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Scena Letnia Zapraszamy serdecznie na tegoroczną, III edycję Sceny Letniej 
w Parku Gminnym w Starych Babicach. Różnorodny i ciekawy repertuar wyda-
rzeń dla dzieci i dorosłych znajdą Państwo na stronie 30, naszej gazety oraz na 
stronie www.stare-babice.waw.pl 

Gimnastyka w  Lipkowie Zachęcamy seniorów wraz z  rodzinami do uczest-
nictwa w  otwartych zajęciach gimnastycznych na świeżym powietrzu, które 
odbywać się będą w każdą sobotę wakacji o godz. 10:00 na Polanie w Lipkowie. 
Warsztaty poprowadzą fizjoterapeuci, a projekt realizuje fundacja Aktywni Dłu-
żej. Udział bezpłatny!

Wakacyjne Kino Młodego Widza Z końcem czerwca w Domu Kultury Stare 
Babice rusza kino dla dzieci i  młodzieży. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie 33, na www.domkultury-starebabice.pl oraz www.facebook.com/dksta-
rebabice. Wstęp bezpłatny.

Wakacyjne zajęcia w Domu Kultury Zachęcamy dzieci i dorosłych do uczestnictwa 
w warsztatach, które będą organizowane w Domu Kultury w lipcu i sierpniu. Szczegóły 
na s. 32, www.domkultury-starebabice.pl oraz www.facebook.com/dkstarebabice.

Festiwal „W Krainie Chopina” Przypominamy melomanom, że przez całe lato od-
bywać się będą koncerty w ramach 15. edycji festiwalu „W Krainie Chopina”. Program 
festiwalu dostępny będzie na stronie www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl

Wakacyjny rozkład jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca w związku ze 
zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych plano-
wane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługują-
cych teren naszej gminy.
1.  Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu 

Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl
2.  Informujemy, że od 11.06.2018 roku we wszystkich autobusach linii ZTM kur-

sujących na terenie naszej gminy (oprócz linii L) zostały zainstalowane bile-
tomaty, w których można zakupić bilety jednorazowe oraz zakodować bilety 
długookresowe.

3.  Informujemy, że od 11.06.2018 roku na trasę linii 712 został skierowany nowy 
tabor autobusowy z napędem hybrydowym.

Strefa kibica Zapraszamy do wspólnego oglądania rozgrywek Mistrzostw Świa-
ta w  Piłce Nożnej na dużym ekranie w  Sali Widowiskowej Domu Kultury Sta-
re Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2. Harmonogram meczów 
dostępny jest na stronie internetowej www.domkultury-starebabice.pl oraz  
www.facebook.com/dkstarebabice.

Strefa Kibica w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice; 
Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 
28.06.2018 czwartek godz. 16.00  Japonia/Polska
30.06.2018 sobota godz. 20.00 1/8 finału
1.07.2018 niedziela godz. 20.00 1/8 finału
2.07.2018 poniedziałek godz. 20.00 1/8 finału
3.07.2018 wtorek godz. 20.00 1/8 finału
6.07.2018 piątek godz. 20.00 1/4 finału
7.07.2018 sobota godz. 20.00 1/4 finału
10.07.2018 wtorek godz. 20.00 półfinał
11.07.2018 środa godz. 20.00 półfinał
14.07.2018 sobota godz. 16.00 mecz o 3. m-ce
15.07.2018 niedziela godz. 17.00 finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
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rozmowa z wójtem Gminy Stare Babice krzysztofem tur-
kiem i pawłem turkotem prezesem zarządu Gminnego 
Przedsiębiorstwa komunalnego eko-BABIce sp. z o.o.

Gazeta Babicka: 9 czerwca po raz 
pierwszy nowa hala sportowa ulokowana 
przy szkole w Zielonkach-Parceli otworzy-
ła swoje drzwi dla dzieci i młodzieży – od-
były się tu ogólnopolskie zawody GRAND 
PRIX MAZOVIA Karate WKF. A kiedy na-
stąpi oficjalne uroczyste otwarcie?

KT: Taka uroczystość zaplanowana 
jest na 2 września 2018 r. 

GB: Jakie sale wchodzą w skład części 
sportowo-rekreacyjnej? 

PT: Centralnym pomieszczeniem 
hali sportowej, której powierzchnia 
całkowita wynosi 3 570 m2, jest boisko 
pokryte parkietem powierzchniowo 
elastycznym o  powierzchni 1 314 m2 

z  widownią liczącą 249 miejsc. Poza 
tym znajduje się tu salka gimnastyczna, 
która będzie mogła być wykorzystywa-
na do fitnessu, tańca czy baletu, następ-
nie pomieszczenie do trenowania sztuk 
walki oraz siłownia.

GB: Proszę opowiedzieć o wyposaże-
niu tej części kompleksu.

PT: Salka gimnastyczna jest wyposa-
żona w  lustra i  specjalną nawierzchnię, 
która amortyzuje skoki, więc jest przy-
jazna dla stawów ćwiczącego; pomiesz-
czenie do sztuk walki też pokryte jest 
specjalnymi dwustronnymi matami typu 
puzzle, której używają karatecy i judocy, 
pozwalającymi na kreowanie różnych pól 
walki z  tych samych mat. Siłownia wy-
posażona jest w różnego rodzaju sprzęt 
specjalistyczny (chodziki, atlasy, bieżnię, 
ciężary). Sama hala sportowa przysto-
sowana jest do tego, żeby specjalnymi 
kurtynami podzielić ją na trzy mniejsze 
pomieszczenia. Dzięki temu trzy gru-
py dzieci mogą mieć niezależnie zajęcia 
(np. jedna może grać w siatkówkę, druga 
w koszykówkę, a trzecia robić jeszcze coś 
innego). Część dużego sprzętu, jak np. 
kosze do koszykówki są składane i prze-
suwne. Można je schować w magazynku, 
który znajduje się przy hali. Będą oczy-
wiście też kosze stacjonarne zamonto-
wane w poprzek sali. 

GB: Czy to już ostatni element tego 
imponującego kompleksu? 

KT: Już na etapie wyznaczania warun-
ków konkursu architektonicznego, narzu-
ciliśmy możliwość rozbudowy obiektu, 
w miarę rosnących potrzeb. Obecnie gmi-
na przeżywa dynamiczny rozwój i będzie-
my śledzić tempo wzrostu liczby miesz-
kańców, by we właściwym czasie podjąć 
decyzję o budowie nowego skrzydła szko-
ły. Wzrost liczby mieszkańców zawdzię-
czamy głównie trafionym inwestycjom 
w  infrastrukturę społeczną i  techniczną, 
ale także dzięki dbałości o środowisko. To 
przekłada się na nie tylko na wzrost liczby 
mieszkańców, ale także na inwestycje biz-
nesowe. Właśnie rodzi się kolejna szansa 
na szereg atrakcyjnych, prywatnych inwe-
stycji w Bliznem Łaszczyńskiego. Jeśli się 
powiodą, w niedalekiej przyszłości może-
my spodziewać się znaczącego wzrostu 
wpływów podatków. 

GB: To teraz proszę sięgnąć pamięcią 
do najdalszej historii tego obiektu. Kiedy 
pojawiła się pierwsza myśl, że jest po-
trzeba takiej inwestycji w naszej okolicy?

KT: Już na samym początku funkcjo-
nowania naszego samorządu w  1990 r. 
rodziły się pierwsze, strategiczne kierun-
ki rozwoju gminy. Już wtedy ówczesny 
wójt Stanisław Zając dostrzegł rodzącą 
się potrzebę poszukiwania nowych te-
renów pod przyszłe potrzeby społeczne. 
Po drugie, blisko dwadzieścia lat temu, 
kiedy wiadomo było, że wprowadzona 
zostanie reforma profesora Mirosława 
Handkego ministra edukacji w  rządzie 
Jerzego Buzka, który wprowadził gim-
nazja, zaczęliśmy od badań demogra-
ficznych żeby zbadać, ile i  jakich szkół 
będzie potrzeba. Prognozy mówiły, że po 
roku 2012 będzie potrzeba wybudowania 
czwartej szkoły. Wymagania reformy mó-
wiły o konieczności oddzielenia uczniów 
szkół podstawowych od gimnazjalistów. 
Podjęliśmy wtedy decyzję, że szkołę pod-
stawową położoną najbardziej centralnie 
naszej gminy – w  Koczargach Starych 
przekształcimy na gimnazjum, natomiast 

po 2012 wybudujemy nowe gimnazjum, 
dostosowane do potrzeb młodzieży, 
a w Koczargach powstanie trzecia szkoła 
podstawowa. Jak wiadomo, historia za-
toczyła koło, bo zanim wybudowaliśmy 
nowy obiekt, zlikwidowano gimnazja, 
trzeba było projekt w Zielonkach-Parceli 
przerabiać w trakcie budowy do potrzeb 
młodszych dzieci. 

GB: Od czego się zaczęło? Czy bar-
dziej potrzebna była szkoła, czy dom 
kultury?

KT: Od początku mówiło się o jednym 
i  drugim, ale nie na wszystko było nas 
od razu stać. Tworząc strategię rozwoju 
gminy, ważne jest określenie priorytetów, 
ale jeszcze ważniejsze jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju. To oznacza, 
że rozwój poszczególnych działów gmi-
ny powinien odbywać się równomiernie. 
Jest to trudne, ponieważ nieuniknione 
jest pewne rozproszenie wydatków in-
westycyjnych. Nam się udało intensyw-
nie budować infrastrukturę techniczną, 
jednocześnie inwestując w  infrastruktu-
rę społeczną; szkoły, przedszkola, place 
zabaw, boiska itp. Jednak przed kilkoma 
laty nie było możliwe rozszerzenie tej li-
sty o  dom kultury. Dlatego przejściowo 
dla potrzeb kulturalnych postawiliśmy 
na szersze wykorzystanie obiektów szkol-
nych i przedszkolnych. Korzystaliśmy też 
z uprzejmości proboszczów naszych para-
fii i  wiele koncertów muzycznych odby-
wało się w kościołach. Jeśli chodzi o dom 
kultury, to warto wspomnieć, że kiedy ja 
zostałem wójtem gminy, istniała taka pla-
cówka w Wojcieszynie, ale tak naprawdę 

największa inwestycja gminy ukończona!
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jej działalność ograniczała się do organi-
zowania sobotnich dyskotek. Próbowa-
łem to zmienić, powierzając kierownic-
two pani Zenobii Szczepaniak, plastyczce, 
która założyła sekcję tkacką Penelopa, od-
noszącą duże sukcesy. Zadbaliśmy o nowy 
wystrój obiektu, dyrektorka stworzyła 
atrakcyjny program kulturalny, mimo to 
nie udało się wtedy zainteresować miesz-
kańców ofertą kulturalną. 

GB: Dlaczego takie centrum eduka-
cyjno-kulturalno-sportowe nie powstało 
bliżej rynku w Babicach? 

KT: Pomysł na tę lokalizację narodził 
się, jak wiele innych, dzięki wizjonerstwu 
mojego poprzednika, a  naszego pierw-
szego wójta, Stanisława Zająca. W 1991 
roku powstawała Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, która miała za 
zadanie upłynnić tereny popegeerow-
skie. Wtedy wójt Zając zadecydował, że 
trzeba zadbać o  pozyskiwanie nowych 
terenów dla przyszłych potrzeb gminy. 
W naszej gminie AWRSP posiada grun-
ty doskonale nadające się na potrzeby 
gminy. Nam udało się pozyskać wiele 
hektarów takich gruntów w  Borzęcinie 
Dużym i  w  Zielonkach-Parceli. Dobrze 
się składa, że akurat ten teren jest cen-
tralnie położony i świetnie nadaje się na 
lokalizację różnych obiektów społecz-
nych. Oczywiście, stolicą gminy są Stare 
Babice, ale nie sposób pozyskać tu 4., czy 
5. hektarów na budowę takiego obiektu. 

GB: Panie Wójcie, ile czasu trwało po-
zyskanie gruntów, na których rozciąga 
się kompleks? 

KT: To był bardzo długi i żmudny pro-
ces trwający ponad dziesięć lat. Jeszcze 
zanim powstała AWRSP, ówczesny dy-
rektor SHRO w  Zielonkach, który miał 
możliwość przyznawania deputatów 

w postaci ogródków działkowych, stwo-
rzył ich około 70 po 500 metrów kwadra-
towych. Były one zlokalizowane w środ-
ku wcześniej pozyskanych terenów przez 
gminę od agencji. Dlatego postanowili-
śmy pozyskać je poprzez kupno, chociaż 
był to bardzo trudny proces. 

GB: Panie prezesie, mówi się o  Eko-
-Babicach, że jest inwestorem zastęp-
czym. Co to znaczy?

PT: Inwestor zastępczy to ktoś taki, 
kto w  zastępstwie jednostki, która chce 
coś wybudować i ma na to pieniądze, po-
dejmie się wykonania zadania zasobami 
swoich pracowników. Wykonuje za nią 
wszystkie czynności przetargowe, budow-
lane i  odbiorowe. Eko-Babice miały już 
doświadczenie, jak prowadzić inwestycje. 
Doskonałym dowodem na dobrze wyko-
rzystane doświadczenie tego zespołu jest 
zaoszczędzenie ok. 20% kosztów budowy 
poprzez podzielenie projektu na mniej-
sze części, ogłaszanie na nie przetargów, 
realizację zadań w mniejszych odcinkach. 
Wiąże się to oczywiście z dużo większym 
nakładem pracy, skomplikowaną koordy-
nacją, ale pozwala łatwiej rozliczać firmę 
realizującą mniejsze zlecenie, niż gdyby 
był to jeden generalny wykonawca. Udało 
się połączyć oszczędności z wysoką jako-
ścią i  terminowością. Poczytujemy to za 
wielki sukces.

GB: Czy jest to pierwszy tak duży pro-
jekt, realizowany pod pana opieką?

PT: Tak, jako inwestor zastępczy, 
była to pierwsza taka duża inwestycja, 
ale przez ostatnie 10 lat realizowaliśmy 
wart 200 milionów złotych projekt unijny 
kompleksowego skanalizowania gminy.

GB: Co jest największą trudnością 
w realizacji tak gigantycznego zadania?

PT: Podstawowa trudność to znale-
zienie odpowiednich ludzi, traktujących 
tę pracę jako swoje wyzwanie, bo muszą 
być to osoby, które mają do tego serce 
i  chcą się tej pracy poświęcić. Pierwsza 
sprawa to szef takiego projektu. Udało 
mi się namówić do podjęcia tego wyzwa-
nia pana dyrektora Przemysława Grałka, 
który miał już wcześniejsze doświad-
czenie w  prowadzeniu podobnych pro-
jektów. Co ciekawe, pierwszy rok swojej 
pracy pan Przemysław poświęcił na do-
pracowywanie projektu z  pracownią ar-
chitektoniczną. 

Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt prze-
targów, mieliśmy kilkanaście firm wyko-
nawczych, a na końcowym etapie wykań-
czania szkoły na raz pracowało tu ponad 
160 osób, które musiały tak ułożyć prace, 
aby sobie nawzajem nie przeszkadzać. 

Trudnością, którą napotykaliśmy na 
kolejnych etapach realizacji budowy była 
zmiana przeznaczenia szkoły. Projekt 
był stworzony dla gimnazjum, czyli dla 
trzech roczników młodzieży. Po reformie 
szkolnictwa trzeba było budynek dosto-
sować do dziewięciu roczników, w którą 
to grupę wchodzą w dużej mierze malu-
chy. 

GB: Poproszę o garść informacji tech-
nicznych. Kiedy rozpoczęto pracę nad 
projektem? 

PT: Konkurs został rozpisany 1 lipca 
2013 r., budowa ruszyła 1 września 2015 
i trwała 30 miesięcy, czyli dwa i pół roku. 
Krócej po prostu się nie da, bo nie da się 
przyspieszyć pewnych procesów techno-
logicznych. Warto porównać, że podob-
ny obiekt w  Pruszkowie – dom kultury 
z ośrodkiem sportu – o podobnej kuba-
turze powstawał przez 3,5 roku i koszto-
wał znacznie drożej niż nasz kompleks. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko część 
szkolną, to można powiedzieć, że budo-
wa trwała 23 miesiące (niecałe dwa lata). 

GB: Jak wyglądało projektowanie?
PT: Po to, żeby obiekt był jak najbar-

dziej funkcjonalny, władze gminy po-
stanowiły na początek rozpisać konkurs 
architektoniczny na projekt centrum 
szkolno-sportowo-kulturalnego. Gorszym 
wyjściem byłoby bowiem zlecenie jedne-
mu wykonawcy zadania: zaprojektuj i wy-
buduj. 

Głównodowodzącym był pan Kazi-
mierz Steć – kierownik Referatu Plano-
wania Przestrzennego, który przygoto-
wał program funkcjonalno-użytkowy 
i był przewodniczącym komisji konkur-
sowej. Program był konsultowany z wie-
loma specjalistami (z  zakresu pomiesz-
czeń szkolnych, sportowych i  domu 
kultury). Zgłosiło się sześć pracowni 
architektonicznych, które przedstawiły 
swoje propozycje i  rysunki, a  siedmio-
osobowa komisja, w  skład której wcho-
dził zastępca wójta, dyrektor gimna-
zjum, kierownik Referatu Inwestycji, ja 
i  paru architektów, zdecydowaną liczbą 
głosów wybrała najciekawszy z nich, po-
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chodzący z  Pracowni Architektonicznej 
BNS s.c. Zgodnie z  warunkami umowy, 
zamawiający mógł i  zgłaszał sugestie 
dotyczące poprawek. Dopracowywanie 
projektu trwało wiele miesięcy. 

GB: Jaką powierzchnię zajmują po-
szczególne elementy kompleksu?

PT: Cały teren zbudowany jest na 
obszarze 4,5 hektara. Szkoła zajmuje – 
2674 m2 , Dom Kultury – 676 m2, Sala 
Widowiskowa – 450 m2; hala sporto-
wa – 3123m2, a  budynek gospodarczy 
– 380 m2. Całość to ponad 7 300 m2 po-
wierzchni. 

Do tego trzeba doliczyć powierzchnię 
strychów, które zapełnione są urządze-
niami wentylacyjnymi i innym sprzętem 
technicznym, który pozwala na komfor-
towe funkcjonowanie w budynkach. 

GB: Ile kosztowało zbudowanie całe-
go obiektu w Zielonkach-Parceli?

KT: Jest to kwota około 58 mln zło-
tych łącznie z wyposażeniem, ale pewne 
wydatki jeszcze nas czekają. 

GB: Kto poniósł te koszty? 
KT: Niestety na budowę szkół, przed-

szkoli, domów kultury środków ze-
wnętrznych nie ma. Wszystkie koszty 
inwestycyjne poniosła gmina. Jedynie 
udało się pozyskać około 2,3 mln. zł do-
finansowania środków z UE na wyposa-
żenie Domu Kultury. 

GB: Już na pierwszy rzut oka widać 
tu nowoczesną architekturę i  rozmach. 
Możemy domyślać się, że w szczegółach 
technicznych istnieje wiele nowocze-
snych rozwiązań. Co to takiego?

