodnych źródeł;
2. stosować paliwa odpowiednie 
do rodzaju urządzeń grzewczych;
3. dbać o stan instalacji spalania;
4. przeprowadzać regularne czysz-
czenie urządzeń grzewczych;
5. przeprowadzać regularne czysz-
czenie przewodów kominowych;
6. zapewnić odpowiednią wenty-
lację kotłowni.

Nieefektywne spalanie powo-
duje ubytek znacznej ilości ciepła 
wraz z  trującymi gazami i  pyłami 
przez komin. 

 TEKsT: rOŚ

– nasz wspólny cel!

Jeżeli ogrzewasz dom  
kotłem tradycyjnym  
– stosuj się do kilku  
prostych zasad: 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

W WARSZAWIE

(+48 22) 59 79 481
antysmog@mazovia.pl

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń  
„uchwały antysmogowej” dofinansowane zostało przez Wojewódzki  

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

• kupuj tylko certyfikowane  
paliwa z wiarygodnych źródeł

• stosuj paliwa odpowiednie do 
rodzaju urządzeń grzewczych

• dbaj o stan instalacji spalania

• przeprowadzaj regularne  
czyszczenie urządzeń  
grzewczych

• przeprowadzaj regularne  
czyszczenie przewodów  
kominowych

• pal efektywnie – prawidłowe  
spalanie to bezdymne spalanie

Zdrowsze 
Mazowsze
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nieekologiczny piec możemy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez palenie w piecach 
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<Pani Bożenko, w tekście na ilustracji poniżej przed słowem „jak” powinien być przecinek – nie umiem go 

dostawić. Proszę o pomoc > 

 
Żródło: http://czysteogrzewanie.pl   

 

Do dobrego spalania potrzebny jest również stały dopływ powietrza. W kotłowni musi być otwór nawiewowy 

doprowadzający powietrze z zewnątrz oraz wentylacja grawitacyjna. To bardzo ważne, bo gdy braknie 

tlenu, piec zacznie produkować śmiertelny czad!  

 

Ty decydujesz, jak palisz

najgorzej nieźle najlepiej
Żródło: http://czysteogrzewanie.pl  
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Mazowiecka uchwała antysmogowa
Na terenie województwa mazowieckiego od 11 listopada 
2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa. jest to 
regulacja prawna, która obowiązuje wszystkich miesz-
kańców województwa i ma za zadanie zapewnić czyste 
powietrze. 
Zanieczyszczenie powietrza, głównie 
drobnymi pyłami, może powodować 
przedwczesne zgony. Zwiększa rów-
nież możliwość zachorowania na wiele 
groźnych chorób, m.in. na nowotwory, 
może także prowadzić do bezpłodności 
czy obumarcia płodu. Co roku na Ma-
zowszu z powodu złej jakości powietrza 
umiera od 4 do 6 tys. osób. Leczenie 
chorób wywołanych przez smog pociąga 
za sobą wysokie koszty leczenia i zwol-
nienia lekarskie. Miesięczne koszty 
związane z  kuracją oraz nieobecnością 
w pracy w województwie mazowieckim 
wynoszą aż 800 zł w  przeliczeniu na 
mieszkańca. Dlatego też konieczne było 
wprowadzenie uchwały antysmogowej. 
Wymiana przestarzałych kotłów i  sto-
sowanie paliw dobrej jakości wpłynie na 
znaczną poprawę czystości powietrza, 
a także zdrowia mieszkańców.

Nowe zapisy wskazują, jakie piece 
i opał mogą być stosowane:

• od 11 listopada 2017 r. można mon-
tować tylko kotły spełniające normy 
emisyjne zgodne z wymogami eko-
projektu (wynikającymi z treści roz-
porządzenia Komisji UE)

• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać 
w kotłach, piecach i kominkach:

a)  mułów i  flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem,

b)  węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z ich wyko-
rzystaniem, 

c)  węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,

d)  paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powy-
żej 20% (np. mokrego drewna),

• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno bę-
dzie używać kotłów na węgiel lub 
drewno niespełniających wymogów 
dla klas 3., 4. lub 5. według normy 
PN-EN 303-5:2012,

• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno będzie 
używać kotłów na węgiel lub drewno 
klasy 3. lub 4. według normy PN-EN 
303-5:2012, 

• użytkownicy kotłów klasy 5. wg 
normy PN-EN 303-5:2012 będą mo-
gli z nich korzystać do końca ich ży-
wotności,

• posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 roku na 
takie, które spełniają wymogi ekopro-
jektu, lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do warto-
ści określonych w ekoprojekcie.

Jak sprawdzić, czy kocioł 
zainstalowany w domu spełnia 
normy emisyjne?
Informację o klasie kotła możemy zna-
leźć na tabliczce znamionowej oraz 
w  instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej 
w  żadnym z  tych miejsc, oznacza to, 
że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej 
z  klas. Podczas zakupu nowego kotła 
należy upewnić się, czy posiada on cer-
tyfikat i czy jest on zgodny z wymaga-
niami ekoprojektu. 

Warto również wiedzieć, że jest 
różnica pomiędzy kotłami spełniają-
cymi wymogi ekoprojektu, a  kotłami 
5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. 

Maksymalna emisja pyłu 
z  kotła przy jego pracy 
pełną mocą w  obu przy-
padkach nie może być 
wyższa niż 40 mg/m³ ale 
dodatkowo, kotły speł-
niające wymagania eko-
projektu mają określone 
również restrykcyjne nor-
my dla dwutlenku azotu, 
czego nie mają kotły kla-
sy 5. Ważne jest również 
to, że normy muszą być 
dotrzymywane zarówno 
w  wariancie przy pracy 
na część mocy. Jest to 
istotne, ponieważ kotły 
rzadko pracują na pełnej 
mocy, natomiast niższe 
obciążenie powoduje 
pogorszenie warunków 
spalania i  jednocześnie 
zwiększa emisję pyłu.

TEKsT: rOŚ
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szkoła z Sukcesem!
Wieczór 7 kwietnia był wyjątkowy. Pałac i Folwark w Ło-
chowie odwiedziło wiele osobowości ze świata muzyki, 
filmu, telewizji, sportu, nauki, biznesu i polityki. Spotkali 
się oni na Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2018, podczas 
której w imieniu władz Gminy Stare Babice nagrodę Suk-
ces Roku 2018 dla kompleksu w Zielonkach-Parceli odebrał 
zastępca wójta marcin Zając.

Miarą sukcesu nie musi być wielkość 
przedsięwzięcia, czy wysokość docho-
dów. Sukces może odnieść każdy. Od 
malowniczej agroturystyki, po luksuso-
wy hotel, od małej piekarni po fabrykę 
samochodów, od prężnej gminy po wiel-
ką metropolię. 

Gale Osobowości i  Sukcesy Roku są 
organizowane od 7 lat. Kapitułę przy-
znającą nagrody w kategorii Osobowość 

Roku oraz Sukces Roku stanowią przed-
stawiciele redakcji magazynu Osobowo-
ści i  Sukcesy oraz wybitne osobowości 
nagrodzone w  latach ubiegłych. Wśród 
nich m.in. Ewa Błaszczyk, Piotr Fron-
czewski, Katarzyna Grochola, prof. 
Michał Kleiber, Martyna Wojciechow-
ska, czy Cezary Pazura. To jedyne takie 
wydarzenie, które gromadzi ludzi z róż-
nych środowisk.

wydarzenia

Chwila dla reporterów – pamiątkowa fotografia laureatów nagród Sukces Roku 2018
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Galę prowadził mariusz Pujszo – aktor, reżyser, autor scenariuszy oraz założyciel fundacji Jestem 
Optymistą i twórca Światowego Dnia Optymisty

Izabela trojanowska przypomniała swoje największe przeboje, m.in. „Wszystko, czego dziś chcę”

Nagrodę Sukces Roku 2018 dla kompleksu 
w Zielonkach-Parceli odebrał zastępca wójta 
marcin Zając

Podczas Gali Nagrodę osobowość roku 2018 
odebrał m.in. dawid kwiatkowski – wokalista 
popularny wśród młodzieży (foto: radosław 
Nawrocki)

Nagrodzony tytułem Sukces Roku 
2018 kompleks w  Zielonkach-Parceli 
znalazł się w  gronie wielu laureatów, 
m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Tar-
gów Poznańskich, czy Grupy Tubądzin. 
Doceniono zwłaszcza nowatorski pro-
jekt, funkcjonalność obiektu, dostęp-
ność dla mieszkańców, dofinasowanie 
przez gminę dodatkowych godzin zajęć 

oraz budowę całości wyłącznie ze środ-
ków własnych gminy. To najnowocze-
śniejsza szkoła w Polsce – poinformowa-
no ze sceny podczas wręczania nagrody. 

Wśród nagrodzonych tytułem Sukces 
Roku 2018 było wielu przedsiębiorców 
z  całej Polski. Gala była okazją do wy-
miany kontaktów oraz zaprezentowa-
nia możliwości inwestowania w Gminie 

Stare Babice. Mamy więc nadzieję, że 
zarówno sam tytuł, jak i  nowe relacje 
z partnerami zaowocują w szybkim cza-
sie. 

Na koniec serdecznie gratulujemy 
wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do tego sukcesu!

TEKsT/ FOTO: PK
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Obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej  
i 8. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
15 kwietnia 2018 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy zbrodni 
katyńskiej oraz 8. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy babickim rynku. 
W nabożeństwie wzięło udział wielu wiernych i liczne grono 
dostojnych gości: przedstawicieli władz państwowych i samo-
rządowych.

Mszę świętą wzbogacił występ chóru „Babiczanie” i Babickiej 
Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod kierunkiem 
Zbigniewa Załęskiego, a honory oddawały poczty sztandarowe: 
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych, Gminy Stare Babice, Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, OSP w Starych 
Babicach, SP im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach. 

Szczególne wrażenie na wiernych wywarła pieśń Marsz 
Sybiraków skomponowana przez Czesława Majewskiego do 
słów Mariana Jonkajtysa. Aranżację utworu na orkiestrę dętą 
wykonał Zbigniew Załęski.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości 
przeszli pod tablicę upamiętniającą Ofiary Zbrodni Katyń-

skiej i Katastrofy Smoleńskiej, gdzie wiązanki okolicznościo-
we złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, kombatantów, wojska, policji, straży pożarnej, oświaty 
gminnej oraz mieszkańców.

Poczty sztandarowe poprowadziły dostojnych gości Aleją 
Dębów Katyńskich do centralnego miejsca uroczystości, gdzie 
jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, a następnie odczytano listy: od Poseł na Sejm Kingi 
Gajewskiej, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Jana Józefa Kasprzyka. 

Ostatnia część uroczystości odbyła się w Sali Widowisko-
wej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli, gdzie 
niezwykle poruszającą prelekcję pt. Zbrodnia katyńska 1940. 
Świadkowie i  świadectwa wygłosił profesor nauk humani-
stycznych, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 
Tadeusz Wojciech Wolsza. 

TEKsT/FOTO: aK
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Gminny Konkurs mitologiczny
21 marca w ZSP w Borzęcinie Dużym od-
była się kolejna edycja Gminnego Kon-
kursu Mitologicznego. Do rywalizacji 
przystąpiło 14 uczniów klas V ze szkół 
podstawowych: w Starych Babicach, Zie-
lonkach-Parceli oraz Borzęcinie Dużym.

Poziom przygotowania uczestników 
był bardzo wysoki, a rywalizacja o czołowe 
miejsca niezwykle emocjonująca. Ucznio-
wie odpowiadali na różne pytania – los de-
cydował, czy będą one łatwe, trudne, czy 
podchwytliwe. Jednym Fortuna bardziej 
sprzyjała, innym mniej… Trzeba było wy-

kazać się nie tylko wiedzą, ale też umiejęt-
nością zachowania olimpijskiego spokoju.

Zmagania konkursowe prowadzone 
na wzór teleturnieju „Jeden z dziesię-
ciu” wyłoniły trzech finalistów:
1.  miejsce – Gabriela Sobiecka (ZSP 

w Borzęcinie Dużym)
2.  miejsce – Tymoteusz Kozaryna (ZSP 

w Borzęcinie Dużym)
3.  miejsce – Julia Balcerzak (SP w Sta-

rych Babicach).
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplomy i książki 

o tematyce mitologicznej ufundowane 
przez Gminę Stare Babice i wręczone 
przez zastępcę wójta Marcina Zająca.

W czasie konkursu upominek książ-
kowy otrzymał także uczeń Wojtek Za-
lewski z klasy IV, który wykonał piękne 
prace plastyczne do scen mitologicznych. 
Stanowiły one dekorację sali. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszyst-
kim uczestnikom konkursu!

TEKsT/FOTO: MaŁGOrzaTa KOzŁOWsKa,

EWa CzaJCzyŃsKa-MasTaLErz

Śmierć przychodzi najczęściej  
nie w porę i zawsze za wcześnie
Wiadomość o śmierci Pana józefa rosłona przyszła nagle, 
tak jak nagłe było jego odejście… 
Zawodowo był pracownikiem Kancelarii 
Sejmu RP; jako człowiek, kolega i przyja-
ciel odznaczał się dużym dystansem do sie-
bie, zawsze był gotowy do współdziałania 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Lu-
dzi wokół darzył respektem i szacunkiem.

Wybory samorządowe w 1994 roku 
otworzyły nową kartę w życiu śp. Jó-
zefa, gdyż został wtedy wybrany na rad-
nego Rady Gminy Stare Babice. Potem 
pełnił funkcję członka Zarządu Gminy. 
W pracy społecznej zawsze były Mu bli-
skie sprawy lokalnej społeczności, miesz-
kańców i ich potrzeby. Reprezentował 
w sposób skuteczny interesy mieszkań-
ców Borzęcina Dużego, swojego okręgu 

wyborczego. Cieszył się dużym szacun-
kiem i zaufaniem wyborców, czego dali 
dowód wybierając go na radnego na na-
stępną kadencję (1998-2002). W tym sa-
mym czasie został również wybrany na 
członka Zarządu Gminy. Jego zaangażo-
wanie w pracach Zarządu Gminy w II i III 
kadencji wpłynęło na dzisiejszy rozwój ca-
łej gminy. Aktywnie uczestniczył w wyty-
czaniu kierunków jej dalszego rozwoju. 
Uczestniczył w wielu pracach na rzecz 
rozwoju naszej małej ojczyzny m.in. był 
jednym z inicjatorów sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. W 1999 r. osobiście zaanga-

żował się w przeprowadzenie reformy 
oświaty na naszym terenie.

Śp. Józef Rosłon wniósł dużo w życie 
społeczne, bo miał odwagę mówić prawdę 
bez względu na konsekwencje. Społeczeń-
stwo lokalne zawdzięcza mu bardzo wiele 
– zabiegał o powstanie ośrodka zdrowia 
w Borzęcinie Dużym, wiele dobrego za-
wdzięcza Mu tutejszy Zespół Szkolno-
-Przedszkolny. Obecne sukcesy gminy, 
wysokie tempo inwestowania – to także 
między innymi Jego zasługa. 

Są chwile i ludzie, których się nie za-
pomina. 

TEKsT: WóJT GMIny sTarE BaBICE  

KrzyszTOF TurEK
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XIX Gminny Przegląd taneczny 
12 kwietnia 2018 r. w Sali Widowiskowej domu kultury 
Stare Babice odbył się XIX Gminny Przegląd taneczny ze-
społów dziecięcych i młodzieżowych.
Tegoroczny przegląd odbył się po raz 
pierwszy w Sali Widowiskowej Domu Kul-
tury Stare Babice w Zielonkach-Parceli. 
Ogromna scena i widownia oraz profesjo-
nalne nagłośnienie i oświetlenie stworzyły 
niesamowitą atmosferę. Młodzi tancerze 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
umiejętności tanecznych, a wspaniałe, ko-
lorowe stroje dopełniły całości widowiska.

Ogromne ukłony i brawa należą się nie 
tylko młodym uczestnikom, ale również 
nauczycielom, choreografom i rodzicom 
współpracującym przy przygotowaniu 
grup tanecznych do występu.

A było co podziwiać! Na scenie wy-
stąpiły grupy taneczne z Przedszkola 
w Starych Babicach, Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, 

Przedszkola w  Bliznem Jasińskiego, 
Przedszkola „Wesoły Brzdąc”, Szkoły 
Podstawowej w  Koczargach Starych, 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
oraz Szkoły Tańca „Patryk Dance”.

Organizatorem przeglądu było Przed-
szkole w Starych Babicach przy wsparciu 
Domu Kultury Stare Babice. Do zobacze-
nia na kolejnym, jubileuszowym przeglą-
dzie już za rok!

TEKsT/FOTO: IB

„you Can sing” 3rd Edition  
Welcome to the stage!
to było nieprawdopodobne, wspaniałe uczucie wystąpić na 
tak dużej i profesjonalnej scenie – powiedziała jedna z uczest-
niczek Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „you Can Sing”.

W piątkowy wieczór 13 kwietnia Sala Wi-
dowiskowa Domu Kultury Stare Babice 
wypełniła się widzami, którzy przyszli 
podziwiać występy wokalne młodych 
uczestników Festiwalu Piosenki Anglo-
języcznej You Can Sing. 

– Good afternoon Ladies and Gentel-
man. Welcome to the third annual YOU 
CAN SING contest – publiczność powitali 
Weronika i Kamil – młodzi konferansje-
rzy, którzy w języku angielskim poprowa-
dzili całe wydarzenie. Na profesjonalnej 
scenie wystąpili najlepsi młodzi wokaliści 
z Gminy Stare Babice, którzy zaśpiewali 
światowe przeboje. Wśród utworów wysłu-

chać można było kompozycji Eltona Johna, 
Guns’n Roses, Rihanny, Lenki czy Adele.  

Jury złożone z samych zawodowców: 
aktorów, piosenkarzy, absolwentów szkół 
muzycznych i językowych pod przewod-
nictwem Beaty Stasiak, dyrygentki war-
szawskiego chóru gospel „Soulconnec-
tion” miało trudne zadanie, aby wyłonić 
najlepszych z najlepszych. 

W tej edycji konkursu 1. miejsce zdo-
była reprezentantka klas trzecich – Basia 
Dubyk z klasy 3F ze Szkoły Podstawowej 
w Starych Babicach, która swoim głębo-
kim i czystym głosem wyśpiewała prze-
piękną, klasyczną balladę „Over the Rain-

bow” w oryginale wykonaną przez Judy 
Garland w filmie „Czarnoksiężnik z Oz” 
z 1939 roku. 2. miejsce wyśpiewała Pola 
Radoń piosenką Shakiry „Try everything”, 
a 3.miejsce zajął Łukasz Basiński z utwo-
rem „High Cotton” zespołu Alabama. Wy-
różnienia otrzymali Tymoteusz Kozaryna 
i Zofia Grzelczak. Wszystkim uczestnikom 
wręczono dyplomy i upominki. 

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa w Starych Babicach, a nad 
przebiegiem festiwalu czuwały nauczy-
cielki języka angielskiego. Serdeczne 
podziękowania skierowane zostały do 
wszystkich uczestników i ich opiekunów, 
licznej publiczności, młodych konferan-
sjerów oraz jurorów. Wydarzenie wspie-
rał Dom Kultury Stare Babice.

Tegoroczną edycję festiwalu znako-
micie podsumowała jedna z jurorek, Ju-
lia Chmielnik – Muzyka poprawia nastrój, 
więc należy śpiewać jak najwięcej. W uczest-
nikach leży ogromny potencjał, który należy 
rozwijać – powiedziała.

TEKsT/FOTO: IB
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Dom Kultury stare Babice już tworzy 
bogatą ofertę kulturalną 
dom kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli to nie-
zwykle nowoczesny obiekt ze wspaniale wyposażonymi 
pracowniami tematycznymi oraz przepiękną Salą Wido-
wiskową. Pod skrzydłami domu kultury znajduje się także 
klub mieszkańca w Starych Babicach.
Zespół pracowników Domu Kultury wraz 
z Dyrektorem Januszem Czają pracuje 
nad stworzeniem atrakcyjnej i różno-
rodnej oferty kulturalnej skierowanej 
zarówno do dzieci, młodzieży, jak i doro-
słych mieszkańców Gminy Stare Babice. 

Od maja br. w Domu Kultury Stare Ba-
bice rozpoczną się ciekawe zajęcia oraz 
warsztaty. Planujemy szeroką gamę za-
jęć dla różnych grup wiekowych: rysu-
nek i malarstwo, ceramika, warsztaty 
kreatywne, artystyczne i rzeźbiarskie, 
nauka gry na instrumentach (pianino, 
perkusja, gitara). W naszej ofercie poja-
wią się także zajęcia wokalne, taneczne 

i teatralne. Nie zabraknie również indyj-
skiego bilarda oraz szachów. 

Najbliższym majowym wydarze-
niem w Sali Widowiskowej Domu Kul-
tury w Zielonkach-Parceli będzie koncert 
niezwykle charyzmatycznej artystki pol-
skiej sceny – Edyty Geppert. Odbędzie 
się on 12 maja br. o godzinie 18.00 – ser-
decznie zapraszamy! 

W niedzielę 27 maja br. na Polanie 
Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli 
w godzinach 14.00-22.00  odbędzie się 
Dzień Babic pod nazwą „Przeboje wiecz-
nie młode”. Dodatkową atrakcją będzie 
VI Zlot Pojazdów Zabytkowych.

Z  okazji Dnia Dziecka w  piątek 
1 czerwca br. przygotowujemy niespo-
dziankę dla dzieci.

Wszelkie informacje dotyczące pełnej 
oferty kulturalnej i wydarzeń organizo-
wanych przez Dom Kultury Stare Babice 
znajdują się na stronie internetowej www.
domkultury-starebabice.pl

Mamy nadzieje, że będą Państwo czę-
sto naszymi gośćmi.

Zapraszamy!

DOM KULTURY Stare Babice 
ul. Południowa 2A 
05-082 Zielonki Parcela 
 
filia: 
KLUB MIESZKAŃCA 
Domu Kultury Stare Babice 
ul. Polna 40 
05-082 Stare Babice
Kontakt: 
telefon: 22 487 18 70 
e-mail: kontakt@domkultury-starebabice.pl

TEKsT/FOTO: DOM KuLTury
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Wywiad z Edytą Geppert
jedna z najbardziej cenionych artystek polskiej sceny. Nigdy 
nie zabiegała o popularność. Nie lubi, gdy nazywają ją wo-
kalistką, pewnie dlatego, że jej twórczość bardziej zbliżona 
jest do magii i teatru.  mówi, że najważniejsze jest dla niej 
słowo. Śpiewanie daje jej poczucie szczęścia, bo jak sama 
mówi, „kiedy śpiewam – dzieją się rzeczy niezwykłe”. jest 
jedyną polską piosenkarką, która do tej pory aż cztero-
krotne otrzymała Grand Prix na Festiwalu Polskiej Piosenki 
w opolu. do największych przebojów edyty Geppert należą: 
„Życie kocham cię nad życie” i „jaka róża, taki cierń”.  
Z pewnością nie zabraknie ich podczas majowego koncertu 
w Babicach, gdzie artystka wystąpi w pięknej, nowo oddanej 
Sali Widowiskowej domu kultury Stare Babice już 12 maja.

Gazeta Babicka: Serdecznie dzięku-
jemy za przyjęcie zaproszenia do naszego 
Domu Kultury w  Zielonkach-Parceli. 
Zastanawiamy się, jak śpiewa się Pani 
w mniejszych salach widowiskowych, 
kameralnych klubach? Czy może woli 
Pani wielkie koncerty?

Edyta Geppert: Spotkanie w  ka-
meralnej sali pozwala wejść w  bliższy, 
bardziej osobisty kontakt ze słuchacza-
mi i  widzami niż na przykład w  amfi-
teatrze. Ale zasłuchany wielotysięczny 
amfiteatr, wyciszony do tego stopnia, 
że słychać przysłowiową muchę, dostar-
cza mi także przeżyć niezwykłych. I tu 
i tam, jeżeli mam wrażenie, że moja pro-
pozycja nie trafia w próżnię, jestem po 
prostu szczęśliwa. 

GB: Skąd czerpie Pani inspiracje do 
twórczości? 

EG: Z życia. Z wszelkich jego prze-
jawów. Z tego, co mnie otacza i z tego, 
czego mi dostarcza każdy nowy dzień, 
każde spotkanie z  drugim człowie-
kiem. I z teatru. Z życia czerpię treści, 
a z teatru formę.

GB: Co znaczy dla Pani dobry tekst? 

EG: To tekst, który przy pierwszym 
czytaniu wywołuje we mnie dreszcz 
emocji: wzruszy mnie lub rozbawi. 
Oczywiście napisany dobrą polszczy-
zną. 

GB: Czy Pani teksty są pisane spe-
cjalnie na Pani zamówienie?

EG: To zdarza się dość rzadko, tylko 
wtedy, gdy zachwycę się jakąś melodią. 
Jak mówię o  tym od lat, swoje poszu-
kiwania repertuarowe zaczynam od 
tekstu. Na moje szczęście od samego 
początku swojej pracy dostawałam pro-
pozycje tekstów od Magdy Czapińskiej, 
Agnieszki Osieckiej, Jana Wołka, Woj-
ciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, 
Jerzego Ficowskiego czy Marka Dagna-
na. Do nich zamawiałam muzykę u za-
przyjaźnionych kompozytorów.

GB: Co daje pani poczucie szczęścia 
i spełnienia?

EG: Spotkania z ludźmi, którzy chcą 
się podzielić ze mną swoją wiedzą, ory-
ginalnym spojrzeniem na świat lub swo-
im talentem. Wtedy jestem szczęśliwa. 

GB: O czym marzy artystka, która 
ma, tak jak Pani, swój styl i ugruntowa-
ną pozycję na rynku?

EG: O  marzeniach nie lubię mó-
wić publicznie, bo moje doświadczenie 
mówi mi, że wypowiedziane głośno, na 
ogół się nie spełniają. Ale po cichutku 
oczywiście marzę sobie o paru rzeczach.

GB: Prosimy podzielić się z  nami 
wspomnieniami najbardziej niezwy-
kłych przeżyć koncertowych.

EG: Na pewno jednym z takich kon-
certów był ten w mieszczącej 6-tysięcz-
ną publiczność auli w Watykanie. Kiedy 
śpiewałam „Zamiast”, na telebimie po-
kazywano zbliżenie zasłuchanej twarzy 
Karola Wojtyły, który miał łzy w oczach. 
To zrobiło na mnie ogromne wrażenie.

GB: Jak ocenia Pani poziom współ-
czesnej piosenki polskiej? 

EG: Współczesnych polskich pio-
senek mam okazję posłuchać tylko 
w czasie podróży samochodem. To, co 
udaje mi się usłyszeć nie napawa mnie 
optymizmem. Coraz mniej w  piosen-
kach melodii, coraz rzadziej daje się 
usłyszeć jakiś sensowny tekst. Ale być 
może anteny radiowe prowadzą spe-
cyficzną politykę repertuarową, która 
nie obejmuje całego spektrum wyko-
nawców. Dlatego moja opinia może być 
niemiarodajna.

GB: Nad jakimi projektami pracuje 
Pani obecnie?

EG: Nad kilkoma piosenkami, które 
już niedługo wzbogacą mój recital oraz 
nad zarysem spektaklu estradowego 
z moim udziałem. Ale to dopiero za ja-
kiś czas…

GB: Dziękujemy za rozmowę.

FOTO: anDrzEJ ŚWIETLIK
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Warszawski Bank spółdzielczy (WBS Bank) 
Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank) w Starych Babicach sięga swymi korzeniami  
do roku 1925, kiedy to powołano do życia „kredyt ogrodniczy” Spółdzielnię z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Na początku XXI wieku Bank stał się bankiem uniwersalnym, dlatego 
postanowiono odejść od dotychczasowej nazwy. W 2010 roku, podkreślając dominujący obszar 
działania, przyjęto nową nazwę „Warszawski Bank Spółdzielczy”, w skrócie „WBS Bank”.  
WBS Bank liczy obecnie 16 oddziałów i 3 filie w Warszawie i okolicach. 
rozmawiamy z nową dyrektor oddziału Stare Babice, panią Pauliną Lachowską. 

Gazeta Babicka: Czy zechciałaby Pani przedstawić się czy-
telnikom Gazety Babickiej?

Paulina Lachowska: Jestem dyrektorem tego oddziału od 
połowy października 2017 roku, natomiast pracuję w tym Banku 
od 1997 roku. Właśnie w tym oddziale zaczynałam swoja pracę. 
Od 2007 roku pracowałam w oddziale w Tarchominie, gdzie zo-
stałam dyrektorem placówki. Potem był Gocław, gdzie od 2009 
roku prowadziłam oddział aż do chwili objęcia placówki w Sta-
rych Babicach. Cieszę się, że wróciłam do macierzystej placówki, 
bo sama mieszkam w tej okolicy. 

GB: Proszę nam powiedzieć, jakie widzi Pani zalety, a  jakie 
wady w pracy bankowca.

PL: Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, bo dla mnie pra-
ca to pasja. Już od najmłodszych lat fascynowało mnie funk-
cjonowanie banku. Już od lat szkolnych miałam ugruntowane 
zainteresowania, ukończyłam liceum o specjalności bankowości, 
potem studia kierunkowe. Jest to praca z  powołania, dlatego 
traktuję ją jako realizację swoich celów i zamierzeń, które sobie 
kiedyś postawiłam. 

GB: Już na wejściu do Banku miłe zaskoczenie – jest pięknie 
odremontowany. Czy planuje Pani dalsze zmiany?

PL: Remont rozpoczęliśmy na przełomie roku całkowitą prze-
róbką sali operacyjnej; na później zostawiliśmy sobie piętro. Ra-
dykalnie zmieniliśmy styl zabudowy – chcieliśmy unowocześnić 
wygląd i uzyskać bliższy kontakt z klientami. 

GB: Ilu pracowników liczy babicki Oddział WBS Banku?
PL: Obecnie pracuje tu 12 pracowników. Posiadamy także fi-

lię w Urzędzie Gminy. 
GB: A co nowego w usługach? 
PL: Od stycznia mamy bankomat z  funkcją wpłatomatu. 

Zmieniliśmy godziny pracy. Pracujemy na jedną zmianę:  po-
niedziałek, wtorek, środa od 9.00 do 17.00; czwartek, piątek 
od 8.00 do 16.00. Klientów, którzy chcieliby dokonać operacji 
w  godzinach przedpołudniowych (przed otwarciem Oddziału) 
zapraszamy do naszej filii w Urzędzie Gminy, która jest czynna 

od poniedziałku do czwartku 
od 8.00 do 15.30, a w piątki od 
8.00 do 14.30.  

GB: Czy jest usługa, w któ-
rej specjalizuje się Warszawski 
Bank Spółdzielczy?

PL: Jesteśmy bankiem uni-
wersalnym, więc świadczymy 
wszystkie usługi, jakie są na 
rynku. Posiadamy dość bogatą 
ofertę kredytową zarówno dla 
osób fizycznych, jak również 
dla firm. 

GB: Czy kredyty bankowe są dziś podobnie chętnie brane jak 
kilkanaście lat temu? Które? 

PL: Przede wszystkim zmieniła się specyfika kredytobiorców. 
Dawniej naszymi klientami byli przede wszystkim rolnicy, dziś 
są to już przedsiębiorcy. Zmieniła się też struktura klientów – 
dziś mamy w naszej okolicy wiele małych i średnich firm; wcho-
dzi tu też sporo firm deweloperskich. Udzielamy więc nie tylko 
kredytów  inwestycyjnych, lecz także mieszkaniowych.  

GB: Jakie jeszcze nowe usługi WBS Bank przygotował dla 
swoich klientów w  ostatnim czasie? 

PL: Mamy w  tej chwili bardzo ciekawy i  korzystny kredyt 
mieszkaniowy. Bardzo dobrze się sprzedaje, bo jest konkuren-
cyjny na rynku. 

GB: Dlaczego mieszkańcy naszej gminy powinni korzystać 
właśnie z Państwa Banku?

PL: To proste – jesteśmy Bankiem lokalnym z dużą tradycją 
i dobrymi produktami. 

GB: Dziękuję pięknie za rozmowę i raz jeszcze gratuluję obję-
cia stanowiska dyrektora tutejszej placówki.

PL: I ja dziękuję i zapraszam do naszego Banku. 
TEKsT:aK

 FOTO: PauLIna LaChOWsKa/aK

Sala przyjęć interesantów po remoncieSala przyjęć interesantów przed remontem

dyrektor Banku Paulina Lachowska
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Fotowoltaika – spotkanie z mieszkańcami
18 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej 
urzędu Gminy Stare Babice przy ul. rynek 21 odbyło się 
spotkanie na temat instalacji fotowoltaicznych. Prowadzą-
cym spotkanie był michał Suska – prezes firmy energomix, 
która wspiera rozwój zielonej energii w Polsce.

Organizator przekonywał lokalną społecz-
ność do ekologicznej produkcji prądu, która 
pochodzi ze Słońca. Informował o zaletach, 
jakie niesie za sobą tego typu inwestycja. To 
co najbardziej powinno nas zainteresować 
i skłonić do montażu instalacji fotowolta-
icznej, to obniżenie rachunków za prąd 
nawet do 90%. Kolejna ważna kwestia to 
gwarancja stałej ceny prądu w kontekście 
rosnących notowań energii elektrycznej. 
Ponadto jest to rozwiązanie, które sprzyja 
środowisku naturalnemu ze względu na 
zerową emisję gazów cieplarnianych. Mu-
simy jednak pamiętać, że instalację fo-
towoltaiczną trzeba dobrze zaplanować. 
Jedną z ważniejszych informacji jest to, że 
nasza elektrownia powinna być skierowana 
w kierunku południowym, gdyż wtedy ma 

maksymalną sprawność. Kolejnym waż-
nym aspektem jest zacienienie spowodo-
wane różnymi przeszkodami terenowymi, 
takimi jak drzewa czy kominy. Dobre firmy 
instalacyjne będą w stanie wyeliminować 
ten poważny problem. 

Osoby obecne na spotkaniu miały oka-
zję z bliska przyjrzeć się głównym elemen-
tom urządzenia: jak wygląda i z czego jest 
zbudowany panel fotowoltaiczny oraz in-
werter. Pan Tomasz Grnyo odpowiadał 
w sposób wyczerpujący na liczne pytania, 
nurtujące zgromadzonych na sali gości.

Dzięki obecnej ustawie mikroinsta-
lację słoneczną, czyli instalację fotowol-
taiczną do mocy 40 kWp, można wy-
budować bez żadnych zgód, a ponadto 
umożliwia ona magazynowanie nadwy-

żek energii w sieci dystrybucyjnej. Co za 
tym idzie, dołączenie do słonecznej rewo-
lucji jest bardzo proste.

Podsumowując – inwestycja w  pa-
nele fotowoltaiczne w wielu przypadkach 
to korzystna ekonomicznie decyzja. Co 
istotne, jest to inwestycja przynosząca 
bezpieczny dochód na poziomie 10-14% 
rocznie, czyli znacznie wyższy od innych 
form lokowania kapitału. Jeśli posiadamy 
wolne środki, to warto rozważyć taki zakup. 
Zanim jednak zdecydujemy się na mon-
taż, warto skontaktować się z ekspertami 
i umówić się na wizję lokalną, która umoż-
liwi wykonanie odpowiednich projektów, 
pozwalających ocenić opłacalność inwestycji. 

TEKsT: JOanna OKnIŃsKa

FOTO: IB, EnErGOMIX

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami

na zajęcia literacko – plastyczne
 Poznaj                                             z biblioteką

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
Zielonki – Parcela ul. Południowa 2 a

8 maja 2018 r. godz. 16.30

W programie:
 wspólne czytanie

przygód słonia Elmera
 oraz robótki ręczne,

podczas których wykonamy
 portret słonia w kratkę.

Wstęp wolny

e lme r a

Zainauguruj XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami

na zajęcia literacko – plastyczne
POZNAJ PCHŁĘ SZACHRAJKĘ

ZAKOŃCZ XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek z nami

WSTĘP WOLNY

W PROGRAMIE:
 wspólne czytanie Pchły

szachrajki autorstwa
jana brzechwy

 oraz robótki ręczne,
podczas których wykonamy

lalki – pchełki.

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
Zielonki – Parcela ul. Południowa 2 a

15 maja 2018 r.
godz. 16.30
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seniorze – zapisz umysł na siłownię!
mózg starzeje się dyskretnie i bezboleśnie – leniwieje, wolniej kojarzy fakty, gubi słowa, 
dłużej „szuka w głowie” tytułów książek czy nazwisk. Łatwo jest ten etap przeoczyć,  
50-latek jeszcze je bagatelizuje, dla 75-latka jest to już uciążliwe.

O kondycję fizyczną nauczyliśmy się 
już dbać – biegamy, pływamy, chodzimy 
na siłownię. Defekty sprawności rucho-
wej – ból kolana, kręgosłupa czy biodra 
intensywnie rehabilitujemy. 

Z ćwiczeniem naszego mózgu jest go-
rzej! Badania naukowe dowodzą, że jed-
nym z najlepszych treningów dla naszego 
umysłu jest czytanie. Już w starożyt-
nej bibliotece aleksandryjskiej widniały 
słowa: „książki to lekarstwo dla umysłu”. 
Dla naszych mózgów czytanie jest praw-
dziwym wyzwaniem, nie posiada on bo-
wiem „ośrodka czytania”, nie ma struk-
tury, która odpowiadałaby wyłącznie za 
czytanie. Pamiętamy żmudny proces na-
uki czytania w dzieciństwie, poznawanie 
liter, analizę i syntezę podczas składania 
ich w sylaby, wyrazy, zdania, a następnie 
czytania ze zrozumieniem. Aby je dobrze 
opanować, potrzebny był czas liczony 
w latach, codzienne ćwiczenia i systema-
tyczne powtarzanie. Opanowanie przez 
człowieka sztuki czytania jest dowo-
dem na dużą elastyczność naszego móz- 
gu, który potrafił opanować czynności, 
do których nie był naturalnie stworzony. 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” po-
wiedział Umberto Eco. Taki człowiek po-
znaje miejsca i ludzi, z którymi nigdy się 
nie spotka, rozbudza wyobraźnię, prze-
żywa emocje, uczy się empatii, zmusza 
umysł do działania. Czytanie pozwala 

trenować bardzo wiele różnych zdolno-
ści umysłowych: porównywanie, ocenia-
nie, wnioskowanie, planowanie i przewi-
dywanie, koncentrację uwagi, wyobraźnię 
czy kreatywność. Dla wielu z nas czyta-
nie książek to duża przyjemność a na-
wet pasja; ale  jednocześnie są to cenne 
ćwiczenia dla naszego mózgu, intelektu, 
życia społecznego i zdrowia. Aby ta gim-
nastyka była wszechstronna, należy ko-
rzystać z różnorodnej lektury, a czasem 
sięgnąć po trudniejsze gatunki wymaga-
jące szczególnej koncentracji. 

Jeżeli dużo czytamy, piszemy, malu-
jemy, majsterkujemy, przyswajamy nowe 
umiejętności, np.: uczymy się języków, ob-

sługi komputera to nagrodą jest lesza pa-
mięć, bogatsze słownictwo, większy za-
sób wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Za 
wcześniejsze trudy nauki umysł wyna-
gradza nas sprawną pamięcią, umiejęt-
nością skutecznego porozumiewania się, 
lepszą koncentracją a nawet podzielno-
ścią uwagi, co pomaga w lepszym funk-
cjonowaniu w rodzinie i społeczeństwie. 
W wyjątkowych sytuacjach, zdolności ko-
munikacyjne w wieku 70 lat mogą być na-
wet wyższe niż u 40-latka. 

I chociaż z czasem umiejętności po-
znawcze słabną, to poddawane intensyw-
nemu treningowi, nawet osłabione, dają 
sobie radę, bo są wzmacniane przez prak-
tykę i doświadczenie życiowe. Naukowcy, 
lekarze, psychologowie, gerontolodzy są 
zgodni, że w treningu umysłu kluczową 
rolę pełni aktywny tryb życia na każ-
dym jego etapie, a szczególnie w wieku 
senioralnym. Ta aktywność to korzysta-
nie z dóbr kultury, kontakty towarzyskie, 
realizowanie zainteresowań, pasji i naj-
ważniejsze – przyswajanie nowej wiedzy, 
czyli nauka i czytanie. 

Aby utrzymać sprawność i aktywność 
umysłu, trzeba spełnić podstawowy wa-
runek – zmuszać mózg do wysiłku!

z GMInnEJ raDy sEnIOróW GMIny sTarE 

BaBICE

anna CzaJKOWsKa

FOTO: aK
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Mieszkańcy zaoszczędzą na biletach
Zgodnie z komunikatem 
zamieszczonym na stronie 
www.stare-babice.pl prze-
kazujemy informację, która 
zainteresuje czytelników 
korzystających z komunikacji 
publicznej. od września  
2018 roku mają potanieć  
bilety 30-sto i 90-cio dniowe. 
ulga będzie dotyczyła wy-
łącznie tych mieszkańców 
Gminy Stare Babice, którzy 
odprowadzają tutaj podatki.

Po pierwsze – taniej
W wyniku wstępnego porozumienia po-
między Gminą Stare Babice a Zarządem 
Transportu Miejskiego w Warszawie już 
od września 2018 roku gmina planuje 
dopłatę do biletów w ramach programu 
„Warszawa +”. Dzięki temu programowi 
warszawski ZTM umożliwia gminom 
podwarszawskim trzy rodzaje dopłaty 
do biletów, różniące się wysokością. Po 
zgłoszeniu gotowości do udziału w pro-
gramie, wójt Krzysztof Turek zdecydował 
o najwyższej możliwej dopłacie ze strony 
gminy (tzw. trzeci próg). Program ma być 
jednocześnie zachętą dla mieszkańców 
gmin podwarszawskich, aby dojeżdżali 
do Warszawy komunikacją miejską.

Ile zatem mają potanieć  
bilety?
• Cena biletu 30-sto dniowego imien-

nego normalnego w 1. i 2. strefie bę-
dzie wynosiła 120 zł. Dzięki progra-
mowi „Warszawa+” dopłata ze strony 
gminy do biletu to 60 zł. Cena biletu 
ulgowego będzie równa 60 zł (dopłata 
ze strony gminy 30 zł).

• Cena biletu 90-cio dniowego imiennego 
normalnego  dla 1. i 2. strefy będzie wy-
nosiła 360 zł (dopłata ze strony gminy 
do biletu – 100 zł), ulgowego – 180 zł 
(dopłata ze strony gminy – 50 zł).

  Warto zaznaczyć, że wysokości moż-
liwych dopłat określił ZTM, nie wła-
dze gminy.

Po drugie – czyściej
Zachęta ze strony ZTM, aby mieszkańcy 
gmin podwarszawskich korzystali czę-
ściej z komunikacji publicznej ma swoje 
uzasadnienie. Oznacza to bowiem częst-
sze przesiadanie się z  własnego auta 
do autobusu czy tramwaju. Korzyść 
ogromna – wszak jeden pojazd ZTM 
może przewieźć kilkudziesięciu pasaże-
rów na raz. W dobie walki ze smogiem 
ma to ogromne znaczenie. Jeszcze kilka 
lat temu rewelacje o  zamykaniu cen-
trów miast dla samochodów wzbudzały 
uśmiech na twarzach kierowców. Dziś już 
nikogo to nie dziwi. Często powtarzanym 
pomysłem jest również wzrost cen za par-
kowanie w Warszawie, nawet o kilkaset 
procent. Ma to zachęcić do częstszego 
korzystania z komunikacji publicznej. 
Czy tak będzie? Czas pokaże. 

Dlaczego dopiero od września?
Aby porozumienie pomiędzy Gminą 
Stare Babice a warszawskim ZTM we-
szło w życie, musimy jeszcze poczekać. 
Najpierw należy z gminnego budżetu 
wygospodarować odpowiednie środki 
i  zatwierdzić wydatek uchwałą Rady 
Gminy Stare Babice. Również na mocy 
uchwały rady gminy zostanie określony 
regulamin wydawania Warszawskich 
Kart Miejskich. Miejmy zatem nadzieję, 
że radni będą jednomyślni.

TEKsT: PK

 FOTO: aK
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Wakacje 2018: przyjdź na bezpłatne 
zajęcia ruchowe na Polanę Lipków
Wszyscy seniorzy naszej gminy oraz ich rodziny będą mogli w najbliższe wakacje bezpłat-
nie poćwiczyć na Polanie Lipków. Zajęcia gimnastyki będą odbywały się w każdą sobotę  
od godz. 10:00 do 11:00. jest to projekt realizowany przez naszą lokalną fundację – Ak-
tywni dłużej, która od kilku miesięcy ćwiczy z seniorami Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego w Starych Babicach oraz Borzęcinie dużym. Partnerem letnich zajęć jest dom opieki 
medI-system ostoya w Starych Babicach.

Polana Lipków to miejsce doskonale znane 
nie tylko wszystkim mieszkańcom gmin 
Izabelin, Stare Babice ale również War-
szawy. Poza terenem rekreacyjnym dla 
dzieci znajduje się tam otwarta prze-
strzeń, która posłuży za salę treningową. 
Zajęcia będą prowadzone na trawie 
i z wykorzystaniem dostępnej na polanie 
infrastruktury – zadaszonej przestrzeni 
z ławkami.

Projekt realizowany przez Fundację 
Aktywni Dłużej oraz Dom Opieki ME-
DI-system Ostoya rozpocznie się w so-
botę 23 czerwca. Ostatnie zajęcia będą 
miały miejsce 25 sierpnia.

Projekt: zdrowy i sprawny senior
Zajęcia będą prowadzone w  oparciu 
o  autorską metodę Fundacji Aktywni 
Dłużej. Punktem wyjścia jest tu system 
hathajogi, który duży nacisk kładzie na 
precyzję wykonania ćwiczenia. Został on 
wzbogacony o  podejście jogi akademic-
kiej, gdzie jest szersze pole do poszuki-
wań i przystosowania pozycji do ograni-
czeń i możliwości ćwiczącego – a to jest 
szczególnie istotne w pracy z seniorami. 

Trening w oparciu o nasze podejście jest 
dla seniorów i nie tylko, najmniej forsowną 
i wysiłkową formą ruchu. Szczególnie pole-

cana jest osobom, u  których pojawiają się 
problemy z chodzeniem, siedzeniem i wyko-
nywaniem codziennych czynności. Statycz-
ny ruch, jaki wykonuje się w trakcie zajęć, 
jest wręcz wskazany dla osób 60+. Nie wy-
maga od nich kondycji i  dużej sprawności 
fizycznej, a jest w pełni bezpieczny – pod-
kreśla Małgorzata Baranowska, prezes 
Fundacji Aktywni Dłużej.

Warsztaty prowadzone przez Funda-
cję sięgają także po ćwiczenia z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej, Metody Ruchu 
Rozwijającego, Metody Feldenkraisa 
– adresowanej w dużej mierze do osób 
starszych, a  także mindfulness (uważ-
ności) i  relaksacji. Regularny trening 
łączący te metody w  widoczny sposób 
wpływa na poprawę kondycji psychofi-
zycznej uczestników. 

Działania na rzecz lokalnej 
społeczności
Trendy demograficzne potwierdzają, że 
Polska jest najszybciej starzejącym się 
społeczeństwem UE. Jednocześnie szereg 
badań dowodzi, że aktywność ruchowa 
jest najlepszym sposobem na to, by każ-
dy senior cieszył się dobrą kondycją psy-
chofizyczną. Dlatego jako największa sieć 
domów opieki, obecna w  Polsce od ponad 

15 lat, z  przyjemnością włączyliśmy się 
w  realizację projektu Fundacji Aktywni 
Dłużej – zaznacza Monika Zięba, dyrek-
tor Domu Opieki MEDI-system Ostoya 
w Starych Babicach.

Tegoroczna edycja zajęć na Polanie 
Lipków to efekt doświadczeń projektu 
realizowanego pilotażowo w  ubiegłym 
roku, także na Polanie Lipków. Od 
czerwca do września mieszkańcy gminy 
Stare Babice i Izabelina mogli bezpłatnie 
poruszać się na świeżym powietrzu pod 
okiem wykwalifikowanego instruktora. 
W zajęciach w plenerze wzięło w sumie 
udział kilkadziesiąt osób. Projekt zreali-
zowany został dzięki uprzejmości władz 
Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wykwalifikowana kadra 
Fundacji
Instruktorzy Fundacji Aktywni Dłużej 
mają wieloletnie doświadczenie w pracy 
z  różnymi osobami, także z  problema-
mi z aparatem ruchu oraz z seniorami. 
Swoją wiedzę zdobywali m.in. w Akade-
mii Wychowania Fizycznego – na Wy-
dziale Rehabilitacji i  Wydziale Wycho-
wania Fizycznego.

TEKsT: zBIGnIEW BaranOWsKI

FOTO: arChIWuM
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dla mieszkańca

W sobotę 12 maja br. zapraszamy mieszkańców na warsz-
taty w ramach projektu „moja Puszcza”. tym razem wspól-
nie zagospodarujemy zbiornik wodny w Latchorzewie.
Jak w naturalny sposób zadbać o czystość 
wody w stawie? Do filtrowania zanie-
czyszczeń nadają się m.in. rośliny wodne 
i bagienne, takie jak oczeret jeziorny, 
kosaciec żółty lub sit roz-
pierzchły. W sytuacji, gdy 
zbiornik jest zbyt mały, 
a jego brzegi zbyt strome, 
by obsadzić je roślinami, 
można stworzyć pływające 
wyspy obsadzone roślinno-
ścią filtrującą, które dodat-
kowo uatrakcyjnią wygląd 
zbiornika.

Podczas warsztatów 
omówimy i pokażemy na-
turalne metody oczyszcza-
nia zbiorników wodnych. 
Na brzegu stawu razem 
z mieszkańcami posadzimy 
rośliny oczyszczające wodę 
spływającą do niego z chod-
nika i ulicy. Nauczymy się 
też budować pływające 
wysepki z roślinnością fil-
trującą wodę, które ozdo-
bią zbiornik w Latchorze-
wie. Dzięki nabytej wiedzy 
uczestnicy będą mogli 
w podobny sposób zago-
spodarować własny przy-
domowy staw lub oczko 
wodne. 

Spotykamy się w  so-
botę 12 maja o  godzinie 
10:30 przy stawie w Lat-
chorzewie, na rogu ulic 
Warszawskiej i Szeligow-
skiej. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny, prosimy jed-
nak o zgłoszenie udziału 
przez formularz dostępny 
na stronie www.mojapusz-
cza.sendzimir.org.pl. Za-
praszamy wszystkich bez 
względu na wiek oraz do-
świadczenie. Organizato-
rzy zapewniają niezbędne 
narzędzia i materiały, a dla 
najmłodszych zaplanowano 
dodatkowe atrakcje.

Warsztaty są organizowane przez Fun-
dację Sendzimira i Kampinoski Park Na-
rodowy we współpracy z  Gminą Stare Ba-
bice w ramach projektu „Moja Puszcza”. 

W kwietniu br. w ramach tego samego 
przedsięwzięcia wspólnie z mieszkańcami 
zagospodarowaliśmy staw w Bliznem-Ja-
sińskiego, a w gminnym parku w Starych 
Babicach można już podziwiać rabaty 
z roślin rodzimych, stworzone podczas 
warsztatów projektowych jesienią 2017 r.

TEKsT:aGaTa GOLEC

FunDaCJa sEnDzIMIra

Projekt „moja Puszcza”
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rekord frekwencji i rekord trasy  
na 3. dziesiątce Babickiej!
7 kwietnia 2018 r. w Starych Babicach odbyło się wyda-
rzenie, które śmiało można nazwać sportowym świę-
tem Gminy Stare Babice. Była to 3. dziesiątka Babicka. 
W imprezie organizowanej przez Gminny ośrodek Sportu 
i rekreacji Stare Babice wzięło udział prawie 1000 za-
wodników: biegaczy, osób maszerujących z kijkami, dzieci 
oraz młodzieży. to wynik rekordowy w historii dziesiątki 
Babickiej oraz innych imprez sportowych z terenu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

3. Dziesiątkę Babicką rozpoczęły  biegi 
dziecięce i  młodzieżowe, które organi-
zowane były na  dystansach 300, 600 
i 1000 metrów. W ośmiu klasyfikacjach 
wzięło udział blisko 200 młodych za-
wodniczek i zawodników z terenu Gmi-
ny Stare Babice. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale, a  najlepsi zostali 
wyróżnieni pucharami oraz  nagrodami 
ufundowanymi przez organizatorów 
oraz sponsorów i partnerów.

Główna część wydarzenia rozpoczęła 
się o  godzinie 11:30, kiedy to  nastąpi-
ło  oficjalne otwarcie 3. Dziesiątki Ba-
bickiej. Uczestników imprezy na scenie 
powitali Dyrektor Biegu i  Kierownik 
Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekre-

acji Stare Babice Jarosław Płóciennik, 
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice 
Marcin Zając, Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński, Koordynator 
Biegu Radosław Karpiński, Przewodni-
czący Rady Gminy Stare Babice Henryk 
Kuncewicz, przedstawiciel  Sponsora 
Głównego Opel Auto Żoliborz Łukasz 
Runowski oraz przedstawiciel Sponsora 
imprezy Decathlon Bemowo Paweł Mo-
gielski.

Tuż po  żywiołowej rozgrzewce po-
prowadzonej przez Edytę Rosę-Hafta-
niuk ze  Studio Fitness Body Beat, za-
wodnicy startujący w  biegu głównym 
na  dystansie 10 kilometrów ustawili 
się na  linii startu wyznaczonej w cen-

tralnej części ulicy Rynek w Starych Ba-
bicach. Po wystrzale z pistoletu starto-
wego, punktualnie o 12:00 w południe 
wystartowało 685 biegaczek i  biega-
czy.  Zaraz po  nich wystartowało po-
nad 70 osób maszerujących w ramach 
zawodów Nordic Walking.  Wszyscy 
zawodnicy pobiegli i  przemaszerowali 
ulicami Rynek, Sienkiewicza, Mościc-
kiego, Paschalisa Jakubowicza, Spor-
tową, Białej Góry, a  następnie znowu 
Sienkiewicza, aby dotrzeć ponownie 
na ulicę Rynek.

Zwycięzcą biegu głównego organizo-
wanego w ramach 3. Dziesiątki Babickiej 
został Mykhaylo Iveruk, który ustano-
wił w tym roku nowy rekord trasy (czas 
31:49). Pierwszą kobietą na mecie była 
Ewa Jagielska (czas 36:24), która  była 
także najszybszą kobietą 2. Dziesiątki 
Babickiej. W  klasyfikacji Open kobiet 
drugie miejsce zajęła Anna Szyszka 
(36:53), a  trzecie – Izabela Parszczyń-
ska (37:10). W  klasyfikacji Open męż-
czyzn drugie miejsce zajął Maciej Badu-
erk (32:25), a  trzecie – Sławomir Ptak 
(33:18).

Wszyscy biegacze oraz  uczestni-
cy marszu Nordic Walking otrzymali 
na  mecie pamiątkowe medale i  mogli 
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odpocząć w strefie, w której wystawiali  
się partnerzy i  sponsorzy imprezy. 
O  godzinie 13:30 odbyła się oficjalna 
dekoracja zawodników w  poszczegól-
nych klasyfikacjach. Warto wspomnieć 
o  świetnym wyniku  drużyny Stare Ba-
bice Biegają, która  zajęła zaszczytne 
trzecie miejsce w kategorii drużynowej. 
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pu-
chary oraz  nagrody ufundowane przez 
sponsorów, partnerów i  organizatora  
3. Dziesiątki Babickiej.

Wydarzeniu towarzyszyły wspaniałe 
sportowe emocje, wyjątkowa atmosfera 
oraz  wysoki poziom organizacyjny do-
ceniony przez uczestników imprezy.

Wyniki wszystkich zawodników do-
stępne są na  stronie  www.wyniki.data-
sport.pl/results2095/. Fotogaleria biegu 
dostępna jest na naszej stronie www.go-
sirstarebabice.pl oraz  na stronie www.
fotomaraton.pl.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i  dziękujemy, że  byliście 
z nami!

Jako organizatorzy dziękujemy 
wszystkim uczestnikom oraz sponso-
rom i  partnerom, którzy zaangażowali 
się w  3. Dziesiątkę Babicką. Dzięku-
jemy sponsorowi głównemu imprezy 
Opel Auto Żoliborz. Dziękujemy part-
nerom głównym, czyli Gminie Stare 
Babice i  Powiatowi Warszawskiemu 
Zachodniemu. Dziękujemy partnerowi 
strategicznemu, którym zostało Gmin-
ne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-
-Babice. Dziękujemy partnerom: firmie 
Gaz-System, sklepowi Decathlon Be-
mowo, sieci sklepów Netto, Klinice na 
Brzozowej, organizatorowi obozów bie-
gowych ObozyGórskie.pl.

Bardzo dziękujemy opiekunom i wo-
lontariuszom z  Fundacji Na Przekór. 

Podziękowania należą się także Dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w  Starych Ba-
bicach, Strażakom z Borzęcina Dużego 
i  Starych Babic oraz Straży Gminnej 
i Policji. Bez nich bezpieczna organiza-
cja biegu nie byłaby możliwa.

Podziękowania kierujemy także do 
pozostałych sponsorów i  partnerów: 
firmy Aquamo, klubu fitness Body Beat, 
firmy Bukat, Centrum Medycznego 
Sorno, Cukierni i  Piekarni W.  Czubak, 
firmy PlantiCo, Pierogarni Stare Babice, 
Centrum Spa Body&Beauty, Centrum 
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Babiccy zawodnicy na międzynarodowym 
turnieju karate XV HArASuto WorLd CuP
7 i 8 kwietnia w Łodzi odbył się mię-
dzynarodowy turniej karate WKF – XV 
HARASUTO WORLD CUP. Jest to jeden 
z najtrudniejszych turniejów, jakie od-
bywają się w Polsce. W zawodach tych 
wzięło udział blisko 800 zawodników 
z 75 klubów, reprezentantów 14 państw – 
m.in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Słowa-

cji, Czech, Danii, Łotwy, Finlandii. Odno-
towano ponad 1000 osobokonkurencji.

Turniej według sędziów i obserwato-
rów był na bardzo wysokim poziomie. 
Tym bardziej cieszy srebrny medal w kon-
kurencji kata drużynowe dziewcząt U-10, 
wywalczony przez nasze najmłodsze za-
wodniczki: Helenkę Szłyk, Kasię Przyby-
lińską i Marysię Jakubik. Brawo dziew-

czyny!!!
W konkurencjach indy-

widualnych nasz klub re-
prezentowali: Michalina 
Wojtkowska, Jakub Kle-
packi oraz Jakub Dobrzyń-
ski. Konkurencje indywi-
dualne były bardzo mocno 
obsadzone ponad 30-stoma  
zawodnikami. Za spory suk-
ces możemy uznać fakt, że 
wszyscy reprezentujący 
nasz klub wygrali swoje 

pierwsze pojedynki! Niestety, w kolej-
nych musieli już uznać wyższość (nie jed-
nogłośną, ale jednak wyższość) konkuren-
tów z Czech, Białorusi i Ukrainy. Były to 
pojedynki bardzo wyrównane, a zdobyte 
kolejne doświadczenia na pewno będą 
procentowały na następnych zawodach.

Warto jeszcze dodać, że podczas tych 
dwudniowych zmagań, brało udział w pra-
cach zespołu sędziowskiego aż pięciu na-
szych sędziów: sensei Daniel Kucharski, 
sensei Witold Kucharski, sensei Domi-
nik Karczewski, senpai Karolina Dzien-
kowska oraz senpai Kamil Wojtkowski. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratu-
lujemy naszym zawodniczkom i zawod-
nikom udanych występów na tak licznie 
i mocno obsadzonym turnieju. Dzięku-
jemy, że byliście i tak dzielnie walczyli-
ście! Oss!

TEKsT/FOTO: PaWEŁ DOBrzyŃsKI

Ogrodniczego Sysiak, szkoły Strefa Ję-
zyka, Akademii Auto Serwis, klubu Squ-
ash Kort, restauracji Ristorante Da San-
ti, firmy Ratownictwo Edu-Med, klubu 
KampinoSport, firmy PrintPlus, firmy 

LotWidokowy.pl, firmy SOXSTORY, 
serwisu FotoMaraton.pl, stacji samo-
chodowej Auto Alex oraz firmy Hexe.

Dziękujemy także  patronom medial-
nym: portalowi MaratonyPolskie.pl, Ga-

zecie Babickiej, portalowi CzasNaBiega-
nie.pl, Klubowi Sportowemu Staszewscy.

Organizatorzy 3. Dziesiątki Babickiej
TEKsT: GOsIr

FOTO: anna KróLIK, WWW.FOTOMaraTOn.PL
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Wyjazdowe posiedzenie komisji
11 kwietnia odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i  Budżetu. Komisje odwiedziły nowy 

kompleks w Zielonkach-Parceli, gdzie 
zapoznały się z budynkiem Domu Kul-
tury z Salą Widowiskową oraz będącą 
jeszcze w budowie – halą sportową.

z sesji rady Gminy Stare Babice
28 marca w  sali konferencyjnej 
urzędu gminy odbyła się XXXIX sesja 
Rady Gminy Stare Babice.

Radni podjęli 16 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIX/401/18 z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2018 rok

2. Uchwała Nr XXXIX/402/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2018-2029

3.  Uchwała Nr XXXIX/403/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół, 
oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych w szkołach podstawowych, 
przedszkoli i innych form wychowa-
nia przedszkolnego prowadzonych 
na terenie gminy Stare Babice przez 
inne niż jednostka samorządu teryto-
rialnego osoby prawne i fizyczne oraz 
trybu kontroli prawidłowości ich po-
brania i wykorzystania

4. Uchwała Nr XXXIX/404/18 z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Stare Babice

5. Uchwała Nr XXXIX/405/18 z  dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
na 2018 rok planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli

6. Uchwała Nr XXXIX/406/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie zmiany 
nazwy, siedziby i statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej

7. Uchwała Nr XXXIX/407/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie nadania 
nazw drogom położonym we wsi Bo-
rzęcin Mały (ul. Słonecznikowa i ul. 
Sezamkowa)

8. Uchwała Nr XXXIX/408/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej we wsi Lat-
chorzew (ul. Tadeusza Kościuszki)

9. Uchwała Nr XXXIX/409/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej we wsi Stare 
Babice (ul. Dworska)

10. Uchwała Nr XXXIX/410/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Stare Babice na rok 2018

11. Uchwała Nr XXXIX/411/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie udziela-
nia dotacji celowych z budżetu Gminy 
Stare Babice na dofinansowanie za-
dań mających na celu wymianę przez 
mieszkańców gminy Stare Babice 

urządzeń grzewczych opalanych wę-
glem na instalacje o mniejszej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza

12. Uchwała Nr XXXIX/412/18 z dnia  
28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych do roku 2021”

13. Uchwała Nr XXXIX/413/18 z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie podziału 
Gminy na okręgi wyborcze oraz usta-
lenia ich granic, numerów i liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu

14. Uchwała Nr XXXIX/414/18 z  dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie podziału 
gminy na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych

15. Uchwała Nr XXXIX/415/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na rok 2019 środków stano-
wiących fundusz sołecki

16. Uchwała Nr XXXIX/416/18 z dnia  
28 marca 2018 r. w sprawie przekaza-
nia do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie skargi Pro-
kuratora Okręgowego w Warszawie 
wraz z odpowiedzią na skargę.

OPraC. IB

informacje
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RGiGN.6832.1.2014  Stare Babice dn. 30.03.2018 r. 

z a W I a D O M I E n I E
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy
o scaleniu i podziale we wsi Borzęcin Mały  

– kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXXIV/344/17  
z dnia 14 września  2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia 

i podziału nieruchomości.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147 ze zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady 
Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Borzęcin Mały – kompleks 1,  
razem z  załącznikami (mapy i  rejestry) będzie wyłożony do wglądu w  Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 32, II piętro, od 15 maja 
do 5 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz 
ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestni-
ków scalenia  i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.

Sprawę prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Mikołaj Watral 
– podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami,  tel.: (22) 722-91-39.

informacje

Firma budowlana MaXBuD zatrudni pracowników  
ogólnobudowlanych na budowę.  

kontakt pod nr tel.: 501 952 531

Strefa Języka 
– Szkoła Językowa w Starych 

Babicach poszukuje osoby  
do odprowadzania dzieci  

ze szkoły podstawowej  
na zajęcia językowe. 

Poszukujemy osób:
–  otwartych i lubiących kontakt 

z dziećmi
–  obowiązkowych
–  odpowiedzialnych
–  elastycznych w kwestii godzin 

pracy.
Oferujemy:
–  pracę 4 dni w tygodniu w godzi-

nach porannych (ok. 8:00-11:30) 
i popołudniowych (13:00-16:00)

–  dni wolne w czasie przerw świą-
tecznych, długich weekendów, 
ferii i wakacji

–  możliwość uczestnictwa w kur-
sach językowych dla osoby od-
prowadzającej lub jej dzieci/
wnucząt na preferencyjnych 
warunkach.

Osoby zainteresowane prosimy 
o wysyłanie CV drogą elektro-
niczną na adres: 
praca@strefajezyka.pl

P r y w a t n a  s z k o ł a  m u z y c z n a  I  s t .  w  S t a r y c h  B a b i c a c h  
ogłasza zapisy na rok szkolny 2018 /2019 na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, 

wiolonczela, gitara, harfa, akord eon, flet poprzeczny i klarnet. 
Szkoła mieści się przy ul. Polnej 40, w budynku Szkoły Podstawowej  
w Starych Babicach. Działa od 1994 r. Figuruje w ewidencji Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia dla dzieci 
odbywają się zgodnie z podstawą programową nadzorowaną przez Centrum Edukacji 
Artystycznej. Nauczyciele posiadają szerokie kwalifikacje, zarówno w dziedzinie 
instrumentalnej, teoretycznej jak i pedagogicznej. Atmosfera w szkole jest przyjazna 
uczniom, którzy traktowani są indywidualnie. Dzieci regularnie występują na koncertach 
oraz audycjach muzycznych. Ściśle współpracujemy z babicką szkołą podstawową, 

realizując program wychowania przez sztuki piękne, a zwłaszcza muzykę. Młodzi artyści wzbogacają swoimi występami 
koncerty klasowe, uroczystości szkolne i gminne. Nasza szkoła jest współorganizatorem wielu inicjatyw artystycznych, 
w tym dorocznego Powiatowego Konkursu Muzycznego.  
Przyjęcia do szkoły odbywają się w formie indywidualnego badania uzdolnień muzycznych  m.in.:  słuchu 
muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na 
określonym instrumencie. Zgłoszenia kandydatów za pośrednictwem strony internetowej www.psm-starebabice.pl 
oraz telefonicznie: (22) 722 74 50, 607 059 400, 603 861 660. Zapraszamy! 

Ewa Dżyga 
Dyrektor Szkoły 



Numer 4 (260) 29

Mieszkasz w Gminie Stare Babice?  

Odprowadzasz tutaj podatki? 

Świetnie! Twoje pieniądze trafiają do 

gminnego budżetu! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wpisz ile zarabiasz i zobacz, na co idą Twoje pieniądze: 

www.stare-babice.nacoidamojepieniadze.pl 

Oświata i wychowanie 

Drogi 

 
Gospodarka komunalna 

Pomoc społeczna  
i ochrona zdrowia 

Sport i rekreacja 

 

Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa 

 

 
Transport 

 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

 

 

… zł? 

 
… zł? 

 
… zł? 

 
… zł? 

 
… zł? 

 
… zł? 

 
… zł? 

 

… zł? 

 

informacje
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Oferta wakacyjna 2018

DLA DZIECI oraz DOROSŁYCH

 już dostępna!

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

Planujesz wakacje?
Zaplanuj je razem z nami! 

• Wakacje Stacjonarne 
• Obóz dla dzieci i młodzieży Pasym 
• Obóz rodzinny Mrągowo

reklama-Gazeta-Babicka-marzec-2018.indd   1 21-03-2018   17:12:13

z osobami prowadzącymi  
działalność gospodarczą  

(lub gotowymi do jej założenia)   
i posiadającymi samochód dostawczy 
(bus), możliwość leasingu samochodu  

na preferencyjnych warunkach,  
praca w godzinach nocnych  

i porannych. 

Więcej informacji 
pod numerami telefonów 

510 030 420, 510 030 415, 510 030 928 
w godzinach 8:00 – 16:00

nawiążemy współpracę O P O N Y   
➢ osobowe, dostawcze i ciężarowe 
➢ sprzedaż hurtowa i detaliczna 

T A N I E J  N I E  Z N A J D Z I E S Z  
➢ niskie ceny  
➢ profesjonalna obsługa 

 

P E X I M  
ul. Białej Góry 42, Zielonki – Wieś,  

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

TO MIEJsCE CzEKa  
na TWOJą rEKLaMę

sKOnTaKTuJ sIę z naMI:
reklama.gazetababicka@gmail.com

DREWNO POLIMEROWE 
 

tel. 500 138 120 biuro@conceptform.pl 

…bez konserwacji 

  
 
 

REMONTY KOMPLEKSOWO 
 

•usługi remontowo-budowlane •adaptacje  
•meble kuchenne •blaty z kompozytu 

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

w w w . k o m f o r t h o u s e . p l  

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

PON-PT 10-18
SOBOTA 10-14

PON-PT 10-18

SOBOTA 10-14

111111

dla dzieci

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

folia czarna matowa z wyciętymi literami

czerwone literki 017 wklejone w tło

czarne matowe pasy na szyby

naklejka na drzwi- czarny mat tło, czerwone napisy

zlecenie: WS 

opis zlecenia: naklejenie grafiki na plexi opal 1185x1177 mm
czarne matowe tło, czerwona folia 017 8500
+ naklejka na drzwi 031+ czarny mat

materiał: plexi opal 3 mm + czarny mat+ czerwona 017+ czerwona 031

ścieżka: ploter/wiola men collection 

termin odbioru: 16.03

klient: 

przygotowanie do odbioru: zapakować do naszego montażu

cyferka 1 z czerwonej folii

zlecenie: WS 

opis zlecenia: przygotowanie folii i naklejenie na szyby na miejscu 
u klienta

folia szronionamateriał: 

ścieżka: ploter/ wiola/ mens collection babice

termin odbioru: 19.04

klient: men collection

przygotowanie do odbioru: zapakować w stretch 

ul. Okulickiego 5
05-082 Stare Babice
  

ODZIEŻ MĘSKA RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW


