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Następny numer Gazety Babickiej pod koniec wakacji Informuje-
my Czytelników, że następny numer naszej gazety ukaże się na koniec  
sierpnia. Życzymy Państwu udanych wakacji!

Festiwal w Krainie Chopina Przypominamy melomanom, że przez całe 
lato odbywać się będą koncerty w ramach festiwalu „W Krainie Chopina”. 
Program festiwalu będzie dostępny na stronie: www.chopinfestiwal.wil-
komirski.org.pl.

Joga w Lipkowie Oprócz zajęć jogi, które odbędą się w ramach Sceny 
Letniej 2017, serdecznie zapraszamy Mieszkańców na otwarte zajęcia jogi 
na polanie w Lipkowie, prowadzone przez trenerów szkoły jogi Halasana. 
Spotkania odbędą się 15 lipca, 12 sierpnia i 9 września o godz. 9:00 i będą 
trwały po 1,5 godziny. Wstęp wolny.

Organizacja komunikacji w okresie wakacyjnym Zarząd Transportu 
Miejskiego informuje, że w związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego 
i  ograniczonym popytem na usługi przewozowe, wprowadzone zostaną 
ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej w okresie od 24 czerw-
ca 2017 r. (sobota) do 31 sierpnia 2017 r. (czwartek). Szczegółowy roz-
kład jazdy dostępny jest na stronie: www.ztm.waw.pl/zmiany.

Projekt „Moja Puszcza” Fundacja Sendzimira wraz z  Kampinoskim 
Parkiem Narodowym zachęcają mieszkańców gmin sąsiadujących z pusz-
czą do aktywnego angażowania się w ochronę przyrody. W ramach pro-
jektu „Moja Puszcza” przewidzianych jest wiele aktywności, organiza-
torzy zachęcają do wypełnienia ankiety na stronie: www.facebook.com/
mojapuszcza. Szczegółowe informacje na temat projektu i planowanych 
wydarzeń można znaleźć na stronie: www.mojapuszcza.sendzimir.org.pl. 

Wakacyjna świetlica dla mam z  dziećmi  Klub Mam Stare Babice 
informuje, że w lipcu i sierpniu w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40  
w Starych Babicach w godzinach: 10:00-12:00 będzie funkcjonowała bez-
płatna świetlica dla mam z dziećmi. Informacje o wydarzeniach w świetlicy 
można znaleźć na stronie: www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia.

Wakacyjne przejazdy rodzinne PKP Podróżujesz z dzieckiem poniżej 
16 roku życia? Kup Bilet Rodzinny i zapłać 30% mniej! Więcej informacji 
na temat promocyjnej taryfy na stronie: www.intercity.pl

Rodzinie i bliskim
najgłębsze wyrazy współczucia

oraz słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

Pana Feliksa Dudka
składa Przewodniczący Rady Gminy  

Stare Babice Henryk Kuncewicz
oraz Wójt Gminy Stare Babice  

Krzysztof Turek
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To już nasz 250 numer! 
W Państwa ręce trafił właśnie 250 numer „Gazety Babickiej”.  
Pierwszy numer naszego miesięcznika ukazał się 27 lat temu. 
Z okazji jubileuszowego wydania chcemy pozdrowić wszyst-
kich wiernych Czytelników, jak również grono osób pracują-
cych wcześniej przy powstawaniu kolejnych numerów gazety.
Pierwszym redaktorem Gazety Babickiej 
był Stanisław Fijałkowski. Współpracowali 
z nim Stanisław Zając (pierwszy wójt naszej 
gminy), Jan Żychliński (obecny Starosta 
Warszawski Zachodni), Krzysztof Turek 
(obecny Wójt Gminy Stare Babice), Janusz 
Śliżewski, Zbigniew Oracz i inni. 

Jak wspominał Stanisław Fijałkowski, ga-
zeta zrodziła się na fali przemian społecz-
nych po wyborach czerwcowych w 1989 r. 
Nastąpiły wtedy wielkie zmiany w naszej 
gminie. Funkcję wójta objął Stanisław Za-
jąc – przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, która zrzeszała 
w gminie ok. 300 osób. Zmienił się również 
skład urzędu gminy, powstała nowa rada któ-
rej przewodniczył Jan Żychliński.

Stanisław Fijałkowski był wówczas prze-
wodniczącym Komitetu Obywatelskiego 
NSZZ „Solidarność”. To właśnie Komitet za-
wiązany w gminie po wyborach postanowił 
powołać do życia „Gazetę Babicką”.

Pierwszy numer wydał na swój koszt Ja-
rosław Stokowski z Bliznego, a później wszy-
scy piszący składali się na druk kolejnych nu-
merów-powstawały one u Jacka Boguckiego.

– Pojawieniu się pierwszych egzempla-
rzy gazety towarzyszył ogromny entuzjazm 
społeczny. Oto zrodziła się gazeta bez cen-
zury, w której można było pisać o  sprawach 
mieszkańców gminy, to co chcieliśmy. Każ-

demu numerowi towarzyszyła ogromna ra-
dość – wspominają to zarówno starosta na-
szego powiatu, jak i wójt gminy. 

Kolejnym redaktorem „Gazety Babickiej”  
była Joanna Regulska, a wydawcą od 1997 r. 
został Urząd Gminy Stare Babice. Jak mó-
wiła Pani Joanna – pierwsze numery re-

dagowane były przez wszystkich. Później 
powstał zespół redakcyjny, działali w nim 
m.in.: Jolanta Stępniak, Ela Banasiak – 
(z „Przyjaciółki”). Praca przy gazecie była 
spontaniczna i społeczna. Gazeta powstała 
niejako pod dużą presją mieszkańców. Spo-
łeczeństwo gminy chciało mieć swój perio-
dyk i tak miesięcznik stał się kroniką życia 
naszej gminy.

– Opisywaliśmy każdą uroczystość, po-
wstawały reportaże, które bardzo intereso-
wały ludzi. Sprawiało mi to dużo radości, że 
byłam rozpoznawana na ulicy, bo uczestni-
czyłam we wszystkich ważniejszych wyda-
rzeniach. Praca nad „Gazetą Babicką” była 
dla mnie wspaniałym doświadczeniem pię-
ciu lat – wspomina Joanna Regulska.

Od marca 2002 roku Gazetę Babicką 
redagował Marcin Łada. Współpracowały 
w tamtym czasie z miesięcznikiem: Janina 
Tomczyk, Agnieszka Miszczak, Aneta Ko-
łaczyńska i Karolina Gwarek. Redakcja ga-
zety szkoliła również stażystów, którzy zdo-
bywali tu pierwsze szlify dziennikarskie.

Miesięcznik stał się kroniką bieżących 
wydarzeń, uzyskał stałe działy tematyczne 
i nowoczesną szatę graficzną. Redakcja re-
lacjonowała pracę urzędu i była obecna na 
wszystkich wydarzeniach dotyczących ba-
bickiej społeczności. Jak wspomina Mar-
cin Łada- Praca w gazecie stała się dla mnie 
służbą społeczną, pochłaniającą praktycz-
nie cały czas wolny, ale dającą również dużo 
radości. Poznałem w tej gminie wiele wspa-
niałych osób. Relacjonowaliśmy zarówno 
sukcesy gminy, np. udział w złotej setce sa-
morządów, jak i wszystkie wydarzenia kul-
turalne-festyny, spotkania mieszkańców, 
sukcesy sportowe. Byliśmy także obecni 
na miejscu, gdy w Latchorzewie na kolarski 
wyścig pokoju spadł helikopter-szczęśliwie 
obyło się bez ofiar. Obserwowanie rozwoju 
babickiej gminy przez lata było fascynu-
jące i cieszę się, że proces ten trwa nadal. 

– Redagując gazetę stawiałem zawsze 
na przekazywanie dobrych informacji. Ga-
zeta lokalna ma bowiem tę przewagę nad 
prasą ogólnopolską, że może bezpośred-
nio relacjonować sukcesy małych społecz-
ności, lokalnych grup, które robią coś do-
brego np. dla swoich sąsiadów. Tymczasem 
prasa i media dużego formatu skupiają się 
prawie wyłącznie na tragediach i katastro-
fach. W swojej pracy starałem się zachęcać 
mieszkańców gminy do dobrego działania 
dla lokalnej społeczności i propagować po-
zytywne wzorce do naśladowania – wspo-
mina Marcin Łada.

Od 2015 roku „Gazetę Babicką” reda-
guje nowy zespół kierowany przez Jolantę 
Pieńkowską – kierownika Referatu Roz-
woju i Promocji Gminy. W składzie zespołu 
pracują: Malwina Fabianowicz, Izabela 
Bek, Piotr Kabała. Gazeta nadal opisuje co-
dzienne życie mieszkańców babickiej gminy, 
przedstawia ich problemy i sukcesy. Obja-
śnia także realizowane inwestycje, jak cho-
ciażby budowę nowej szkoły z ośrodkiem 
sportowym i kulturalnym w Zielonkach Par-
celi czy powstanie parku i siłowni na wol-
nym powietrzu w Starych Babicach. „Gazeta 
Babicka” w ostatnich latach wzbogaciła się 
o krzyżówkę i elementy poradnictwa na te-
mat zdrowego trybu życia. Wyznacza nowe 
kierunki działania i nadal służy mieszkań-
com gminy. Jest jak żywy organizm, który 
stale ewoluuje i raźno idzie do przodu…

reDakcja GazeTy BaBickiej

Nagłówek pierwszego numeru Gazety Babickiej ze stycznia 1990 r.
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Projekt wycofany, ale licho nie śpi…
5 maja br. poseł sprawozdawca jacek Sasin wycofał 
z Sejmu projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy – nota-
bene w 7 dni od zapowiedzi – czyli w przeddzień „marszu 
Wolności”, w którym brało udział kilkadziesiąt tysięcy 
osób, przedstawicieli wielu organizacji, samorządów 
wszystkich szczebli z całej Polski, w tym samorządów  
z naszego powiatu. 

Projekt wadliwy od początku
Dobrze się stało, że projekt tej ustawy 
został wycofany. Nawet sam poseł spra-
wozdawca, jak i  wielu polityków PIS 
przyznało, że był on wadliwy. Tę ocenę 
potwierdzają wyniki przeprowadzonych 
referendów w kilku miastach i gminach 
objętych projektem. We wszystkich po-
nad 90% mieszkańców wypowiedziało 
się przeciw włączeniu ich gmin do mia-
sta stołecznego Warszawy. Świadczy to 
o tym, że przeważająca część członków 
i zwolenników PIS była także przeciw 
temu projektowi. W poprzednich nu-
merach Gazety Babickiej pisałem o za-
grożeniach dla naszej małej ojczyzny 
wynikających z tego typu prób centra-
lizacji administracji. Jednak mimo tak 
jednoznacznego sprzeciwu – chyba rekor-
dowego – w naszej gminie bardzo ostro 
uaktywniła się garstka zwolenników tego 
rozwiązania. Niestety styl, w jakim wy-
rażali swoje poparcie dla tego projektu, 
był zaprzeczeniem cywilizowanej debaty, 
czy polemiki na argumenty. 

Wójt polityczny, czyli jaki?
Pretekstem do ataków, było moje zaan-
gażowanie w organizację „Marszu Wol-
ności”, okrzyknięte przez wyżej wspo-
mnianych aktywistów, jako działalność 
polityczna, rzekomo niedozwolona dla 
wójta gminy. Tutaj od razu chcę wyjaśnić, 
że funkcja wójta gminy, burmistrza i pre-
zydenta miasta – podobnie, jak funkcja 
radnego – ze swej natury są polityczne, 
gdyż pochodzą z bezpośredniego wyboru. 
Kandydatów do wyboru na te funkcje 
mogą wystawiać grupy mieszkańców, 
różne organizacje, jak stowarzyszenia, 
fundacje i  inne, ale także partie poli-
tyczne. W rezultacie, w wielu gminach 
partie mają swoje kluby radnych, a wój-
towie, burmistrzowie i prezydenci miast 
mają legitymacje różnych partii politycz-

nych. Mimo tego uprawnienia i uprzywi-
lejowanej pozycji partii politycznych – 
chociażby z racji na subwencje z budżetu 
państwa – w największej liczbie gmin, 
od lat wybory wygrywają kandydaci 
wystawiani przez niepartyjne komitety 
wyborcze. Tak też dzieje się w naszym 
samorządzie, od początku jego istnienia 
żadna partia polityczna nigdy nie miała 
swojego klubu radnych, a mój poprzednik 
Stanisław Zając, podobnie jak ja, nigdy 
nie należał do żadnej partii. Zresztą w ca-
łej gminie aktywność partii politycznych 
jest bardzo nieznaczna. Żadna z nich nie 
ma u nas swojej struktury organizacyj-
nej. Zawsze hołdowałem modelowi bez-
partyjnej administracji, a od pewnego 
szczebla, mianowania urzędników wy-
łącznie z korpusu służby cywilnej. Tu 
chcę zaznaczyć, że taki model admini-
stracji samorządowej funkcjonuje w na-
szej gminie od samego początku, mimo, 
że formalnie nie ma takiego wymogu. 

Marsz legalny i dobrowolny
Dlatego zaskakuje wrzawa, jaka została 
rozpętana przez kilku (mniej niż dzie-
sięcioro) zwolenników partii rządzącej 
pod pretekstem rzekomo prowadzonej 
przeze mnie działalności politycznej. 
Muszę zaznaczyć, że Konstytucja RP 
gwarantuje prawo każdemu swobody 
obywatelskie, w tym prawo do zrzesza-
nia, prawo do działalności politycznej 
w legalnych organizacjach, w tym w par-
tiach politycznych. Czy udział w „Mar-
szu Wolności” zorganizowanym przez 
8 organizacji zrzeszających samorządy, 
związki zawodowe, kilkanaście innych 
organizacji, kilka partii politycznych na-
leży zaliczyć do działalności politycznej? 
Tego nie wiem. Ale jeśli ktoś tak chce to 
kwalifikować, to jego sprawa, ma w końcu 
prawo do swobodnej oceny. Wiem także, 
że nie było tam żadnej nielegalnej or-

ganizacji, jak np. komunistycznej czy 
neofaszystowskiej, ale z całą pewnością 
był to marsz radosnych, wolnych ludzi, 
przyjaznych i pokojowo nastawionych, 
demonstrujących w obronie swoich praw 
konstytucyjnych. Widziałem tam także 
wielu sympatyków i członków PIS, mimo, 
że ta partia oficjalnie potępiła ten marsz. 

Trwała zmiana w debacie 
politycznej stała się faktem
Dlatego dziwi mnie zajadłość, z jaką zosta-
liśmy zaatakowani. Opierając się jedynie 
na opiniach osób goszczących na sesjach 
naszej rady gminy, stanowczo można 
stwierdzić, że nasz samorząd wyrobił so-
bie opinię wysokiej kultury politycznej. 
Obawiam się, że ostatnie incydenty, tak 
dalece odbiegające od dotychczasowego 
poziomu debaty politycznej, mogą zwia-
stować trwałą zmianę. Chcę zaoszczędzić 
czytelnikom szczegółów tych ataków, po-
dam jedynie, że jedną z zastosowanych 
form, było doniesienie do prokuratury 
o rzekomym łamaniu prawa przeze mnie. 
Zaskoczeniem jest nie tyle fakt zawia-
domienia prokuratury na moją skromną 
osobę – nie jest to niestety odosobniony 
przypadek – co powód tego zawiadomie-
nia. Mianowicie osoba, która to uczyniła, 
poinformowała mnie, że moje poparcie 
i zachęcanie do udziału w „Marszu Wolno-
ści”, są jedynym powodem tego zawiado-
mienia i przez 20 lat zamieszkania w naszej 
gminie nie znajduje ona żadnych innych 
mankamentów. Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie postanowieniem z 23 maja 
br. odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej 
sprawie. Pozwolę sobie przytoczyć frag-
ment uzasadnienia tego postanowienia:  
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Pożegnaliśmy kombatanta
19 czerwca odprowadziliśmy w ostatnią drogę Pana Feliksa 
dudka – jednego z ostatnich kombatantów z Gminy Stare 
Babice. Przez wiele lat był z nami na wszystkich uroczysto-
ściach patriotycznych, chodząc w poczcie sztandarowym, 
razem ze swymi kolegami w wojskowych mundurach.  
Przeżył 96 lat… 
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 
w kościele p.w. Św. Rocha w Lipkowie. 
Uczestniczyła w niej rodzina zmarłego, 
mieszkańcy Koczarg Starych i  innych 
miejscowości naszej gminy. Obecni byli 
także przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy z Wójtem Krzysztofem Tur-
kiem i Przewodniczącym Rady Gminy 
Henrykiem Kuncewiczem, a także władz 
PWZ ze Starostą Janem Żychlińskim. 
Uroczystości towarzyszyły poczty sztan-
darowe: Kombatantów Gminy Stare 
Babice- reprezentowany przez babic-
kie Koło Związku Oficerów Rezerwy, 
któremu towarzyszył por. w st. spocz. 
Stanisław Kulicki i Gminy Stare Babice 
– reprezentowany przez Straż Gminną. 
Mszę Św. pożegnalną odprawił ks. kan. 
Tomasz Sobiecki – Proboszcz Parafii 
w Lipkowie.

Pan Feliks Dudek pochodził z Dąbro-
wy Górniczej, w naszej gminie mieszkał 
przez ponad 60 lat. Gdy wybuchła II 
wojna światowa został przez Niemców 
aresztowany i trafił do filii koncernu IG 
Farben Werk Auschwitz w  Oświęcimiu. 
Po wyzwoleniu obozu został wcielony 
do wojska i jak nieraz opowiadał, walczył 
z hitlerowcami w rejonie Lipska, a koniec 
wojny zastał go w Heidelbergu. Za swoje 
dokonania wojenne został odznaczony 
m.in. Srebrnym i  Złotym Krzyżem Za-
sługi i  Odznaką Weterana Walk o  Nie-
podległość. Posiadał stopień porucznika.

Przez wiele lat był częścią naszej 
społeczności, zawsze pogodny, z uśmie-
chem spod wąsa, życzliwy dla innych. 
Chętnie dzielił się z nami swoimi opo-
wieściami wojennymi, był bohaterem 
jednego z  artykułów w  „Gazecie Ba-

bickiej”, w  którym opowiadał o  latach 
wojny i życiu w naszej gminie. W 2015 
roku wraz z por. Stanisławem Kulickim 
przekazał dla babickiego koła ZOR RP 
Sztandar Kombatantów. Jednak, gdy 
tylko siły mu pozwalały, uczestniczył 
w  gminnych uroczystościach patrio-
tycznych, do końca. Ostatnio był z nami 
w  kwietniu br., w  Dniu Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Pozostanie na za-
wsze w naszej pamięci…  TeksT/foTo: Mł

„Nie ulega wątpliwości, że wójt gminy 
jest wybierany w wyborach powszech-
nych przez mieszkańców danej gminy 
i zostaje nim osoba, która uzyska naj-
więcej głosów, przy czym musi to być 
co najmniej 50% ważnie oddanych 
głosów. Tym samym wójt posiada 
bardzo mocny mandat społeczny do 
sprawowania swej funkcji. Kandydat 
na wójta zgłaszany jest przez organi-
zacje polityczne, społeczne lub przez 
grupę wyborców, prezentując okre-
ślony program i poglądy na sprawy 
społeczne, polityczne, rozwoju gminy 
itp. Nie ulega wątpliwości, że zachę-
cając mieszkańców gminy do udziału 
w „Marszu Wolności” Krzysztof Turek 
realizował wolę suwerena do przed-
stawiania swoich poglądów na m.in. 
temat tzw. ustawy metropolitalnej. 
Olbrzymi nacisk wywierany przez 
suwerena zakończył się ostatecznie 
rezygnacją Prawa i Sprawiedliwości 
z forsowanego projektu ustawodaw-

czego. Tym samym Krzysztof Turek 
miał uprawnienia nadane mu przez su-
werena w wolnych i demokratycznych 
wyborach do włączenia się Urzędu 
Gminy w Starych Babicach w organiza-
cję „Marszu Wolności” poprzez rozpro-
pagowanie tej inicjatywy za pomocą 
plakatów, informacji zamieszczanych 
na stronach internetowych urzędu 
gminy, jak również na wykorzystanie 
w jej toku flagi i godła gminy.” 

czy samorządy są w niełasce?
W  świetle powyżej przedstawionych 
argumentów, nie da się zakwalifikować 
działań na rzecz obrony niezależności 
naszej małej ojczyzny, do rzekomo nie-
dozwolonej działalności politycznej. 
Dlatego muszą dziwić – na szczęście nie-
liczne – ataki na tych, którzy otwarcie 
występują przeciw złym projektom do-
tyczących spraw samorządowych. Prze-
cież w końcu sam poseł sprawozdawca 
przyznał już na początku prezentacji 

ustawy, że projekt zawiera liczne błędy. 
Do całkowicie kuriozalnych zaliczam 
stanowisko byłego radnego, Tomasza 
Szuby, który zabrał głos w przedmio-
towej sprawie na łamach jednej z gazet. 
Zdziwienie jest tym większe, że głos 
ten pojawił się już po wycofaniu ustawy 
z Sejmu. Otóż, stwierdził on, iż  nie 
przeszkadza mu, że Gmina Stare Babice 
miałaby stać się strukturą podobną do 
dzisiejszych warszawskich dzielnic, na 
wzór Woli czy Bemowa. Wg niego, nie 
oznacza to ograniczenia tożsamości na-
szej gminy. Osobiście żałuję, że Tomasz 
Szuba, mimo, że przez dwie kadencje 
zasiadał w Radzie Gminy Stare Babice, 
nie stał się prawdziwym samorządow-
cem. W tym kontekście to dobrze, że 
para się także innymi zajęciami. Ważne, 
by były to zajęcia nieszkodzące naszej 
wspólnocie samorządowej.

krzyszTof Turek

wójT GMiny sTare BaBice

foTo: iB
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„Perły samorządu 2017” wyłowione
W piątej edycji rankingu „Perły Samorządu” zorganizowa-
nego przez dziennik Gazeta Prawna, Gmina Stare Babice 
otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmina Wiejska, a wójt 
gminy krzysztof turek w kategorii Najlepsi Włodarze-
-Gmina Wiejska zajął III miejsce. Wręczenie nagród odbyło 
się w gdyńskim muzeum emigracji w dniu 25 maja 2017 r.

Zwycięskie samorządy. W konkursie 
wzięły udział gminy małe i wiejskie po 
duże miasta powyżej 500 tysięcy miesz-
kańców. Niezależnie od ich wielkości, za-
możności, czy położenia geograficznego, 
wszystkie z nich realizują te same, okre-
ślone prawem zadania wobec społeczno-
ści lokalnych. Gminy które wyróżniono, 
stawiają ma bardzo wysoką jakość ich re-
alizacji. Kapituła konkursu oceniała do-
konania ostatniego roku.

Przyglądano się gminom przez pry-
zmat: 
•	 zarządzania (pozyskiwanie środ-

ków zewnętrznych na dalszy rozwój, 
sprzyjanie inwestorom),

•	 usług publicznych (edukacja, 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna), 

•	 przestrzeni (miejscowe plany zago-
spodarowania, remonty dróg),

•	 kapitału społecznego (współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, po-
budzanie aktywności obywatelskiej 
w różnych dziedzinach).  
Przed Gminą Stare Babice, która za-

jęła 6. miejsce były m.in. Strawczyn, Iława 
oraz Długołęka. 

Wszechstronni gospodarze. W ka-
tegorii Najlepsi włodarze Gmina wiej-
ska pierwszy był Krzysztof Harmaciński 
(Iława), drugi Adam Jaskulski (Świdnica), 

trzeci nasz wójt Krzysztof Turek. Kapi-
tuła konkursu oceniała włodarzy jako:
•	 Reprezentantów gminy (liczba ka-

dencji, poparcie wyborcze, frekwen-
cja podczas wyborów),

•	 Menadżerów (umiejętności zarzą-
dzania, wydajność organizacji, mi-
nimalizacja kosztów zadań przy jed-
noczesnym utrzymaniu wysokiego 
standardu, zdolności przywódcze),

•	 Koordynatorów (m.in. sposób ko-
ordynacji działań lokalnych),

•	 Wizjonerów  (oceniano działania 
długofalowe, zabezpieczenie środków 
finansowych na rozwój gminy, stra-
tegie przeciwdziałań problemom de-
mograficznym).
Najlepsi z najlepszych. Gratula-

cje należą się wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie. Warto podkreślić, że 
kapituła konkursu była złożona z przed-
stawicieli różnych środowisk: nauki, biz-
nesu, mediów, organizacji pozarządo-
wych. Nie mieli oni łatwego zadania, ale 
wypełnili je rzetelnie, wybierając najlep-
szych z najlepszych.

TeksT/ foTo: jP
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co nowego w szkole w Zielonkach – Parceli?
13 czerwca o godz. 18:00 na sali gimnastycznej babickiej podstawówki odbyło się drugie 
zebranie z rodzicami zainteresowanymi zapisaniem dzieci do nowej szkoły w Zielonkach  
– Parceli. Frekwencja była bardzo duża, na zebraniu pojawiło się ponad 100 uczestników. 

Po przywitaniu przybyłych przez Wójta 
Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka, 
głos zabrała Pani Hanna Domańska – 
osoba odpowiedzialna za organizację 
szkoły w Zielonkach – Parceli, która za-
prezentowała koncepcję nowej szkoły. 
Przedstawiony został m.in. plan orga-
nizacji nauczania w nowej placówce. Na 
zadawane pytania odpowiadała również 
Iwona Mika – Kierownik Referatu Wspól-
nej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy 
Stare Babice. 
 TeksT/ foTo: iB

Spotkanie z rodzicami 13 czerwca

Postępy prac w nowej szkole – fotogaleria

 foTo: iB
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trwa wymiana desek w ławkach w babickim parku (naprawa w ramach 
gwarancji)

W babickim parku powstaje kolejne źródełko wody pitnej (pierwsze znajduje 
się na babickim rynku)

24 maja pracownicy urzędu gminy wraz z radną gminy karoliną Bielińską 
stwierdzili, że na składowisko radiowo wwożone są wyłącznie gruz, ziemia,  
i kompost urzyźniający

Zbliżają się wakacje-place zabaw na terenie gminy przygotowane są na 
przyjęcie dzieci (na zdjęciu plac zabaw w Borzęcinie dużym)

foTo: iB, Pk

z gminy (w skrócie)

unijna dotacja na kulturę  w Gminie Stare Babice
2 czerwca 2017 r.   Wiesław Raboszuk 
– Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego, Elżbieta Lanc –  Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Krzysztof Turek – Wójt Gminy Stare 
Babice oraz Irena Sotomska – Skarbnik 
Gminy Stare Babice podpisali umowę na 
dofinansowanie projektu pn. „Wyposa-
żenie budynku komunalnego służącego 
działalności kulturalnej w Gminie Stare 
Babice” w ramach środków RPO WM na 
lata 2014-2020. 

Wartość projektu wg umowy to 
4  173  980,55 zł. Planowana wartość 
dotacji to 2 336 521,66 zł. Gmina Stare 
Babice otrzyma ponad 2,3 mln zł unij-
nej dotacji   na wyposażenie budynku 
w  Zielonkach Parceli. Planowane jest 
m.in. zakupienie wyposażenia auli kon-
certowej wraz z  instalacją klimatyza-
cji,   oświetleniem, nagłośnieniem sce-
nicznym i  sprzętem multimedialnym 
oraz pełnego wyposażenia biblioteki 
publicznej z mediateką. Z dotacji urzą-

dzone zostaną pracownie tematyczne 
ośrodka kultury – sala do nauki muzyki, 
w której będzie ćwiczyć Babicka Orkie-
stra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego, 
sala plastyczna, pracownia garncarska, 
sala dla organizacji pozarządowych. 
Ośrodek posiadać będzie także gabloty 
do ekspozycji pamiątek historycznych 
i system wystawienniczy do prezentacji 
prac plastycznych.

oPrac. BeaTa TuziMek
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czy w Lesie Bemowskim powstanie 
klinika?
W ostatnim miesiącu rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca 
przystąpienia rady Gminy Stare Babice do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Stare Babice. W opinii Wójta Gminy Stare Ba-
bice krzysztofa turka wiele niepotrzebnych emocji wzbu-
dziła informacja rozpowszechniana szczególnie w mediach 
internetowych, dotycząca „budowy szpitala w rezerwacie”. 
Wg wójta mija się ona z prawdą i nie wyczerpuje tematu, 
który jak zawsze w takich przypadkach, ma wiele przemil-
czanych wątków.

Gazeta Babicka: Panie wójcie, żeby 
rozmawiać merytorycznie, zacznij-
my od podstaw. Czym jest planowanie 
przestrzenne? 

Krzysztof Turek: To tworzenie pra-
wa miejscowego, które determinuje ład 
przestrzenny na terenie gminy. Prawo 
takie tworzy się dwuetapowo. Pierwszy 
etap, to opracowanie Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy (SUiKZPG), 
które jest dokumentem kierunkowym, 
determinującym m.in. o tym, które te-
reny docelowo zachowają dotychczaso-
wą funkcję np. rolniczą, leśną lub inną 
wymagającą ochrony przed zabudową, 
a  które będą mogły zmienić przezna-
czenie np. z  funkcji rolniczej na funk-
cję mieszkaniową, publiczną taką jak 
szkoła, droga itp. lub na funkcję gospo-
darczą. W  studium określa się granice 
tzw. obszarów planistycznych, czyli 
wyodrębnionych fragmentów gminy, 
dla których w przyszłości będą opraco-
wane oddzielne Miejscowe Plany Zago-

spodarowania Przestrzennego (MPZP). 
Drugi etap planowania, to opracowanie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego danego obszaru plani-
stycznego, który po uchwaleniu przez 
radę gminy i opublikowaniu w dzienni-
ku urzędowym, staje się powszechnie 
obowiązującym prawem miejscowym. 

GB: Czyli można powiedzieć, że 
Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP) są najważniej-
szymi dokumentami gminnymi? Czy 
dlatego wzbudzają takie emocje?

Krzysztof Turek: MPZP są jed-
nymi z  najważniejszych dokumentów 
gminnych, od których zależy tzw. ład 
przestrzenny mający znaczący wpływ 
na rozwój gminy, a  także na jakość 
zamieszkania. Dokumenty są jedno-
cześnie jednymi z  najtrudniejszych do 
wykonania, decydują o przyszłości gmi-
ny, ale też mają określony wymiar ma-
terialny dla właściciela gruntów, które 
zmieniają przeznaczenie. Sądzę, że ta 
ostania cecha wzbudza najwięcej emocji 

i  wywołuje dyskusje, nie zawsze racjo-
nalne. Dlatego dobrze, że to prawo jest 
tworzone bodaj w  najbardziej demo-
kratycznej procedurze, przy możliwie 
największym zaangażowaniu lokalnej 
społeczności. Z tego też powodu chciał-
bym uspokoić tych wszystkich, którzy 
wyrażają zaniepokojenie propozycją 
zmiany Studium Uwarunkowań i  Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy w części dotyczącej działki 
nr 180 w Janowie. 

GB: Czemu akurat zmiana przezna-
czania tej działki wzbudza tyle emocji?

Krzysztof Turek: Jest to nieru-
chomość o pow. ok. 20 ha, położona na 
pograniczu z  dzielnicą Bemowo, która 
przez ponad pół wieku była wykorzy-
stywana na cele obronności kraju. Po 
wyłączeniu jej z  tej funkcji w  2003 r. 
została przekazana Agencji Mienia Woj-
skowego, która zajmuje się zbywaniem 
takich nieruchomości. Tutaj trzeba za-
znaczyć, że nigdy nie było na niej lasu, 
mimo, że wokół jest otoczona drzewo-
stanem Parku Leśnego Bemowo. Tereny 
te do czasów II Wojny Światowej były 
polami, a  zostały zalesione dopiero po 
wojnie, jednak z  wyłączeniem tych 20 
hektarów, które zostały wówczas prze-
znaczone na cele wojskowe. Obecnie, 
po opuszczeniu przez wojsko, teren 
ten jest mocno zdegradowany, z wielo-
ma  pozostałościami budowli wojsko-
wych i innych elementów technicznych. 
W takim stanie stwarza on liczne zagro-
żenia i  nie nadaje się do normalnego 
użytkowania. Początkowo Agencja Mie-
nia Wojskowego próbowała przekazać 
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działkę Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej na cele budownictwa wielorodzin-
nego. 24 kwietnia 2003 r. Rada Gminy 
Stare Babice podjęła uchwałę negatyw-
nie opiniującą plany takiego zagospoda-
rowanie nieruchomości. W takim stanie 
prawnym nieruchomość ta została zby-
ta na rzecz osoby prywatnej. Nowy wła-
ściciel przez lata zabiegał o przeznacze-
nie nabytego terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe. Gmina natomiast wie-
lokrotnie składała propozycję jej odku-
pienia, z  zamiarem zagospodarowania 
go w sposób możliwie najlepiej służący 
mieszkańcom gminy. Nasze zabiegi nie 
spotkały się niestety z aprobatą ze stro-
ny właściciela. 

GB: Jakie przeznaczenie tego terenu 
było planowane w poprzednich latach?

Krzysztof Turek: Trzeba zazna-
czyć, że w tamtych latach liczne insty-
tucje opiniujące, w  tym Wojewódzki 
Konserwator Przyrody, wypowiadały 
się za zagospodarowaniem tego terenu 
na cele takie jak: pracownicze ogródki 
działkowe, zabudowa związana  z edu-
kacją, rekreacją i  wypoczynkiem lud-
ności oraz usług z tym związanych (np.
centrum edukacyjno – konferencyjne 
z  zapleczem gastronomiczno- handlo-
wym oraz parkiem wypoczynku i  roz-
rywki). Przez wiele ostatnich lat stan 
tego terenu nie zmieniał się i  do dziś 
takim pozostaje. 

GB: Co w takim razie może powstać 
na działce nr 180 w Janowie?

Krzysztof Turek: Niedawno do 
gminy zwrócił się właściciel wraz z po-
tencjalnym inwestorem, który gotów 
jest wybudować klinikę ortopedyczną 
wraz z  ośrodkiem rehabilitacji, do cze-
go potrzeba przeznaczyć około 2 ha 
pod budynek. Jednocześnie właściciel 
deklaruje zagospodarowanie pozostałej 
części nieruchomości w sposób zgodny 
z  oczekiwaniami gminy i  Lasów Miej-

skich, które zajmu-
ją się utrzymaniem 
Parku Leśnego Be-
mowo. W  związku 
ze znaczącą zmianą 
oczekiwań właści-
ciela co do sposobu 
zagospodarowania 
przedmiotowej nie-
ruchomości, uwa-
żam, że osiągnięcie 
wyważonego kom-

promisu jest dobrym rozwiązaniem. Po 
wielu naradach z  urbanistami, specja-
listami od ochrony przyrody, radnymi 
i  innymi osobami, jestem zdania, że 
funkcjonowanie kliniki na tym tere-
nie jest stosunkowo najmniej uciążli-
we dla Parku Leśnego, a byłoby bardzo 
pożyteczne z punktu widzenia potrzeb 
naszych mieszkańców. Do tego celu 
należałoby uchwalić przeznaczenie 
około 5,5 ha gruntu ze wskaźnikiem 
powierzchni biologicznie czynnej 60% 
i  wskaźnikiem zabudowy 40%. Takie 
proporcje oznaczają, że około 2 ha by-
łoby zajęte obrysem budynku i  urzą-
dzeniami towarzyszącymi, natomiast 
około 3 ha stanowiłaby zieleń. Pozosta-
ły teren mógłby uzyskać status taki sam 
jak otaczające tereny Parku Leśnego Be-
mowo. Trzeba dodać, że lasy tego typu, 
znajdujące się w granicach dużych miast 
lub na ich obrzeżach mają inne funkcje 
niż klasyczne kompleksy leśne czy lasy 
parków narodowych. Lasy miejskie 
spełniają bardziej funkcję parku niż ty-
powego lasu, co oznacza, że dopuszcza 
się w  nich instalowanie infrastruktury 
służącej edukacji, rekreacji, rozrywki 
itp. Takie funkcje nie kłócą się z istnie-
jącymi w  Parku Leśnym rezerwatami 
przyrody Kalinowa Łąka i Łosiowe Bło-
ta. Na potwierdzenie tej tezy niech słu-
ży plan budowy platformy widokowej 
z  kładką w  rezerwacie Łosiowe Błota 
wykonany przez Lasy Miejskie, który 
oznacza wpuszczenie odwiedzających 
do rezerwatu w sposób kontrolowany.

GB: Czy Pana zdaniem budowa kli-
niki nie zaszkodzi ekosystemowi tego 
terenu?

Krzysztof Turek: W świetle powyż-
szych okoliczności, jestem zdania, że 
dopuszczenie budowy kliniki na obsza-
rze ok. 2 ha zdegradowanego gruntu, 
z  jednoczesnym przeznaczeniem pozo-
stałej powierzchni na cele zbieżne z ota-

czającymi terenami w  Parku Leśnym 
Bemowo, byłoby uczciwym kompromi-
sem dla wszystkich zainteresowanych 
stron. Zdaję sobie sprawę, że trudno 
oczekiwać, żeby wszyscy podzielali taki 
pogląd, spotykam się z licznymi opinia-
mi, że całość tego terenu powinna być 
zalesiona. Nie chcę umniejszać szla-
chetności takich opinii, lecz trzeba też 
patrzeć na rozwiązywanie trudnych 
spraw realnie. Sądzę, że w tej dość zło-
żonej sytuacji, zarysowany kompromis 
jest jak najbardziej realny. Inne warian-
ty, wykluczające wymienienie istnieją-
cych bunkrów, schronów  i pozostałych 
budowli ziemnych na szpital choć rze-
czywiście szlachetne, w  mojej ocenie 
możliwe są tylko teoretycznie. Poza tym 
przystąpienie do zmiany studium, to 
dopiero początek długiej drogi do zmia-
ny przeznaczenia gruntu. Po ewentu-
alnym dokonaniu zmiany w  studium, 
właściwa ścieżka zmiany przeznaczenia 
dopiero przed radą gminy. 

GB: Czy uwagi mieszkańców będą 
uwzględnione podczas tych prac?

Krzysztof Turek: Jak wspomniałem 
wcześniej, jest to procedura przy znacz-
nym zaangażowaniu społeczności, któ-
ra na każdym etapie planowania może 
wnosić uwagi i  ewentualne protesty. 
Trzeba też liczyć się z  ryzkiem w  przy-
padku braku działań ze strony gminy. 
Obecnie w Sejmie trwają prace legislacyj-
ne w sprawie zmiany prawa budowlane-
go i prawa o planowaniu przestrzennym. 
Zapowiadane zmiany idą w  kierunku 
złagodzenia wymogów procedury uzy-
skania pozwoleń na budowę. Nie chcę 
być złym prorokiem, ale w sytuacji szyb-
kich zmian w obowiązującym prawie, np. 
radykalnego złagodzenia prawa związa-
nego z  wycinką drzew, nie można wy-
kluczyć, że już wkrótce uzyskanie przez 
dewelopera legalnego pozwolenia na 
budowę osiedla mieszkaniowego na tym 
terenie może stać się realnym zagroże-
niem. Ocenę, czy w wyniku świadomych 
działań gminy, doprowadzić tam do bu-
dowy kliniki i włączenia reszty terenu do 
Parku Leśnego Bemowo, czy zaniechać 
działań, w  wyniku czego mogłaby tam 
się pojawić za niedługo np. zabudowa 
wielorodzinna pozostawiam samym 
Czytelnikom.

GB: Dziękujemy za rozmowę.
rozMawiał: Pk
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z sesji rady Gminy
31 maja 2017 r. w sali konferencyj-
nej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 
odbyła się XXXII sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Podczas sesji radni pod-
jęli 10 uchwał: 
1. Uchwała Nr XXXII/309/17 z  dnia 

31 maja 2017 r. w  sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2017 rok.

2. Uchwała Nr XXXII/310/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Uchwała Nr XXXII/311/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie trybu i spo-
sobu powoływania i odwoływania 
członków Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego w Starych Babicach 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

4. Uchwała Nr XXXII/312/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej nr ew. 
161/5 położonej we wsi Lipków w dro-
dze bezprzetargowej.

5. Uchwała Nr XXXII/313/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. zmieniająca uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice.

6. Uchwała Nr XXXII/314/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia na 2017 rok planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

7. Uchwała Nr XXXII/315/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wprowadzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Stare Babice na 
rok 2017.

8. Uchwała Nr XXXII/316/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie wynagro-
dzenia Wójta Gminy Stare Babice.

9. Uchwała Nr XXXII/317/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia 
zasad otrzymywania diet dla sołtysów.

10. Uchwała Nr XXXII/318/17 z  dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie wyraże-
nia stanowiska dotyczącego popar-
cia Szpitala Kolejowego im. dr med. 
Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie 
Sp. z o. o. w staraniach dotyczących 
zakwalifikowania do sieci szpitali.
Z pełną treścią uchwał można zapo-

znać się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Stare Babice oraz w Urzędzie 
Gminy Stare Babice.

„Hej, strażacy, ochotnicy, znani w całej okolicy!  
oto mały Wojtek marzy, żeby z wami służyć w straży.”
Służba w straży pożarnej to nie tylko 
marzenie małych chłopców. Przekonali 
się o tym ci, którzy w niedzielę 11 czerwca 
przybyli do strażnicy OSP Stare Ba-
bice przy ul. Wieruchowskiej na Dzień 
Otwarty. Każdy mógł dowiedzieć się jak 
zrealizować swoje marzenie i dołączyć 

do strażackiej drużyny. Przewodnikami 
byli nasi babiccy strażacy. Można było 
z nimi porozmawiać i zadać każde py-
tanie. Druhowie chętnie i szczegółowo 
opowiadali jak wygląda akcja ratownicza 
i jakie warunki panują podczas wykony-
wania zadań. 

Na odważnych czekał specjalny tor 
przeszkód imitujący zgliszcza po pożarze. 
Chętni mogli założyć strażacki uniform 
a dla utrudnienia maskę i „po ciemku” 
przedzierać się przez „zawalony” dom. 
Można było popróbować swoich sił w kie-
rowaniu strumienia wody w wyznaczony 
cel oraz obejrzeć pokaz cięcia samochodu 
i uwolnienia z jego wnętrza osoby po-
szkodowanej.

Ci, którzy poważnie zastanawiają się 
nad wstąpieniem do służby, mogą przyjść 
na pierwszą zbiórkę. Odbywają się one 
w każdy piątek o godzinie 17:00. Każda 
nowa osoba przechodzi 3 miesięczny 
okres adaptacyjny, w czasie którego może 
na własnej skórze przekonać się, czy jest 
to właśnie to, o czym marzy. 

Strażacy o swojej służbie opowiadali 
z ogromnym entuzjazmem. Od razu wi-
dać jak bardzo są zaangażowani i od-
dani. Smaku dodawały historyjki, jak na 
dźwięk syreny wzywającej na akcję stra-
żacy przybiegali na zbiórkę w piżamach, 
prosto z kąpieli czy nawet … z fotela fry-
zjerskiego z połową fryzury. 

Ta pasja przechodzi z pokolenia na po-
kolenie, w straży służą całe rodziny stra-
żaków. Co ciekawe, służy też coraz więcej 
dziewcząt. Ich służba jest wszechstronna, 
bo zarówno dzielnie biegną w ogień ze 
swoimi kolegami, jak również dbają o całą 
logistykę i koordynują sprawne działa-
nie remizy.

Jedno jest pewne, przy takich straża-
kach możemy czuć się bezpiecznie.

TeksT/ foTo: iB
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bezpieczna gmina

nowa karta w historii osP Borzęcin duży
3 czerwca 2017 r. dokonano oficjalnego otwarcia nowej 
remizy oSP Borzęcin duży oraz przekazano nowy wóz 
bojowy. Wydarzenie było związane z 85. rocznicą po-
wstania jednostki.
„85-lecie jednostki w Borzęcinie Dużym 
to dla strażaków dzień szczególny. Dziś 
zapisujemy nową kartę w historii naszej 
jednostki. Na tej karcie będzie można 
przeczytać, że otworzyliśmy nową remi-
zę strażacką oraz dokonaliśmy uroczy-
stego przekazania nowego wozu bojo-
wego” – te słowa dnia 3 czerwca 2017 r. 
skierował do zebranych Paweł Majchrzak 
– Prezes OSP w Borzęcinie Dużym. 

Prezes Majchrzak podkreślił, jak waż-
ny to dzień dla strażaków. Zwrócił uwagę 
na młodzież, która zasila szeregi borzę-
cińskich strażaków: „Jesteście filarem tej 
jednostki. Dzięki Wam mamy pewność, 
że nasza jednostka ma godnych na-
stępców. Pamiętajcie, że będziemy Was 
wspierać oraz najrzetelniej przekazywać 
wam naszą wiedzę”. 

Opowiedział również o  burzliwej hi-
storii tej remizy: „Aż trudno uwierzyć, 
że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w drew-
nianej remizie tu w Borzęcinie, niemiec-

kie oddziały zaadoptowały 
budynek straży na skład broni 
i  amunicji. W  tamtym czasie 
wielu strażaków zginęło. Cześć 
Ich Pamięci!”– dodał prezes 
Majchrzak.

Uroczystość, którą poprzedziła msza 
św. w  kościele p.w. Świętego Wincente-
go Ferreriusza, uświetniły liczne poczty 
sztandarowe OSP: ze Starych Babic, La-
sek, Izabelina, Łomianek, Święcic, Zabo-
rowa, Leszna, Łubca, Zawad oraz Wiejcy. 
Orszak poprowadziła Gminna Orkiestra 
Dęta im. K. Pendereckiego pod kierow-
nictwem Zbigniewa Załęskiego.

Wśród licznych gości zaproszonych 
do borzęcińskiej strażnicy byli m.in. Pani 
Anita Czerwińska – poseł na Sejm RP, Jan 
Żychliński – Starosta Warszawski Zachod-
ni, Krzysztof Turek – Wójt Gminy Stare 
Babice wraz z zastępcą Marcinem Zającem, 
Henryk Kuncewicz – Przewodniczący Rady 
Gminy Stare Babice, Andrzej Wasilewski – 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP, Mariusz Tymoszewicz – 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, 
Paweł Janiszewski – Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej oraz gminny 
radni, przedstawiciele Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, sołtysi, duszpasterze oraz 
mieszkańcy i osoby na co dzień wspierające 
działalność OSP z Borzęcina Dużego.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi oraz 
poświęceniu wozu bojowego, dla gości 
i mieszkańców przygotowano poczęstu-
nek. Nie zabrakło strażackiej grochówki 
z kotła, specjałów z grilla i licznych przy-
smaków. Wspólnie biesiadując, goście 
wspominali historię borzęcińskiej OSP.

tekSt: Pk

foTo: iB

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz 
mieć na nie wpływ” – debata społeczna w Starych 
Babicach
dnia 7 czerwca w urzędzie Gminy w Starych Babicach 
odbyła się debata społeczna, podczas której mieszkańcy 
mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na 
temat bezpieczeństwa na terenie gminy. 
Debata została zorganizowana w  ra-
mach rządowego programu ograni-
czania przestępczości i  aspołecznych 
zachowań „Razem Bezpieczniej” im. 
Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. 
Na pytanie mieszkańców odpowiada-
li: Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego podinsp. Robert Stojak, 
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice 
Marcin Zając oraz pełniący obowiązki 
Komendanta Straży Gminnej w Starych 
Babicach Leszek Grabowski. W debacie 

udział wzięli również przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego.

Na początku spotkania zastępca ko-
mendanta Robert Stojak przedstawił in-
formacje ogólne dotyczące oceny stanu 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Następ-
nie Naczelnik Wydziału Prewencji KPP 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Robert Knap przedstawił założenia i spo-
sób funkcjonowania Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa oraz omówił zało-
żenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”. 

Uczestnicy debaty zostali również poin-
formowani o  aplikacji „Moja Komenda”, 
za pośrednictwem której w bardzo szybki 
i łatwy sposób mogą pozyskać informacje 
potrzebne im do kontaktu z  dzielnico-
wym. Rozpoczęła się dyskusja. Głównym 
tematem zgłaszanych postulatów było 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy spotkania mogli wyrazić 
swoją opinię o  stanie bezpieczeństwa 
poprzez wypełnienie anonimowej ankie-
ty. Uwagi i  wnioski zgłoszone podczas 
debaty oraz zawarte w  ankiecie będą 
analizowane pod kątem poprawy poczu-
cia bezpieczeństwa i  skuteczności pracy 
funkcjonariuszy.

TeksT: eGo, kPP w sTarycH BaBicacH
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Gminny Dzień Dziecka 2017
W upalną niedzielę,  4 czerwca 2017 r., na terenie ZSP 
w Borzęcinie dużym odbył się coroczny, gminny piknik  
z okazji dnia dziecka. uczestnicy dopisali, na imprezie było 
gwarno i wesoło. 

Na dzieci i młodzież czekały liczne atrak-
cje, sportowe konkurencje oraz różno-
rodne zajęcia plastyczne. Najmłodsi 
tradycyjnie czekali na dmuchaną zjeż-

dżalnię, trampolinę, basen z kolorowymi 
kulkami oraz możliwość zwiedzenia sa-
mochodów strażackich i  policyjnych. 
Wiele działo się na scenie: występy ta-

neczne dzieci i młodzieży, pokazy baniek 
mydlanych, magiczno-cyrkowe show, po-
kazy karate, konkursy i zabawy. W hali 
sportowej odbywały się warsztaty z mo-
delarstwa, które przyciągnęły nie tylko 
młodzież ale również rodziców.

Uczestnicy mogli liczyć na poczęstu-
nek: cukrową watę, pop corn, przekąski 
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym. Radości, śmiechu i zabawy było co 
niemiara. 

TeksT/ foTo: iB

Muzyczne smakołyki, czyli koncert Laureatów 
Powiatowego konkursu muzycznego
10 czerwca 2017 r. w sali koncertowej I Gminnego Gimna-
zjum w koczargach Starych odbył się jubileuszowy XXV 
koncert Laureatów Powiatowego konkursu muzycznego. 
Zgromadził on liczną publiczność, która brawami nagra-
dzała występy młodych artystów.
Wykonawcy zaprezentowali utwory 
muzyczne wykonywane na różnorod-
nych instrumentach, m.in. flecie pro-

stym i poprzecznym, skrzypcach, forte-
pianie, wiolonczeli czy gitarze. Koncert 
był zorganizowany przez Studio Mu-

zyczne i Prywatną Szkołę Muzyczną ze 
Starych Babic, prowadzoną przez Pań-
stwa Ewę i Mariusza Dżyga. Współorga-
nizatorami byli m.in. Powiat Warszaw-
ski Zachodni oraz Gmina Stare Babice.   
Laureaci zostali uhonorowani nagroda-
mi oraz dyplomami. Z okazji Jubileuszu 
po koncercie wszyscy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek – wspaniały tort.

Poniżej lista laureatów konkursu:
•	 I miejsce 

Trio fortepianowe:  
Adam Godzimirski – flet prosty,  
Natalia Sztampke – wiolonczela,  
Julia Jach – fortepian 
Adam Godzimirski – flet prosty  
Julian Zdaniewicz – skrzypce

•	 II miejsce 
Marta Grzana – harfa  
Kazimierz Łotowski – fortepian

•	 III miejsce 
Jakub Okieńczyc – fortepian  
Joanna Tarnacka – fortepian  
Tomasz Wasiukow – fortepian

TeksT/ foTo: iB
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wydarzenia

sąsiedzkie integracje  
z Fundacją Nasze Szczęścia
Fundacja Nasze Szczęścia nie ustaje w pracy na rzecz inte-
gracji naszej małej społeczności. tym razem we współpracy 
z gminą zorganizowała wyprzedaż sąsiedzką, która przycią-
gnęła wiele osób do babickiego parku.
To już właściwie trzecia wyprzedaż, któ-
rą przeprowadziliśmy w  naszej okolicy – 
mówi Anna Warzycha-Druzd – Prezeska 
Fundacji Nasze Szczęścia. Pomysł zrodził 
się w  naszych głowach już dawno temu 
i  był rezultatem zapotrzebowania, które 
można z  łatwością zaobserwować wśród 
naszych sąsiadów. I teraz po prostu odpo-
wiadamy na te oczekiwania, szukamy odpo 
wiedniej przestrzeni i działamy tam, gdzie 
możemy! 

Każdy ma przecież w  domu coś, cze-
go już nie potrzebuje i co z chęcią odstąpi 
innym. I choć większość osób w takiej sy-
tuacji sięga po wsparcie internetowe, praw-
dziwa wyprzedaż jest z  pewnością formą 
przyjemniejszą. Można nie tylko sprzedać 
i kupić, ale też wymienić się i porozmawiać.

kolorowy kiermasz
Tym razem miejscem akcji, w  porozu-
mieniu z  urzędem gminy stały się ław-
ki przy scenie letniej w babickim parku, 
zamieniając się na dwie godziny w kolo-
rowy kiermasz. Można było przebierać 
spośród jednego i  tysiąca drobiazgów, 
ubrań, butów i zabawek. Dla każdego coś 
miłego. Sprzedający pozbyli się zbędnych 
rzeczy, a  kupujący otrzymali coś, czego 
szukali za niewielką cenę. Wyprzedaż 
spotkała się z  takim zainteresowaniem, 
że dziewczyny z Fundacji już planują ko-
lejną. Słychać głosy, że to musi być im-
preza cykliczna, tylko wtedy się przyjmie 
i rozkręci wśród większej liczby osób. 

naprzeciw potrzebom
Fundacja Nasze Szczęścia na pewno 
weźmie pod uwagę to, co mówią miesz-
kańcy gminy o wyprzedaży. Właśnie po 
to powstała, by wychodzić naprzeciw 
potrzebom małych i dużych. Znana jest 
już od ponad roku działając pod szyl-
dem Klubu Mam i Babickiego Klubu dla 
Rodzin. Dzięki podejmowanym inicja-
tywom coraz skuteczniej udaje się inte-
grować lokalną społeczność. W czerwcu  
Fundacja nie tylko przeprowadziła wy-
przedaż, ale też zaprosiła najmłodszych 
na przedstawienie teatrzyku Urwis.

Wiele naszych pomysłów doczekało 
się realizacji dzięki dofinansowaniu, któ-
re otrzymałyśmy z  Gminy Stare Babice 
i Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 
mówi Ania Warzycha-Druzd. Udało nam 
się nawiązać współpracę z naszymi wło-
darzami i dzięki temu wszyscy możemy 
zbierać owoce naszej pracy, wspólnie się 
uczyć, brać udział w ciekawych warszta-
tach i wydarzeniach, poznawać się, spę-
dzać razem czas.

w klubie mieszkańca
Teraz Nasze Szczęścia świętują swoje 
pierwsze urodziny i działają pełną parą, 
proponując przeróżne aktywności w ty-
godniu oraz organizując coraz więcej cie-
kawych wydarzeń w  weekendy. Odkąd 
zyskaliśmy nowe miejsce spotkań – Klub 
Mieszkańca przy ulicy Polnej w  szkole 
w Starych Babicach, coraz więcej osób do 

nas zagląda – cieszy się Ania. Przycho-
dzą na zajęcia dla dzieci i  również sami 
aktywnie uczestniczą w różnych naszych 
propozycjach. Część zajęć odbywa się na-
dal w Zielonkach-Parceli, ale praktycznie 
wszystkie propozycje dla dzieci przenie-
śliśmy do centrum Babic. Tu jest po pro-
stu wygodniej dojechać.

Coraz większym powodzeniem cieszy 
się wtorkowa świetlica dla mam z mały-
mi dziećmi, a  także czwartkowe zajęcia 
muzyczne dla maluchów, tzw. Gordonki. 
Z tygodnia na tydzień przychodzi coraz 
więcej osób. Miejsca na poniedziałkowe 
zajęcia przygotowujące dzieci do przed-
szkola rozeszły się jak świeże bułeczki.

W Zielonkach-Parceli Fundacja prowa-
dzi bezpłatną Szkołę Rodzenia Prymula 
oraz zajęcia promujące sportowy tryb ży-
cia: Aktywne 9 miesięcy i Aktywną Mamę.

Gmina finansuje Szkołę Rodze-
nia, a  powiat dofinansowuje Aktywne 
9 miesięcy – uściśla prezes Fundacji. 
W  ramach współpracy z  Powiatem ru-
szyły też  „Soboty dla rodziny”, projekt 
zakładający zorganizowanie spotkań 
z  teatrzykiem dla całej rodziny. Pierw-
sze przedstawienie odbyło się już w tym 
miesiącu i otworzyło sezon. W przygo-
towaniu są także rodzinne spotkania 
z „planszówkami”. Chodzi o to, by wy-
ciągać z  domu całe rodziny, zachęcać 
do spędzania czasu razem. Ponieważ 
potrzeb rodzin jest bez liku, Fundacja 
proponuje też różne kursy dla rodziców, 
dotyczące wychowania dzieci, pomocy 
pediatrycznej, czy szycia na maszynie.

wakacyjna świetlica
Zainteresowanie naszymi propozycja-
mi jest tak duże, że już myślimy o kolej-
nych edycjach – zdradza Ania. Będą też 
oczywiście kolejne wyprzedaże sąsiedz-
kie. I  absolutnie nie przestajemy działać 
w wakacje. W lipcu i sierpniu będzie funk-
cjonowała bezpłatna świetlica dla mam 
z dziećmi we wtorki w godzinach 10:00-
12:00 w  Klubie Mieszkańca przy ul. Po-
lnej 40. A w ramach świetlicy planujemy 
wiele niespodzianek! Sprawdzajcie na bie-
żąco na naszych stronach internetowych, 
co się u  nas dzieje: www.facebook.com/
FundacjaNaszeSzczescia/ oraz

www.facebook.com/groups/Ma-
myGminyStareBabice/.

TeksT: karina GryGieLska

foTo: iB
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babiccy seniorzy wiedzą coraz więcej o Indiach!
W ramach projektu Ciekawe Indie dla Seniorów 2017 se-
niorzy z Gminy Stare Babice poszerzają swoją wiedzę na te-
mat drugiego najludniejszego kraju świata, jakim są Indie. 
Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Car-
rom przy współpracy z Babickim uniwersytetem III Wieku, 
a współfinansowany przez Gminę Stare Babice. 
Pierwsze spotkanie z zaplanowanych 
czterech spotkań dla seniorów odbyło się 
8 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Stare Babice. Był to wykład Pani 
Agnieszki Kuszewskiej-dr habilitowanej 
w dziedzinie nauk społecznych, profesor 
nadzwyczajnej w Instytucie Nauk Spo-
łecznych Warszawskiego Uniwersytetu 
SWPS.  Wykład pt. „Nuklearni sąsiedzi 
i kaszmirski raj. Skąd wziął się konflikt 
między Indiami i Pakistanem?” dotyczył 
sporu indyjsko-pakistańskiego o Kasz-
mir. Uzupełniała go prezentacja zdjęć au-
torstwa wykładowczyni z uwiecznionymi 
licznymi podróżami zarówno do Indii, jak 

i Pakistanu. Blisko trzydziestoosobowa 
grupa seniorów z  zainteresowaniem 
uczestniczyła w wykładzie.

Drugie spotkanie dla seniorów odbyło 
się 13 czerwca w ZSP w Borzęcinie Dużym. 
Grupa dwudziestu uczestników miała oka-
zję wziąć udział w warsztatach ozdabia-
nia tkanin tradycyjną indyjską metodą 
tzw. block printingu, czyli zdobienia przy 
pomocy specjalnych rzeźbionych ręcznie 
drewnianych stempli. Każdy uczestnik 
warsztatów wykonał tą metodą zdobienie 
bawełnianej torby na zakupy oraz woreczka 
na drobiazgi. Indie są jednym z najwięk-
szych eksporterów tkanin ozdabianych tą 

starą i prostą, ale niezwykle pracochłonną 
i czasochłonną metodą. Podczas warszta-
tów seniorzy aktywnie i twórczo spędzili 
czas. Mogli realizować swoje artystyczne 
pomysły, jednocześnie dowiadując się ko-
lejnych informacji na temat indyjskiej kul-
tury i sztuki. Zachęcamy seniorów do wzię-
cia udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu 
Ciekawe Indie dla Seniorów 2017, które  od-
będą się już po wakacjach.

TeksT/foTo: PauLina nowakowska 

jak ćwiczyć umysł i pamięć, 
aby zachować sprawność do 
późnej starości
23 maja studenci Starobabickiego uniwersytetu III Wieku 
wysłuchali ciekawego i pouczającego wykładu psychologa 
i gerontologa – ewy drop ze Stowarzyszenia „Syntonia”. 
Wykład był częścią projektu „Blisko-Bliskich” współfinan-
sowanego przez Wojewodę mazowieckiego oraz minister-
stwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej osób 
Starszych na lata 2014–2020.
Gerontologia to dziedzina psychologii zaj-
mująca się problemami osób starszych. 
W naturalnym procesie starzenia się, nie 
następują zasadnicze zmiany w zdolności do 
logicznego myślenia, zasobie wiedzy, słów, 
czy zdolności do wykonywania codziennych 
czynności. Natomiast osłabieniu ulega zdol-
ność zapamiętywania, uczenia się, koncen-
tracji i podzielności uwagi, koordynacji wzro-
kowo-ruchowej a także spada odporność na 
stres. Szczególnie uciążliwe są zaburzenia 
pamięci. Osłabiona jest wyraźnie pamięć 
krótkotrwała, stąd problemy z zapamięta-

niem np. dawki leku, godziny spotkania, 
czy miejsca odłożenia kluczy. Informacje 
zmagazynowane w pamięci długotrwałej 
są dobrze utrwalone i najdłużej pozostają 
dostępne. Pamięć osłabiają nie tylko wiek, 
ale i niezdiagnozowane choroby m.in. cu-
krzyca, zaburzenia krążenia, niedoczynność 
tarczycy, depresja czy osłabiony słuch.

O umysł należy dbać. Powinniśmy 
systematycznie go dotleniać, regenerować 
prawidłowym snem, stosować zdrową, 
różnorodną dietę, zapewnić spokój i po-
zytywne emocje.  

Najlepsze efekty daje jednak odpo-
wiedni trening! Prowadząca wykład 
uświadomiła nam, że prawie wszyscy 
rozumiemy potrzebę dbania o sprawność 
fizyczną a często zapominamy, że trzeba 
ćwiczyć również umysł. Jak wiadomo – 
organ nie ćwiczony zanika!
Poznaliśmy bogaty zestaw ćwiczeń i  za-
baw zarówno umysłowych jak i  orienta-
cyjno-przestrzennych, np. lustrzane ryso-
wanie, literowanie wspak, wyszukiwanie 
związków frazeologicznych, naprzemien-
ne ruchy rąk, kroki taneczne, skojarzenia 
słowne i pojęciowe, zagadki matematycz-
ne. Niektóre z nich były łatwe i proste, ale 
powtarzane systematycznie – podkreśliła 
psycholog – przynoszą zamierzone efek-
ty, uaktywniają nasz mózg i usprawniają 
pamięć. Ponieważ wykład wzbudził wiel-
kie zainteresowanie i sprowokował wiele 
szczegółowych pytań, prezes Babickiego 
UTW Agnieszka Matuszewska już zapo-
wiedziała przygotowanie kolejnych spo-
tkań. Starość to nie choroba ale trzeba się 
do niej odpowiednio przygotować, wyjść 
naprzeciw związanym z nią problemom, 
nauczyć się ją wspomagać.  

z raDy seniorów GMiny sTare BaBice

anna czajkowska

wydarzenia
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Scena dzieci i dorosłych
rozpoczęła się druga edycja Sceny Letniej w babickim 
parku.

Koncert Inauguracyjny odbył się 
17 czerwca. Na scenie w parku wystąpili 
artyści, którzy wykonali utwory zespo-
łów Boney M oraz ABBA. Klimat lat 70. 
oraz zbliżające się wakacje spowodowały, 
że wydarzeniu towarzyszył wyjątkowy, 
letni nastrój. Publiczność razem z wy-
konawcami śpiewała znane przeboje, 
wiele osób tańczyło, a wszyscy dobrze 
się bawili. Wesoła atmosfera udzieliła się 
również samym artystom, którzy w pew-
nym momencie zeszli za sceny i bawili 
się razem z publicznością. W ten wie-
czór babicki park ze sceną letnią stał się 
prawdziwą „wakacyjną stolicą”. Gorącej 
atmosferze towarzyszył również słodki 

poczęstunek, a stoły uginały się od ciast 
i soczystych arbuzów.

A już następnego dnia babicką sceną 
rządziły dzieci. Razem z aktorami Teatru 
Wit-Wit, którzy zaprezentowali bajkę 
muzyczną „Przygody Pippi”, przeżywali 
przygody rudej, bardzo rezolutnej dziew-
czynki. A Pippi wychodziła cało nawet 
z najtrudniejszych sytuacji – poradziła 
sobie ze złodziejami, uczyła się baletu, 
poznała nowych przyjaciół i odnalazła 
ojca. Po spektaklu na dzieci czekała rów-
nież dodatkowa atrakcja – warsztaty che-
miczne, doświadczenia z suchym lodem, 
ogniem, czy kryształami. Było wesoło ale 
i pouczająco, a zawiłe tajniki wiedzy che-

micznej przekazywali młodzi ludzie, co 
było dodatkową atrakcją.

Organizacja Sceny Letniej 2017 jest 
możliwa dzięki owocnej współpracy 
Gminy Stare Babice oraz babickiej Fun-
dacji Na Przekór. Zgodnie podkreślali to 
podczas inauguracji w dniu 17 czerwca 
Marcin Zając – Zastępca Wójta Gminy 
Stare Babice oraz Hanna Domańska – 
Prezes Fundacji Na Przekór. Już po raz 
drugi ta współpraca przynosi wymierne 
efekty. Tegoroczny program jest bowiem 
bardziej rozbudowany od zeszłorocznego. 
Wiele atrakcji odbędzie na scenie letniej, 
lecz także na terenie babickiego parku, 
czy w Babickim Klubie Mieszkańca (ul. 
Polna 40). Każdy znajdzie coś dla siebie: 
spektakle i koncerty dla starszych, wy-
stępy, konkursy gry i zabawy dla dzieci, 
zajęcia fitness dla aktywnych, czy wyci-
szające zajęcia z jogi. Trzeba tylko spraw-
dzić program, zaplanować czas i wyjść 
z domu, do czego zachęcamy.

tekSt: Pk

foTo: iB, Pk
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Dzień Babic 2017
Polana dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli to miejsce 
znane babiczanom. tutaj po raz kolejny odbył się dzień 
Babic, czyli święto mieszkańców naszej gminy.
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28 maja 2017 r. pogoda dopisała, wprowadzając 
przybyłych w wakacyjny, gorący klimat. Wy-
darzenie zostało dobrze przygotowane i za-
bezpieczone: oznakowania, parkingi, toalety, 
wyznaczone sektory, służby zabezpieczające 
(Policja z KPP dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego, jednostki OSP Stare Babice i OSP 
Borzęcin Duży, pomoc medyczna czy Straż 
Gminna Gminy Stare Babice).

Ogromna polana stała się miasteczkiem 
radości i zabawy. Przez cały dzień uczestni-
kom towarzyszyło mnóstwo atrakcji: dmu-
chane zamki, zjeżdżalnie, ścianka wspinacz-
kowa, tor samochodowy czy dmuchane kule 
i rowery wodne. Dla fanów sportu do wy-
boru było wiele aktywności: turniej cros-
smintona, siatkówki plażowej zorganizo-
wany przez GOSiR Stare Babice, zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Stare Ba-
bice Krzysztofa Turka, czy warsztaty Street 
Workout, a także pokaz karate klubu Rensei 
Karate Dojo. Na sympatyków nauki i tech-
niki czekały również stoiska edukacyjne.

Miłośnikom tańca na scenie zaprezento-
wali się najmłodsi mieszkańcy – przedszko-
laki oraz grupa taneczna ze Szkoły w Starych 
Babicach. Jednak tego dnia najważniejsza 
była muzyka. Na scenie wystąpili: dziecięcy 
chór pod kierownictwem Ewy Dżygi, chór 
gminny „Sami Swoi”, laureaci konkursu pio-
senki anglojęzycznej „You can sing”, zespół 
True Colors Band, grupa DJ & Sing i wresz-
cie gwiazda wieczoru – zespół ENEJ.

Wiele osób skorzystało z możliwości zwie-
dzenia budynku nowej szkoły w Zielonkach  
– Parceli. Można było obserwować postęp 
prac, odwiedzić zakamarki szkoły, zadać nur-
tujące pytania. Chętnych było tak wielu, że 
grupy wchodziły do budynku co 30 minut.

W ramach Dnia Babic 2017 odbył się rów-
nież V Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych.  
Orszak zabytkowych aut przejechał w ko-
lumnie z Leszna na polanę w Zielonkach 
Parceli, gdzie uczestnicy rajdu wzięli udział 
w konkursie na najpiękniejszy pojazd. 

Imprezę zakończył ze sceny wójt Krzysz-
tof Turek, który podziękował wszystkim ze-
branym za przybycie i wspólną zabawę. Cze-
kamy na atrakcje w przyszłym roku!

tekSt: ib

foTo: iB oraz PioTr Gorczyca
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uczniowie zsP w Borzęcinie Dużym 
propagują czytelnictwo
Czytam, więc jestem! ta parafraza powszechnie znanej 
myśli filozoficznej kartezjusza – Cogito ergo sum – przy-
świecała naszemu projektowi propagowania czytelnictwa. 
Istniejemy poprzez czytanie.
W maju i czerwcu uczniowie z ZSP w Bo-
rzęcinie Dużym uczestniczyli w bardzo 
ważnej akcji propagującej czytelnictwo. 
Zaproponowaliśmy uczniom udział 
w wielu interesujących zadaniach i przed-
sięwzięciach, m.in. przygotowywanie za-
kładek, konkurs na hasło propagujące 
czytelnictwo, konkurs recytacji prozy, 
czytanie dzieciom, ozdobienie szkoły cy-
tatami na temat czytania, spotkania z au-
torami i z ludźmi, którzy swoje życie za-
wodowe związali z książkami, uwalnianie 
książek z półek oraz inne atrakcje. Na ko-
rytarzach uczniowie wieszali wymyślone 
przez siebie hasła i złote myśli na temat 
książek. Pojawiły się też własnoręcznie 
przygotowane przez dzieci  zakładki, które 
można było  obejrzeć na wystawie.

Od lat zachęcamy dzieci i  rodziców 
do korzystania z  dorobku Fundacji 
Cała Polska Czyta Dzieciom. Zaprosi-
liśmy dorosłych, aby poczytali naszym 
uczniom. Maraton czytania zainaugu-
rował biskup Michał Janocha, który 
zagościł w  naszej szkole i  przeczytał 
dzieciom jedną z opowieści biblijnych: 
„Ojciec i  jego marnotrawny syn”. Na-
stępnego dnia do maratonu dołączyli 

rodzice, którzy czytali uczniom klas 
I  – III. Starsi uczniowie mieli okazję 
posłuchać opowiadań polskich auto-
rów z rewelacyjnej książki „Gorzka cze-
kolada i  inne opowiadania o  ważnych 
sprawach”. Czytali dla nich: słuchacz-
ki Starobabickiego Uniwersytetu III 
Wieku – pani Anna Czajkowska i pani 
Barbara Pruszkowska – Kubel, sier-
żant Rafał Góral, ksiądz Piotr Miązek, 
ksiądz Józef Olczak oraz Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek. Malu-
chom z  przedszkola i  zerówki przyja-
ciele z klas starszych  czytali fragmenty 
książki „Bzdurki, czyli bajki dla dzieci 
i innych” Artura Andrusa, poety, auto-
ra książek, tekstów piosenek, i... Mi-
strza Mowy Polskiej.

W  ramach projektu odbył się sze-
reg konkursów. W  konkursie recytacji 
prozy udział wzięło 17 uczniów. Każdy 
z  uczestników prezentował fragment 
wybranej przez siebie książki. Młodzi re-
cytatorzy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom i  dostarczyli nam wielu cudow-
nych wzruszeń, przedstawiając przygo-
dy swoich ulubionych bohaterów lite-
rackich. W  kolejnym konkursie „Mistrz 

pięknego czytania” wzięli udział ucznio-
wie klas II i  III. W  ramach naszej akcji 
przystąpiliśmy również do konkursu 
literackiego „Popisz się talentem” orga-
nizowanego przez wydawnictwo „Nowa 
Era”. Każdy jego uczestnik otrzymał ho-
norowy dyplom pamiątkowy.

2 maja odwiedził nas pan Marcin Ko-
zioł, pisarz, podróżnik, a przede wszyst-
kim autor rewelacyjnych książek dla 
dzieci i młodzieży. Była to niepowtarzal-
na okazja aby poznać bohaterów książki 
„Skrzynia władcy piorunów”. Jest to po-
wieść przygodowa, w której wydarzenia 
wydają  się  nieprawdopodobne, choć 
w  każdym szczególe tworzą prawdziwą 
historię wielkiego wynalazcy Nikoli Te-
sli. Wszyscy mogliśmy poczuć jego moc 
i zawładnąć na chwilę piorunami.

7 czerwca uczniowie spotkali się 
z panią Ewą Skórską, która jest bibliote-
karzem, księgarzem i tłumaczem litera-
tury.  Nasz gość opowiedział o tym, jak 
wygląda życie wypełnione książkami. 
Wszyscy z  zainteresowaniem słucha-
li o  pracy tłumacza i  zadawali pytania 
o  potrzebne wykształcenie, czas pracy, 
zarobki i  ukochane książki. Może spo-
tkanie zaowocuje tym, że za kilka lat 
nazwisko naszego ucznia pojawi się pod 
informacją: przełożył / przełożyła... 

Od dłuższego czasu namawialiśmy 
uczniów do odświeżenia swoich bibliote-
czek i uwolnienia przeczytanych książek.  
Okazało się, że nie jest to takie proste. 
Dzieci są bardzo przywiązane do swoich 
książek i tylko nieliczni zdecydowali się 
na wymianę. Ci, którzy podjęli wyzwanie 
spotkali się w szkolnej bibliotece i świet-
nie się bawili. Ustalono nawet następną 
wymianę.

Projekt trwał prawie dwa miesiące. 
Cieszy nas zaangażowanie uczniów i  do-
rosłych. Wszystkim dziękujemy za wspa-
niałą i mądrą zabawę. Czytamy, więc je-
steśmy, bo „książka i możliwość czytania 
to jeden  z  największych cudów naszej 
cywilizacji”.

TeksT/ foTo:  

PoMysłoDawczynie i reaLizaTorki ProjekTu-

ewa czajczyńska-MasTaLerz,  

MałGorzaTa kozłowska,  

MałGorzaTa kozaryna, syLwia Miksza
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uroczyste zakończenia roku 
w Przedszkolu w Starych Babicach
W babickim przedszkolu  w czerwcu odbywały się uro-
czystości związane z zakończeniem roku przedszkolnego 
2016/2017. dzieci dziękowały za edukację pięknymi przed-
stawieniami. 
Starsze dzieci z grup „Starszaki”, „Zeró-
weczka” i „Zerówka” pożegnały się już 
z przedszkolem, a młodsi koledzy i kole-
żanki życzyli im wielu sukcesów w szkole. 
Z tej okazji przygotowano wiele piosenek 
i wierszy. Przedszkolaki z każdej grupy 
zaprezentowały swój program arty-
styczny, pięknie recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i tańczyły. Występy grup 

„Zeróweczka” i „Zerówka” rozpoczęły się 
uroczystym polonezem, po którym ar-
tystycznie podsumowano lata spędzone 
w przedszkolu. Na zakończenie Dyrek-
tor Przedszkola Bożenna Pyć wręczyła 
wszystkim dyplomy ukończenia przed-
szkola, pamiątkowe zdjęcia i prezenty 
w postaci książek. Podczas uroczystości 
towarzyszyło nam wiele wzruszeń, wspo-

mnień i  podziwu dla osiągnięć naszych 
dzieci. W przygotowanie występów dzieci 
włożyły wiele pracy, a zaproszeni goście 
i rodzice docenili ten wysiłek gromkimi 
brawami.

Dziękujemy wszystkim pracowni-
kom przedszkola, nauczycielom oraz 
przedszkolakom za piękne przedsta-
wienia, a  także rodzicom za wszystkie 
lata owocnej  współpracy. Wszystkim 
życzymy udanych wakacji, a  dzieciom 
kończącym przedszkole – samych suk-
cesów w szkole!

TeksT/ foTo: karoLina GrzeGorczyk

Gimnazjaliści łapią wiatr w żagle 
W dniu 30 maja 2017 r. na jeziorze dziekanowskim  
(dziekanów Polski, woj. mazowieckie) nastąpiło zwodowa-
nie canoe wykonanego przez młodzież z I Gminnego  
Gimnazjum w koczargach Starych.

To już druga jednostka wykonana oraz 
zwodowana przez tę „stocznię”. Po ofi-
cjalnym chrzcie i pozytywnych próbach 
dokonanych przez młodych szkutników, 
młodzież wyruszyła na wyprawę kaja-
kową po jeziorze.

Wyprawa odbyła się w ramach zleco-
nego i współfinansowanego przez Gmi-
nę Stare Babice zadania publicznego 
pn. „Łapiemy wiatr w żagle! – interdy-
scyplinarny projekt edukacji szkutni-
czej edycja II”.

Zadanie realizowane jest przez ba-
bicką Fundację Na Przekór.

TeksT/ foTo: PM, jk
Canoe gotowe! Pierwsze próby wodne
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Scena dla małych
2 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – dr Anna 
Kozłowska

Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach
godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), 
godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)
„Inteligencja Finansowa”
Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania: Jak powstawał 
pieniądz i jaką pełnił funkcję?
Jak zmieniały się środki płatnicze i dlaczego?

9 lipca (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Kultureska
„Bajeczna Fiesta”
Interaktywny spektakl o  tematyce ekologicznej, pełen 
muzyki i animacji, podczas którego dzieci nauczą się jak 
dbać o przyrodę, poznają zasady segregacji odpadów oraz 
dowiedzą się, co zrobić, żeby pozbyć się zanieczyszczeń.

16 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Paula 
Dmochowska

Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach
godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), 
godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)
„Mały Lekarz”
Podczas zajęć dzieci nauczą się wzywać pomoc telefonicz-
nie, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy (ćwicze-
nia resuscytacji krążeniowo–oddechowej na fantomie), 
dowiedzą się co zrobić w przypadku omdlenia, krwotoku 
z nosa czy złamania.

23 lipca (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Katarynka
„Morskie opowieści”
Przeniesiemy się na pokład statku, gdzie rozpoczniemy 
pełen przygód rejs. Nauczymy, jak bezpiecznie spędzać 

Program Sceny Letniej
co, gdzie, kiedy? Wakacyjny przewodnik 
po babickiej Scenie Letniej 2017
Prezentujemy Czytelnikom program Sceny Letniej 2017. Zachęcamy, aby w letnie 
popołudnia i wieczory skorzystali Państwo z bogatej oferty przygotowanej przez Fundację 
na Przekór oraz Gminę Stare Babice. do zobaczenia!

Scena dla dużych
1 lipca (sobota) godz. 18:00

„Nigdy nie być żoną” – Teatr Wodzisławskiej Ulicy
Komediowy spektakl dla dorosłych zbudowany na kan-
wie fragmentów literackich od romantyzmu po współ-
czesność, piosenek oraz kreatywnych gier towarzyskich, 
z którego wyłania się portret kobiety.

8 lipca (sobota) godz. 18:00
„W Krainie Operetki i Musicalu”
Najpiękniejsze arie i duety z oper, operetek i musicali oraz 
pieśni. Maciej Madaliński – tenor, Milena Lange – sopran 
oraz kwartet smyczkowy Warszawskiej Orkiestry Kame-
ralnej „Impressione”

15 lipca (sobota) godz. 18:00
Odgłosy znikającego świata – koncert muzyki ormiańskiej 
i bałkańskiej
Kamil Radzimowski – grając na instrumentach etnicz-
nych (Mijwiz, Zurna i  Duduk Ormiański) zabierze nas 
w muzyczną podróż wielu kultur.

22 lipca (sobota) ok. godz. 20:00
Babickie Kino Na Leżakach, czyli I Maraton Filmowy pod 
gwiazdami

29 lipca (sobota) godz. 18:00
„Popiół i Diament” – Bohaterom walk o wolność i niepod-
ległość
Uroczysty koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego
Barwna opowieść o dziejach Narodu Polskiego ilustrowa-
na najpiękniejszymi dziełami muzyki polskiej.

5 sierpnia (sobota) godz. 18:00
Muzyka w stylu country, bluesa i rocka
Caroline and the Lucky Ones – śpiew, gitara akustyczna, 
bas, gitara elektryczna i perkusja w muzycznej mieszance.

12 sierpnia (sobota) godz. 18:00
„Jedyna miłość Oskara” – Teatr Wit–Wit
Przezabawna komediofarsa dla dorosłych.

19 sierpnia (sobota) godz. 18:00
Potańcówka trzech kultur – zespół Czessband
Muzyka akustyczna inspirowana folklorem miejskim na 
świecie: piękne melodie z  Bałkanów, węgierski przytup, 
orientalna nuta z  Bliskiego Wschodu oraz warszawska 
energia życiowa we wspólnym tanecznym pląsie.

20 sierpnia (niedziela) godz. 18:00
Muzyka filmowa – Seargio Bettas
Największe przeboje światowego kina w wykonaniu arty-
sty Teatru Wielkiego Opery Narodowej w duecie z Bianką 
Urbanowską.

26 sierpnia (sobota) ok. godz. 20:00
Babickie Kino Na Leżakach, czyli II Maraton Filmowy pod 
gwiazdami

2 września (sobota) godz. 18:00
Biesiada Góralska na koniec lata
Góralska uczta muzyczna z tradycyjną kapelą z Podbeski-
dzia okraszona grillowanym oscypkiem z żurawiną.
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czas nad wodą (pokaz ratownika WOPR), zdradzimy tajni-
ki żeglarstwa, a Meteorolog Krabs pokaże, jak rozpozna-
wać pogodę na podstawie obserwacji chmur.

30 lipca (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Karolina 
Sieńkowska

Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach
godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), 
godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)
Zajęcia z kreatywności pt. „Wszystko i nic”
Inspiracje do twórczych działań około teatralnych oraz 
plastycznych.
Dziecięca kreatywność nie ma granic!

6 sierpnia (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Marcin 
Gocyła

Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach
godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), 
godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)
Eksperymenty chemiczne – „Z czego jesteśmy zbudowani?”
Zaskakujące eksperymenty chemiczne, m.in.: duch z pro-
bówki, palące się pieniądze, sztuczna krew, samozapłon, 
wulkan i proste reakcje probówkowe.

13 sierpnia (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Kultureska
„Mapa marzeń”

Wyprawa bohaterów po spełnienie marzeń! Czy Osiołek 
spędzi wakacje na Karaibach?
Czy Myszka zje w końcu wymarzony ser? Czy Żabce uda 
się przemienić w księżniczkę?
I czy dowiedzą się, co jest wartościowe w życiu?

27 sierpnia (niedziela) – Warsztaty dla dzieci – Ju-
lianna Chrzanowska

Klub Mieszkańca w budynku SP w Starych Babicach
godz. 15:00 – dzieci młodsze (5–8 lat), 
godz. 16:30 – dzieci starsze (9–12 lat)
„Robimy kanon egipski”
Rzucimy światło na „egipskie ciemności”: odpowiemy czy 
i dlaczego starożytni Egipcjanie pisali obrazkami, rozwią-
żemy rebusy skrywające tajemnicze słowa oraz narysuje-
my komiks z krainy faraonów.

3 września (niedziela) godz. 16:00 – Teatr Muzyczny 
Wit-Wit

„Szmaragdowy szlak”
Niesamowita, pełna niebezpiecznych przygód historia 
rozbitków w  afrykańskim buszu. Czy uda im się poko-
nać Szmaragdowy Szlak, a stara mapa doprowadzi ich do 
ukrytego skarbu?

Klub Aktywnych Kobiet
Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 30+ i 50+
grupa 30+ – zajęcia zawsze we wtorek o godz. 18:00
grupa 50+ – zajęcia zawsze w piątek o godz. 19:00
Przy scenie w babickim parku
20.06 wt./23.06 pt. – Trening dobrego samopoczucia

ćwiczenia wzmacniające głębokie mięśnie podtrzymujące 
kręgosłup, uelastyczniające i ujędrniające ciało, wyciszają-
ce oraz wyzwalające dobry nastrój

27.06 wt./30.06 pt. – TBC (Trening modelujący i wzmac-
niający całe ciało)
ćwiczenia ogólnorozwojowe, których celem jest wzmoc-
nienie i  harmonijne rozwinięcie wszystkich partii ciała 
oraz usprawnienie pracy układu oddechowego i sercowo–
naczyniowego

4.07 wt./7.07 pt. – Cardio (Trening zdrowe serce)
ćwiczenia wzmacniające układ krążenia i  poprawiające 
wydolność fizyczną

11.07 wt./14.07 pt. – Trening zdrowy kręgosłup
profilaktyczne, bezpieczne ćwiczenia wzmacniające mię-
śnie przykręgosłupowe, których efektem jest prawidłowa, 
wyprostowana sylwetka

18.07 wt./21.07 pt. – Trening płaski brzuch
ćwiczenia ukierunkowane na spalanie tkanki tłuszczowej 
i wzmocnienie mięśni brzucha

25.07 wt./28.07 pt. – ABT (Trening spalający tłuszcz 
i modelujący uda, pośladki i brzuch)
ćwiczenia wzmacniające i modelujące dolne partie ciała

1.08 wt./4.08 pt. – Stretching (Trening elastycznego ciała)
ćwiczenia oddechowe, rozciągające i uelastyczniające całe 
ciało, rozluźniające spięte mięśnie i  zwiększające rucho-
mość stawów

8.08 wt./11.08 pt. – Dance aerobik (Trening odchudzający 
w tanecznym rytmie)
ćwiczenia, w których układ choreograficzny bazuje na róż-
norodnych krokach typowo tanecznych – poprawa koor-
dynacji, pamięci ruchowej i wytrzymałości

15.08 wt./18.08 pt. – Trening obwodowy
ćwiczenia wzmacniające mięśnie i spalające tkankę tłusz-
czową. Podstawową zaletą jest jednoczesna aktywizacja 
wielu grup mięśniowych

22.08 wt./25.08 pt. – Cardio and muscle (Trening zdrowe 
serce i mocne mięśnie)
ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające układ krąże-
nia i mięśniowy

2.09 (sobota godz. 11:00 – obydwie grupy) – Trening 
funkcjonalny ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie 
tzw. sprawności użytecznej, ułatwiającej funkcjonowanie 
w codziennym życiu, poprawiające koordynację nerwowo-
-mięśniową i wszechstronnie wzmacniające cały organizm

Joga w babickim parku
Zajęcia w  każdy czwartek od 17.06 do 2.09 o  godz. 
18:00

Zajęcia jogi pozwolą Ci na jednoczesną pracę z ciałem, od-
dechem oraz poprawę koncentracji.

Ćwiczenia rozwijają siłę i gibkość, pozwalają zniwelować 
napięcia obecne w ciele i dają poczucie głębokiego relaksu. 
Spotkania dla osób w każdym wieku, zarówno dla począt-
kujących, jak i znających jogę.

OPRac. Pk
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nowe plany miejscowe dla terenów  
przy kampinoskim Parku Narodowym
Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Babice! Planowane jest 
objęcie części terenów położonych  pomiędzy kampinoskim 
Parkiem Narodowym, ulicą Spacerową, trakt królewski, 
klonową i Akacjową nowymi planami miejscowymi w celu 
przeznaczenia ich pod zabudowę, głównie jednorodzinną.
W  naszej gminie jest duże zapotrze-
bowanie na tereny pod różne rodzaje 
zabudowy, lecz oferta rynkowa nie jest 
wystarczająca. Nie wynika to bynaj-
mniej z  braku terenów budowlanych, 
jest ich wręcz bardzo dużo, tyle tylko, 
że ich obecni właściciele, ani nie planu-
ją ich wkrótce zabudować ani sprzedać, 
aby inni mogli tam pobudować swoje 
domy. Dlatego rozważam wystąpić do 
Rady Gminy z inicjatywą przeznaczenia 
pod zabudowę terenów we wsiach: Ko-
czargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie i  Bo-
rzęcin Duży w miejscach pokazanych na 
poniższej mapce.

Decyzja ta oznaczać będzie zobo-
wiązanie gminy do wyłożenia dużych 
nakładów finansowych, które będą 
konieczne, aby przygotować tereny do 
zabudowy: czyli powydzielać drogi do-
jazdowe, tereny na rowy odwadniające 
i  pozostałą infrastrukturę, wykupić je 
oraz zbudować sieci uzbrojenia terenu 
i  drogi. W  ciągu kilku – kilkunastu lat 
byłyby to nakłady rzędu 70 mln zło-

tych. Czy jest to konieczne i uzasadnio-
ne? Wydawać by się mogło, że jest to 
zbyt ryzykowna decyzja gdyż:
•	 w gminie	jest	już	„odrolnione”	około	

660 ha gruntów, które  nie są zabudo-
wane, chociaż w znacznej mierze mają 
dostęp do infrastruktury i utwardzo-
nych dróg. Łącznie 5600 działek bu-
dowlanych pod domy jednorodzinne 
może powstać na tych terenach,

•	 także	we	wsiach	Borzęcin	Duży	i Mały,	
Wojcieszyn i Koczargi Stare jest dużo 
niezbudowanych terenów (306 ha) co 
oznacza możliwość wydzielenia 2240 
działek budowlanych. Jedynie w Za-
lesiu nie ma prawie żadnych rezerw 
budowlanych,

•	 przy 	średniej	 liczbie	2,2	osoby	na	
mieszkanie w zabudowie jednoro-
dzinnej posiadamy tereny dla 13 000 
nowych mieszkańców. Powiększenie 
liczby ludności gminy o tylu nowych 
mieszkańców wymagać będzie licz-
nych inwestycji w infrastrukturę tech-
niczną i drogową ale przede wszyst-

kim w społeczną, taką jak: szkoły, 
przedszkola, żłobki czy obiekty służby 
zdrowia.

Jednak z  powodu uwarunkowań pol-
skiego sytemu planowania przestrzenne-
go, nie da się na podstawie w/w  faktów 
podejmować należytych wniosków i decy-
zji co do zagospodarowania przestrzenne-
go poszczególnych miejscowości i gminy. 
Dzięki przeznaczaniu terenów pod zabu-
dowę, przybywa   nowych domów, miesz-
kańców, usług, miejsc pracy i dzięki temu  
rosną dochody i wydatki.

Rozwój budownictwa charakteryzu-
je liczba pozwoleń na budowę, w 2016 
roku starosta wydał na same tylko 
mieszkania w  zabudowie jednorodzin-
nej 244 pozwolenia. Aby podobne tem-
po inwestycyjne utrzymać, potrzebne 
są kolejne tereny budowlane. Jak wspo-
mniałem, w  Polsce a  więc i  naszych 
miejscowościach, można posiadać przez 
nieograniczony czas działki budowla-
ne, gdyż nic to nie kosztuje, a wartość 
działki rośnie szybciej niż oszczędności 
ulokowane w  banku czy inwestycjach. 
Dlaczego tak się dzieje to osobny temat, 
który bardzo przekraczałby ramy ni-
niejszego artykułu.

Z  moich wieloletnich obserwacji 
zmian w  zagospodarowaniu prze-
strzennym skorelowanych ze zmia-
nami demograficznymi, społecznymi 
i gospodarczymi wynika pewna reguła: 
aby zapewnić miejsca do budowy przy-
kładowo 100 domów rocznie należy 
„odralniać” tereny pod co najmniej 200 
domów. W  przeciwnym wypadku ruch 
budowlany by zamarł i nie byłoby wzro-
stu społecznego i gospodarczego gminy.

Dlatego uważam, że można przystą-
pić do nowych planów miejscowych. 
Dodatkową przesłanką uzasadniającą 
takie działanie jest zbliżająca się zmia-
na przepisów dotyczących planowania 
przestrzennego, prawa budowlanego 
i  gospodarki gruntami, która nastąpi 
z chwilą uchwalenia przez Sejm Kodek-
su Urbanistyczno-Budowlanego.

Nowe przepisy wprowadzą istotne 
ułatwienia w  przygotowaniu terenów 
do zabudowy  np.:
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•	 właściciele	działek	będą	partycypować	
w kosztach uzbrojenia terenu dzięki 
czemu przeznaczenie prywatnych te-
renów rolnych pod zabudowę nie bę-
dzie tak obciążać budżetu gminnego 
jak dotychczas,

•	 partycypacja	 ta	będzie	wnoszona	
w formie pieniężnej lub w postaci 
ekwiwalentu gruntowego na rzecz 
gminy, zatem stać na nią będzie każ-
dego chętnego właściciela gruntu rol-
nego. Gmina z kolei w określonym 
terminie będzie musiała za te środki 
przygotować teren do zabudowy – 
łącznie z budową infrastruktury i ulic. 
Ponieważ obie strony: i Gmina i Wła-
ściciele zaangażują w ten proces po-
ważne nakłady, można będzie liczyć 
na szybką zabudowę  działek lub udo-
stępnienie ich do sprzedaży,

•	 częścią	składową	nowego	planu	miej-
scowego czy inaczej mówiąc planu za-
budowy będzie przekształcenie grun-
towe: już w chwili uchwalania planu 
będą wydzielone działki pod zabu-
dowę, a grunty pod wszystkie ulice 
będą wykupione przez gminę po ce-
nie ziemi sprzed planu.    

Analizy dotyczące zasadności objęcia 
planami miejscowymi wyżej opisanych   
terenów dostępne są na stronie interne-
towej www.stare-babice.pl w  zakładce 
Dla Inwestora.

Moim zdaniem warto poświecić uwa-
gę terenom oznaczonym US/U  w  Woj-
cieszynie i Koczargach Starych o łącznej 
powierzchni około 176 ha. Tak samo 
są one oznaczone studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, co oznacza, że 
perspektywicznie mają być przezna-
czone   na sport i /lub usługi. Zacytuję 

fragment tekstu studium, który określa 
możliwe przyszłe przeznaczenie terenu:  
„US/U  – (tereny) sportowo-usługowe. 
Teren w sąsiedztwie KPN w Wojcieszy-
nie i  Koczargach Starych. Usługi spor-
tu np. pole golfowe. Usługi w  zakresie 
ochrony zdrowia, lecznictwa, oświaty, 
hotelarstwa, opieki społecznej nie-
publicznej, ośrodków szkoleniowych 
i konferencyjnych, agroturystyki itp.”.

Tak jak istnieje dużo terenów już 
przeznaczonych pod zabudowę jedno-
rodzinną, tak brak jest terenów pod 
szeroko rozumiane usługi w  naszej 
gminie. W znacznej mierze jest to spo-
wodowane postawą właścicieli gruntów, 
którzy przy sporządzaniu dokumen-
tów planistycznych w ubiegłych latach, 
wnioskowali z  reguły tylko zabudowę 
mieszkaniową. Ten brak można byłoby 
zaspokoić gdyby nowymi planami miej-
scowymi objąć także tereny US/U.

Z  całą pewnością istnieje zapotrze-
bowanie inwestorów na takie tereny. 
Przeznaczenie tych terenów pod sport 
i  zabudowę   usługową byłoby korzyst-
ne i   dla ich obecnych właścicieli i  dla 
gminy oraz dla lokalnych społeczności. 
W  szczególności pojawiłyby się nowe 
miejsca pracy, do których dojazd byłby 
dogodny nawet rowerem z okolicznych 
terenów mieszkaniowych. Taka oferta 
pobliskich miejsc pracy   ważna byłaby 
szczególnie dla młodych matek wycho-
wujących dzieci. Gdyby objąć obszar 
US/U planem miejscowym można także 
przeznaczyć jego część na realizację waż-
nych   potrzeb gminnych, jakie zgłosili-
by mieszkańcy. Potrzeby te to zapewne 
tradycyjnie: sport, wypoczynek, obiek-
ty wychowania i  oświaty. Oczywiście 
drogi i trasy rowerowe. Jest też pewna 

potrzeba dotychczas nie uwzględniona   
w  planach przestrzennych Gminy, ale 
zdaje się, że   chyba najwyższy czas ją 
zauważyć, szczególnie, że liczba ludno-
ści może w  ciągu kilku dekad dojść do 
40-50 tys.  mieszkańców, a chodzi o te-
reny cmentarzy. Dotarły już do mnie 
sygnały, że przydałby   się przeznaczyć   
jakiś ładne miejsce na gminny cmentarz 
komunalny. 

Tereny US/U  już teraz można by 
przeznaczyć pod takie różnorodne 
funkcje i sporządzić dla nich nowy plan 
miejscowy, tyle, że ich Właściciele nie 
występują o  to. Pojawiły się natomiast 
Ich wnioski, aby teren US/U  zamienić 
na mieszkaniowy.

Uważam, że nie jest to uzasadnione, 
gdyż terenów mieszkaniowych wkrótce 
i  tak będziemy mieli zdecydowanie za 
dużo, a  atrakcyjnych terenów usługo-
wych brak. Ponadto, najprawdopodob-
niej inwestorzy sami mogliby zbudować 
drogi dojazdowe i sieci uzbrojenia tere-
nu, dzięki temu partycypacja obecnych 
właścicieli działek rolnych w  kosztach 
infrastrukturalnych byłaby minimalna.

Tekst ten traktuję jako głos w  dys-
kusji, która jest pożądana przed pod-
jęciem uchwały przez radę gminy 
o  rozpoczęciu nowych planów   miej-
scowych. O  opinię, czy planowane 
działania będą prawidłowe, proszę 
nie tylko obecnych właścicieli, ale tak-
że pozostałych mieszkańców gminy.  
Aby ją wyrazić, proszę przesyłać swoje 
uwagi na adres e-mail: architektura@
stare-babice.waw.pl, lub bezpośrednio 
na adres urzędu: ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice.

wójT GMiny 

krzyszTof Turek

Sklep w klaudynie przyniósł szczęście
Los uśmiechnął się do naszej mieszkanki, 
Pani Agnieszki z Klaudyna, która w lo-
terii Coca-Coli wygrała główną nagrodę 
– piękny samochód Skoda Kodiaq. 

Jak to się stało? Pewnego popołudnia 
Pani Agnieszka zakupiła 2 butelki Coca-
-Coli w sklepie „u Patrycji” w Klaudynie 
przy ulicy Lutosławskiego. Otrzymana, 
konkursowa  zdrapka nie okazała się 
zwycięska, ale nasza bohaterka grała 
dalej – zgłosiła swój paragon do systemu 
konkursowego.

Gdy 19 kwietnia 2017 r. zadzwo-
nił telefon z informacją o głównej 
wygranej, Pani Agnieszka myślała 
że to żart.  Dziś szczęśliwa zdobyw-
czyni głównej nagrody z uśmie-
chem jeździ swoją czerwoną skodą 
Kodiaq po okolicznych drogach.

Zwyciężczyni życzymy szerokiej 
drogi, a naszym mieszkańcom wię-
cej takich wygranych.

 TeksT/foTo: iB
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kampinoskie rysie trenują
Grupa nordic walking „rysie razem” znana jest m.in. z tre-
ningów w kampinoskim Parku Narodowym. Przemierzając 
szlaki puszczy pragniemy pokazać, jak w prawidłowy spo-
sób uprawiać tę jakże popularną w naszym regionie dyscy-
plinę. Nordic walking łączy w sobie najlepsze cechy aktyw-
ności ruchowej dla wszystkich.
Dlaczego nordic walking?
•	 jest	łatwy	i szybki	do	nauczenia	na	

poziomie podstawowym,
•	 mogą	go	uprawiać	niemal	wszyscy,	bez	

względu na wiek, wagę i wyjściowy 
poziom sprawności fizycznej,

•	 jest	możliwy	do	uprawiania	wszędzie	
i w każdym czasie, w dowolnym kli-
macie, w dowolnym terenie, na każ-
dej nawierzchni i przez cały rok,

•	 jest	40-50%	efektywniejszy	niż	marsz	
bez kijków,

•	 efektywnie	trenuje	wszystkie	mię-
śnie kończyn dolnych, prostowniki 
kończyn górnych, wzmacniając mię-
śnie tułowia, ramion, barków, a także 
brzucha,

•	 odciąża	cały	aparat	ruchowy	do	30%,	
nie pogarsza stanu obolałych stawów,

•	 zwiększa	mobilność	górnego	odcinka	
kręgosłupa, łagodząc napięcie mię-
śniowe w okolicy barków,

•	 podnosi	kreatywność	i sprawność	
działania mózgu, obniża hormony 
stresu,

•	 obniża	wartości	 tłuszczowe	krwi	
i LDL,

•	 zapobiega	cukrzycy,

•	 wzmacnia	kości	i zmniejsza	ryzyko	
osteoporozy,

•	 usprawnia	układ	oddechowy	i ser-
cowo-naczyniowy,

•	 jest	bezpieczną	formą	ćwiczeń,	kijki	
zapewniają równowagę i stabilność 
podczas chodu w trudnym terenie.

jak uprawiać?
Nordic walking to naturalny chód tylko 
z kijami. Zasady są proste, ale warto ich 
przestrzegać:
1. Kroki stawiamy, zaczynając od pięty. 

Powinny być nieco dłuższe niż zazwy-
czaj.

2. Chwytamy rękojeść na końcu wy-
machu ramienia do przodu i otwie-
ramy dłoń po wypchnięciu kija do 
tyłu (wtedy ręka jest tuż za biodrem).

3. Kijki są skierowane ukośnie w tył 
przez cały czas marszu.

4. Ręka wysunięta do przodu nie prze-
kracza linii bioder.

5. Prawy kij dotyka do podłoża w mo-
mencie, gdy stawiamy na nim lewą 
piętę i odwrotnie.

6. Każdy trening rozpoczynamy roz-
grzewką, a kończymy rozciąganiem.

jakie kije wybrać?
Często kije do tej dyscypliny mylone są 
z kijami trekkingowymi. Różnią się pa-
skiem u góry i grotem na dole. Produko-
wane są z aluminium, włókna szklanego 
i węglowego (są najbardziej wytrzymałe 
i najlżejsze). Na górze mają wypinane 
rękawiczki, które przenoszą na kij ruch 
ramion. Właśnie dzięki tym rękawicz-
kom, nie trzeba mocno ściskać rękojeści, 
ponieważ kij i tak trzyma się przy dłoni 
(trekkingowy, podobnie jak narciarski, po 
wypuszczeniu z dłoni swobodnie zwisa 
na pasku).Rękojeść kijka powinna być 
wykonana z korka, ponieważ zatrzymuje 
pot i dłoń się nie ślizga. Kijki mogą być 
teleskopowe, bądź polecane przez nas 
jednolite. Kijki w komplecie posiadają 
gumowe końcówki tzn. buciki, z któ-
rych korzystamy podczas chodzenia po 
twardych nawierzchniach takich jak np. 
chodniki czy ulice. Jednak by trening był 
efektywniejszy polecamy chodzenie po 
lasach czy parkach.

jaka dobrać wysokość kija?
Kij będzie miał prawidłową wysokość, 
jeśli podczas jego trzymania między 
naszym ramieniem a przedramieniem 
utworzy się kąt 90 stopni. Kijki powinny 
być trzymane za rękojeść, a ich groty po-
winny opierać się o podłoże również pod 
kątem 90 stopni. 

czas zacząć trening
Mamy nadzieję, że ta krótka informacja 
o zaletach nordic walkingu zachęci Czy-
telników do uprawiania tej dyscypliny. 
Zapraszamy także na bezpłatne zajęcia 
grupowe dla początkujących, które od-
bywają się w każdą środę o godz. 18:30 
(start ze skweru przy rondzie w Zabo-
rowie), lub na zajęcia indywidualne po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu 
i miejsca spotkania. Osobą do kontaktu 
jest Instruktor Nordic Walking Agnieszka 
Stanicka, tel. 722 222 003. Więcej na in-
ternetowej stronie: www.facebook.com/
zaborowskierysie/.

TeksT/ foTo: aGnieszka sTanicka

Od Redakcji: Może nasi Czytelnicy 
mają swoje propozycje na polską wersję 
językową nordic walkingu? Propozycje 
prosimy przesyłać na adres: gazeta.ba-
bicka@stare-babice.waw.pl. Najciekaw-
sze opublikujemy.
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POZIOMO 
 

3. w sierpniu 2011 r. zorganizowano I. … 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. 
Janusza Kusocińskiego 

7. w styczniowym numerze Gazety Babickiej 
z 2004 r. opublikowano „… noworoczną” 

10. nazwa gminy, która w 1995 r. wyodrębniła 
się z Gminy Stare Babice 

11. w 2010 r. oddano do użytku … w Bliznem 
Jasińskiego 

12. w listopadowym numerze Gazety 
Babickiej z 2013 r. ukazała się relacja z 
uroczystości poświęconej 90. rocznicy 
uruchomienia … Radiotelegraficznej 
Centrali Nadawczej w Babicach 

15. „… Babicka” to bieg uliczny, który po raz 
pierwszy odbył się w kwietniu 2016 r. 

19. przez 12 lat mieściła się w kontenerze 
przy ul. Rynek w Starych Babicach, a w 
2006 r. przeniosła się do wybudowanego 
nieopodal budynku 

20. …. Letnia w parku w Starych Babicach po 
raz pierwszy ruszyła w czerwcu 2016 r. 

21. cykliczna impreza plenerowa odbywająca 
się w grudniu w Starych Babicach 

22. dzielnica Warszawy sąsiadująca z naszą 
gminą 

 

 
PIONOWO 
 

1. „… gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Stare Babice” to największy projekt 
inwestycyjny w historii gminy, zakończony w 
2016 r. 

2. nazwa miejscowości, w której od lat odbywa 
się największa impreza plenerowa w naszej 
gminie 

4. nazwisko laureata nagrody Babinicz, 
przyznanej w styczniu 2013 r. podczas 
inauguracji obchodów 700-lecia Babic 

5. we wrześniu 2010 r. zorganizowano ze 
środków Europejskiego Funduszu Rybnego 
„Piknik …” 

6. 14 czerwca 2008 r. oficjalnie została otwarta 
Strefa … Dziecięcej w Borzęcinie Dużym 
wybudowana dzięki środkom Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 

8. 3 sierpnia 2016 r. w Lipkowie odbyło się „… 
czytanie” z udziałem Pary Prezydenckiej 

9. w lipcu 2011 r. przekazano Policji 
Powiatowej … ufundowany przez 
samorządy Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego 

13. we wrześniu 2014 r. odbył się „Piknik …”, w 
70. Rocznicę desantu pod Arnhem 

14. …. BABICKA, ukazuje się w Gazecie już 
ponad 2 lata 

16. nazwisko pierwszego Wójta Gminy Stare 
Babice, którego wspominaliśmy w Gazecie 
Babickiej m.in. w lutym 2005 r. 
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Elektroniczne wydania Gazety Babickiej znajdują się na stronie www.stare-babice.pl  w zakładce GAZETA BABICKA 
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. 
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 

17. w 2008 r. rozpoczęła działalność Straż … 
Gminy Stare Babice 

18. nazwa miejscowości, która w 2014 r. 
obchodziła jubileusz 600-lecia 
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z 2004 r. opublikowano „… noworoczną”

10. nazwa gminy, która w 1995 r. wyodrębniła się 
z Gminy Stare Babice

11. w 2010 r. oddano do użytku … w Bliznem 
Jasińskiego

12. w listopadowym numerze Gazety Babickiej 
z 2013 r. ukazała się relacja z uroczystości 
poświęconej 90. rocznicy uruchomienia 
… Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej 
w Babicach

15. „… Babicka” to bieg uliczny, który po raz 
pierwszy odbył się w kwietniu 2016 r.

19. przez 12 lat mieściła się w kontenerze przy 
ul. Rynek w Starych Babicach, a w 2006 r. 
przeniosła się do wybudowanego nieopodal 
budynku

20. …. Letnia w parku w Starych Babicach po raz 
pierwszy ruszyła w czerwcu 2016 r.

21. cykliczna impreza plenerowa odbywająca się 
w grudniu w Starych Babicach

22. dzielnica Warszawy sąsiadująca z naszą gminą
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… ufundowany przez samorządy Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego

13. we wrześniu 2014 r. odbył się „Piknik …”, 
w 70. Rocznicę desantu pod Arnhem

14. …. BABICKA, ukazuje się w Gazecie już 
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Gminy Stare Babice

18. nazwa miejscowości, która w 2014 r. 
obchodziła jubileusz 600-lecia
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babicki Rajd Złombolowy
4 czerwca wystartował I Babicki Rajd 
Złombolowy – Youngtimer Challenge. 
Organizatorem zawodów był GOSiR 
Stare Babice oraz drużyna sportowa 
Soviet Princess Rally Team. Takie 
wyzwanie odbyło się po raz pierwszy 
w Gminie Stare Babice. 

Na starcie spotkały się auta mające 
25 lat i więcej. Zameldowały się również 
pojazdy biorące udział w kultowym już 
Złombolu – największej na świecie sa-
mochodowej imprezie charytatywnej. 
Na 17 ekip z całej Polski czekała 60 km 
zróżnicowana trasa: asfalty, szutry, drogi 

polne i inne bezdroża. Na trasie czekały 
punkty kontrolne z określonymi zada-
niami, trzeba było znaleźć miejsca ze 
zdjęć i odpowiedzieć na pytania. 

Wydaje się, że nowa inicjatywa sa-
mochodowa spotkała się z zaintereso-
waniem. Postaramy się, by rajdowanie 
po Starych Babicach stało się impre-
zą cykliczną. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za stworze-
nie fantastycznej atmosfery, a  Bart-
kowi Nowakowi z Grillomania za moż-
liwość pysznego uzupełnienia kalorii 
na mecie.

TeksT/ foTo: Gosir sTare BaBice

Laury dla Gminy Stare Babice
14 czerwca na terenie Parku Roz-
rywki Julinek odbyło się spotka-
nie, podczas którego podsumowano 
wyniki sportowe rywalizacji mię-
dzyszkolnej w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim, w roku szkolnym 
2016/2017. Gmina Stare Babice wy-
walczyła 4 puchary. Przyznano je 
za pierwsze miejsca w rywalizacji 
sportowej szkół podstawowych – dla 
SP w Starych Babicach, za pierwsze 
miejsce w rywalizacji gimnazjów- 
dla 1 Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych, oraz jako laury 
za dwa drugie miejsca w rywalizacji 
najlepszych gmin w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Puchary bardzo ucieszyły nauczycieli 
gimnazjum i szkoły podstawowej. Dwa 
z nich trafiły także do rąk Jarosława Płó-
ciennika kierownika gminnego GOSIR-u.

W  spotkaniu prowadzonym przez 
Starostę Warszawskiego Zachodniego 
Jana Żychlińskiego i Radosława Karpiń-
skiego-Głównego Specjalistę ds. Sportu, 
Turystyki i Rekreacji PWZ, uczestniczy-

li dyrektorzy szkół i  ośrodków sporto-
wych, a  także nauczyciele wychowania 
fizycznego. 

Starosta Jan Żychliński wspominał, 
że przed laty, na początku roku szkolne-
go zaproponował, aby przygotować har-
monogram rozgrywek szkolnych rywa-
lizacji sportowej. – Dziś spotykamy się 
z  Państwem po raz dziewiętnasty. Do-
bra frekwencja nauczycieli i dyrektorów 
szkół na corocznych spotkaniach wska-
zuje, że mają one sens – powiedział.

Wyniki sportowe w rywalizacji między 
placówkami szkolnymi omówił Radosław 
Karpiński. – Około 60 razy wyłanialiśmy 
Mistrza Powiatu, w  tym roku zadaliśmy 
sobie trud, aby przeanalizować rezultaty 
imprez powiatowych, zarówno w  szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych jak 
i  ponadgimnazjalnych. Analizując pro-
tokoły z  przeprowadzonych zawodów 
oraz listy zgłoszeniowe stwierdziliśmy, że 
przez cały rok szkolny rywalizacją sporto-
wą objęto około 4 tysięcy dzieci. Niektóre 
nazwiska się powtarzają, ale wyniki i tak 
robią imponujące wrażenie. 

Obecnie gminy stoją przed wyzwa-
niem zmiany systemu oświaty. W  po-
wiecie warszawskim zachodnim przybę-
dzie podstawówek, co również wpłynie 
na system organizacji imprez sporto-
wych w nowym roku szkolnym.

Podczas spotkania przedstawiono 
wyniki w  rywalizacji sportowej szkół: 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, a  także w  kategoriach 
gmin analizując wyniki szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. 

Na zakończenie spotkania nauczy-
ciele podziękowali Radosławowi Kar-
pińskiemu za koordynację całorocznych 
działań sportowych w  powiecie. Staro-
sta Jan Żychliński pogratulował szko-
łom i  gminom osiągniętych wyników, 
życzył wszystkim udanych wakacji i za-
chęcił do dalszej rywalizacji sportowej 
w przyszłym roku szkolnym.

TeksT/foTo: MłPrzedstawiciele placówek oświatowych z terenu Powiatu Warszawsksiego Zachodniego

od lewej: jan Żychliński – Starosta Warszawski 
Zachodni, jarosław Płóciennik – kierownik GoSir 
Stare Babice
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babicki stypendysta sportowy  
na mistrzostwach świata
Grzegorz Stępniak - babicki stypendysta sportowy w dniach 
3 – 4 czerwca uczestniczył w zawodach motorowodnych roze-
granych na rzece Mozeli w niemieckiej miejscowości Traben-
-Trarbach. W mistrzostwach wystartowało 12 zawodników 
z Estonii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Węgier,  Niemiec, 
Łotwy, Wielkiej Brytanii i   Szwecji. Ostateczną rywalizację 
wygrał Estończyk Rasmus Haugasmagi, a nasz motorowodniak 
zajął wysokie, piąte miejsce! 

Grzegorz Stępniak mieszka w Klaudynie i trenuje w klubie 
TKKF Wodnik Warszawa. Poprawił swój wynik o trzy oczka 
w stosunku do startów w 2016 r. Kolejne ważne zawody w kla-
sie OSY400 (w tej klasie startuje Grzegorz Stępniak), czyli Mi-
strzostwa Europy – zostaną rozegrane w Żninie w dniach 23-
25 czerwca 2017 r.

OPRac: gOSiR StaRe babice

foTo: DaviD recHT

wybrano nowego sołtysa wsi janów
Informujemy, że 22 czerwca w Karczmie 
w Janowie odbyły się wybory nowego 
sołtysa tej wsi. W wyniku głosowania, 
na sołtysa wybrano Panią Stanisławę 
Sulwińską. Obecnych było 40 miesz-
kańców, nowa Pani sołtys otrzymała  
39 głosów popierających jej kandyda-
turę.

W zebraniu wiejskim uczestniczyli: 
Marcin Zając – Zastępca Wójta Gminy 
Stare Babice, radny Dariusz Sobczak oraz 
Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare 
Babice Agnieszka Senterkiewicz. W mi-
łej i serdecznej atmosferze dyskutowano 
o sprawach dotyczacych mieszkańców Ja-

nowa, m.in.: wydzieleniu gruntów pod po-
szerzenie ul. Andersa, odrolnieniu części 
wsi Janów, wykonaniu odwodnienia, po-
prawie nawierzchni ul. Maczka oraz o ko-
munikacji zbiorowej.

Nowej Pani sołtys serdecznie gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w pracy.

OPRac. Pk



28 gazeta babicka mAj 2017

informacje

Stare Babice, dnia 9 czerwca 2017r.
RPP.6721.16.2017                                                                         

oGłoszenie
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
Gminy Stare Babice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie

Borzęcin Duży
nieruchomość położona przy ul. Warszawskiej. 
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o  nr ew. 593/3 o  powierzchni 0,0080 ha 
zabudowana jest parterowym budynkiem handlowym, natomiast działka gruntu o  nr ew. 593/4 
o powierzchni 0,1420  ha jest niezabudowana.

Powierzchnia nieruchomości w m2 1500 m²
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00061733/9

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji 
gruntów

593/3 i 593/4

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 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową.
Nieruchomość jest ogrodzona. Kształt nieruchomości – prostokąt.  

Cena nieruchomości z zł 385 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. 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 Nieruchomościami, 
tel: 22 730 80 26.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017, poz. 
1075), zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice 
Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice” oraz 
Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniają-
cej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego  Uchwałą  Nr 
XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 
roku na obszarach oznaczonych:  Nr 4 i Nr 5.

Opis granic obszarów: 
1) obszar Nr 4 – położony we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego 

i  obejmuje działki o  następujących numerach ewidencyjnych: 643/4, 
643/6, 643/18 i 643/19;

2) obszar Nr  5 – położony jest w obrębie Janów i składa się ze wschod-
niej części działki o nr ewidencyjnym 180 i działki nr ewidencyjny 181;

Wnioski do studium należy składać na piśmie w  terminie do 
dnia 09-07-2017 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 
32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, 
nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 i54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-

dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 
poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy 
składać do dnia 09-07-2017r.:

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice,

2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.
waw.pl,

3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Z  dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie Urzę-
du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w  godzi-
nach urzędowania. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare 
Babice w  zakładce: Uchwały Rady Gminy zamieszczono Uchwały 
Nr XXX/304/17 z  dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Nr 
XXXII/313/17 z  dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały 
w  sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Stare Babice pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare 
Babice. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowa-
nie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie

Stare Babice
nieruchomość położona jest w centralnej części Starych Babic przy ul. Kresowej. 
Dobra dostępność do komunikacji zbiorowej i obiektów użyteczności publicznej.

Powierzchnia nieruchomości w m2 3319 m²
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00061711/9

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji 
gruntów

1075

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 U1 – usługi celu 
publicznego (gminne i powiatowe)
Kształt zbliżony do prostokąta, w zasięgu pełna infrastruktura techniczna.

Cena nieruchomości z zł 2 150 000,00 zł netto
(słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy 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 Nieruchomościami, 
tel: 22 730 80 26.

w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że część nieruchomości stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie
Latchorzew
działka gruntowa niezabudowana

Powierzchnia działki w m2  12600 m² – (do najmu przeznaczono 7000 m²)
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00061712/6

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 206
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 ZP/US1 – zieleń 
urządzona, sport i rekreacja. 
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej 
trwania

Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata

Wysokość czynszu Roczna stawka czynszu brutto – 600 zł.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być rozwiązana za miesięcznym okresem wypowiedzenia w  przypadku niezbędnej 

przydatności działki na cele własne gminy.
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zatrudnimy pracownika 
z doświadczeniem do pracy  
na serwisie wymiany opon. 

Praca stała. 
Tel. 696 099 019, (22) 868 21 20.

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

 
 Nowoczesne sale zajęciowe 
 Przyjazna atmosfera 
 Idealne warunki do nauki 
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      ANGIELSKI 
NATIV SPEAKER ! 

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 

biuro@rensei.pl 

Umów się ! 
tel. 533 093 093 

Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

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

www.rensei.pl 

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

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

Jedno miejsce..
wiele możliwości...

Sprawdź 
pełną ofertę! 
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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
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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)

Kredyt GOTÓWKOWY  
- procedura uproszczona 

- decyzja w 2h 

600 660 170 
 