PT: Już na etapie koncepcji powstało 
pierwsze ważne założenie: chcieliśmy, 
żeby szkoła miała w  100% wentylację 
mechaniczną, a nie grawitacyjną. Ozna-
cza to mniejsze koszty w  ogrzewaniu 
i  utrzymaniu optymalnej temperatury 
pomieszczeń. Wszystkie okna są trzy-
szybowe, dwa razy droższe od dwuszy-
bowych, ale z czasem ten koszt się zwra-
ca, bo takie szyby zimą minimalizują 
straty ciepła. Mamy też maksymalnie 
dobre ocieplenie ścian. Na etapie pro-
jektu planowaliśmy najnowocześniejsze 
rozwiązania informatyczne, np. w każdej 
klasie miał być ekran i projektor, ale roz-
wój techniki jest tak szybki, że z czasem 
zmienialiśmy koncepcję na tablice mul-

timedialne, a  ostatecznie teraz mamy 
już touch screeny. Poza tym szkoła jest 
nieogrodzona, ale wyposażona w moni-
toring zewnętrzny i wewnętrzny.

GB: Panie Wójcie, czy hala sportowa 
i obiekty jej towarzyszące, takie jak: si-
łownia, sala do fitnessu czy tańca prze-
znaczone są tylko dla uczniów szkoły 
w Zielonkach-Parceli? Czy na takiej sa-
mej zasadzie jak z  Sali Widowiskowej 
mogą korzystać z tych pomieszczeń 
dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli 
w naszej gminie.

KT: Chcemy wykorzystywać nasze 
obiekty w  możliwie największym stop-
niu. Salami sportowymi będzie zarzą-
dzał GOSiR, a nie szkoła; ale oczywiście 
absolutne pierwszeństwo ma młodzież 
z  tutejszej szkoły. Popołudniami obiek-
ty mają być wykorzystane dla różnych 
innych grup i  sekcji, czyli mieszkańców 
całej gminy. 

GB: Panie Prezesie, jaki był najtrud-
niejszy moment w  trakcie realizacji pro-
jektu?

PT: To było na dwa dni przed weeken-
dem majowym, poprzedzającym oddanie 
szkoły, czyli cztery miesiące przed zakoń-
czeniem prac. Pan dyrektor Przemysław 
Grałek, który kierował projektem od sa-
mego początku i był w tym doskonały, po-
informował mnie, że musi odejść w ciągu 
najbliższych trzech miesięcy. Sytuacja była 
dramatyczna – straciliśmy osobę, która 
wiedziała wszystko o wszystkim. Wspólnie 
z panem Adamem Wyrobkiem od 1 czerw-
ca musieliśmy zaangażować się w  prace, 
którymi zajmował się pan Przemysław. 
Mobilizacja nastąpiła w całym zespole re-
alizującym, wiele osób odłożyło urlopy. 

GB: Największy powód do dumy?
PT: Zgranie i umiejętność mobiliza-

cji pracowników. Pamiętam, jak w  nie-
dzielę poprzedzającą rozpoczęcie roku 
szkolnego wróciliśmy ze spartakiady 
firm wodociągowych i  te 20 osób, któ-
re były w autokarze przystąpiły do roz-
stawiania stołów i krzeseł w szkole, by 
zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. 
I udało się! 

KT: Nasza rozmowa jest pierwszą – 
ale zapewniam, nie ostatnią – okazją do 
podziękowań. Lista osób zaangażowa-
nych w proces inwestycyjny jest bardzo 
długa. Począwszy od moich najbliższych 
współpracowników z urzędu gminy, po-
przez cały sztab pracowników Eko-Ba-
bic, projektantów, wykonawców, kon-
sultantów, inspektorów, służb Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i  wielu 
innych. Pragnę wszystkim bardzo 
gorąco podziękować!!! Jednak zdecy-
dowanie największy wkład pracy wniósł 
zespół inwestora zastępczego, Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Eko-Babice sp. z o.o. z prezesem Pawłem 
Turkotem na czele, dlatego im składam 
szczególne podziękowania. 

GB: Bardzo dziękuję Panom za  roz-
mowę. Życzę, by nakład pracy tak wie-
lu osób i gigantyczne fundusze włożone 
w  tę inwestycję, spełniły oczekiwania 
użytkowników. Już po ostatnich miesią-
cach działania Domy Kultury widzimy, 
że wydarzenia cieszą się ogromnym po-
wodzeniem. Oby tak samo dobrze służył 
naszym mieszkańcom obiekt sportowy. 

rozMawiała: ak

Foto: ak



6 gazeta BaBicKa czerwIec 2018

gmina, urząd, teren

szkoła bliżej nauki

Sprzęt i wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych 
(biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej) za ponad 
44 tys. zł zakupiła Szkoła Podstawowa w koczargach Starych 
w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” współfinansowa-
nego ze środków unii europejskiej. Nowy sprzęt posłuży 
do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody ekspery-
mentu, a także do realizacji projektów badawczych. w pro-
jekcie przewidziano także szkolenia dla nauczycieli oraz 
zajęcia dodatkowe i warsztaty naukowe dla uczniów. 

Dwuletni projekt „Szkoła bliżej nauki” 
jest wdrażany przez Centrum Nauki Ko-
pernik w partnerstwie z siedmioma sa-
morządami z Mazowsza i bierze w nim 
udział 38 szkół. Gmina Stare Babice 
realizuje projekt jako jeden z partne-
rów z budżetem około 60 tys. zł, w tym  
przyznane dofinansowanie wynosi około 
57 tys. zł. W działaniach projektu uczest-

niczy Szkoła Podstawowa w Koczargach 
Starych – uczniowie klas gimnazjalnych 
oraz nauczyciele przedmiotów przyrod-
niczych i informatyki.

Ważnym elementem projektu jest 
doposażenie pracowni przedmiotowych 
w sprzęt, materiały i pomoce dydak-
tyczne, które pozwolą na wykonywanie 
doświadczeń podczas lekcji. Wyposaże-

nie zakupione dla Szkoły Podstawowej 
w Koczargach Starych obejmuje m.in. 
mikroskopy i preparaty biologiczne, 
sprzęt i pomoce do prowadzenia ob-
serwacji przyrodniczych w terenie, do 
wykonywania doświadczeń fizycznych, 
sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odczyn-
niki do pracowni chemicznej, globusy, 
atlasy, mapy, okazy geologiczne do pra-
cowni geograficznej, a także różnego ro-
dzaju modele, zestawy edukacyjne i al-
bumy przydatne w procesie nauczania 
przedmiotów przyrodniczych. Ponadto 
Centrum Nauki Kopernik przekazało 
szkole 10 interdyscyplinarnych zesta-
wów edukacyjnych „WODA”, które będą 
wykorzystywane przez nauczycieli róż-
nych specjalności na zajęciach w szkole 
i w terenie, a także zestawy informa-
tyczne MICRO:BIT, które posłużą do 
nauki programowania. 

W ramach projektu nauczyciele biorą 
udział w blokach warsztatowych z za-
kresu wykorzystania metody badawczej 
w nauczaniu. Uczniowie mają okazję 
kształcić swoje kompetencje informa-
tyczne i matematyczno-przyrodnicze 
oraz rozwijać kreatywność i umiejęt-
ność pracy zespołowej podczas wizyt 
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pro-
wadzone są dla nich specjalne warsztaty 
w przestrzeni wystaw, w laboratoriach 
oraz w majsterni. W szkole i w terenie 
uczestniczą w zajęciach dodatkowych 
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. 
W przyszłym roku szkolnym uczniowie 
będą realizować pod kierunkiem nauczy-
cieli projekty badawcze w ramach zajęć 
dodatkowych.

tekst: Mw/uGsB

Foto: sz. p. w koczarGach starych

Projekt „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne 
i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez 
realizację projektów edukacyjno-badawczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W tym roku Gmina Stare Babice złożyła trzy wnioski o dofinansowanie w konkursach ogłoszonych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Priorytetu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży na łączną kwotę około 1 242 000 zł, w tym planowane dofinasowanie UE wynosi około 1 117 000 zł. Wsparcie 
w ramach projektów ma objąć Szkoły Podstawowe w Starych Babicach, w Borzecinie Dużym i w Zielonkach-Parceli, a także 
przedszkola, które spełniały warunki udziału w konkursie – Przedszkola w Starych Babicach i w Bliznem Jasińskiego. Wszyst-
kie trzy wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, obecnie czekamy na wyniki oceny merytorycznej.
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wito-posztowa w gronie przyjaciół Gminy 
Stare Babice
kijów podobnie jak warszawa 
otoczony jest wiankiem gmin 
podmiejskich. Nie dziwi za-
tem fakt, że powstające tam 
władze samorządowe chcą się 
uczyć od najlepszych. dlatego 
w czerwcu 2018 roku gości-
liśmy w Gminie Stare Babice 
delegację z ukrainy.

Goście z Gminy Wito-Posztowa z Przewod-
niczącym Rady Dmytrem Jurijowycz Szul-
gan na czele przylecieli do nas na zaprosze-
nie Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa 
Turka. Pierwsze kontakty z  tą podkijow-
ską gminą nawiązaliśmy rok temu. Wtedy 
goście mieli okazję poznać naszą gminę 
oraz dowiedzieć się, na jakich zasadach 
funkcjonuje polski samorząd. W tym roku 
spotkanie miało już bardziej roboczy cha-
rakter, a pytań ze strony przybyłych było 
mnóstwo.

spotkanie z radnymi i podpisanie 
porozumienia
W sobotę 26 maja w sali konferencyjnej 
urzędu gminy zebrali się przedstawiciele 
naszych władz samorządowych: Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz wraz z  radnymi, aby ukra-

ińskim gościom przedstawić ostatnie 
osiągnięcia naszej gminy. Wójt w przy-
gotowanej prezentacji zawarł najistot-
niejsze zagadnienia, m.in. finanse, wy-
datki na edukację oraz infrastrukturę 
drogową i ochronę środowiska. Goście 
pytali o wiele szczegółów, zwłaszcza doty-
czących finansowania różnych sektorów 
działalności gminy. Podczas spotkania 
Wójt Krzysztof Turek oraz Przewodni-
czący Rady Dmytro Jurijowycz Szulgan 
podpisali również porozumienie, na mocy 
którego współpraca nabierze bardziej for-
malnego charakteru.

czego oczy nie widzą, tego sercu 
nie żal, ale…
Goście na pewno długo będą wspominali 
to, co zobaczyli. Przez dwa dni zwiedzili 
m.in. stację uzdatniania wody w Borzeci-
nie Dużym, kompleks w Zielonkach-Par-

celi – nasz Sukces Roku 2018. Uczestni-
czyli również w Pikniku Średniowiecznym 
zorganizowanym w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach. Oczywiście zobaczyli 
również babicki park, w którym odbywa 
się kolejna edycja Sceny Letniej. 

ukraiński akcent podczas Dnia 
Babic 2018
W tym roku gościliśmy naszych przyjaciół 
także na Dniu Babic. To wydarzenie, zor-
ganizowane nieprzypadkowo w rocznicę 
pierwszych wolnych  samorządowych wy-
borów w Polsce, było dla gości doskonałym 
przykładem, jak świętujemy powstanie 
samorządu. Wyjątkowym momentem było 
zaproszenie Przewodniczącego Rady Dmy-
tro Jurijowycz Szulgan na scenę, gdzie 
Wójt Krzysztof Turek oficjalnie przywi-
tał gościa. Przewodniczący Rady Wito-
-Pasztowy podziękował za zaproszenie 
i zaprosił babiczan do swojej gminy. Może 
już wkrótce nasza młodzież lub przedsię-
biorcy odwiedzą to miejsce…  Przecież 
to zaszczyt reprezentować naszą gminę.

Jesteśmy przodującą gminą 
w Polsce
Jednak sukces nie bierze się znikąd. To 
konsekwentna praca oraz realizacja za-
łożeń. To również długofalowa strategia, 
która stawia na zrównoważony, stały pro-
gres. Jak tego dokonaliśmy przez 20 lat 
istnienia samorządu? O  tym właśnie 
dowiedzieli się przez te trzy dni goście 
z Gminy Wito-Posztowa. Pozostaje więc 
mieć nadzieję, że za kilkanaście lat będzie 
to również przodująca gmina na Ukrainie, 
czego serdecznie życzymy!

tekst/Foto: pk, MF
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i Gminny konkurs Środowiskowy rozstrzygnięty

Laureaci ze szkoły w koczargach Starych

Laureaci z przedszkola w Bliznem jasińskiego

Laureaci z Borzęcina dużego

dobiegł końca I konkurs Środowiskowy w Gminie Stare Ba-
bice pt.: „zbieraj z nami!  ekokonkurs z nagrodami!”.  orga-
nizatorem konkursu we współpracy z Gminą Stare Babice 
był operator odbioru odpadów komunalnych w gminie – 
firma Byś – wojciech Byśkiniewicz.

W  konkursowej akcji zbiórki surowców 
wtórnych uczestniczyło siedem publicznych 
placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa 
w  Koczargach Starych, Szkoła Podstawowa 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzę-
cinie Dużym, Szkoła Podstawowa w Zielon-
kach-Parceli, Szkoła Podstawowa im. H. Sien-
kiewicza w  Starych Babicach, Przedszkole 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzę-
cinie Dużym, Przedszkole w Bliznem Jasiń-
skiego oraz Przedszkole w Starych Babicach. 

Rywalizacja polegała na zebraniu jak naj-
większej ilości makulatury oraz zużytych 
telefonów komórkowych, które od marca do 
maja uczniowie dostarczali do swoich placó-
wek. Ilość zebranych surowców przekroczyła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

W zbiórce makulatury zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w  Borzęcinie Dużym z  wyni-
kiem 5856 kg zebranych przez 105 uczest-
ników zbiórki, średnio na uczestnika 55,7 kg 
makulatury oraz Przedszkole w  Bliznem 
Jasińskiego, z wynikiem 5766,5 kg zebra-
nych przez 66 uczestników, średnio 87,37 kg 
na uczestnika.

W zbiórce zużytych telefonów komórko-
wych i baterii I miejsce zdobyły Szkoła Pod-
stawowa w Koczargach Starych, z wyni-
kiem 20,04 kg zebrane przez 11 uczestników 
– średnio 1,8 kg telefonów na uczestnika 
oraz Przedszkole w  Bliznem Jasińskie-
go z wynikiem 19,5 kg zebranych przez 19 
osób, średnio 1,02 kg na uczestnika.

W konkursie przyznane zostały również 
nagrody zespołowe. Dla jednej klasy ze szko-
ły podstawowej i jednej grupy z przedszkola, 
które zebrały najwięcej odpadów, w ramach 
przedmiotowego konkursu, organizator 
przewidział możliwość nagrody w  formie 
wizyty w sortowni odpadów komunalnych. 
Najwięcej odpadów zebrały: klasa IVa ze 
Szkoły Podstawowej w  Koczargach Starych 
z wynikiem 1420,90 kg zebranej makulatury 
oraz grupa „Niezapominajek” z Przedszkola 
w Bliznem Jasińskiego, z wynikiem 1356 kg 
zebranej makulatury.

Zgodnie z regulaminem przyznano in-
dywidualne nagrody rzeczowe dla najbar-
dziej aktywnych uczestników konkursu 
środowiskowego, a  wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy uczest-
nictwa.

oprac: iB

Foto: iB, uGsB
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co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XXV
od ostatniej naszej publikacji minęły już trzy miesiące. 
w międzyczasie wydarzyło się tak wiele, że czujemy się 
w obowiązku przekazać Państwu najistotniejsze wiadomo-
ści. ze zdziwieniem spostrzegłem, że jest to już 25. odcinek 
serii naszych artykułów, ale trudno się temu dziwić, prze-
cież realizujemy ten projekt już ponad jedenaście lat.
Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim 
artykule, teraz potwierdzamy, że 23 maja 
2018 roku podpisaliśmy aneks do umowy 
z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) roz-
szerzający zakres obecnie realizowanego 
projektu inwestycyjnego współfinanso-
wanego ze środków Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. 

Dzięki poczynionym oszczędnościom 
na realizacji już wykonanych zadań, uzy-
skaliśmy zgodę na rozszerzenie zakresu 
tego projektu o  kolejnych kilkanaście 
zadań (m.in. budowę studni oligoceń-
skiej). Obecnie całkowity koszt projektu 
wynosi ponad 53 mln zł, a okres kwali-
fikowania wydatków został wydłużony 
do 31 grudnia 2020 roku. Realizując 
projekt zamierzamy wybudować ponad 
33 km sieci kanalizacyjnej, 14 km sieci 
wodociągowej, zmodernizować obie sta-
cje uzdatniania wody oraz wprowadzić 
monitoring pracy sieci wodociągowej. 

Oprócz tego efektu rzeczowego zo-
bowiązaliśmy się do osiągnięcia efektu 
ekologicznego w  postaci podłączenia 
do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych 
3344 mieszkańców naszej gminy do 
31 grudnia 2021 roku. Szczegółowy za-
kres i terminy realizacji poszczególnych 
zadań udostępnimy mieszkańcom nie-
bawem. 

Z  informacji, które uzyskaliśmy na 
konferencji EVICON Water, odbywa-
jącej się podczas targów wodno-kana-
lizacyjnych w  Bydgoszczy wynika, że 
zakontraktowane przez nas pieniądze 
są ostatnimi z puli na lata 2014-2020. 
Oznacza to, że kolejne inwestycje wod-
no-kanalizacyjne na terenie gminy 
Stare Babice będą musiały być finanso-
wane wyłącznie ze  środków własnych 
przedsiębiorstwa, budżetu gminy lub ze 
środków inwestorów zainteresowanych 
ulokowaniem swoich inwestycji na tere-
nie naszej gminy. 

kłopoty z wykonawcami 
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Bo-
rzęcinie Małym w obrębie ulic: Dzikiej 
Róży, Kwiatów Polnych, Lawendy oraz 
w miejscowości Zielonki-Wieś pomię-
dzy ul. Sportową a Białej Góry, to po 
podpisaniu umowy z wykonawcą nie 
było żadnych przesłanek budzących 
niepokój, czy obie inwestycje zostaną 
wykonane w terminie, ponieważ wy-
grała je prężnie działająca firma ELTAR 
z Tarnowa, z bogatym doświadczeniem 
jak i parkiem maszynowym. Na dowód 
tego, w tym samym czasie, firma ELTAR 
zakończyła budowę kanalizacji w Jano-
wie bez opóźnienia i kar umownych.

Niestety, w  przypadku Borzęcina 
Małego i Zielonek-Wsi tak się nie stało. 
W  lipcu i sierpniu, gdy termin umowny 
obu inwestycji dobiegał końca, wyko-
nawca popadł w kłopoty organizacyjne, 
co spowodowało przerwanie prac, rażą-

ce przekroczenie terminów umownych 
i ostateczne wypowiedzenie obu umów. 
W  związku z  powyższym, GPK „Eko-
-Babice” w przypadku Borzęcina Małe-
go, podjęło decyzję o  kontynuowaniu 
robót własnymi brygadami. Na dzień 
08.06.2018 r. do zakończenia pozostało 
wyposażenie przepompowni ścieków. 
Przewidywany termin zakończenia in-
westycji, a  tym samym umożliwienia 
podłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
przez mieszkańców przewidziany jest 
na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

W  przypadku miejscowości Zielon-
ki-Wieś po wypowiedzeniu umowy fir-
mie ELTAR, ogłoszono kolejne postę-
powanie przetargowe, które z powodu 
braku ofert zostało unieważnione. Po 
podzieleniu inwestycji na etapy po 
raz drugi i  trzeci ogłoszono postępo-
wania, które również nie przyniosły 
rozstrzygnięcia. Dlatego też, w  przy-
padku tej inwestycji roboty również 
zostaną wykonane brygadami własny-
mi z udziałem podwykonawców w celu 
jak najszybszego jej zakończenia. GPK 
„Eko-Babice” przeprowadziło kilka 
postępowań przetargowych na dosta-
wę urządzeń i materiałów w możliwie 
najkrótszym czasie.

Niestety obecna sytuacja, związana 
z brakiem potencjalnych ofert w postę-
powaniach przetargowych lub wystą-
pieniem ofert o  wartości kilkukrotnie 
przewyższających budżet zamawiają-
cego nie dotyczy jedynie terenu gminy 
Stare Babice, a całego kraju. Składa się 
na to wiele czynników, na które GPK 
„Eko-Babice” nie ma wpływu. 

Na koniec miło nam poinformować, że 
byliśmy w tym roku nominowani do kon-
kursu organizowanego przez Izbę Gospo-
darczą Wodociągi Polskie i wydawnictwo 
ABRYS, wydawcę miesięcznika „Wodo-
ciągi i kanalizacja” w dwóch kategoriach: 
Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN i Me-
nedżer Roku 2017 WOD-KAN. Tym ra-
zem skończyło się na nominacjach, ale 
emocje były wielkie. 

tekst: paweł turkot

prezes zarząDu eko-BaBice

paweł BohDziewicz kierownik Jrp

Foto: paweł BohDziewicz kierownik Jrp
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inwestycja w Blizne łaszczyńskiego 
szansą rozwoju Gminy Stare Babice
29 maja Rada Gminy Stare Babice przy-
jęła pozytywnie projekt zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Stare 
Babice”. Dzięki uchwale możliwe będzie 
zagospodarowanie terenów w Bliznem 
Łaszczyńskiego pomiędzy trasą S8 a gra-
nicą z Warszawą. Wstępne projekty prze-
widują likwidację uciążliwej strefy przemy-
słowo-usługowej na rzecz nowoczesnego 
parku handlowego i zabudowy mieszka-
niowej wraz z terenami zielonymi, miej-
scami do rekreacji i wypoczynku, a także 
przedszkolem z oddziałem żłobkowym. 
O tym dlaczego ta inwestycja jest ważna 
z punktu widzenia gminy, mieszkańców 
oraz biznesu zapytaliśmy pana radnego 
Leszka Poborczyka, właścicielkę działki 
w Bliznem Łaszczyńskiego panią Alicję Sze-
lenbaum oraz pana Piotra Dąbrowskiego 
– współwłaściciela firmy HMB Sp. z o.o.

JP: Panie Leszku w Internecie oraz lo-
kalnych mediach krąży dużo sprzecznych 
informacji. Czy rzeczywiście zmiana stu-
dium dla tych gruntów jest czymś całko-
wicie nowym i niespodziewanym?

Leszek Poborczyk: Teren, o którym 
rozmawiamy został naturalnie oddzie-
lony trasą szybkiego ruchu od pozosta-
łej części naszej gminy. Już od momentu 
powstania S8 właściciele gruntów poło-
żonych w strefie jej oddziaływania wielo-
krotnie zwracali się o zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
W 2006 roku władze zmieniły przeznacze-
nie terenów z rolnych na zabudowę prze-
mysłowo-usługową. Od tego czasu sytu-
acja rynkowa znacznie się zmieniła i przez 
obowiązujące zapisy większość gruntów 
pozostaje niezabudowana. W 2016 roku 
przegłosowano uchwałę w szczególności 
w związku z przygotowaniem do realizacji 
w granicach tego obszaru obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2000 m2. Obecna zmiana i głosowanie, 
które odbyło się 29 maja jest konsekwen-
cją działań mających na celu aktywizację 
terenu, aby jego wykorzystanie mogło się 
przysłużyć całej gminie.

JP: Wśród najczęściej wymienianych 
korzyści płynących z nowych planów wy-
mienia się wpływy do budżetu gminy z ty-

tułu podatków. Jak ważna jest ta inwe-
stycja z punktu widzenia gminy?

LP: Niewątpliwie potencjalne wpływy 
do budżetu gminy są bardzo ważnym ar-
gumentem w tej dyskusji. Wszak gmina 
może się rozwijać dzięki dodatkowym 
środkom z  inwestycji, których aż tak 
dużo nie ma na naszym terenie. Oczywi-
ście należy również wspomnieć o właści-
cielach gruntów przy trasie S8. Ci ludzie 
nie prosili się o zmiany, które spowodo-
wało poprowadzenie trasy szybkiego ru-
chu. Wreszcie będą mogli liczyć na fi-
nalizację i sprzedać grunty, bo przecież 
ile można być w takim zastoju? Warto 
też pamiętać o mieszkańcach i właści-
cielach firm przy ul. Gościnnej. Dzięki 
nowej inwestycji będzie możliwość po-
prowadzenia kanalizacji do tych posia-
dłości. Ponadto, zostanie zmniejszona 
intensywność zagospodarowania w czę-
ści przemysłowo-usługowej, co ozna-
cza, że w ich sąsiedztwie nie powstanie 
już żadna uciążliwa pod kątem hałasu 
firma. Dzięki inwestycji teren ten zyska 
nowy układ komunikacyjny, który zna-
cząco poprawi dojazd do obecnych do-
mów i obsłuży nowe obiekty bez szkody 
dla dotychczasowych.

JP: Razem z pozostałymi właścicie-
lami gruntów przy trasie S8 zdecydo-
wała się Pani na sprzedaż. Jakie korzyści 
dla Pani jako właściciela niesie planowa-
nie powstania w tym miejscu inwestycji?

Alicja Szelenbaum: Moja działka 
ma oznaczenie MN1/U2, co oznacza, 
że może być przeznaczona zarówno na 

wjazd z ul. Gościnnej na ul. Górczewską

ul. Batalionów chłopskich przy południowej części terenu
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usługi jak i zabudowę mieszkalną, więc 
nie miałabym problemu ze sprzedażą. 
Jednak po wprowadzonych w 2006 zmia-
nach wielu moich sąsiadów nie miało 
tyle szczęścia. Ich działki mają przezna-
czenie usługowe lub usługowo-przemy-
słowe i do tej pory nie mogli korzystnie 
sprzedać swojej ziemi, a przecież mają 
do tego prawo. Cieszę się, że znalazł się 
inwestor, który zdecydował się zakupić 
wszystkie ich działki i przedstawił pro-
jekt, który ma na celu zagospodarowa-
nie całości terenów. W listopadzie minie 
45 lat od kiedy te tereny są w posiadaniu 
mojej rodziny i planowałam przekazać 
ziemię moim wnukom. Zgoda na sprze-
daż była więc dla nas trudną decyzją jed-
nak konieczną, ponieważ nasza działka 
jest niezbędna, aby cała inwestycja mo-
gła zaistnieć. Uznaliśmy z mężem, że 
trzeba myśleć przyszłościowo. To jest 
piękny teren, a dzięki temu projektowi 
będzie przynosił korzyści dla całej gminy. 

JP: Mówi się, że inwestycja stworzy 
idealne warunki do rozwoju biznesu, 
a także miejsca do spędzania wolnego 
czasu. Czy według Pana planowana in-
westycja przyczyni się do rozwoju gminy 
Stare Babice? 

Piotr Dąbrowski: W 100% popieram 
plany inwestycyjne, ponieważ z perspek-
tywy biznesowej te tereny doskonale na-

dają się do zagospodarowania pod kątem 
handlu i usług, a bez takich przedsięwzięć 
nasza gmina po prostu nie będzie miała 
szansy na dalszy rozwój. Bliskość trasy 
S8 i Warszawy, to nie tylko idealne wa-
runki, aby powstało centrum handlowe ze 
strefą rozrywki, ale też zabudowa miesz-
kaniowa, która jest o wiele mniej uciąż-
liwa niż obecne zabudowania, firmy pro-
dukcyjne i magazyny. Gmina potrzebuje 
miejsc takich jak restauracje, kino, siłow-
nia, do których teraz mieszkańcy muszą 
jeździć do Warszawy. 

JP: Czy mieszkańcy powinni się oba-
wiać takich inwestycji w swojej gminie?

PD: Zdecydowanie nie. Wszelkie 
obawy i strach wynikają z tego, że tak na-
prawdę mieszkańcy nie znają szczegółów 
i boją się tego, co nowe, nieznane. Roz-
wój jest nieunikniony, a budowa punk-
tów usługowo-handlowych, rekreacyj-
nych i zabudowy mieszkalnej, to najlepszy 
sposób na zagospodarowanie tych tere-
nów. To jest okazja, którą władze gminy 
i jej mieszkańcy muszą wykorzystać. Nie 
ma na co czekać, trzeba działać, bo tylko 
dzięki takim inwestycjom jak ta gmina zy-
ska środki na budowę nowych dróg i speł-
nianie wszystkich innych postulatów.

tekst: Jp/Marcin papiński

Foto: Marcin papiński

ArtykuŁ SPoNSorowANyul. Batalionów chłopskich przy południowej części terenu

droga wewnętrzna na przedłużeniu ul. Gościnnej

ul. Gościnna widok w kierunku południowym
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z sesji rady Gminy Stare Babice
29 maja w sali konferencyjnej urzędu 
gminy odbyła się XLI sesja Rady 
Gminy Stare Babice

Radni podjęli 17 uchwał:
1. Uchwała Nr XLI/432/18 z dnia 29 maja 

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

2. Uchwała Nr XLI/433/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2018-2029

3. Uchwała Nr XLI/434/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego (ul. Kosmowska)

4. Uchwała Nr XLI/435/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stare Babice

5. Uchwała Nr XLI/436/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego (ul. Izabelińska)

6. Uchwała Nr XLI/437/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Województwa 
Mazowieckiego

7. Uchwała Nr XLI/438/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Komendą Powiatową Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

8. Uchwała Nr XLI/439/18 z dnia 29 maja 
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wspólnej obsługi jednostek organizacyj-
nych przez Urząd Gminy Stare Babice

9. Uchwała Nr XLI/440/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomościami wchodzą-
cymi w skład gminnego zasobu

10. Uchwała Nr XLI/441/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie nadania nazwy dro-
dze wewnętrznej położonej we wsi Ba-
bice Nowe

11. Uchwała Nr XLI/442/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy

12. Uchwała Nr XLI/443/18 z dnia 29 maja 
2018 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie nadania nazwy drodze położonej 
we wsi Stare Babice

13. Uchwała Nr XLI/444/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Stare 
Babice do roku 2021 z perspektywą na 
lata 2022-2025

14. Uchwała Nr XLI/445/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie powołania zespołu 
ds. wyboru ławników

15. Uchwała Nr XLI/446/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Borzęcin Duży

16. Uchwała Nr XLI/447/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stare Babice

17. Uchwała Nr XLI/448/18 z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie dopłat do taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

12 czerwca w  sali konferencyjnej 
urzędu gminy odbyła się XLII sesja 
Rady Gminy Stare Babice
Radni podjęli 1 uchwałę:
1. Uchwała Nr XLII/449/18 z  dnia 

12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2018 rok.

oprac.: iB

zebranie wiejskie w Borzęcinie dużym
13 czerwca 2018 r., w środę,  w siedzibie ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borzęcinie dużym odbyło się zebranie wiejskie 
mieszkańców Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i topolina. 
W  spotkaniu wzięli udział: starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, zastępca wójta Marcin Zając, 
przedstawiciele Eko-Babic, urzędu gmi-
ny, radni, sołtysi oraz mieszkańcy.

Rozpoczynając spotkanie prowadzą-
cy poinformował zebranych o  realizo-
wanych w  ostatnich miesiącach inwe-
stycjach na terenie gminy. 

Zebrani mieszkańcy zostali poinfor-
mowani o  ruszającym od 1 lipca pro-
gramie „Dobry start”. Deklaracje na 
dopłaty należy składać elektronicznie, 
a  od 1 sierpnia można będzie składać 
je w wersji papierowej w GOPS-ie. Pro-
gram obejmuje rodziców dzieci od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej zamiesz-
kujących i  płacących podatki w  naszej 
gminie (nie trzeba w tym celu się prze-

meldowywać, jeśli ma się inny niż ba-
bicki adres w dokumentach). Pieniądze 
będą wypłacane do 30 września. 

Następnie wójtowie omówili system 
dopłat do biletów ZTM „Warszawa +”. 
Miesięcznie gmina pokrywa 1,5 milio-
na złotych dopłat do komunikacji. Będą 
także dokonane zmiany w  kursach 
i w ilości tras. 

W  kolejnej części spotkania zapre-
zentowano słuchaczom projekt budo-
wy nowego rozwiązania komunika-
cyjnego, prawdopodobnie kolejowego, 
łączącego Gminę Stare Babice z ostat-
nią stacją metra, która będzie zbudo-
wana w  Chrzanowie. Trasa mająca na 
celu ułatwienie komunikacji z  Warsza-
wą, będzie przechodziła przez gminę 
Ożarów i  Stare Babice, a  kończyła się 
w Sochaczewie. 

Mieszkańcy zgłosili kilka ważnych 
tematów, które zostały przeanalizowa-
ne i  dla których wspólnie próbowano 
znaleźć rozwiązania. Szukano moż-
liwości wygospodarowania środków 
jeszcze w  tegorocznym budżecie sta-
rosty Powiatu na remont ul. Krótkiej, 
która leży już w Ożarowie Mazowiec-
kim, ale korzystają z niej mieszkańcy 
naszej gminy oraz na budowę chodni-
ka na ul. Kosmowskiej. Poza wyczerpa-
nymi funduszami w  tegorocznym bu-
dżecie sprawę dodatkowo utrudniają 
ogromne, 300% zwyżki cen w budow-
nictwie drogowym oraz brak firm, któ-
re przystępują do przetargów.

Poruszono także problematykę cen 
za wywóz odpadów zielonych i  plany, 
jakie ma urząd gminy na ich obniżenie. 

Obecni na spotkaniu mieszkańcy po-
znali też szczegóły projektu inwestycji 
przy trasie S8.

teKSt: aK
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wydarzeniaDzień Babic 2018
Dzień Babic 2018
Największe doroczne święto gminy za nami. 27 maja scena na Polanie dwóch Stawów go-
ściła artystów miejscowych i wielkie gwiazdy polskiej estrady. konkursy, loterie, malowanie 
samochodu przez najmłodszych, niezliczone atrakcje dla maluchów, pyszności dla konese-
rów piknikowego jedzenia i…  prezentacja nowo powstałego domu kultury Stare Babice.  

Na początek odrobina historii. Przez 18 lat – aż do sierpnia 
2014  r. odbywały się Festyny Babickie. Też było hucznie 
i radośnie, tyle, że wakacyjnie. Nie każdy mieszkaniec naszej 
gminy mógł wziąć udział w  tym wydarzeniu, bo wielu oso-
bom wakacyjne wojaże uniemożliwiały udział. W 2015 r. po 
raz pierwszy postanowiono przenieść święto Babic na maj 
i nazwać Dniem Babic. Data jest nieprzypadkowa – 27 maja 
to Dzień Samorządu Terytorialnego – święto wszystkich 
samorządowców, upamiętniające pierwsze wolne wybory do 
samorządów lokalnych. 

Tradycyjnie pierwsi na polanie pojawili się wędkarze. Kon-
kurs trwał od 6.00 rano do południa. I  miejsce zajął Jacek 
Kołodziej – jego wynik to 86-cio centymetrowy amur o wa-
dze 7,4 kg; II miejsce – Adrian Kostrzewski (6,8 kg różnych 
gatunków ryb); III miejsce – Mariusz Malich (6,5 kg różnych 
gatunków ryb). Nagrodę specjalną otrzymała również naj-
młodsza uczestniczka, 10 letnia, Emila Jeśiorowska. Warto 
wspomnieć w tym miejscu, że w zawodach 1 maja 2018 r. zo-
stał pobity rekord połowu sprzed 8 lat, ustanowiony przez 
Jacka Boguckiego – Adrian Kostrzewski złowił 39,6 kg ryb!  
Zawsze po zakończeniu zawodów wszystkie złowione ryby 
wracają do wody.

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek przywitał gro-
madzących się gości na Polanie Dwóch Stawów przy ul. Połu-
dniowej w  Zielonkach-Parceli o  godzinie 14.00. Potem było 
muzycznie i sportowo. Występy estradowe rozpoczął występ 
chóru dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
pod kierownictwem Pani Ewy Smoniowskiej-Dżygi, następ-

nie, kolejno na scenie prezentowały się dzieci z przedszkola 
w  Starych Babicach, podopieczni z  przedszkola w  Bliznem 
Jasińskiego i maluchy z przedszkola „Wesoły Brzdąc”. Potem 
było też śpiewnie, ale już obcojęzycznie – nastąpił występ fi-
nalistów międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 
„You can sing” w Starych Babicach. Po młodzieży głos zabrali 
niezawodni seniorzy – podziwiać można było występ Gmin-
nego Chóru „Sami Swoi”, a po nich – występ Babickiej Orkie-
stry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego wraz z chórem „Ba-
biczanie” – prowadzonym przez Zbigniewa Załęskiego. 

Było też na sportowo – między muzycznymi występami 
odbył się pokaz sztuki walk karateków z klubu „Rensei” z Bo-
rzęcina Dużego.



gmina, urząd, teren
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wydarzenia Dzień Babic 2018

Szaloną erę rock’n rolla przypomnieli muzycy z  zespołu 
Boogie Band. Wieczorem wszyscy razem cofnęli się do lat 
60-tych, 70-tych i 80-tych i wspólnie z Trubadurami, Haliną 
Frąckowiak i Czerwonymi Gitarami, którzy wykonywali zna-
ne i bliskie wielu sercom przeboje.

W  sąsiedztwie sceny odbył się VI Babicki Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. Dla starszego pokolenia – przywołujący no-
stalgiczne wspomnienia, dla młodych – lekcja historii moto-
ryzacji.

Prowadzący od wielu lat uroczystość Dnia Babic Andrzej 
Frajndt z  pewnością był wyrazicielem uczuć większości 
mieszkańców: było wspaniale! Do zobaczenia za rok!

teKSt: aK

Foto: ak, iB, Janusz pazurek
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Po raz pierwszy na Dniu Babic zaistniało stoisko Domu Kul-
tury Stare Babice. Można było dowiedzieć się, jakie zajęcia 
znajdują się w ofercie, polepić z gliny, zagrać w bilard indyjski, 
porysować, zmierzyć się z rodzicami w grach planszowych czy 
nauczyć układać kostkę Rubika.

Pracownicy Domu Kultury składają serdecznie podzięko-
wania animatorom i instruktorom, którzy poprowadzili tego 
dnia zajęcia w naszym namiocie. Byli to: Mateusz Kalinowski, 
Aba Warszewska-Nobis i Bartek Sekulski.

teKSt: aK

Foto: GB, ak, iB

Dom kultury

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Partnerom za współudział w zorganizowaniu Dnia Babic.
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podróż w czasie w babickiej szkole, czyli 
Średniowieczny Piknik rodzinny 
w sobotę 26 maja 2018 r. mury babickiej szkoły podstawowej zamieniły się w wały śre-
dniowiecznej osady, gdzie uczestnicy Pikniku rodzinnego mogli przenieść się w czasie 
o kilkaset lat i posmakować uroków ówczesnego życia.
Średniowieczny Piknik Rodzinny zorganizowany został z okazji 
święta Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, która w tym 
roku obchodzi 20-lecie nadania jej imienia Henryka Sienkie-
wicza. W tradycję zarówno szkoły jak i gminy Stare Babice 
wpisały się elementy nawiązujące do Trylogii, na kartach której 
Sienkiewicz umieścił te tereny jako miejsce ważnych w powieści 
wydarzeń historycznych.

Festyn zorganizowany został wspólnymi siłami Rady Ro-
dziców, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców pod patro-
natem i wsparciem Wójta Gminy Stare Babice, Powiatu War-
szawskiego Zachodniego oraz licznych sponsorów.

Tematem przewodnim był jarmark na podgrodziu. Jak na 
prawdziwym jarmarku można było odwiedzić kramy z pie-
czywem, miodem, ziołami leczniczymi, tkaninami, obejrzeć 
fantastyczne machiny oblężnicze, które wprawdzie prezento-
wane były w miniaturze, ale demonstrowały swoje działanie. 
Na uczestników czekało wiele atrakcji i niespodzianek, m.in.: 
pokaz zwyczajów w średniowiecznym obozowisku, strzelanie 
z łuku, walka na worki z sianem, szycie, konkurs wojownika, le-
pienie garnków, wyplatanie koszy, pokazy walk rycerskich oraz 
loteria fantowa. Uwagę przyciągały przepiękne stroje, w któ-
rych zaprezentowały się nie tylko grupy rekonstrukcyjne, ale 
też nauczyciele i uczniowie. 

Rodzice i nauczyciele zaangażowali się w poprowadzenie 
karczmy, w której można było wypić tradycyjną polewkę, zjeść 
pieczone mięso, pieczywa i ciasta, a to wszystko popić, już nie-
tradycyjnymi, napitkami. Wielkim zainteresowaniem cieszyło 
się pieczenie podpłomyków na blasze – najprostszego chleba 
okresu średniowiecznego. Liczne stoiska gastronomiczne ku-
siły naturalnymi domowymi wyrobami takimi jak chleb ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem. 

Uczniowie zaprezentowali również tańce średniowieczne. 
Przy okazji święta szkoły zostały wręczone Noble Uczniowskie, 
którymi co rok nagradzani są uczniowie za wybitne osiągnię-
cia na polu naukowym. 

Piknik odwiedzili szacowni goście, wśród których byli m.in.: 
starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliń-
ski, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Ba-
bicach ksiądz prałat Grzegorz Kozicki, wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek oraz zastępca wójta Gminy Marcin Zając 
wraz z delegacją z Ukrainy, która wizytowała naszą gminę oraz 
radni, sołtysi i mieszkańcy.

Tegoroczne Święto Szkoły było wyjątkowo udane. Do zoba-
czenia za rok na kolejnym pikniku!

tekst/Foto: iB

wydarzenia
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klimaty sienkiewiczowskie na Polanie 
w Lipkowie

wydarzenia

26 maja na Polanie w Lipkowie odbył się 
piknik historyczny pt.: ,,Integracja społecz-
ności lokalnej poprzez budowanie tożsamo-
ści historycznej’’. Przez jeden dzień w roku 
Polana w Lipkowie staje się widowiskiem 
historycznym, odtwarzającym scenerię i at-
mosferę wydarzeń sprzed lat. 
Miejsce pikniku jest nieprzypadkowe, bowiem to właśnie tu, 
na lipkowskiej polanie, Henryk Sienkiewicz umiejscowił ak-
cję słynnego pojedynku Jurko Bohuna z imć Panem Michałem 
Wołodyjowskim zapisanego na kartach „Trylogii”. Feeria barw 
i dźwięków nie została zagłuszona nawet przez strugi ulew-
nego i powracającego co parę minut deszczu. W  miejscu słyn-
nego powieściowego pojedynku pojawili się liczni odwiedza-
jący, na których czekało wiele historyczno-literackich atrakcji 
tj. warsztaty rzemiosła dawnego m.in.  garncarstwa, tkactwa 
oraz wybijania monet, dzięki którym każdy uczestnik wyda-
rzenia mógł wcielić się w rolę dawnych rzemieślników i spraw-
dzić swoje umiejętności. Dzięki zaś przybyłym do Lipkowa gru-
pom rekonstrukcyjnym, goście zwiedzali obozowisko wojskowe 
z połowy XVII wieku, mogąc poznać tym samym dawną oręż, 
zbroje, zwyczaje, stroje z epoki i posłuchać opowieści z daw-
nych lat. W wyjątkowy nastrój z ówczesnej epoki wprowadziło 
zebranych również odczytanie fragmentów powieści Henryka 
Sienkiewicza ,,Ogniem i mieczem’’ przez Grupę Teatralną Hur-
ragram, która działa przy Nowodworskim Ośrodku Kultury. 
Duże zainteresowanie budziły również pokazy sprawności 
bojowej wojowników konnej chorągwi husarskiej zaprezen-
towanej przez Chorągiew Husarską Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Najbardziej emocjonującym jednak punktem 

wydarzenia, na który czekali wszyscy zebrani uczestnicy, była 
inscenizacja „Pojedynku podpułkownika kozackiego Jurko Bo-
huna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim”, w którym to 
szabla Wołodyjowskiego dosięga Bohuna.  Piknik Historyczny 
w Lipkowie to niezwykła lekcja polskiej historii, kultury oraz 
literatury, odbywająca się na łonie natury na skraju Puszczy 
Kampinoskiej. Miejmy nadzieję, że za rok pogoda będzie ła-
skawsza dla miłośników historii i tradycji. 

tekst: pk, ak

Foto: ak
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Gminny dzień dziecka
Najcudowniejszy dzień w roku, jak twierdzą 
dzieci, był tym razem chyba również najgo-
rętszym, spośród tych, które mamy już za 
sobą tej wiosny!
Tradycyjnie Gminny Dzień Dziecka zorganizowany został ze 
środków Gminy Stare Babice (ze wsparciem Gminnego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Eko-Babice) przez Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym. Na scenie prezentowały 
swoje umiejętności taneczne dzieci z przedszkoli w Bliznem 
Jasińskiego, Starych Babic, Borzęcina Dużego oraz młodzież  
ze szkół w Starych Babicach i Borzęcinie oraz ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego Kotwica. 

W wielu punktach rozstawionych wokół budynków Zespołu 
można było wziąć udział w licznych atrakcjach np. w pokazach: 
naukowym, akrobatyki sportowej, karate i magiczno-cyrko-
wym. Była Zumba Kids, program artystyczny o zdrowiu w wy-
konaniu uczniów klasy III a z Borzęcina oraz konkurs o bezpie-
czeństwie, prowadzony przez policję i straż miejską. Wystąpili 
także seniorzy tańczący Taniec w kręgu.

Chętni brali udział w grach i zabawach sportowych zorga-
nizowanych przez GOSiR oraz w licznych zajęciach plastycz-
nych. Można było dać sobie pomalować buzię i włosy, zagrać 
w szachy i w wielkie gry planszowe.

Po zajęciach można było wsiąść do wozów – strażackiego 
i policyjnego lub pobawić się na wielkich dmuchańcach. Chyba 
każdy skorzystał ze słodkiego poczęstunku, który tego dnia ni-
komu nie powinien być ograniczony !

Zabawę trochę zakłóciły czarne burzowe chmury, ale to już 
zaczyna być naszą gminną tradycją. Oby za rok pogoda była 
łaskawsza! 

Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich osób i firm 
zaangażowanych w organizację i współfinansowanie tej uro-
czystości.   tekst/Foto: ak
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Święto rodziny w przedszkolu  
w Bliznem jasińskiego
28 maja w Przedszkolu w Bliznem jasińskiego zorganizo-
wany został tradycyjny już, coroczny, Festyn rodzinny pod 
hasłem „Święto rodziny”. 

Wydarzenie rozpoczęła wspólna zabawa 
z zespołem tanecznym „Prima”. Organi-
zatorzy przygotowali szereg atrakcji dla 
dzieci i rodziców, m.in. malowanie bu-
ziek, malowanie farbami i kredami, bańki 
mydlane, rękodzieło, tworzenie biżuterii. 

Dzięki zaprzyjaźnionym sąsiadom odbyła 
się też wystawa samochodów rajdowych 
oraz tematyczna fotobudka. 

W  formułę wydarzenia wpleciona 
została zbiórka środków na sfinanso-
wanie sceny w przedszkolu, co pozwoli 

na dodanie profesjonalizmu występom 
przedszkolnych artystów. W tym celu 
przedszkolaki wraz z nauczycielkami 
przygotowały przepyszny poczęstu-
nek, a Rada Rodziców zadbała o napoje. 
Ogromnym zainteresowaniem smakoszy 
cieszyła się domowa pizza i chleb ze smal-
czykiem. Serwowano przepyszne lemo-
niady. Odbyła się także loteria fantowa. 
Pogoda dopisała, a goście bawili się zna-
komicie. Tego dnia w przedszkolu było 
bardzo radośnie, kolorowo i rodzinnie, 
a sielski klimat zostanie na długo w pa-
mięci uczestników.

tekst/Foto: iB

Lodowy Dzień Dziecka w zielonkach-Parceli
29 maja przed Szkołą Podstawową w Zielonkach-Parceli 
zaparkowała mobilna lodziarnia.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie 
i kadra szkoły zaproszeni zostali na słodki, lodowy po-

częstunek. To plenerowe wydarzenie zorganizowała Rada 
Rodziców tej szkoły. 

Piękna, słoneczna pogoda idealnie dopełniła uroku tej 
zimno-słodkiej niespodziance. tekst/Foto: iB   
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nasze dzieci tańczą
międzynarodowy dzień tańca na stałe wpi-
sał się do kalendarza imprez organizowanych 
przez Przedszkole w Starych Babicach.
W tym roku ten dzień był wyjątkowy, ponieważ przed-
szkolaki po raz pierwszy swoje umiejętności taneczne za-
prezentowały na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury 
Stare Babice w Zielonkach-Parceli.

Dzieci z dumą wykonywały tańce, za co otrzymały grom-
kie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Układy 
taneczne zostały stworzone przez nauczycieli tańca i ryt-
miki, panią Kamilę Lewandowską i pana Patryka Rejmera 

Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich, któ-
rzy sprawili, że ten dzień upłynął w wyjątkowej atmosferze.

 BarBara szaLa

Przyroda w Rezerwacie Łosiowe Błota  
– zapraszamy na spacer po nowej kładce
warto podczas spaceru po lesie zatrzymać się, wyciszyć na kilka 
minut, aby wyraźnie usłyszeć i poczuć różnorodność otaczającej 
nas przyrody. 
4 i 5 czerwca uczniowie gminnych szkół 
podstawowych uczestniczyli w  lekcjach 
przyrody na terenie Rezerwatu Łosiowe 
Błota w Lesie Bemowskim. Zajęcia eduka-
cyjne w ramach projektu pt. „Kompleksowa 
ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny 
i flory z elementami edukacji ekologicznej” 
prowadzone były przez przewodników Cen-
trum Edukacji Leśnej z Lasów Miejskich 
m.st. Warszawy w ramach projektu. Projekt 
współfinansowany jest ze środków EFRR 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego), Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 i realizowany przez m.st. Warszawa 
w partnerstwie z Gminą Stare Babice oraz 
Kampinoskim Parkiem Narodowym. 

W ramach projektu została zbudowana 
m.in. ścieżka edukacyjna z drewnianą kładką 
w Rezerwacie Łosiowe Błota w Lesie Be-
mowskim na terenie Gminy Stare Babice. 

Po kładce można dostać się w niedostępne, 
podmokłe tereny i obejrzeć z bliska natu-
ralną szatę roślinną terenów bagiennych. 
Dojście do kładki możliwe jest drogą leśną 
od ul. Władysława Sikorskiego na wysokości 
ul. gen. Andersa (dojazd autobusem 712).
Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję 
obserwować różnorodność form w lesie, tuż 
obok wielkiego miasta, dotknąć, powąchać, 
posłuchać, jak żyje las. Przewodnicy zapo-
znali uczniów z gatunkami roślin i zwie-
rząt rodzimie występującymi w tym środo-
wisku i roślinami inwazyjnymi. Spotkania 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży z babic-
kich szkół oraz słuchaczy babickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku odbywały się 
także na terenie Lasu Kabackiego jesienią 
2017 r., oraz w maju 2018 r. Zajęcia w te-

renie miały na celu zwiększenie wiedzy 
mieszkańców na temat proekologicznych 
i prośrodowiskowych inicjatyw m.st. War-
szawy i Gminy Stare Babice i stanowiły do-
pełnienie całego projektu, o którym można 
przeczytać na stronie www.um.warszawa.
pl/aktualnosci/ochrona-bior-norodno-ci-
-z-dofinansowaniem. 

Czy wiesz, że klon jesionolistny, 
czeremcha amerykańska, robinia aka-
cjowa, bożodrzew gruczołowaty (sumak), 
wierzba  amerykanka, niecierpek drobno-
kwiatowy, niecierpek gruczołowaty, na-
włoć, to niepożądane, inwazyjne rośliny 
występujące w naszej okolicy wypierające 
rodzimą roślinność?  tekst: iB, Bt

Foto: iB

„Wiosna” – wystawa 
fotograficzna babickich 
uczniów w warszawie
Wielkim wyróżnieniem mogą 
pochwalić się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Starych Babicach, któ-
rych fotograficzne prace zawisły 
na warszawskiej wystawie przy 
ul. Nowy Świat 58.

Zdjęcia wykonane przez 
uczniów na szkolny konkurs pt. 
„Wiosna” początkowo prezento-
wane były na wystawie w murach 
szkoły, gdzie podziwiać je mogli 
uczniowie, rodzice i mieszkańcy. 
Na tym nie zakończył się żywot 
wystawy, która ze Starych Babic 
pojechała wprost na jedną z najbardziej prestiżowych ulic w War-
szawie – Nowy Świat. W maju i czerwcu zdobiła wnętrza Kluboka-
wiarni Pożyteczna, ulokowanej w znanej kamienicy. Organizację 
i pieczę nad pokonkursową wystawą sprawowała pomysłodawczyni 
konkursu pani Barbara Bogdanowicz-Wójcik – nauczycielka tech-
niki z tej szkoły. tekst/Foto: iB
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Pokazy 
lotnicze
26 maja seniorzy ze Starych 
Babic brali udział w pokazach 
lotniczych podczas Pikniku 
Lotniczego w mińsku mazo-
wieckim. 
Organizatorem wyjazdu był pułk. Zdzi-
sław Miazga, członek Koła Senioralnego 
Środowiska Wojskowego Warszawy-Be-
mowa. Towarzyszył nam pułk. Arkadiusz 
Cieślik, który jest członkiem Koła Senio-
ralnego Środowiska Wojskowego.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od złożenia 
wieńców pod pomnikiem 1 Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego Warszawa w hołdzie po-
ległym lotnikom. Następnie udaliśmy się 
do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Ja-
nowie pod Mińskiem Mazowieckim. Pobyt 
na lotnisku rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
wystawy samolotów: Mig – 21 użytkowa-
nych w bazie, SU-22 M-4 ze Świdwina; Mig 
– 21 eksploatowanych w 1. Pułku w la-
tach 1963–1990 oraz samolotu bezpilo-
towego z bazy w Mirosławcu. Prowadzi-
liśmy rozmowy z pilotami i technikami 
samolotów z wystawy. Bardzo sympa-
tyczne było spotkanie z grupą studentek 
i studentów z Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej z Dęblina oraz uczniami Liceum 
Lotniczego tej szkoły.

Kolejnym punktem naszego pobytu 
były pokazy lotnicze. Bardzo efektowny 
był występ czterech skoczków spadochro-
nowych, z których dwóch w czasie skoku 
ze spadochronem i  smugaczami, powiąza-
nych było ze sobą liną. Piloci 23. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego posiadają ogromne 
doświadczenie wynikające z ilości go-
dzin spędzonych w powietrzu na określo-
nym typie samolotu. Prowadzą szkolenia 
młodych pilotów w wykonywaniu zadań 
w różnych warunkach atmosferycznych 
w dzień i w nocy; biorą udział w ćwicze-
niach organizowanych w kraju i za gra-
nicą; uczestniczą w misji Baltic Air Poli-
cing organizowanych przez Dowództwo 
NATO, strzegąc granic powietrznych Li-
twy, Łotwy i Estonii. 

Obecnie w 23. Batalionie po raz pierw-
szy na samolotach bojowych Mig – 29 
lata jedyna kobieta – por. mgr inż. pilot 
Urszula Brzezińska-Chołownia. Kilka lat 
temu skończyła Wyższą Oficerską Szkołę 
Lotniczą w Dęblinie. Obecnie Pani Ur-
szula jest również młodą mamą.

Musimy przyznać, że pokazy lotnicze 
dostarczyły Babickim Seniorom niesamo-
witych wrażeń, za co chcieliśmy serdecz-
nie raz jeszcze podziękować Panu Pułkow-
nikowi Zdzisławowi Miazga. Dziękujemy 
również Panu Januszowi Czai – Dyrekto-
rowi Domu Kultury w Zielonkach-Parceli 
za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

aLicJa napurka 

kierownik Gops

kiedy smutek to depresja…  
i jak dbać o pogodę ducha
Temat wykładu wygłoszonego 5 maja 
przez psychologów-gerontologów Ewę 
Drop i Izabelę Cymer dla słuchaczy Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku ściągnął do 
sali wykładowej wielu słuchaczy, zaintry-
gował i zaciekawił.

Aby skutecz-
nie przeciwdzia-
łać każdej choro-
bie, trzeba znać jej 
objawy i przyczyny. 
Szczególnie dla osób 
starszych ważna jest 
umiejętność oceny 
własnego stanu 
emocjonalnego, dla-
tego wiedza o nim 
jest taka cenna.

Smutek to krótkotrwały nastrój łatwy 
do zniwelowania prostymi sposobami, np. 
dobrą kawą, czy rozmową z przyjaciółmi. 
Depresja to stan długotrwały, niemożliwy 
do opanowania bez pomocy lekarza psy-
chiatry i leków.

Słuchacze poznali przyczyny endo-
genne (powstające wewnątrz organizmu) 
i egzogenne (zewnętrzne) oraz bardzo 
szczegółowo ich objawy.

Zostały obalone krążące na temat depre-
sji mity, takie m.in. jak:  że leki przeciwde-
presyjne uzależniają, że wystarczy wziąć się 
w garść, że jej objawy wiążą się ze starością.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że depresja 
to wielkie psychiczne cierpienie, a zwy-
kłemu smutkowi – chandrze pomaga ak-
tywność fizyczna i psychiczna.

tekst: anna czaJkowska

Foto: anna króLik
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Babiccy seniorzy poznają Indie!
w tym roku odbywa się już trzecia edycja projektu pt. „ciekawe 
Indie dla Seniorów”. mieszkańcy Gminy Stare Babice dowia-
dują się coraz więcej o drugim najludniejszym kraju świata. 

Projekt realizowany jest przez Polskie 
Stowarzyszenie Carrom oraz Centrum 
Kultury Indyjskiej i Sportu, współfinan-
sowany przez Gminę Stare Babice. Na 
spotkaniach 28 maja i 11 czerwca, jak 
zwykle, pojawiła się liczna grupa aktyw-
nych babickich seniorów.

W poniedziałek 28 maja br. odbyło się 
spotkanie pt. Taj Mahal [czyt. tadż ma-
hal], podczas którego uczestnicy poznali 
ciekawe szczegóły na temat tej budowli. 
Niezwykły grobowiec z XVII w. znajdu-
jący się w Agrze w Indiach został jednym 

z tzw. nowych siedmiu cudów świata na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Pomysł stworzenia współczesnej listy zo-
stał zapoczątkowany w 1999 roku przez 
Bernarda Webera. Nominowanych było 
ponad 170 obiektów na całym świecie. 
Ogólnoświatowy plebiscyt zorganizo-
wała szwajcarska organizacja New Open 
World Corporation. W 2007 roku ogło-
szono zwycięzców, wśród których znala-
zło się właśnie mauzoleum z białego mar-
muru. Ta niezwykła budowla powstawała 
ponad 20 lat. Wybudował ją po śmierci 

swojej żony władca Mogołów Szahdża-
han. Każdego roku kompleks Taj Mahal 
odwiedza 4-6 milionów turystów lokal-
nych i zagranicznych.

Równie interesujące drugie spotkanie 
w ramach projektu odbyło się 11 czerwca 
br. i dotyczyło śladów Polaków w In-
diach. Najbardziej znani rodacy działa-
jący w Indiach to m.in. Wanda Dynow-
ska (1888-1971) – przyjaciółka Dalajlamy 
i Mahatmy Gandhiego oraz ks. Marian Że-
lazek (1918-2006), który za swoją pracę 
na rzecz trędowatych był nominowany 
do Pokojowej Nagrody Nobla. Niezwy-
kle ciekawa jest historia dotycząca po-
nad tysiąca polskich sierot, które pod-
czas II wojny światowej zostały przyjęte 
do Indii z terenów ZSRR. Maharadża in-
dyjskiego księstwa Nawanagaru Jam Sa-
heb Digvijay Sinh zbudował dla nich duże 
osiedle mieszkaniowe. Sieroty otrzy-
mały od indyjskiego władcy wyżywienie, 
opiekę lekarską i szkołę. Do dzisiaj pod-
czas indyjskich świąt narodowych obcho-
dzonych w ambasadzie Indii w Warsza-
wie osoby te, zapraszane są jako goście 
specjalni. Warto także podkreślić, że ist-
nieje w Warszawie Zespół Społecznych 
Szkół Ogólnokształcących imienia wła-
śnie tego Maharadży. Kolejne spotkania 
w ramach projektu odbędą się we wrze-
śniu i październiku br. 

tekst: pn

Foto: ak
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wydarzenia

w roku akademickim 2017/2018 seniorzy bardzo intensyw-
nie uczestniczyli w najciekawszych wydarzeniach kultural-
nych stolicy. 
Realizacja tego zadania wspaniale wpi-
sała się w przyznany Powiatowi War-
szawskiemu Zachodniemu na rok 2018 
status „Stolicy Kultury Mazowsza”. A to, 
że takie są zainteresowania starszego po-
kolenia, potwierdziło się w przerastającej 
oczekiwania frekwencji. 

Repertuar proponowanych spektakli 
teatralnych był bardzo bogaty, różno-
rodny i ambitny. Komedie w „Och-Te-
atrze” Krystyny Jandy – zarówno Gra-
hama Linehana „Trzeba zabić starszą 
panią” w reżyserii Cezarego Żaka z rewe-
lacyjną grą Barbary Kraftówny (84 lata!) 
w roli głównej, jak i „Lekcje stepowania” 
Richarda Harrisa ze świetną obsadą m.in. 
Anny Iberszer, Marii Winiarskiej, Joanny 
Moro, Katarzyny Żak, bawiły, ale budziły 
też nie zawsze radosne refleksje.

Koncert kolędowy, którego wysłucha-
liśmy w Filharmonii Warszawskiej to mi-
strzowskie wykonanie chóralne najpięk-
niejszych utworów ze skarbnicy polskich 

pieśni opracowanych przez Oskara Kol-
berga i Zygmunta Glogera. Kontemplo-
waliśmy najnowsze hity teatrów war-
szawskich: musical „Piloci” w reżyserii 
dyrektora Teatru Roma Wojciecha Kęp-
czyńskiego i „Romea i Julię” w Teatrze 
Buffo, gdzie kierownictwo Janusza Sto-
kłosy zaowocowało ciekawą muzyką, 
a scenografia Andrzeja Worona – efek-
tami pobudzającymi wszystkie zmysły. 
Dzieje Romea i Julii usytuowane w od-
ległej, wręcz kosmicznej przyszłości nic 
nie straciły z romantyczności i potwier-
dzają, że miłość jest ponadczasowa!

Nowatorska scenografia i choreogra-
fia musicalu „Piloci” bawi, ale pokazuje 
też prawdziwą historię absolwenta szkoły 
lotniczej w Dęblinie – Jana, bohatera 
walk polskich lotników podczas II wojny 
światowej. Piękna muzyka Jakuba i Da-
wida Lubowiczów i wpadające w ucho 
wykonania piosenek dostarczyły wspa-
niałych doznań. 

Rady Seniorów mówią jednym głosem
Gminna Rada Seniorów ze Starych Ba-
bic uczestniczyła w dniach 14-16 maja 
w kolejnej Letniej Szkole Rad Seniorów 
zorganizowanej w Białobrzegach nad 
Zalewem Zegrzyńskim przez Fundację 
„Zaczyn”.

W spotkaniu uczestniczyło 100 senio-
rów z 18-stu Rad Mazowsza i Wielkopol-
ski. Dyskusje koncentrowały się wokół 
problemu profesjonalizacji wspólnych 

działań, które będą wpływały na poprawę 
sytuacji starszego pokolenia.

Trzydniowe szkolenie to intensywne 
i merytoryczne wykłady, warsztaty i prace 
w grupach. Tematyka bardzo bogata – 
budowanie lokalnych strategii polityki 
senioralnej, aktywność dla ciała i umy-
słu, metody aktywizacji starszych osób, 
pierwsza pomoc medyczna, ale też im-
preza integracyjna z DJ Wiką. 

Najwięcej konstruktywnej dyskusji 
wzbudził wykład dr. Rafała Bakalarczyka 
o uprawnieniach socjalnych osób star-
szych i ich rodzin. Zgodnie wsparliśmy 
tezę, że „w jedności siła”. 

Szkolenie finansowane ze środków 
MRP i PS w ramach programu ASOS 
(Aktywność Społeczna Osób Starszych).

tekst: anna czaJkowska
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wędrówki teatralne studentów starobabickiego 
uniwersytetu trzeciego wieku Z sentymentem wracaliśmy kilka razy 

do Karolina – „Krakowiacy i Górale” Sta-
nisława Bogusławskiego w wykonaniu 
artystów zespołu „Mazowsze”, koncert 
„Walce wiedeńskie” zagrany z właściwą 
sobie werwą przez muzyków węgierskich 
porwały wszystkich tak, że nawet spek-
takl „Pod niemieckimi łóżkami” potrak-
towaliśmy z tolerancją.

„Chłopcy” w teatrze Polonia wg tek-
stu Stanisława Grochowiaka, wspaniale 
wyreżyserowana tragikomedia „o 3-ciej, 
a nawet 4-tej młodości”. Znakomite role 
starszych aktorów, w tym Mariana Opani, 
Krzysztofa Gosztyły wzruszały opowie-
ścią, pełną czasami gorzkiego humoru, 
walki o zachowanie wolności, szacunku 
i godnego starzenia się. 

Teatr Żydowski uraczył nas piosen-
kami, humorem i scenami z życia między-
wojennego dwudziestolecia w przedsta-
wieniu „Jak w przedwojennym kabarecie” 
wg scenariusza i reżyserii Gołdy Toncer. 

Seniorzy doceniają, że certyfikat 
Gmina Przyjazna Seniorom przekłada 
się na konkretne działania na rzecz star-
szego pokolenia.

z GMinneJ raDy seniorów

anna czaJkowska
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Konkurs recytatorski w koczargach 
8 czerwca w Szkole Podstawowej w Ko-
czargach Starych odbył się konkurs recy-
tatorski ,,Miłość w poezji’’ dla klas IV-VII. 
Młodzież recytowała wiersze o tematyce 

miłosnej, które przedstawiały i podkrślały 
wartość miłości w życiu człowieka. Na 
podziw zasługują zarówno różnorodne, 
piękne interpretacje wierszy, jak i odwaga 

uczestników, aby z tak uczuciowymi sło-
wami na ustach wystąpić publicznie przed 
rówieśnikami. Wielkie brawa dla uczest-
ników i zwycięzców! tekst/Foto: iB

spotkanie ot!warte z polską dr dolittle  
– małgorzatą zdziechowską
ma na swoim koncie wiele sukcesów. uratowała dwumie-
sięcznego wyjca, któremu nuciła kołysanki, by zasnął. wilki 
przyjęły ją do swojego stada już pierwszego dnia. rehabilito-
wała też chorą małpkę, która nie mogła chodzić, a dzięki cier-
pliwej pracy zaczęła skakać po drzewach i bawić się z innymi.
9 czerwca w Przedszkolu Leśnym w Ma-
riewie miało miejsce niezwykle ciekawe 
spotkanie. Na zaproszenie Stowarzysze-

nia Kuźnia Przyjaźni przyjechała znana 
dziennikarka, podróżniczka i blogerka  
– Małgorzata Zdziechowska, która opo-

wiedziała najmłodszym i tym trochę 
starszym o swojej wielkiej pasji do opie-
kowania się dzikimi, chorymi zwierzę-
tami. Nie bez przyczyny pani Małgorzata 
nazywana jest „polską dr Dolittle” oraz 
„zaklinaczką zwierząt”, gdyż posiada 
wielki dar porozumiewania się ze zwie-
rzętami. Zebranym słuchaczom opo-
wiedziała o swoich licznych wyjazdach 
na wolontariaty na całym świecie oraz 
o różnych gatunkach zwierząt, jakimi 
miała możliwość się opiekować. Zapre-
zentowała również fotografie i filmy ze 
swoich podróży. 

Dla najmłodszych autorka przygo-
towała również zabawy, quizy i zagadki 
o zwierzętach.  Na koniec spotkania od-
było się losowanie, w którym zwycięzcy 
otrzymali książki „Zwierzaki podróż-
niczki Gosi” z informacjami potrzebnymi 
każdemu miłośnikowi dzikich zwierząt. 
Spotkanie ogromnie podobało się uczest-
nikom, a urzekające miejsce w Mariewie, 
na skraju Puszczy Kampinoskiej, jeszcze 
bardziej przybliżyło nas do natury.

tekst/Foto: iB
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Koncert charytatywny w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
10 czerwca goście zgromadzeni 
w Sali widowiskowej domu 
kultury Stare Babice mieli 
przedsmak wzruszeń, które cze-
kają Polaków 11 listopada. 
Królowały tu podniosła atmosfera, pieśni 
patriotyczne i piosenki pełne narodowej 
dumy, tęsknoty za wolnością i niepodle-
głością.  

Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej im. H. Sienkiewicza w Starych Babi-
cach zorganizowała niezwykłą uroczystość 
w szczytnym celu. Koncert charytatywny 
wpisujący się w kalendarz narodowych ob-
chodów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę był okazją do zbiórki pie-
niędzy na rzecz Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach. Zbiórkę poprowa-
dzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach. Udział w koncercie wzięły następujące 
chóry: Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia 
oraz Szkoły Podstawowej w Starych Babi-

cach pod dyrekcją Ewy Smoniowskiej-Dżygi; 
Chór Szkolny przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Borzęcinie Dużym pod dyrek-
cją Katarzyny Halickiej-Zawady; Chór przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimna-
zjalnymi w Koczargach Starych pod dyrek-
cją Małgorzaty Barcikowskiej-Gałązka; Chór 
Amo La Musica przy Szkole Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli pod dyrekcją Kata-
rzyny Bonieckiej; Chór Babiczanie pod dy-
rekcją Zbigniewa Załęskiego. Artyści w bar-
dzo zróżnicowanym wieku – od uczniów 

szkół podstawowych po seniorów – przyspo-
rzyli widzom wzruszeń i doznań na najwyż-
szym poziomie, a na zakończenie słuchacze 
zamarli wprost z zachwytu, wsłuchując się 
w występ Chóru Szkoły Muzycznej I Stop-
nia im. Edwina Kowalika w Laskach działa-
jącego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Laskach pod dyrekcją Martyny Sojki. Po-
jawiły się łzy wzruszenia, owacjom nie było 
końca. Dziękujemy i gratulujemy pomysło-
dawcom, organizatorom i artystom.

tekst/Foto: ak

Rowerowo w zielonkach!
Szkoła w zielonkach-Parceli w trosce o bezpieczeństwo 
uczniów, z chęci propagowania zdrowego stylu życia, 
a nade wszystko – wspierania  świadomej turystyki rowe-
rowej, podjęła szereg działań zachęcających młodych ludzi 
do aktywności na dwóch kółkach. 
Jeszcze w kwietniu odwiedzili nas Strażnicy 
Gminni, którzy poprowadzili warsztaty do-
tyczące bezpiecznego zachowania się pod-
czas drogi ze szkoły do domu. Odbyły się 
spotkania z policjantami z Komendy Powia-
towej Policji, którzy zadbali o profesjonalne 
przeszkolenie naszych uczniów w zakresie 
ruchu drogowego, jazdy rowerem w otwar-
tym ruchu kołowym i po ścieżkach rowero-
wych. Uczyliśmy się, jak przygotować siebie 

i rower do bezawaryjnej jazdy. Rozstawione 
na szkolnym parkingu mobilne miasteczko, 
pozwoliło na wykorzystanie przyswojonej 
teorii w praktyce. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Borzęcinie Dużym zadbała o medyczną 
stronę szkoleń, przygotowując warsztaty 
udzielania pierwszej pomocy. 

Finałem całej akcji rowerowej był Ro-
dzinny Rajd Rowerowy z atrakcjami. W so-
botnie przedpołudnie, 9 czerwca, przed 

szkołą stawiło się 200 młodszych i star-
szych rowerzystów, którzy wspólnym 
przejazdem około 16 kilometrowej trasy, 
chcieli zachęcić mieszkańców gminy do ak-
tywności. Dużym wsparciem na trasie była 
eskorta policji i straży gminnej, a wspólny 
grill zregenerował uczestników i pozwolił 
kontynuować zabawę podczas rajdowej lo-
terii. Głowna nagroda – rower – trafiła do 
ucznia naszej szkoły – Damiana Sobieraja, 
jednak każdy młody rowerzysta otrzymał 
niespodziankę w postaci bardzo przydat-
nego, rowerowego gadżetu.

Patronat honorowy nad Rodzinnym 
Rajdem Rowerowym objęli: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik; Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Jan Żychliński; Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek. 

13 czerwca odbył się praktyczny egza-
min na kartę rowerową. Ponownie zago-
ściła u nas Komenda Policji wraz z mobil-
nym miasteczkiem rowerowym.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za-
angażowanym w realizację całego przed-
sięwzięcia!

Tak przygotowani możemy śmiało wy-
ruszać na szlaki rowerowe! 

tekst: hDo, Mwi; Foto: ak
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„Bajkowy ambaras” w Borzęcinie dużym
co roku wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością  
wyczekują dnia dziecka. jest to wyjątkowy dzień, 
ponieważ rodzice przygotowują dla swoich milusiń-
skich niezapomniane niespodzianki. 
Tak było i tym razem. W środę 30 maja 
2018 r. przedszkolaki z Borzęcina Du-
żego obejrzały przedstawienie teatralne 
w wykonaniu swoich rodziców. Była to 
XIV edycja Teatru „Rodzice – dzieciom”. 
„Bajkowy ambaras” przypadł do gustu 
zarówno najmłodszej jak i nieco starszej, 
szkolnej, publiczności. Wspaniała gra 
aktorska, znana muzyka oraz kolorowa 
dekoracja zachwyciły dzieci. Scenografia 
i charakteryzacja były tak profesjonalne, 

że niektórym przedszkolakom 
trudno było rozpoznać rodziców 
na scenie. Słodkie niespodzianki 
i upominki przygotowane przez 
rodziców uwieńczyły ten rado-
sny dzień. 

Wielkimi brawami nagrodzić 
należy zaangażowanie rodziców, poświę-
cony czas i wspaniały występ. Najlepszą 
nagrodą dla rodziców był uśmiech dzieci, 
który gościł na twarzach przedszkola-

ków przez cały dzień. Szkoda, że Dzień 
Dziecka jest tylko raz w roku. 

W przedstawieniu udział wzięli: Chó-
rek – Małgorzata Mikulska, Baj – Ole-
xandr Latushkin, Jaś – Renata Wacho-
wicz, Małgosia – Renata Surma-Maślanka, 
Woźny – Remigiusz Fijołek, Baba Jaga – 
Marta Kotlińska, Zła Królowa – Joanna 
Okulska, Krasnoludki: Gapcio – Mał-
gorzata Wiśniewska, Mędrek – Diana 
Kłos-Latushkin, Nieśmiałek – Agnieszka 
Chruścińska, Wróżka Fantazja – Alicja 
Tobera.

Życzymy kolejnych wspaniałych wy-
stępów, na które czekamy z niecierpli-
wością!

tekst: kinGa GoraJ

Foto: iB

Dzieci – dzieciom wystawiły calineczkę 
We wtorek, 5 czerwca 2018 roku, w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Ba-
bice miało miejsce niezwykłe wydarzenie: 
dzieci z grupy VI „Stokrotki” z Przed-
szkola w Bliznem Jasińskiego wystawiły 
bajkę pt. „Calineczka”. Przedstawienie 
odbyło się w ramach przedszkolnej akcji 

„Dzieci-dzieciom” i było adresowane do 
wszystkich świętujących Dzień Dziecka 
w naszej gminie. Widownia zapełniła się 
prawie do ostatniego miejsca, a emocje 
na scenie przed odsłonięciem kotary się-
gały zenitu. Mali aktorzy z bliźnieńskiego 
przedszkola z zaangażowaniem wcielili 

się w role: Calineczki, duszków kwiato-
wych, ropuszek i żabek, myszek, chra-
bąszczy, pająków, jaskółki i kreta. Dzieci 
przedstawiły opowieść według kultowej 
baśni H. Ch. Andersena. W przedstawie-
niu nie zabrakło tańca i śpiewu, efektów 
świetlnych i wizualnych.  Po zakończeniu 
bajki owacje widowni nie miały końca, 
a na twarzach naszych małych artystów 
pojawiły się uśmiechy pełne dumy.  

My, grupa  „Stokrotki”, pragniemy po-
dziękować za zaangażowanie i wsparcie: 
rodzicom, nauczycielom, personelowi 
przedszkola oraz pracownikom Domu 
Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli 
za możliwość wystawienia bajki na praw-
dziwej cenie. To doświadczenie z pewno-
ścią zostanie w pamięci dzieci na długo.    

tekst: JuLia wieLGat

Foto: GB
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stanisławów – razem w dniu Przyjaciela
dzień Przyjaciela to najlepszy moment na spędzanie wolnego czasu z najbliższymi. A najbli-
żej nas mieszkają wiadomo – sąsiedzi. 

O tym, jak ważne w życiu są dobre sąsiedzkie relacje wiedzą 
mieszkańcy Stanisławowa, którzy 9 czerwca – w Dniu Przyja-
ciela – postanowili spotkać się, aby wspólnie spędzić ten czas.

Pogoda dopisała wyśmienicie i upalny sobotni wieczór 
mieszkańcy spędzili w lokalnym, uroczym Biker Pubie śpie-
wając i tańcząc do późna. Wielopokoleniowa integracja wypa-
dła doskonale, a piknikowa, luźna formuła pomogła przeła-
mać tremę tym najbardziej nieśmiałym.  

Sołtys Stanisławowa Urszula Świątek wraz z zaprzyjaź-
nionymi mieszkańcami przygotowała swojską ucztę, która 
wszystkim przypadła do gustu. Tradycyjny chleb ze smalcem 
i ogórkiem, kiełbaski i kaszanki z rusztu, różnorodne przeką-
ski szybko znalazły amatorów. 

Do tańca przygrywał zespół muzyczny, przypominając stare 
przeboje, a najmłodsi mieli wiele uciechy z animatorką, która 
zadbała o dobrą zabawę. Radosny i beztroski nastrój unosił 

się w powietrzu. Życzymy mieszkańcom Stanisławowa wielu 
przyjaźni sąsiedzkich, uśmiechu i radości!

tekst/Foto: iB

Microphone 
Star
14 maja w Bielańskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej odbył 
się finałowy koncert „Microphone Star”. 
Organizatorem imprezy była Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Dwu-
języcznymi im. Lotników Amerykańskich 
w Warszawie. Miło nam poinformować, 
że duet reprezentujący Szkołę Podstawową 
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, 
Kaja Baszyńska i  Pola Radoń, zajął  
1. miejsce. Gratulujemy!

tekst/Foto: s.p. w starych BaBicach



28 gazeta BaBicKa czerwIec 2018

kultura

Majowo-czerwcowe wydarzenia 
biblioteczne
Biblioteka to przyjazne miejsce, w któ-
rym dziecko może przyjemnie spędzić 
czas. Chcemy zachęcić dzieci do czytania 
książek, a poprzez warsztaty nauczyć kre-
atywnego spędzania wolnego czasu. Cykl 
majowych zajęć zakończyliśmy 22 maja 
warsztatami prezentów dla mam z oka-
zji przypadającego w maju ich święta. 
W trakcie spotkania  dzieci wysłuchały 
opowiadania z cyklu książek o Mamie 
Mu, a potem zabrały się za wykonywa-
nie serduszkowych laurek.

Czerwcowe zajęcia literacko-pla-
styczne rozpoczęliśmy od włączenia się 
do  obchodów XVII Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom pod hasłem 
„Czytanie łączy”. W dniach 4-8 czerwca, 
codziennie o godz. 17.00 czytaliśmy i wy-
konywaliśmy portret innego bohatera, 
wśród których znaleźli się m.in.: Miś 
Uszatek, Koziołek Matołek, Muminki, 
Reksio oraz Bolek i Lolek – postaci z dzie-
ciństwa naszych rodziców i dziadków. 
Czerwcowy cykl zajęć zakończyliśmy 19 
czerwca warsztatami prezentów dla na-
szych tatusiów z okazji ich święta. Dzieci 
wykonywały ogromne, kolorowe, pierza-
ste, unikalne muchy.

Biblioteka z myślą o dorosłych czy-
telnikach rusza 5 czerwca z comiesięcz-
nym cyklem zajęć pod hasłem „robótki 
zręczne”. Są to niezwykle relaksujące 
zajęcia i miły sposób na spędzenie wol-
nego czasu. Projektowanie i tworzenie 
nowych, ciekawych wzorów rozwija na-
szą kreatywność, pozwala na stworzenie 

niezwykle oryginalnych ozdób i upomin-
ków dla najbliższych. Cykl warsztatów roz-
poczęliśmy od wykonywania etykiet na 
słoiczki. W planach mamy również m.in. 
lampiony robione metodą decupage, wła-
snoręcznie wykonany przepiśnik (notes 

na przepisy kulinarne ;) ) czy róże z kre-
piny. Zapraszamy do zrobienia czegoś dla 
siebie i z myślą o sobie w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca, godz. 10.00.

Czerwiec to również inauguracja bi-
bliotecznych spotkań z  autorami, 
14 czerwca mieliśmy przyjemność go-
ścić panią sinolog Agnieszkę Putkiewicz. 
Wspólnie mogliśmy odbyć magiczną po-
dróż po Chinach, podczas której wysłu-
chaliśmy opowieści o parzeniu herbaty, 
uczyliśmy się pozdrawiać i przedstawiać 
w języku chińskim. Dziękujemy za wspól-
nie spędzony wieczór z biblioteką.

Do korzystania z oferty kulturalnej bi-
blioteki zapraszamy wszystkich Państwa 
– zarówno naszych czytelników, jak rów-
nież osoby niezapisane. Podczas warsz-
tatów wszystkie materiały plastyczne za-
pewnia biblioteka. 

tekst: urszuLa hoczyk

Foto: ak
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XXVi Powiatowy Konkurs Muzyczny 
„Stare Babice 2018”
za nami 26. edycja Powiatowego konkursu 
muzycznego „Stare Babice 2018”. od ćwierć 
wieku do Starych Babic przyjeżdżają młodzi 
muzycy, uczący się gry na klasycznych instru-
mentach muzycznych z ognisk i szkół muzycz-
nych oraz z instytucji kultury, działających na 
terenie Powiatu warszawskiego zachodniego. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 
prawie siedemdziesięciu młodych arty-
stów z pięciu placówek: Szkoły Muzycz-
nej Yamaha z Izabelina, Prywatnej Szkoły 
Muzycznej I-st. z Izabelina, Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Edwina Kowalika 
w Laskach, Studia Muzycznego i Prywat-
nej Szkoły Muzycznej I-st. ze Starych Ba-
bic. Po dwudniowych przesłuchaniach, 
które odbyły się sali koncertowej im. Kazi-
mierza Wiłkomirskiego w Sz.P. w Starych 
Babicach wyłoniono 18 laureatów. Przy-
znano 18 nagród i wyróżnień. Najmłodszy 
uczestnik tegorocznego konkursu – pia-
nista Konstanty Rolewski – miał cztery 
lata. Młodzi artyści wystąpili na koncercie 
laureatów, który odbył się w sali koncer-
towej S.P. w Koczargach Starych. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
i upominki, ufundowane przez władze 
Gminy Stare Babice, oraz Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Po koncercie 
wykonano pamiątkowe zdjęcie. Babicki 
konkurs muzyczny jest wstępem do roz-

poczynającego się rów-
nież w Starych Babicach 
Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina”.

Oto lista laureatów 
głównych nagród:
I miejsce zajęli: Kazi-
mierz Łotowski – for-
tepian; Helena Łuka-
sik – fortepian. Julian 
Zdaniewicz – skrzypce.  
II miejsce: Julia Jach 
– fortepian; Zuzanna 
Kowalczuk – fortepian. 
III miejsce: Julia Żu-
kowska – fortepian; 
duet fletowy: Julia Stąsiek, Adam Go-
dzimirski.Patronaty honorowe: Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. 
Organizatorzy: Studio Muzyczne i Pry-
watna Szkoła Muzyczna w Starych Ba-
bicach ul. Polna 40. Współorganizatorzy:  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego, Gmina Stare Babice, Towa-
rzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłko-
mirskiego, Szkoła Podstawowa w Starych 
Babicach, Szkoła Podstawowa w Koczar-
gach Starych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie: www.wilkomirski.org.pl

tekst/Foto: ak
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wianki w Bliznem 2018
tradycyjne wianki w Bliznem jasińskiego po raz kolejny 
zebrały mieszkańców i sympatyków Gminy Stare Babice, 
zachęciły do wspólnej zabawy i spędzenia czasu w sąsiedz-
kim gronie. 
16 czerwca 2018 r. obszar przy ulicy Ko-
ściuszki w Bliznem Jasińskiego zamienił 
się w plac zabaw i teren integracyjny, gdzie 
na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. 
Imprezę otworzył zastępca wójta Gminy 
Stare Babice Marcin Zając wraz z sołtys 
i radnymi wsi Blizne Jasińskiego Ewą 

Kawczyńską, sołtysem wsi Blizne Jasiń-
skiego Krzysztofem Wąsikowskim i rad-
nym Leszkiem Poborczykiem. 

Na scenie każdy znalazł coś dla siebie: 
tańce prezentowały przedszkolaki  z miej-
scowego przedszkola, występowali też 
młodzi artyści Amelka Dubaj i Iwo Bo-
dył, tańce towarzyskie prezentowali tan-
cerze ze szkoły tańca Rising Stars. Mu-
zykę prezentowały też zespoły Bębnij 
i Babi Capella. Jak zawsze, największym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs 
ciast, których różnorodność przypra-
wiała o zawrót głowy. 

Najmłodsi wiele uciechy mieli podczas 
warsztatów, malowania buziek i zabawy 
na dmuchanej zjeżdżalni.   Każdy mógł 
poczęstować się pyszną kiełbaską z grilla. 

Mieszkańcy wspaniale bawili się przy 
muzyce tanecznej granej przez DJ Maysa, 

a gwiazda wieczoru – zespół Stonehenge 
– podbił publiczność muzyką na najwyż-
szym poziomie, wiedzą i anegdotami o jej 
korzeniach oraz umiejętnością rozbawie-
nia widzów. 

Wieczór uwieńczony został puszcze-
niem tradycyjnego wianka na wodę oraz 
przepięknym pokazem fajerwerków, które 
rozświetliły wieczorne niebo na powita-
nie lata. 

Do zobaczenia za rok!
tekst/Foto: iB

po raz trzeci ruszyła Scena 
Letnia w Starych Babicach
w sobotę 16 czerwca mieszkańcy gminy spotkali się 
w parku gminnym w Starych Babicach, aby wspólnie 
uczestniczyć w pierwszym wydarzeniu Sceny Letniej 2018. 
Przybyłych powitali Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek oraz prezes fun-
dacji „Na przekór” Hanna Domańska.

Nadchodzący sezon letni zainaugurowany 
został wspaniałym koncertem „Do nieba z cy-
ganami” zespołu Romanca, prezentującym 
najpiękniejsze cygańskie ballady i romanse. 

W klimat ciepłego letniego wieczoru ideal-
nie wpisał się rześki, owocowy poczęstunek 
przygotowany przez firmę Bukat, a w cygań-
skie rytmy, przygotowany przez kuchnię ze 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, 
aromatyczny, romski gulasz, którym chęt-
nie posilili się uczestnicy imprezy.

Zwieńczeniem wieczoru był mistyczny 
pokaz Teatru Ognia Widmo, który o za-
chodzie słońca zaprezentował magię i ta-
niec płomieni.

Następnego dnia swoje pierwsze wy-
darzenie na Scenie Letniej mieli naj-
młodsi. Teatr Katarynka przedstawił 
niezwykle pouczające przedstawienie na 
temat bezpieczeństwa pt. „W miejskiej 
dżungli”. Po spektaklu najmłodsi wzięli 
udział w warsztatach i animacjach, a po-
kaz wielkich mydlanych baniek w promie-
niach słońca przy pięknej muzyce ujął za 
serce i oczarował wszystkich uczestników.

Zapraszamy serdecznie na kolejne wy-
darzenia w ramach Sceny Letniej!

tekst/Foto: iB
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Kreatywnie i artystycznie w pracowniach 
domu kultury Stare Babice!
Od maja w Domu Kultury Stare Babice 
odbywają się indywidualne zajęcia 
gry na instrumentach: pianinie,  gi-
tarze i  perkusji dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 

Niezwykłym powodzeniem cieszą się 
zajęcia wokalne. W  majowych prze-
słuchaniach uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób. Na czerwcowe warsztaty wokalne 
zapisało się sporo osób i stworzyliśmy kil-
ka grup wiekowych. Kolejne przesłucha-
nia do studia wokalnego Domu Kultury 
Stare Babice odbędą się we wrześniu.

W pracowniach Domu Kultury odby-
wają się także inne zajęcia. Warsztaty 
rzeźbiarskie to zabawa z  gliną, gip-
sem, drutem, papierem i farbami. Przy-
nosi ona niesamowite efekty. W wakacje 
planujemy także warsztaty rzeźbiarskie 
dla dzieci.

Warsztat rysunku pt. „Kolor czerni 
i bieli” przypadł uczestnikom do gustu 
i  dlatego wkrótce planujemy kolejne, 
chociaż tym razem bardziej malarskie 
niż rysunkowe. Odpłatne dwugodzinne 
warsztaty malarskie dla dorosłych 
pt. „Kolory koloru” odbędą się we wto-
rek 3 lipca br. w godz. 18:00-20:00. Za-
praszamy!

Od 12 czerwca br. odbywają się 
w  Domu Kultury zajęcia ceramiczne 
dla dorosłych. Pracownia artystyczna 
w  Domu Kultury posiada swój własny 
piec ceramiczny, tak więc prace będą 
wypalane na miejscu. Zajęcia będą kon-
tynuowane w wakacje. Już wkrótce uru-
chomione zostaną także zapisy na zajęcia 
ceramiczne dla dzieci w lipcu i sierpniu. 
Od września planujemy ponowne nabo-
ry do różnych grup wiekowych.

Zaczęliśmy także naukę gry w  sza-
chy dla najmłodszych pt. Przedszkole 
szachowe (dla dzieci w wieku 4-6 lat). 
W  ramach współpracy ze szkołą Chess 
For Kids planujemy od września zajęcia 
szachowe dla różnych grup wiekowych.

W  ostatnich dniach czerwca mamy 
niezwykłe warsztaty układania 
kostki Rubika dla dzieci, młodzieży 
i  dorosłych. Od września powstanie 
w  Domu Kultury pierwsza w  okolicy 
szkoła speedcubingu, czyli układanie 
kostki Rubika na czas.  

W  czwartek 28 czerwca br. o  godz. 
18:00 zapraszamy na warsztaty two-
rzenia biżuterii z  płatków tkanin. 
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci 
(6 lat+), młodzieży i dorosłych. Będzie-
my tworzyć niepowtarzalne broszki 
i opaski wyjątkową techniką.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć i warsztatów w Domu Kultury Sta-

re Babice znajdują się na stronie www.
domkultury-starebabice.pl oraz na Face-
booku. Na wszystkie zajęcia obowiązują 
zapisy mailowe na adres zapisy@domkul-
tury-starebabice.pl lub telefoniczne pod 
numerem 22 487 18 70.

tekst: pn

Foto: DksB

dom kultury
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konkurs na logo Domu kultury 
Stare Babice rozstrzygnięty!

Na początku maja br. dom 
kultury Stare Babice ogłosił 
konkurs na swoje logo. 
Konkurs został zamieszczony na por-
talu internetowym, który profesjo-
nalnie zajmuje się przeprowadzaniem 
konkursów graficznych online. Zare-
jestrowani na portalu graficy z całej 
Polski anonimowo nadsyłali propozy-
cje projektów.

Wpłynęło ponad 300 prac. Nadesłane 
projekty były bardzo różnorodne i cie-
kawe. Poszukiwaliśmy wyjątkowego, no-
woczesnego logo, które kolorystycznie 
i graficznie będzie najbardziej interesu-
jące. Wstępnej selekcji dokonali pracow-
nicy Domu Kultury Stare Babice. Do fi-
nałowej rundy konkursu weszły cztery 
projekty a ostateczną decyzję podjęła 

komisja z Wójtem Gminy Stare Babice 
Krzysztofem Turkiem na czele. Wybór 
nie był łatwy. Komisja po naradzie, wy-
brała logo w drodze głosowania. Osta-
tecznie zwycięzcą konkursu został nie-
zwykle oryginalny znak składający się 
z sygnetu i napisu. Twórcą loga jest Pan 
Piotr Daśko z Pomorza. 

tekst: pn

Foto: DksB
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Migawki z domu kultury

Na terenie naszej gminy ob-
chody międzynarodowego 
dnia dziecka trwały kilka 
dni i odbywały się w wielu 
miejscach. 
Dom Kultury zaprosił widzów do Sali 
Widowiskowej na bezpłatne przedsta-
wienie – zaproponował najmłodszym 
widzom w  dniu ich święta barwny 
i  rozśpiewany spektakl „Awanturka 
z  leśnego podwórka”. Historia głod-
nego liska wciągnęła dzieci bez reszty, 
kibicowały bohaterskiemu Jeżykowi 
i niezwykle łakomej Gąsce Pralince, 
zakochanemu po uszy, romantycznemu 
Zajączkowi, który po wielu perypetiach 
zdobył wreszcie serce baletnicy Zaję-
czycy. Jak to zwykle w bajkach bywa, 
przemycone zostały tu treści dydak-
tyczne – mali widzowie przyglądając się 
perypetiom postaci, mogli nauczyć się, 
jak podejmować w życiu właściwe wy-
bory, czynić dobro i szanować innych.

Reżyserką i jedną z aktorek byla Ka-
tarzyna Słomska. Na scenie towarzyszyli 
jej Emilia Sulej i Paweł Wiśniewski; sce-
nografię stworzyła Mirosława Morawska.

Zainteresowanie spektaklem było 
tak duże, że organizatorzy postano-
wili zorganizować dodatkowe przed-
stawienie o godzinie 16.00. Na poże-
gnanie każde dziecko otrzymało słodki 
upominek. 

tekst/Foto: ak
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mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej to niezmiennie wiel-
kie święto miłośników futbolu i magiczny czas nie tylko 
męskich marzeń, zaklinania rzeczywistości i mierzenia się 
z realnym piłkarskim życiem… jakie są drużyny, z którymi 
spotka się nasza kadra narodowa pytam prezesa klubu pił-
karskiego Naprzód Stare  Babice, konrada Paziewskiego.

Gazeta Babicka: Panie prezesie, jak 
scharakteryzowałby Pan naszą kadrę na-
rodową? 

Konrad Paziewski: Mamy wiele in-
dywidualności w  zespole, są to ludzie 
pewni swojej wartości. Łączy ich cha-
ryzmatyczny lider. Drużyna gra futbol, 
w  którym dobrze rozłożone są akcenty 
między grą w ataku, a grą w defensywie

G.B.: Proszę krótko scharakteryzować 
drużyny, z którymi spotkamy się w grupie.

K.P.: Generalnie wszystkie drużyny, 
które zakwalifikowały się do Mistrzostw 
Świata są silne,  dobre technicznie i  tak-
tycznie.

Senegal to niewygodny rywal dla każ-
dej drużyny. Mają dobrą technikę, są silni 
fizycznie. Czasy żywiołowo i niefrasobli-
wie grających drużyn z Afryki już minęły.

Kolumbia gra nienagannie tech-
nicznie; to zespół grający po europej-
sku, nie ukrywajmy – jest bardzo trud-
nym rywalem.   

Japonia charakteryzuje się świetną 
grą zespołową, dyscypliną, dobrym przy-
gotowaniem fizycznym, ale chyba jednak 
to drużyna z najmniejszym potencjałem 
w naszej grupie. 

G.B.: Jakie wyniki pan obstawia?
K.P.: Wyników nie prognozuję. Wła-

śnie dlatego piłka jest wspaniała, że 
wszystko może się zdarzyć. W fazie gru-
powej nie należy spodziewać się fajer-
werków – ani ofensywnej, ani otwartej 
gry. Oczekuję dbałości o  grę obronną, 
ostrożności i  cierpliwości w  grze ofen-
sywnej. W ostatniej fazie gier grupowych 
gra może stać się bardziej otwarta, gdyż 

drużyny grające o wszystko mogą podjąć 
większe ryzyko. 

G.B.: Co będzie się działo po fazie gru-
powej?

K.P.: Po wyjściu z  grupy zaczyna się 
jakby drugi turniej – od meczu do meczu, 
a każdy o wszystko. Tutaj trudno cokol-
wiek przewidywać. Mecze na tym etapie 
charakteryzuje dyscyplina w grze, takty-
ka, minimalizowanie ryzyka. 

G.B.: Jak scharakteryzowałby Pan 
obecnego trenera? Które jego cechy sta-
nowią o sile zespołu? W czym wyróżnia 
się ten trener pozytywnie w stosunku do 
swoich poprzedników?

K.P.: Trener Adam Nawałka to per-
fekcjonista dbający o  wszystkie detale 
i aspekty przygotowania drużyny. W fut-
bolu na najwyższym poziomie mecze 
rozstrzygają się właśnie w  detalach. To 
go chyba najbardziej różni od poprzed-
ników. Miałem okazję poznać trenera 
Nawałkę podczas obozu mojego klubu 
w Rytrze, bodaj w 2004 roku. On był tam 
z Sandecją Nowy Sącz. Przelotne rozmo-
wy to były rzeczowe wymiany poglą-
dów. Był otwarty, bezpośredni, a przede 
wszystkim pewny tego, co i jak robi. 

rozMawiała: ak

Foto: JoLanta pieńkowska

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 
w Sali widowiskowej domu kultury



36 gazeta BaBicKa czerwIec 2018

bezpieczna gmina

sezon rowerowy w pełni – bądźcie ostrożni!!!
Aktywność rowerowa to wspaniały pomysł na spędzanie wolnego czasu i doskonała alter-
natywa dla innych środków transportu. Pod warunkiem, że zadba się o bezpieczeństwo.

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące porusza-
nia się rowerzystów, z którymi powinien zapoznać się każdy 
z uczestników ruchu drogowego. 

Tylko rowerzysta może jechać po drodze dla rowerów. Pie-
szy, samochód, ani motorower czy motocykl nie mogą się tam 
poruszać. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów – rowerzysta jedzie 
pasem ruchu dla rowerów albo jezdnią. Chodnikiem tylko w wy-
jątkowych przypadkach. 

JEZDNIA – do jeżdżenia, CHODNIK – do chodzenia, DROGA 
DLA ROWERÓW  – tylko dla rowerzystów; 

pas BUS – przeznaczony jest tylko dla autobusów i trolej-
busów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz 
osób na regularnych liniach.

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW – powierzchnia jezdni 
lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzy-
stów, na której cykliści mają pierwszeństwo – nie znaczy to, 
że można na nich szarżować. 

Na przejazdach obowiązuje, tak jak wszędzie na drogach 
publicznych, zasada ograniczonego zaufania oraz szczególnej 
ostrożności. Pozwól się dostrzec kierowcy samochodu i tym sa-
mym daj mu szansę na ustąpienie ci pierwszeństwa.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – to nie przejazd dla rowerzy-
stów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przej-
ściu dla pieszych zejdź z roweru i przeprowadzić go po pasach.

Wyposażenie obowiązkowe roweru:
• Lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umiesz-

czona z przodu.
• Sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie.
• Lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może 

być światło migające).

• Światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, 
w kształcie innym niż trójkąt.

• Przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny 
lub nożny.

Więcej szczegółów na temat bezpieczeństwa rowerzystów 
znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji w zakładce „Aktualności”. 
www.wrd.policja.waw.pl/wrd/aktualnosci.

opr. iB
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Debata społeczna o bezpieczeństwie w gminie
realizując zadanie jakim jest zacieśnianie współpracy ze 
społecznością lokalną Policjanci z komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu warszawskiego z siedzibą w Starych 
Babicach, zaprosili mieszkańców do udziału w debacie spo-
łecznej, która odbyła się 12 czerwca 2018 r. w sali konferen-
cyjnej urzędu Gminy Stare Babice. 

Celem spotkania było zdiagnozowanie 
i określenie potrzeb związanych z zagro-
żeniami bezpieczeństwa mieszkańców, 
wymagających podjęcia działań prewen-
cyjnych przez Policję bądź inne pod-
mioty odpowiedzialne za utrzymanie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Debatę prowadził nadkomisarz Ro-
bert Knap – Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KPPPWZ, a na pytania uczestników 
odpowiadali Komendant Powiatowy Po-
licji dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego z s. w Starych Babicach młodszy 
inspektor Tomasz Dałek oraz Naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego KPP-
PWZ podinspektor Dariusz Stepczyński.  

W spotkaniu udział wziął zastępca 
wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, 
komendant Straży Gminnej Leszek Gra-
bowski, radni, sołtysi oraz licznie przy-
byli mieszkańcy.

Debata była bardzo żywiołowa, 
uczestnicy chętnie poruszali ważne te-
maty bezpieczeństwa w naszej gminie, 
problemy swoich miejscowości i zada-
wali liczne pytania.

Jak zapewniał Komendant, staty-
stycznie w gminie jest coraz bezpiecz-
niej, mieszkańcy jednak zgłaszali  liczne, 
bieżące sprawy, które nurtują i powo-
dują obawy, m.in. niedawne wydarze-
nia z udziałem agresywnych, nietrzeź-

wych osób na osiedlu w Latchorzewie, 
problemy z osobami nietrzeźwymi, które 
gromadzą się wieczorami w wielu miej-
scach gminy, zachowują się głośno i de-
wastują elementy infrastruktury (la-
tarnie, ławki, przystanki, ogrodzenia). 
Zgłoszono też problemy z uciążliwym od-
głosem wystrzałów w Koczargach, nie-
prawidłowym i niebezpiecznym parko-
waniem i zatrzymywaniem aut w okolicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bo-
rzęcinie Dużym,  znaczne przekroczenia 
prędkości na wielu ulicach, np. Hubala 
Dobrzańskiego, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, głośne i agresywne zabawy na 
Polanie w Lipkowie. Poruszono też te-
mat monitoringu w kontekście ostat-
nich włamań i kradzieży. 

Zgłaszane uwagi dotyczyły również 
problemów z dodzwonieniem się na nu-
mer telefonu Komendy oraz zbyt długi 
czas oczekiwania na przyjazd załogi.

Wszystkie sprawy mieszkańców zo-
stały przez Komendanta zanotowane, 
zostaną zweryfikowane oraz miejmy na-
dzieję szybko i skutecznie zakończone. 

Przy okazji spotkania przybliżone zo-
stały zasady działania aplikacji „Moja 
Komenda”, usługi „Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa” oraz przydatnej 
funkcji „Twój Dzielnicowy”. Ze wszyst-
kimi wirtualnymi rozwiązaniami, mają-
cymi wspierać pracę Policjantów i uła-
twiać kontakt zapoznać się można na 
stronie internetowej www.kppbabice.
policja.waw.pl.

tekst/Foto: iB
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Leniwi urzędnicy czy obiektywne trudności?
Poruszając się po naszej gminie, widzimy pewne niedocią-
gnięcia, palące potrzeby – na ulicy Sportowej problemy 
z kanalizacją, korki na warszawskiej. Są tacy mieszkańcy, 
którzy rozmawiają o zauważonych problemach ze znajo-
mymi, inni mobilizują się, by uczestniczyć w zebraniach 
wiejskich i tu zgłaszają wnioski o interwencję gminy, inni 
dołączają do sesji rady Gminy i tu zabierają głos. jednak 
przeciętny człowiek – zapracowany i zagoniony – ma z góry 
wyrobione zdanie na temat opieszałości urzędów. tyle 
powinno się zrobić, a dzieje się tak niewiele!

Ile w tej opinii prawdy? Jaka jest rzeczy-
wistość? Rozmawiam z kierownikiem Re-
feratu Inwestycji Urzędu Gminy Stare Ba-
bice – Pawłem Błażejewskim.

– Jako użytkownik ulicy Południo-
wej obserwuję korki, w których tkwią 
kierowcy codziennie rano i po południu 
przy ulicy Południowej i próbujący wy-
dostać się na ulicę Warszawską. Czy nie 
można by po prostu zrobić tu ronda?

– Ależ oczywiście, trzeba po prostu 
zrobić tu rondo. To zupełnie jasne. 

– Wyczuwam jakieś ale…
– Proszę wyobrazić sobie, że pierwsze 

rozmowy i wizje na takie rozwiązanie ko-
munikacyjne miały miejsce już w 2013 
roku kiedy to przygotowywana była kon-

cepcja budowy nowego gimnazjum w Zie-
lonkach Parceli a Departament Infra-
struktury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego narzucił 
wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulicy 
Warszawskiej i ul. Południowej w Zielon-
kach-Parceli. Sprawa toczy się do dziś.

– Czyli jednak niewydajni urzędnicy?
– No nie! Jak zawsze, diabeł tkwi 

w szczegółach: procedurach, przepisach, 
aktach własności itd.

– Poprosimy o konkrety – najlepiej 
w pigułce.

Po pierwsze trzeba wiedzieć, że drogi 
na naszym terenie znajdują się w rękach 
różnych właścicieli, co skutkuje tym, kto 
podejmuje o nich decyzje i wykłada fun-

dusze na inwestycje. Mamy drogi woje-
wódzkie, powiatowe i gminne. Skrzyżo-
wanie o którym mowa jest połączeniem 
drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej 
a inwestycję będzie prowadzić gmina. Tu 
znajduje się pierwsza trudność – trzeba 
przygotować i uzgodnić przez Zarządy 
poszczególnych dróg porozumienia, za-

dla mieszkańca
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Plac zabaw w klaudynie otwarty!
W środę 30 maja 2018 r., na 15 dni przed terminem, oficjalnie 
otwarto plac zabaw w Klaudynie. Na ten uroczysty moment 
licznie przybyli mieszkańcy Klaudyna wraz ze swoimi pocie-
chami oraz zastępca wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. 
Plac bardzo się spodobał, a najmłodsi od razu okupili wszystkie 

dostępne atrakcje. Na uczestników czekała również animatorka 
zabaw dziecięcych oraz owocowy poczęstunek. Zapraszamy 
rodziców na plac zabaw w Klaudynie – u zbiegu ulic Lutosław-
skiego i Szymanowskiego.

tekst/ Foto: pk

kresy działań oraz to, kto i w jakich wiel-
kościach znajdzie środki na inwestycję. 

Kolejnym etapem jest wybór projek-
tanta w drodze konkursu ofert albo w for-
mule przetargowej. Niestety, nie zawsze 
są chętni do podjęcia się takiego zada-
nia. Ale już, na szczęście, ten drugi krok 
mamy za sobą. Teraz należy uzgodnić 
projekt. Wiąże się to z planem wykupu 
okolicznych działek od obecnych właści-
cieli, zaplanowaniem i uzyskaniem zgód 
odpowiednich jednostek na przebudowę 
usytuowanej na tym terenie infrastruk-
tury technicznej, takiej jak instalacje 
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, ga-
zowe. Prywatni właściciele okolicznych 
działek niejednokrotnie mają inną wi-
zję zagospodarowania swojego terenu 
niż ma gmina. Często negocjacje co do 
odkupienia gruntu ciągną się długi czas. 
Gmina stara się nie sięgać po środki przy-

musu, które przysługują jej na mocy tzw. 
specustawy (ZRID – Ustawa z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych). Wolimy 
po prostu dojść do porozumienia. Nego-
cjacje z właścicielami działek niejedno-
krotnie skutkują zmianami projektów. 
To znowu zabiera czas. 

Następne zadanie na drodze do bu-
dowy rzeczonego ronda to sprawa uzy-
skania zgody od Mazowieckiego Konser-
watora Zabytków, bo inwestycja sąsiaduje 
z   cennym parkiem przy pałacu w Zie-
lonkach-Parceli, tuż obok znajduje się 
zabytkowa kapliczka, wymagająca pro-
fesjonalnego przesunięcia, które będzie 
niezbędne podczas budowy ronda. Każda 
poprawka w projekcie budowy wniesiona 
przez Konserwatora skutkuje konieczno-
ścią powrotu do wcześniej uzyskanych 

zgód w kolejnych jednostkach admini-
stracyjnych (Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiato-
wych, PGE, czyli elektrownia, Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Ba-
bice (kanalizacja i wodociągi). A czas pły-
nie…. Mogę przytoczyć daty kolejnych 
etapów, ale chyba bym Państwa zanu-
dził… Najważniejsze jest to, że po kilku-
letnim okresie niewidocznej dla miesz-
kańca pracy biurowej, do końca tego 
roku powinniśmy zakończyć przygoto-
wanie dokumentacji technicznej z po-
zwoleniem na budowę, co pozwoli przy-
gotować plan finansowy z pozostałymi 
stronami i ogłoszenie przetargu na wy-
bór wykonawcy.

– Życzę w takim razie powodzenia 
i trzymam kciuki.

– Dziękuję!
rozMowa/Foto: ak
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czego uczą się rodzice?
my rodzice niestety nie zawsze umiemy się dogadać z wła-
snymi dziećmi. Nie rozumiemy, dlaczego nas nie słuchają 
i dlaczego czasem tak trudne jest codzienne funkcjonowa-
nie. o tym jak lepiej komunikować się z dziećmi w duchu 
Pozytywnej dyscypliny uczymy się na warsztatach organi-
zowanych przez Fundację Nasze Szczęścia i dofinansowa-
nych z Gminy Stare Babice.
Pierwszy wiosenny cykl warsztatów 
pokazał, jak duże jest zapotrzebowa-
nie na taką szkołę dla rodziców. Na 
spotkanie wprowadzające w  kwietniu 
przyszło blisko 50 osób – mówi Ola 
Zakrzewska, certyfikowana edukator-
ka Pozytywnej Dyscypliny, prowadząca 
szkolenie w  Klubie Mieszkańca. Cykl 
obejmował 8 sesji, podczas których ro-
dzice poznawali różne techniki metody 
wychowawczej, opartej na wzajemnym 
szacunku i  wspólnym szukaniu kon-
struktywnych rozwiązań w  codzien-
nych sytuacjach. Uczyliśmy się na 
nowo porozumiewać z naszymi dziećmi  
i kontrolować emocje. Było trochę teorii 
i jeszcze więcej ćwiczeń.

Rodzice uczyli się właściwie całkiem 
nowego języka komunikacji ze swoimi 
dziećmi. Aby zrozumieć sens tej nauki, 
mieli na przykład za zadanie wcielić 
się w  rolę dziecka i  słuchać surowych 
komunikatów wygłaszanych przez do-
rosłych, stojących na krzesłach. Mieli 
poczuć to, co czuje dziecko ukarane za 
jakieś przewinienie lub zastanowić się, 
jak na dłuższą metę działa nagradzanie 
lub chwalenie – częste metody stosowa-
ne, by zmotywować do tzw. „grzeczne-
go zachowania”. Były też wspomnienia 

z dzieciństwa, burze mózgów na temat 
ważnych kompetencji życiowych oraz 
dużo rozmów o wyzwaniach współcze-
snego rodzicielstwa i  tego, jak reaguje-
my w różnych trudnych sytuacjach.

W  warsztatach najbardziej podoba-
ło mi się to, że uczyliśmy się od siebie 
nawzajem – mówi Iza 
Borowa, jedna z uczest-
niczek wiosennego 
kursu Pozytywnej Dys-
cypliny. Jestem w  tej 
chwili mamą dwulet-
niej córeczki i  bardzo 
wiele dowiedziałam 
się o  tym, jak budować 
jeszcze cieplejszą więź 
z  moim dzieckiem. Sły-
szałam historie innych 
uczestników warszta-
tów i  czerpałam z  ich 
doświadczeń. Uczyłam 
się też, jak być uprzej-
mą i stanowczą w naszych codziennych 
chwilach razem i jak unikać nadużywa-
nia rodzicielskiego „nie” oraz jak radzić 
sobie w chwilach złości u dziecka. 

Ze względu na duże zainteresowanie 
tematem Pozytywnej Dyscypliny, Fun-
dacja Nasze Szczęścia już myśli o zorga-

nizowaniu kolejnego cyklu, tym razem 
jesienią. Warto skorzystać z  kolejnej 
okazji do nauki tego, jak jeszcze lepiej 
komunikować się z  rodziną. Więcej in-
formacji na stronie www.fundacjana-
szeszczescia.pl.

tekst/Foto: karina GryGieLska

Klasy dwujęzyczne w szkole w Starych Babicach
od 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach rusza kształcenie w klasach dwujęzycznych.
Oznacza to, że nauczanie jest prowadzone 
w dwóch językach: polskim oraz obcym no-
wożytnym będącym drugim językiem na-
uczania, przy czym prowadzone w dwóch 
językach są co najmniej dwa zajęcia eduka-
cyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język 
polski, część historii dotyczącą historii Pol-
ski i część geografii dotyczącą geografii Pol-
ski, w tym co najmniej jedne zajęcia eduka-
cyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: 

biologię, chemię, fizykę, część geografii od-
noszącą się do geografii ogólnej, część hi-
storii odnoszącą się do historii powszechnej 
lub matematykę. Zgodnie z obowiązującym 
prawem oddziały dwujęzyczne mogą być 
tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 
VI, którzy są zainteresowani kształce-
niem w oddziale dwujęzycznym do wzię-
cia udziału w rekrutacji. 

Do klasy dwujęzycznej będą przyjmo-
wani w pierwszej kolejności uczniowie tejże 
szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie 
promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozy-
tywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji 
językowych przeprowadzanego na warun-
kach ustalonych przez radę pedagogiczną. 
W następnej kolejności, w przypadku wol-
nych miejsc, do oddziału dwujęzycznego 
będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Dorota sMoLińska

Dyrektor szkoły
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nordic walking
Wielokrotnie na łamach GB czy forach 
internetowych pisałam o zaletach upra-
wiania Nordic Walking. Udowadnia-
łam, ile mi samej dało systematyczne, 
techniczne uprawianie tej dyscypliny. 
Wielokrotnie pisałam, dlaczego tak na-
prawdę zostałam instruktorem i  jaką 
drogę musiałam przejść, by swoją wie-
dzą dzielić się z innymi. W mojej gło-
wie zrodził się jednak pomysł by swoją 
historię z NW opowiedziały moje pod-
opieczne z grupy Stare Babice Nordic 
Walking czy grupy Rysie Razem z Zabo-
rowa, które trenują od niedawna. Przy-
goda z NW może zacząć się w każdym 
momencie naszego życia. W kolejnych 
numerach Gazety Babickiej, będziemy 
chciały opublikować wywiady z oso-
bami, które pokochały Nordic Walking. 
Na pierwszy ogień idzie matka i córka. 
Jak widać NW łączy też pokolenia – 
zapraszam do lektury. 

Agnieszka Stanicka, Instruktor 
Nordic Walking: Co Cię zafascynowało 
w Nordic Walking? 

Magda Stare Babice Nordic Walking: 
Chęć spróbowania czegoś nowego, in-
nego.

Mirka Stare Babice Nordic Walking 
i  mama Magdy: Dowiedziałam się, że 
takie zajęcia są organizowane w naszej 
gminie, więc postanowiłam spróbować, 
i tak już mija 7. miesiąc.

A.S.: Od kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z NW?

Magda: Wrzesień 2017 r.
Mirka: Październik 2017 r.
A.S.: Jakie były Twoje początki? 

Z czym było trudno się zmierzyć?
Magda: Na początku sobie pomyśla-

łam, że tam pewnie będą same osoby 
60+., jednak na pierwszym spotkaniu 
okazało się, że jednak średnia wieku 
jest 35 a te osoby 60+ mają więcej ener-
gii niż ja i  lepszą kondycję; tak wiec są 
wspaniałym przykładem dla młodszych.

Mirka: Na zajęcia zabrała mnie cór-
ka. Z uwagi na bóle kręgosłupa, miałam 
wątpliwości, czy uda mi się uczestniczyć 
w takich zajęciach.

A.S.: Czy NW wymaga ciężkiej pracy?
Magda: Chwili wolnego czasu i chęci!
Mirka: Wystarczy się dobrze zorga-

nizować i znaleźć wolny czas.
A.S.: Czy ten sport wymaga diety?

Magda: Wręcz przeciwnie, moż-
na jeść słodycze i  ulubione potrawy, 
a człowiek chudnie.

Mirka: Odżywiam się tak samo jak 
i przed rozpoczęciem treningów, a ubra-
nia stają się luźniejsze.

A.S.: Czy ten sport jest drogi i  wy-
maga dużego nakładu finansowego?

Magda: Buty sportowe w szafie ma 
raczej każdy, tak więc wystarczy kupić 
kijki – koszt ok 50 zł. Chyba że ktoś 
chce zaszaleć, to znajdzie takie za 200 zł 
i będą mu służyły do końca życia. Na po-
czątek jednak polecam kupić tańsze. 

Mirka: Jeśli mieszkasz w  naszej 
gminie, to musisz dotrzeć na miejsce 
zbiórki naszych treningów, tu kijki na 
czas treningu dostaniesz od naszej in-
struktorki Agnieszki. Ważna jest także 
butelka wody w ciepłe dni.

A.S.: Jak wyglądają Twoje treningi? 
Ile trwają?

Magda: Minimum raz w  tygodniu. 
Podczas dwóch godzin jest czas na roz-
grzewkę, trening ok. 8 km i rozciąganie. 
Staram się częściej, ale czasami trudno 
znaleźć chwilę wolnego w  natłoku za-
dań. Jednak już po 3 dniach brakuje mi 
chodzenia i  udaje się wygospodarować 
czas na min. 5 km. 

Mirka: Spotykamy się raz w  tygo-
dniu i trenujemy około 2 godzin. Każdy 
idzie we własnym tempie.

A.S.: Co Ci daje uprawianie tej dys-
cypliny?

Magda: Poprawia się odporność or-
ganizmu.  Relaksuje, doskonale wpływa 
na bóle kręgosłupa, a także daje możli-
wość poznania nowych ludzi i okolicy.

Mirka: Zmniejsza bóle kręgosłupa 
oraz zapewnia miłe towarzystwo.

A.S.: Jakie są Twoje dotychczasowe 
osiągnięcia w tej dyscyplinie?

Magda: Dziesiątka Babicka! Cho-
ciaż najdłuższy trening miał pewnie ok. 
14 km. 

Mirka: Tak jak córka wzięłam udział 
w 3.Dziesiątce Babickiej.

A.S.: Rodzina wspierała Cię w Two-
im wyborze czy raczej odradzała?

Magda: Na treningi zaciągnęłam 
mamę, która też się wkręciła.

Mirka: Córka mi ciągle kibicuje 
i zachęca do częstszych spacerów.

A.S.: Kto lub co inspiruje Cię do 
uprawiania tego sportu?

Magda: Tak naprawdę spotykamy 
się, aby poplotkować i  dowiedzieć, co 
nowego się w gminie dzieje. Kijki są fan-
tastycznym dodatkiem do tych plot .

Mirka: Lekarz ortopeda zalecił mi 
chodzenie ze względów zdrowotnych. 
Jest to jeden z nielicznych sportów, jaki 
mogę uprawić.

Czy polepszyła się Twoja kondycja?
Magda: Jeszcze w tamte wakacje nie 

wyobrażałam sobie, że możną przejść 
10 km w tak krótkim czasie i nie biegać, 
a  teraz bez problemu pokonuję 8  km 
i mam siły na więcej.

Mirka: Szybciej chodzę, mniej się 
męczę i mam siłę, aby biegać za wnuka-
mi.

rozMowa/Foto: aGnieszka stanicka
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hala sportowa w kompleksie szkolno-kulturalnym 
udostępniona dzieciom i młodzeży

9 czerwca 2018 r., w  nowo otwartej, 
przepięknej hali sportowej GOSiR Stare 
Babice w Zielonkach-Parceli, odbyły się 
zawody GRAND PRIX MAZOVIA Karate 
WKF. W zawodach tych wzięło udział 199 
zawodników i zawodniczek z 15 klubów. 
Odbyło się 328 osobokonkurencji. 

Jesteśmy bardzo dumni, bo...wygra-
liśmy w klasyfikacji medalowej, zdo-

bywając aż 49 medali (18 złotych, 17 
srebrnych i 14 brązowych), bo Kasia 
Przybylińska została najlepszą zawod-
niczką turnieju (4 złote medale i 2 brą-
zowe), bo organizacja zawodów prze-
biegła dość sprawnie, bo usłyszeliśmy 
dużo bardzo dobrych, żeby nie napisać 
świetnych opinii od trenerów, a nawet 
zawodników innych klubów. 

Podziękowania dla członków Stowa-
rzyszenie Warszawa Zachód POZYTYW-
NIE ZAKRĘCENI #StowarzyszenieWar-
szawaZachódPozytywnieZakręceni za 
pomoc przy organizacji. 

tekst: DanieL kucharski

Foto: ak
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Młodzi gracze carrom ze Szkoły Podstawowej 
w zielonkach-Parceli wicemistrzami II 
młodzieżowego deblowego turnieju carrom!
W niedzielę 10 czerwca br. w Centrum Han-
dlowym Blue City w Warszawie odbył się 
II Młodzieżowy Deblowy Turniej Carrom. 
W turnieju wzięło udział 24 graczy. Byli to 
juniorzy ze szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych z gminy Stare Babice, 
Kampinosu i Warszawy. Najlepsze 4 deble 
weszły do fazy półfinałowej: Khushi Sinha 
oraz Anderson Mwiza z Zespołu Szkół Bed-
narska w Warszawie, Jan Nowakowski 
oraz Karol Woźniak ze Szkoły Podstawo-
wej w Zielonkach-Parceli, Krish Sinha oraz 
Dominik Drab kolejno z Warszawy i Kam-
pinosu, bracia Damian Szczepanik i Dawid 
Szczepanik ze szkoły w Koczargach Starych. 
Ostatecznie na I miejscu znalazł się debel 
z Warszawy Khushi i Anderson. II miejsce 
zajął Jan i Karol  z gminy Stare Babice. III 
miejsce wywalczył debel Krish i Dominik, 
pokonując w meczu jednym punktem Da-
wida i Damiana Szczepaników z Koczarg 
Starych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-

mali dyplomy oraz profesjonalne strikery* 
prosto z Indii. 

Równocześnie Polskie Stowarzyszenie 
Carrom organizowało po raz pierwszy w hi-
storii Turniej Mistrzów Carrom. W tym tur-
nieju wzieło udział 8 najlepszych graczy car-
rom w Polsce sezonu 2017/2018. Z gminy 
Stare Babice do najlepszej ósemki weszło 
dwóch graczy: Paulina Nowakowska 
(jeden z głównych filarów Domu Kultury 
Stare Babice) i Jakub Nowakowski. Zwy-
cięzcą turnieju okazał się Sylwester Pogo-
rzelski z Warszawy, wicemistrzem 18-letni 
Bartosz Sasiński z Legionowa. Na III miej-
scu znalazła się Paulina Nowakowska, a IV 
pozycję uzyskał Ajay Pal. Tych czterech za-
wodników zagra już wkrótce jako drużyna 
narodowa podczas XXI Mistrzostw Europy 
w Carrom, które odbęda się w dniach 21-
24 czerwca br. we Francji. 

Projekt pt. „III Młodziezowy Deblowy 
Turniej Carrom oraz Turniej Mistrzów 

Carrom” realizowany był przez Polskie 
Stowarzyszenie Carrom i współfinanso-
wany ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęła Ambasada In-
dii w Polsce.

*jeden wiekszy krążek, za pomocą którego 
wbija się krążki do łuz.  

tekst: pn, www.carroM.pL

Fot. roBert Bany

5. miejsce na Akademickich mistrzostwach Polski!
19 maja 2018r., odbyły się Akademic-
kie Mistrzostwa Polski w KARATE WKF. 
W zawodach wzięło udział dwoje studen-
tów trenujących w UKS RENSEI Borzę-
cin: aktualna Akademicka Mistrzyni Pol-
ski – sensei Ewa Gąsiewska (SGGW) oraz 
debiutujący w takich zawodach – sensei 
Dominik Karczewski (WAT).

Startująca w konkurencji kumite in-
dywidualne kobiet - 61 kg sensei Ewa, 
po dwóch wygranych pojedynkach ( 4:0 
oraz 3:2 ), w pojedynku o finał, po bardzo 
emocjonującej walce, nieznacznie uległa 
kolejnej przeciwniczce 1:2. Finał był na 
wyciągnięcie ręki. Cóż … pozostała walka 
o brązowy medal. Niestety i ten pojedy-
nek zakończył się minimalną porażką sen-
sei Ewy (1:2).  Pozostał wielki niedosyt, 
bo finał był naprawdę bardzo, bardzo bli-
sko. Ostatecznie sensei Ewa została skla-
syfikowana na 5. miejscu.

Debiutujący na AMP sensei Dominik 
Karczewski, w konkurencji kumite in-
dywidualne mężczyzn – 67 kg, w swoim 
pierwszym pojedynku łatwo pokonał ry-
wala 8:0, warto dodać – przed czasem! Ko-
lejny przeciwnik okazał się  jednak zbyt 

mocny i porażka 0:9, zamknęła drogę do 
finału sensei Dominkowi. W walce repa-
sażowej nasz debiutant niestety nie dał 
rady przeciwnikowi. Sensei Dominik skla-
syfikowany został również na 5. miejscu 
AMP. Serdecznie gratulujemy studentom 
występu i dziękujemy za emocjonujące 
pojedynki.

Z karateckim pozdrowieniem – OSS!!

2 srebrne i 2 brązowe medale pod-
czas Central Poland Open Karate 
WKF w Pleszewie

W dniach 19-20.05.2015r., w Plesze-
wie, odbył się międzynarodowy turniej 
CENTRAL POLAND OPEN - Grand Prix 
Karate WKF.

W zawodach tych wzięło udział po-
nad 450 zawodników z 11 państw, 64 
klubów.  8-osobowa ekipa RENSEI wy-
walczyła 4 medale! Pierwszego dnia za-
wodów, srebrny medal w konkurencji 
kumite ind. dziewcząt U-8, zdobyła He-
lenka Szłyk. W tej samej konkurencji, Ka-
sia Przybylińska zdobyła brązowy medal.

Dodatkowo, Kasia Przybylińska, 
w konkurencji kata indywidualne dziew-

cząt U-8, zdobyła brązowy medal. Brawo 
dziewczyny!!!

Drugiego dnia zawodów do Pleszewa 
dojechała, walcząca dzień wcześniej 
w AMP we Wrocławiu, sensei Ewa Gą-
siewska. Sensei Ewa, startująca w kon-
kurencji kumite seniorek Open, znala-
zła się w finale. Jej przeciwniczką była 
Szwedka. Po dość wyrównanym poje-
dynku, zwyciężyła zawodniczka ze Skan-
dynawii, pokonując naszą zawodniczkę 
6:3. Srebrny medal dla sensei Ewy Gą-
siewskiej! Brawo! Gratulacje!

W klasyfikacji medalowej nasz klub za-
jął 30. miejsce na 64 kluby!   Oss!

 tekst/Foto: paweł DoBrzyński



44 gazeta BaBicKa czerwIec 2018

informacje

kLauzuLa inForMacyJna o przetwarzaniu Danych osoBowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – zwany dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 
11 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz.1000), informuję Pań-
stwa o   zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz 
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1.  Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Stare Babice jest niezbędne dla 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
2.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice. Adres sie-

dziby Urzędu Gminy Stare Babice jest ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
3.  Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobo-

wych w zakresie działania Urzędu Gminy Stare Babice, a także przysługujących Państwu 
uprawnieniach, można się skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobo-
wych w Urzędzie Gminy za pomocą tel. 22 722-94-51 i adresu e-mail: iod@stare-babice.
waw.pl.

4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i   art. 
9 ust. 2 lit. a, g RODO w związku art. 7 ust. 1 i art.8 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994), jedynie w celu i zakresie nie-
zbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

 1)  art. 6 ust. 1 RODO: Przetwarzanie jest zgodne z  prawem wyłącznie 
w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co naj-
mniej jeden z poniższych warunków:

  a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na administratorze;

  d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

  e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powie-
rzonej administratorowi; 

  f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasad-
nionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych intere-
sów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest dzieckiem. 

 2) art. 9 ust. 2 
   – lit „a” – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie 

tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
   lit. „g” – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym inte-

resem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do 
ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw pod-
stawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania da-
nych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych

6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4 i  określony przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i  zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7.  W  związku z  przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia:

 a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych da-
nych;

 b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnia-
nym), w przypadku gdy:

  −  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,

  −  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych oso-
bowych,

  −  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej prze-
twarzania danych,

  −  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  −  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikają-

cego z przepisów prawa;
 d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 

gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następują-
ce przesłanki:

  –  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  –  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnio-

ne są następujące przesłanki:
  –  zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku prze-

twarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

  –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjąt-
kiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają inte-
resy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Gminy Stare Babice Państwa danych osobowych, przysługuje wówczas Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody oso-
by, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi 
ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa.

12.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowa-
ne.

Gmina Stare Babice zapewnia określone w wymienionych przepisach standardy ochrony 
i właściwego postępowania z danymi osobowymi. 

Wójt 
(-) Krzysztof Turek 

informacja o zniżce w opłatach za odpady komunalne
W Gminie Stare Babice obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/394/18 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 

Zwolnienie w części z opłaty w wysokości 7 zł na miesiąc 
na mieszkańca przysługuje właścicielowi posesji, na której za-
mieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty upraw-
niającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz 
zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Aby skorzystać z ulgi należy w Urzędzie Gminy złożyć:
–  wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

–  zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej.
Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od ko-

lejnego miesiąca, w którym zostały złożone przez właściciela 
nieruchomości stosowne dokumenty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w pok. nr 9 (tel. 22 733 80 90, e-mail: odpady@stare-babice.
waw.pl).”

Piotr Grzelak
inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Ochrony Środowiska
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informacje

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.), 
zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr 
XLI/447/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania „studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
gminy Stare Babice”.  
 
Opis granic opracowania: 
Studium sporządza się dla obszaru gminy Stare Babice w  jej granicach admini-
stracyjnych. 
 Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 30-09-
2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babi-
ce. 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 i 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2017 poz. 1405 z  późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. projektu studium. 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  Wnioski i uwagi należy składać do dnia 30-
09-2018r.: 
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 Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w godzinach urzędowania. W Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice w zakładce: Uchwały Rady 
Gminy zamieszczono Uchwały Nr XLI/447/18 z dnia 29 maja 2018 r. pod 
adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl 
 
Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare Babice. Dla 
ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie trans-
granicznego oddziaływania na środowisko.  
 

Wójt Gminy  
(-) Krzysztof Turek 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017, poz. 1075 z  późn. 
zm.) oraz w  związku z  uchwaleniem Studium Uwarunkowań i  Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Stare Babice (uchwała nr 
XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z  dnia 29 maja 2018 r. w  sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice) zawiadamiam o  podjęciu przez Radę 
Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXV/358/17 z  dnia 26 październi-
ka 2017 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych  
w Gminie Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego następujące obszary: 
1)  obszaru Nr 1- położonego we wsi Blizne Łaszczyńskiego pomiędzy 

wschodnią granicą pasa drogowego Trasy Armii Krajowej, południową 
granicą pasa drogowego ulicy Warszawskiej oraz odcinkami granicy ad-
ministracyjnej Gminy: wschodnim i południowym. 

2)  obszaru Nr 2- położonego we wsi Babice Nowe po wschodniej stronie 
cmentarza parafialnego i  obejmującego części działek o  następujących 
numerach ewidencyjnych: 52/3, 53/2, 55/2 i 57/31. 

3)  obszaru Nr 3- położonego we wsi Zielonki-Parcela i obejmującego działki 
o numerach ewidencyjnych 99/2 i 99/5. 

4)  obszaru Nr 4- położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obej-
mującego działki  o  następujących numerach ewidencyjnych:643/2, 
643/3, 643/4, 643/6,643/8, 643/7, 643/11, 643/18 , 643/19, 643/20 
oraz część działek o nr ew. 643/16 i 643/17. 

5)  obszaru Nr 5- położonego  we wsi Zielonki-Parcela i obejmującego działki 
o  numerach ewidencyjnych: 206/44, 206/45, 206/46, 206/88, 206/90, 
206/92 oraz części działek o nr ewidencyjnych 206/49 i 206/94. 

6)  obszaru Nr 6- położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj  i obejmu-
jącego działki o numerach ewidencyjnych 147/2 i 147/4. 

oraz 
Uchwały Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego następujące obszary: 
1)  obszaru Nr 7- położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj i obejmu-

jącego działki o numerach ewidencyjnych 131 i 132. 
2)  obszaru Nr 8 – położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki 

o numerach ewidencyjnych: 83/10, 83/14 i 83/16. 
3)  obszaru Nr 9 – położonego we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki 

o numerach ewidencyjnych: 492/11, 492/12, 493/11 i 493/12. 

4)  obszaru Nr 10 – położonego we wsi Borzęcin Mały przy ul. Warszawskiej 960  
i obejmującego części działek o numerach ewidencyjnych: 33/4 i 34/4. 

5)  obszaru Nr 11 – położonego we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki 
o numerach ewidencyjnych: 1010, 1099 i 1100. 

6)  obszaru Nr 12 – położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego 
i obejmującego działkę gminną o numerze ewidencyjnym 643/15. 

7)  obszaru Nr 13 – położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki 
o numerach ewidencyjnych: 68/2, 62/15 i 62/17. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 lipca 
2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babi-
ce. 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. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przy-
stąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Wnioski i uwagi należy składać do dnia 28 lipca 2018 r.
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.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare 
Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XXXV/358/17 z  dnia 26 października 
2017 r. wraz z  załącznikiem graficznym dostępna jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice  
w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: 
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=412538 
a Uchwała Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. wraz z załącz-
nikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce Uchwały Rady Gmi-
ny pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.
php?id=424068

(-) Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek

RPP.6721.21.2018   Stare Babice, dnia  14  czerwca 2018 r.

oGłoszenie
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów usługowych w Gminie Stare Babice

RPP.6721.20.2018   Stare Babice, dnia 8 czerwca 2018r. 

oGłoszenie 
 Wójta Gminy Stare Babice 

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice  
oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
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 www.KampinoSport.pl

Podaruj  
Najlepszy Prezent na Swięta:
Vouchery pod Choinkę

Jeśli FITNESS 
to tylko w KampinoSport

karnety na zajęcia fi tness wraz z dodatkowymi 

usługami do SPA - GRATIS!

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

FITNESS 

DREWNO POLIMEROWE 
 

tel. 500 138 120 biuro@conceptform.pl 

…bez konserwacji 

  
 
 

REMONTY KOMPLEKSOWO 
 

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

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

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

to MieJsce czeka  
na twoJą rekLaMę

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

ZATRUDNIMY
męskipunkt

FRYZJERKI / FRYZJERÓW
- uczciwe warunki pracy (umowa, ubezpieczenie)
- wysokie wynagrodzenia (2500-3500 tys. do ręki),
- dogodne lokalizcje salonów (Bielany, Wola, Centrum)
- bezstresowa, miła  i przyjazna atmosfera. 

Zapraszamy osoby doświadczone oraz do podszkolenia.

www.fryzjer.frtel.693 722 444



rekLAmA

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)

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

PON-PT 10-18
SOBOTA 10-14

PON-PT 10-18

SOBOTA 10-14

111111

dla dzieci

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

folia czarna matowa z wyciętymi literami

czerwone literki 017 wklejone w tło

czarne matowe pasy na szyby

naklejka na drzwi- czarny mat tło, czerwone napisy

zlecenie: WS 

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

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

ścieżka: ploter/wiola men collection 

termin odbioru: 16.03

klient: 

przygotowanie do odbioru: zapakować do naszego montażu

cyferka 1 z czerwonej folii

zlecenie: WS 

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

folia szronionamateriał: 

ścieżka: ploter/ wiola/ mens collection babice

termin odbioru: 19.04

klient: men collection

przygotowanie do odbioru: zapakować w stretch 

ul. Okulickiego 5
05-082 Stare Babice
  

ODZIEŻ MĘSKA RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW


