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Jubileuszowy koncert muzyczny. Zapraszamy na Koncert Jubileuszo-
wy Maestro Szymona Kawalla w 60 – lecie działalności artystycznej i 50 
– lecie pracy pedagogicznej. Koncert odbędzie się w  hołdzie Św. Jano-
wi Pawłowi II pod honorowym patronatem Jego Eminencji Kazimierza 
Kardynała Nycza Metropolity Warszawskiego. Podczas koncertu wystą-
pią m.in.: Festiwalowa Orkiestra Kameralna im. I. J. Paderewskiego oraz 
zaproszeni  przez Maestro Szymona Kawallę artyści. Zapraszamy 30 
października o godz. 19:00 do kościoła Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Objawienia Pańskiego w  Bliznem Jasińskiego, ul. Łaszczyń-
skiego 1. Po koncercie odbędzie się otwarcie wystawy plakatów koncer-
towych Szymona Kawalla i malarstwa śp. Aliny Kiepuszewskiej.

Gminne Uroczystości z  okazji Święta Niepodległości. Zapraszamy 
mieszkańców 10 listopada o godz. 17:30 do Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Starych Babicach na uroczystości związane ze Świętem 
Niepodległości. 

Koncert z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada w całym kraju 
obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzy-
skanie przez Polskę w 1918 r. niepodległości po 123 latach zaborów. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczysty koncert 
pn. Historia pieśnią opowiedziana, który odbędzie się 11 listopada 
o godz. 19:00 w kościele Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starych 
Babicach. Wystąpi Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego pod 
kierownictwem Zbigniewa Załęskiego oraz Chór Babiczanie. Wyjątkowe 
wnętrza babickiego kościoła będą stanowić oprawę podczas wykonania 
wielu znanych pieśni i utworów patriotycznych, m.in. Bogurodzicy, Boże 
coś Polskę, Pierwszej Kadrowej czy Szarej Piechoty. 

Indie dla seniorów. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z Gmi-
ny Stare Babice na 3. spotkanie na temat Indii  w ramach projektu Cieka-
we Indie dla Seniorów. Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godz. 17:30 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.Tema-
tem spotkania będzie miłość i małżeństwo w Indiach. Jaki obraz miłości 
i małżeństwa kreuje indyjska literatura? Czym tak naprawdę jest Kama-
sutra? Czy w Indiach wszystkie małżeństwa są aranżowane? Czy pocału-
nek w indyjskim filmie jest zabroniony? Wykład pn. Miłość i małżeństwo 
w Indiach poprowadzi Daria Dulok.
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darmowa komunikacja odjechała...?
rzeczywistość często przynosi nieoczekiwane zmiany, 
stawia przed nami nowe wyzwania i musimy się do nich 
dostosowywać. 

Do niedawna tańsza komunikacja w na-
szej gminie wydawała się realnym rozwią-
zaniem. Nawet obliczaliśmy o ile wzro-
słyby wydatki budżetu gminy, gdyby 
dla naszych mieszkańców wprowadzić 
całkowicie darmową komunikację zbio-
rową.  Zadowoleni byliby zarówno miesz-
kańcy, jak i gmina. Mieszkańcy, dlatego, 
że mogliby jeździć nie kupując biletu, 
tym samym obniżyliby koszty dojaz-
dów, tym samym częściej by z tego ko-
rzystali, przesiadając się z samochodów. 
Natomiast gmina zyskałaby na atrakcyj-
ności w oczach nowych inwestorów.  Do 
niedawna było to możliwe przy względ-
nie umiarkowanym wzroście dotacji z bu-
dżetu gminy na ten cel. Dodatkowo była 
szansa na zmniejszenie emisji spalin z tra-
dycyjnych autobusów. Tak było jeszcze nie 
tak dawno. Gdybyśmy jednak na tę chwilę 
mieli iść z założeniem sprzed kilku lat, o eko-
logicznej, darmowej lub znacznie tańszej 
komunikacji, musielibyśmy płacić blisko 9 
mln zł, zamiast 3,5 mln, które obecnie idą 
z budżetu do ZTM na komunikację w gmi-
nie. – mówi wójt gminy Krzysztof Turek. 

to dlaczego kiedyś się dało, 
a teraz nie?
Jak pokazały analizy wykonywane na 
zlecenie gminy, głównym czynnikiem, 
który przesądził o tym, że takie rozwią-
zanie stało się nierealne – zresztą, nie 
tylko w naszej gminie – jest wprowadzenie 
wysokiej akcyzy na sprężony gaz ziemny, 
zwany w  skrócie CNG (Compressed 
Natural Gas). Także brak postępów we 
wdrażaniu uchwalonej ustawy metropo-
litalnej, która w założeniach miała m.in. 
poprawić komunikację zbiorową wokół 
dużych miast. Jeszcze kilka lat temu rząd 
zachęcał do kupowania autobusów na gaz 
CNG, bo miały być najtańsze w eksploata-
cji i bardzo ekologiczne. Tak zrobił m.in. 
Rzeszów, który pojazdów na CNG ma naj-
więcej w całej Polsce, bo aż 70. Niestety, 
odkąd wprowadzona została akcyza na ten 
rodzaj paliwa autobusy z bardzo opłacal-
nych i ekologicznych zostały jedynie... bar-
dzo nieekonomiczne. Autobusy na CNG, 
które były w zamyśle darmowej babickiej 
komunikacji, odpadają. Odpada również 
dofinansowanie z unii na nowy tabor, bo 

taka pomoc skierowana jest jedynie do 
dużych miast. A jeżeli chodzi już o duże 
miasta to w pewnym momencie wielką 
nadzieją komunikacyjną dla podwar-
szawskich gmin miało być wprowadzenie 
ustawy metropolitalnej, czyli „my i War-
szawa ze wspólną komunikacją, lepszymi 
połączeniami i tańszymi rozwiązaniami”. 
Tutaj znów spotyka nas rozczarowanie, 
ponieważ od momentu jej uchwalenia nic 
się nie zadziało... Podsumowując, wszelkie 
obliczenia w obecnych realiach pokazują, 
że jeżeli chcielibyśmy mieć w gminie dar-
mową komunikację to musielibyśmy do 
niej dopłacać o ponad 5 mln zł więcej. 

a w zamian dla mieszkańców...?
Skoro darmowa komunikacja już nie jest 
realna, poszukujemy innych udogodnień 
dla mieszkańców. Na tę chwilę najważ-
niejszym z nich jest wprowadzenie nowych 
połączeń, tych, o które babiczanie zabiegają 
w rozmowach z nami. W pierwszeństwie 
z Klaudyna na Bemowo oraz przedłużenie 
linii 712 do Lipkowa – deklaruje zastępca 
wójta Marcin Zając. Obecnie fachowcy 
z ZTM badają natężenie ruchu na pro-
ponowanych liniach. 

O efekty badań będziemy pytać w ko-
lejnych numerach Gazety Babickiej.

tekst. Mf

GOps stare Babice 
pomaga potrzebującym
12 października już po raz ko-
lejny GOSP Stare Babice rozda-
wał żywność osobom potrzebu-
jącym z terenu naszej gminy. W 
tym dniu wydano 2756 kg jabłek 
otrzymanych z Agencji Rynku 
Rolnego, które otrzymały 94 
rodziny. W Ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 (PO PŻ), Pod-
program 2016, wydano także 
2675 kg żywności (m.in. biała 
fasola, groszek z marchewką, 
powidła śliwkowe), które otrzy-
mało 81 rodzin objętych po-
mocą. tekst/ fOtO: pk

komisja oceniała postępy prac
Mimo  niepo-
gody 18 paź-
dziernika na 
placu budowy 
k o m p l e k s u 
szkolno – re-
kreacyjno-spor-
towego w Zie-
lonkach Parceli 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare 
Babice.  Obecni byli m.in. Prezes GPK Eko – Babice Sp. z o.o. 
Paweł Turkot, zastępca wójta Marcin Zając oraz Radni Gminy 
Stare Babice. Zebrani uzyskali informację dotyczącą postępów 
prac oraz przybliżonego terminu realizacji inwestycji. Mieli 
również możliwość obejrzenia powstających sal szkolnych, 
hali sportowej i auli widowiskowej oraz pomieszczeń prze-
znaczonych dla domu kultury i biblioteki.

tekst: pk

fOtO: jp
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Mieszkańcy zdecydowali 
dobiegło końca głosowanie na projekty z 2. edycji babickiego budżetu partycypacyjnego. 
14 października 2016 r. minął termin głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkań-
ców. Przy tej okazji sprawdziliśmy, co z budżetu partycypacyjnego na 2016 zostało zreali-
zowane oraz które projekty na rok 2017 wybrali mieszkańcy.

Babicki budżet partycypacyjny 2017 pozwolił mieszkańcom 
gminy na zdecydowanie, na co przeznaczyć środki finansowe 
dla danego obszaru. W naszej gminie, podobnie jak w zeszłym 
roku, wyznaczono 7 takich obszarów, każdy z określonym bu-
dżetem, w ramach którego mieszkańcy mogli zgłaszać swoje 
propozycje projektów. 

Po pierwsze – regulamin. Zgłaszanie propozycji projektów 
na 2017 r. trwało od 27 lipca do 5 września. Weryfikacja i opinio-
wanie formalno-finansowe do 23 września. Wybór projektów 
pod głosowanie – do 30 września. Głosowanie mieszkańców 
na projekty – od  5 do 14 października. Ogłoszenie listy pro-

jektów do realizacji 
– do 20 paździer-
nika. Projekt mógł 
zgłosić każdy peł-
noletni mieszkaniec 
gminy, pod warun-
kiem prawidłowego 
wypełnienia wnio-
sku i zebrania min. 
30 podpisów pod 
wnioskiem (podpis 
wnioskodawcy nie 
był wliczany). Zgło-

szony projekt musiał mieć charakter lokalny (dotyczyć potrzeb 
mieszkańców jednego z 7 obszarów terytorialnych). Każdy zło-
żony wniosek podlegał weryfikacji merytoryczno – finanso-
wej, a następnie zespół złożony z przedstawicieli rady gminy, 
sołtysów oraz pracowników urzędu gminy wybierał projekty 
pod głosowanie. Dwa projekty zostały zgłoszone do 2 obsza-
rów, dlatego znalazły się na 2 kartach do głosowania.

Akcja informacyjna. Od początku (tj. od 27 lipca) prowa-
dzona była akcja informacyjna. Wszystkie dokumenty doty-
czące budżetu partycypacyjnego na 2017 r. (regulamin, zarzą-
dzenia wójta o powołaniu komisji, formularz wniosku, lista 
zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie wniosków wraz 
z uzasadnieniem, lista wniosków poddanych pod głosowanie, 
karta do głosowania) były dostępne na stronie internetowej 
www.stare-babice.waw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Ponadto informacje o kolejnych etapach zamieszczane były 
w serwisie informacyjnym na tablicach sołeckich oraz w new-
sletterze rozsyłanym przez urząd gminy. Informacja o głoso-
waniu ukazała się także na gminnym koncie Facebook.

Lista rankingowa projektów. Na podstawie wyników gło-
sowania mieszkańców Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 
stworzył listę rankingową projektów do realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego. W ramach niewykorzystanej kwo-

ty Zespół zarekomendował Wójtowi Gminy Stare Babice do-
konanie przesunięć środków. 
Poniżej prezentujemy listę projektów przyjętych do re-
alizacji:

Obszar nr 1
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, 

Latchorzew. Wysokość kwoty 133 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity koszt
projektu [zł]

1
Chodnik w ulicy A. janowskiego 
między ul. H. dobrzańskiego  
a ul. Armii Poznań

75 27 500

2 mini Park Blizne 61 29 400

3
Bezpieczeństwo ruchu drogowo-
pieszego na ul. Armii Poznań 
w Latchorzewie

18 36 000

4 Zakup i montaż progów zwalniających 
na ul. Łaszczyńskiego 12 16 600

Obszar nr 2
Babice Nowe, Stare Babice. Wysokość kwoty 104 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity koszt
projektu [zł]

1 dofinansowanie projektu gminnego 
placu zabaw w Starych Babicach 363 100 000

Obszar nr 3
Kwirynów, Janów, Klaudyn. Wysokość kwoty 115 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity koszt
projektu [zł]

1 Pole rekreacyjno-wypoczynkowe 
w Starych Babicach 216 119 000

Obszar nr 4
Zielonki Parcela, Zielonki Wieś, Lipków. Wysokość kwoty 

91 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity 
koszt

projektu [zł]

1 Linarium kopuła (potocznie 
Pająk) 101 91 000

Obszar nr 5 
Koczargi Nowe, Koczargi Stare. Wysokość kwoty 57 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity 
koszt

projektu [zł]

1 Wyspy spowalniające na ul. 
klonowej

Brak 
głosowania 39 000
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Szanowni Mieszkańcy

Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim miesz-
kańcom, którzy zechcieli wziąć udział w głosowaniu na pro-
jekty złożone w ramach II edycji babickiego budżetu party-
cypacyjnego.

Szczególne podziękowania kieruję do autorów projek-
tów. Jesteście Państwo prawdziwymi liderami zmian w spo-
łecznościach lokalnych. Państwa zaangażowanie, wytrwała 
praca i poświęcony czas z całą pewnością znacząco wpłyną 
na poprawę jakości życia w naszej gminie.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że wszystkie złożone 
w ramach budżetu projekty, nawet  te odrzucone na eta-
pie weryfikacji ze względu na brak możliwości ich realiza-
cji oraz te w głosowaniu, są cenną informacją o potrzebach 
mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

Obszar nr 6
Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Wojcieszyn. 

Wysokość kwoty 73 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba 
głosów

całkowity 
koszt

projektu [zł]
1 Plac zabaw w mariewie 332 60 932

2 Siłownia zewnętrzna 
w Wojcieszynie 797 53 868

Obszar nr 7
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin.  

Wysokość kwoty 77 000 zł

l.p. nazwa projektu liczba  
głosów

całkowity 
koszt

projektu [zł]

1
Projekt i wykonanie progów 
zwalniających na ul. B. Chrobrego 
w miejscowości topolin

Brak 
głosowania 26 000

2 modernizacja placu zabaw Brak 
głosowania 50 700

Co z budżetem zeszłorocznym? Obecnie realizowane są 
następujące projekty: z obszaru 1. doświetlenie ulic Jastrzę-
bowskiego i Janowskiego w Latchorzewie (projekt zrealizowany 
w ok. 90%), zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ogranicze-
nie prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego w Latchorzewie 
– do końca br. powstaną znaki aktywne przed przejściami dla 
pieszych, z obszaru 3. rozbudowa placu zabaw w Kwiryno-
wie o urządzenia fitness – projekt zrealizowany, czeka na od-
biór techniczny, kosze uliczne na śmieci w Kwirynowie, Jano-
wie i Klaudynie – projekt wykonany i rozliczony, z obszaru 4.  

siłownia plenerowa w Zielonkach – projekt zrealizowany, czeka 
na odbiór techniczny, z obszaru 5. przygotowanie placu z prze-
znaczeniem na plac zabaw w Koczargach – projekt w trakcie re-
alizacji (przewidywany termin zakończenia to koniec 2016 r.), 
z obszaru 6. utwardzenie i ogrodzenie terenu przeznaczo-
nego na plac zabaw dla dzieci – wykonano projekt, początek 
prac planowany jest jeszcze w tym roku kalendarzowym, z ob-
szaru 7. wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miej-
scowości Borzęcin Mały przy ulicach przylegających do ul. Ko-
smowskiej – projekt zrealizowano.

tekst: pk

z sesji rady Gminy
29 września w Urzędzie Gminy Stare 
Babice przy ul. Rynek 21 odbyła się 
XXII Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Podczas sesji podjęto 14 uchwał: 
1. Uchwała Nr XXII/199/16 z dnia 29 wrze-

śnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale 
Budżetowej Gminy Stare Babice na rok 
2016. 

2. Uchwała Nr XXII/200/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie Gminie Izabelin w za-
rząd drogi gminnej NR 41776W (ul. 
Klaudyńska).

3. Uchwała Nr XXII/201/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie łącznego wyko-
nania Uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 
23 października 2014 r., Uchwały Nr 
IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015, Uchwały 
Nr XI/81/15 z dnia 15 października 2015 r. 
i uchwały Nr XVII/157/16 z dnia 21 kwiet-
nia 2016 r. 

4. Uchwała Nr XXII/202/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w dro-

dze bezprzetargowej nieruchomości po-
łożonej we wsi Stare Babice. 

5. Uchwała Nr XXII/203/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej nieruchomości po-
łożonej we wsi Stare Babice. 

6. Uchwała Nr XXII/204/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie obciążenia pra-
wem pierwokupu nieruchomości poło-
żonej we wsi Borzęcin Duży. 

7. Uchwała Nr XXII/205/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016r. w sprawie nabycia gruntów 
położonych we wsi Stare Babice. 

8. Uchwała Nr XXII/206/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016r. w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej we wsi Zielonki Wieś. 

9. Uchwała Nr XXII/207/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016r. w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej we wsi Koczargi Stare. 

10. Uchwała Nr XXII/208/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego na-
bycia gruntów od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. 

11. Uchwała Nr XXII/209/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie określenia za-
sad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Stare Babice. 

12. Uchwała Nr XXII/210/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016r. w sprawie przyjęcia do re-
alizacji „Programu opieki nad kobietą 
w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Ba-
bice w latach 2017-2020”.

13. Uchwała Nr XXII/211/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice 
na lata 2016-2030. 

14. Uchwała Nr XXII/212/16 z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania 
projektu planu aglomeracji na terenie 
Gminy Stare Babice na lata 2016-2030. 

Ze szczegółami podjętych uchwał można 
zapoznać się na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Stare Babice oraz 
w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Oprac: pk
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gmina, urząd, teren

statystyka i codzienna praktyka – sprostowanie
We wrześniowym numerze Gazety 
Babickiej w artykule na str. 21 poda-
liśmy informację, że w żadnym z wy-
padków drogowych na terenie gminy 
w czasie wakacji nie odnotowano ofiar 
śmiertelnych. Jest to błędna informa-

cja – 23 lipca w Lipkowie odnotowano 
wypadek drogowy, w którym poniósł 
śmierć mężczyzna kierujący motocy-
klem. Informacja którą podaliśmy, była 
wynikiem błędnego odczytu danych 
z  Rejestru Wypadków Drogowych, 

przez KPP w Starych Babicach. Dzię-
kując Czytelnikowi za zwrócenie uwagi, 
przepraszamy zainteresowanych.

tekst: pk

z gminy (w skrócie)

Wymieniono perony autobusowe przy ul. jakubowicza w Lipkowie. modernizowany jest plac zabaw przy Przedszkolu w Starych Babicach.

trwają prace modernizacyjne przy ul. Poprzecznej w Borzęcinie dużym. modernizowany jest plac zabaw przy ZSP w Borzęcinie dużym.
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nowa strażnica w Nowych Babicach
druhowie z oSP w Starych Babicach już wkrótce zaczną ko-
rzystać z nowego budynku strażnicy, który powstaje przy ulicy 
Wieruchowskiej 5 w Nowych Babicach. oznacza to większy 
komfort pracy dla strażaków, a więc większe bezpieczeństwo 
dla mieszkańców. Powstały już nowe pomieszczenia socjalne, 
świetlica, garaż na wozy strażackie oraz ogólnodostępny stojak 
rowerowy. Inwestycja realizowana jest dzięki wsparciu gminy.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starych Babicach korzystali do tej pory 
z remizy zlokalizowanej przy ulicy Ry-
nek 14, gdzie znajduje się stara strażnica, 
budynek służący do magazynowania 
sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego 
oraz pomieszczenia administracyjne. 
Budowa nowej strażnicy ma na celu 
zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy strażakom, co znacząco wpłynie 
na poziom gotowości bojowej babickiej 
OSP. Nowy budynek ma pełnić również 
funkcję kulturalno-edukacyjną. Zapyta-
liśmy Prezesa OSP w Starych Babicach – 
Michała Kos o najważniejsze przyczyny 
zmiany siedziby. 
Gazeta Babicka: Panie Prezesie, co zde-
cydowało o budowie nowej strażnicy? 
Nie było łatwiej zmodernizować dotych-
czasową?
Michał Kos: Budowa podyktowana zo-
stała między innymi nieodpowiednimi 

warunkami socjalnymi starych budyn-
ków, niebezpieczną lokalizacją wyjazdu 
z  remizy oraz nieustannie rosnącymi 
kosztami remontów. 
GB: Skąd finanse na budowę?
MK: Inwestycja OSP w Babicach Nowych 
finansowana jest ze środków własnych 
oraz gminnych. Otrzymaliśmy dotację 
z budżetu Gminy Stare Babice w łącznej 
kwocie 440 tys. złotych. Co więcej, nowy 
budynek powstał na działce należącej do 
gminy, która oddała go w wieczyste użyt-
kowanie na preferencyjnych warunkach. 
Korzystając z okazji, chcę podziękować 
władzom gminnym, zarządowi GPK 
Eko-Babice Sp. z o.o. oraz druhom OSP 
Stare Babice zaangażowanym w realizację 
przedsięwzięcia, szczególnie Anecie Sul-
wińskiej i Gracjanowi Klimkowi.
GB: Nowy budynek położony jest blisko 
przystanku autobusowego, przy którym 
mieszkańcy parkują rowery. To prawda, 

że wyszliście temu naprzeciw i przy straż-
nicy powstanie stojak rowerowy?
MK: Tak, to prawda. Na terenie strażnicy 
przy parkingu dla aut ustawimy stojak 
rowerowy, gdzie osoby korzystające z ko-
munikacji miejskiej i przystanku autobu-
sowego będą mogły zaparkować swoje 
rowery.  Stojak będzie ogólnodostępny, 
a miejsce w którym zostanie zainstalo-
wany, zostanie objęte monitoringiem.
GB: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Do OSP w Starych Babicach należą 
osoby, które bezinteresownie niosą po-
moc potrzebującym z obszaru naszej 
gminy. Działalność druhów ma na celu 
zapobieganie pożarom, udział w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w cza-
sie pożarów i innych zagrożeń oraz infor-
mowanie mieszkańców Gminy Stare Ba-
bice o aktualnych zagrożeniach.

tekst: ack 

zdjęcie: pk

kobieca drużyna z oSP Borzęcin
miło nam poinformować, że dzięki akcji informacyjnej 
prowadzonej również na łamach Gazety Babickiej, w oSP 
Borzęcin duży powstała nowa drużyna. jej wyjątkowość 
polega na tym, że składa się wyłącznie z druhen, które  
dotrzymują kroku swoim kolegom. 
Jest ich osiem, są w drużynie młodzieżowej, 
chętnie się szkolą oraz zdobywają wiedzę 
i doświadczenie. To pierwsza drużyna żeń-
ska od 50 lat w OSP Borzęcin Duży! Podczas 
cotygodniowych zbiórek dziewczyny po-
znają tajniki strażackiego fachu z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego i kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. Tym samym OSP 
Borzecin Duży stało się jednostką wycho-
wawczo-szkoleniową.

Ale to jeszcze nie koniec „historycznych 
sukcesów”. Strażacy nieodpłatne pozyskali 
zabytkowy wóz strażackiego Star A 25 P 

z 1962 r. który służył w OSP w latach 60-
tych. Oczywiście nie weźmie udziału w ak-
cjach bojowych, ma być maskotką OSP i bę-
dzie wykorzystywany podczas odbywających 
się na terenie gminy wydarzeń.  Druhowie 
chcą odrestaurować go z prywatnych pienię-
dzy. Jak twierdzi Prezes OSP Borzęcin Duży 
Paweł Majchrzak, są już pierwsi chętni do 
wsparcia finansowego tego zadania, a może 
uda się pozyskać nowych. Ich nazwiska stra-
żacy chcą umieścić na tablicy pamiątkowej, 
która będzie stanowić element wyremon-
towanego wozu.

A ponieważ rozpoczął się sezon grzew-
czy, strażacy apelują o zbadanie drożno-
ści przewodów kominowych – pożary sa-
dzy kominowych są ostatnio najczystszą 
przyczyna interwencji strażackiej drużyny 
z Borzęcina. Warto również zainwestować 
w czujkę czadu – który często staje się  „ci-
chym zabójcą”. 

 tekst: pk

fOtO: paWeł MajcHrzak

bezpieczna gmina
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sn1923aXl znów nadaje!
W niedzielę 9 października minęły dwa tygodnie od roz-
poczęcia pracy krótkofalowej, amatorskiej stacji okolicz-
nościowej SN1923AXL – wspólnego przedsięwzięcia klubu 
Łączności Ligi obrony kraju SP5kAB oraz Stowarzyszenia 
Park kulturowy transatlantycka radiotelegraficzna Cen-
trala Nadawcza. Informacja o historycznej radiostacji  
w Babicach dotarła już do wielu miejsc na świecie!

25 września 2016 r. podczas uroczystości 
religijno – patriotycznej w Starych Babi-
cach zorganizowanej m.in. w 77. Rocznicę 
Obrony Radiostacji Babice, zainauguro-
waliśmy pracę naszej stacji przed budyn-
kiem Urzędu Gminy Stare Babice, nada-
jąc telegrafią w pasmach amatorskich 40 
oraz 20 metrów. Było to wielkie wydarze-
nie i wspaniałe przeżycie. Dzięki naszej 
inicjatywie, znak wywoławczy Radiostacji 
Babice – AXL – znów jest obecny na fa-
lach eteru, a stacja SN1923AXL cieszy 
się zainteresowaniem krótkofalowców 
i radioamatorów z całego świata. 

Do tej chwili nawiązaliśmy 1000 łącz-
ności, zaliczając 51 krajów: większość 
europejskich, a  także Azerbejdżan, 
Rosję Azjatycką, Ekwador, Indonezję, 
Namibię, Kenię, Wyspę Man, Izrael, 
Japonię, Puerto Rico, Papuę Nową Gwi-
neę, Filipiny i  Turcję. To dopiero dwa 
tygodnie pracy stacji, a działamy do 25 
listopada! Łączność amatorską obowią-
zuje ścisła procedura. Rozpoczyna się 
ona od wywołania ogólnego, czyli „CQ”. 
Następnie podaje się znak wywoław-
czy swojej stacji (w  naszym przypadku 
SN1923AXL) literując go w  systemie 

międzynarodowym („Sierra, November, 
1-9-2-3, Alfa, X-Ray, Lima”), lub pol-
skim („Stefan, Natalia, 1-9-2-3, Adam, 
Xawer, Ludwik”) i zaprasza do łączności 
inne stacje amatorskie. Te z  kolei dają 
o  sobie znać podając swój znak wywo-
ławczy, również go literując (literowanie 
jest niezwykle ważne, na falach krótkich 
występuje multum zakłóceń). Aby łącz-
ność została zaliczona, należy podać 
również obustronny raport o słyszalno-
ści (RST – Readability, Strenght Tone), 
w ramach którego informujemy wołają-
cą stację o jakości jej modulacji i sile sy-

gnału. Operatorzy stacji podają również 
swoje imiona, oraz miejsce, z  którego 
nadają. Dalej rozpoczyna się rozmowa 
na dowolny temat (z  pominięciem za-
gadnień związanych z  polityką, religią, 
czy używkami), w znakomitej większo-
ści przypadków dotycząca warunków 
antenowych, rodzaju użytej radiostacji, 
mocy z jaką się nadaje, oraz aktualnych 
warunków atmosferycznych. Każda 
łączność – czyli w  slangu krótkofalar-
skim „QSO” – musi być potwierdzona 
tzw. kartą QSL, jest to rodzaj pocztówki 
zawierającej podstawowe dane doty-

czące nawiązanej łączności: znak wy-
woławczy stacji, datę, godzinę, rodzaj 
transmisji, oraz raport RST. Krótkofa-
lowcy wysyłają takie karty na cały świat 
poprzez organizację krótkofalarską re-
prezentującą ich kraj. U nas funkcję tę 
pełni Polski Związek Krótkofalowców.

Praca stacji SN1923AXL wsparta 
jest akcją dyplomową, po spełnieniu 
pewnych warunków dotyczących ilości 
nawiązanych łączności, krótkofalowcy 
łączący się z nami otrzymują specjalny 
dyplom przybliżający im zagadnienie, 
które staramy się zaprezentować, w na-
szym przypadku historię Radiostacji 
Babice. Przed nami jeszcze półtora mie-
siąca pracy naszej stacji. Mamy nadzieję 
nawiązać jeszcze wiele ciekawych łącz-
ności. Chcemy, aby o Transatlantyckiej 
Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej 
dowiedziało się jak najwięcej radio-
amatorów na świecie. Już teraz otrzy-
mujemy wiele emaili z  całego świata 
z gratulacjami i zapytaniami o historię 
Radiostacji Babice. Stymuluje nas to 
do działania. Kończąc informujemy, 
że i naszej stacji udało się uzyskać dwa 

dyplomy. Przyznawane są one przez 
hiszpańską stację okolicznościową na-
dającą z okazji czterechsetnej rocznicy 
śmierci Miguela de Cervantesa. O pra-
cy SN1923AXL nie omieszkał również 
wspomnieć niemiecki magazyn DX-
-owy (DX-y to w  slangu radioamator-
skim dalekie łączności) DXMB2009. 
Cieszymy się, że przynajmniej w  ten 
sposób przywracamy Radiostację Babi-
ce do życia.

Do usłyszenia na pasmach!
kluB łącznOści sp5kaB

stOWarzyszenie park kulturOWy trcn

historia
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dzień edukacji narodowej  
w naszej gminie
Październik jest miesiącem, który uczniom, na-
uczycielom i pracownikom szkolnym nie kojarzy 
się tylko z pracą. to również czas uroczystości 
związanych z dniem edukacji Narodowej, obcho-
dzonym w całej Polsce 14 października, w rocznicę 
powstania komisji edukacji Narodowej. keN utwo-
rzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, została uchwalona przez Sejm rozbio-
rowy w dniu 14 października 1773 r., ale popularny 
dzień Nauczyciela świętujemy od 1972r.
W  naszej gminie uroczystości rozpo-
częły się już 13 października w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym. Uczniów, nauczycieli, pracow-
ników szkolnych oraz gości, m.in.  Prze-
wodniczącego Rady Gminy Stare Babice 
Henryka Kuncewicza oraz zastępcę 
wójta Marcina Zająca powitała Dyrek-
tor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
Beata Błaszczak. Złożyła wszystkim ży-
czenia z okazji święta, wyraziła również 
wdzięczność za pracę i  trud w  całym 
procesie nauczania. Podczas uroczysto-
ści zastępca wójta odczytał list gratula-
cyjny od wójta gminy Krzysztofa Turka 
oraz wręczył nagrody przyznane przez 
wójta. Następnie dyrektor Beata Błasz-
czak nagrodziła nauczycieli i pracowni-
ków szkolnych. Uczniowie na tę okazję 
przygotowali krótkie przedstawianie, 
w którym wcielili się w jakże trudne role 
nauczycieli. Przebieg Rady Pedagogicznej 
w wykonaniu uczniów wzbudził wśród 
zebranych ogromne rozbawienie, a wy-
stępy wokalne nagrodzono gromkimi bra-
wami. Rada Rodziców złożyła dyrektor 
szkoły życzenia, który wzruszyły wiele 
osób i niejedna łza zakręciła się w oku.

W  piątek 14 października Gazeta 
Babicka odwiedziła Szkołę Podstawo-
wą w Starych Babicach oraz Przedszko-
le w  Starych Babicach. Choć przebieg 
uroczystości był podobny, to z  każdego 
miejsca wynieśliśmy inne, ale równie 
cenne wrażenia. Na halę sportową szko-
ły podstawowej, w której odbyła się uro-
czystość, przybyli uczniowie, nauczyciele 
i pracownicy szkoły oraz zastępca wójta 

Marcin Zając. Hala sportowa 
była wypełniona po brzegi. 
Zastępca wójta odczytał list 
gratulacyjny od Wójta Gmi-
ny Stare Babice Krzysztofa 
Turka oraz wręczył nagrody 
dla Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w  Starych Babicach 
– Doroty Smolińskiej oraz 
nauczycieli tej placówki. Na-
stępnie dyrektor nagrodziła 
pracowników szkoły. Piękną 
oprawę uroczystości stwo-
rzyli uczniowie pod czujnym 
okiem (a właściwie – uchem) 
Ewy Dżygi, w  pamięć za-
padły utwory wykonane 
na wiolonczeli jak i  na key-
boardzie. Dyrektor Dorota 
Smolińska złożyła życzenia 
z okazji święta oraz przyjęła 
je od Rady Rodziców.

„Tuż za rogiem”, czyli w Przedszkolu 
w Starych Babicach, uroczystość obcho-
dzono w ciepłej i  rodzinnej atmosferze. 
Dyrektor przedszkola Bożenna Pyć ser-
decznie powitała gości, w  tym Wójta 
Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka 
i  członka Rady Seniorów Stare Babice 
Wandę Śladowską. Przedszkolaki za-
prezentowały specjalny program arty-
styczny, w  którym nie zabrakło nawet 
piosenki w  języku angielskim. Rodzice 
przedszkolaków wspierali swoje dzieci 
podczas występów oraz przygotowali 
niespodziankę – słodki poczęstunek. 
Wójt Krzysztof Turek złożył wszystkim 
życzenia oraz wręczył nagrody dla dy-

rektor przedszkola oraz nauczycieli. Na-
grody dla swoich nauczycieli i pracowni-
ków wręczyła również dyrektor Bożenna 
Pyć. Spotkanie w  przedszkolu pięknie 
podsumowała Wanda Śladowska:. Są 
tutaj najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy 
chodzą najpierw do przedszkola, później 
do naszych gminnych szkół, wreszcie stają 
się dorośli i  przyprowadzają do gminnych 
przedszkoli swoje dzieci. To jest jak rodzina 
– nasza gmina jest jak rodzina! Czy można 
lepiej podsumować obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej w naszej gminie? Chyba 
nie…

tekst/ fOt: pk

wydarzenia
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Zakończyła się pierwsza w historii naszej gminy edycja 
sceny letniej. Warto więc spojrzeć wstecz i dowiedzieć się, 
jak powstawało i przebiegało wydarzenie, które nie tylko 
zaakceptowali, ale bardzo polubili mieszkańcy gminy.
Jak to się zaczęło? Aby napisać rzetelnie 
o  scenie letniej, trzeba wspomnieć o  ba-
bickim parku. Konkurs na opracowanie 
koncepcji parku gminnego ogłoszono już 
w sierpniu 2013 r. Cztery miesiące później 
podpisano umowę na projekt. Budowę 
zakończono 30 października 2015  r. Po-
wstał park złożony z trzech stref: siłowni 
zewnętrznej, strefy wypoczynku i relaksu 
oraz sceny letniej z  widownią. Kolejnym 
zadaniem, już na 2016 r. stało się zorga-
nizowanie w tych miejscach wydarzeń dla 
mieszkańców gminy.

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat. 
Wielu mieszkańców naszej gminy na 
pewno spotkało się już z tą nazwą, choć-
by przy organizacji Gali Wolontariatu. 
Ogłoszono konkurs, a  Prezes Stowarzy-
szenia – Hanna Domańska złożyła pro-
jekt na organizację sceny letniej w 2016 r. 
Odbyły się koncerty muzyczne, spektakle 
teatralne, spektakle dla dzieci (zarów-
no w  wykonaniu aktorów jak i  lalkowe) 
oraz Letnia Akademia Fitness dla kobiet 
w wieku powyżej 40 lat (która wg ostat-
nich doniesień trwa nadal – Panie spoty-

kają się i  ćwiczą w  szkole w  Sta-
rych Babicach).

Dla każdego coś innego. Od 
11 czerwca do 24 września 2016 r. 
na scenie letniej i w parku byliśmy 
świadkami wielu wydarzeń, któ-
rych największą atrakcyjnością 

była różnorodność. Mówi się, że popular-
ność filmu ocenia się ilością widzów w ki-
nie. Na scenę letnią zagłosowali mieszkań-
cy gminy. Licznie przybywali z dziećmi na 
niedzielne spektakle – pieszo, na rowerach 
lub samochodem. Prawie co sobotę podzi-
wiali kunszt wokalny artystów (koncert 
muzyki włoskiej, żydowskiej, szanty, pie-
śni celtyckie, rosyjskie), czy efektowną 
oprawę koncertów (72. Rocznicę Powsta-
nia Warszawskiego). Do Starych Babic 
przyjeżdżali wykonawcy m.in. z  Warsza-
wy, Wodzisławia Śląskiego czy Gliwic. Ak-
tywne były uczestniczki Letniej Akademii 
Fitness, które co sobotę pod okiem trener-
ki zmagały się ze swoim ciałem i pracowa-
ły na sylwetką. 

Dzieje się! Zastępca wójta Marcin Za-
jąc od początku wspierał działania zmie-
rzające do powstania parku z letnią sceną. 
W gminie nie było takiego miejsca – ogól-
nodostępnego, w  którym czas zagospo-
daruje sobie każdy: młody rodzić z dziec-
kiem, uczeń, czy senior. Powstanie parku, 
a  wraz z  nim sceny letniej, umożliwiło  

nowe miejsce w Starych     Babicach
wydarzenia
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organizację takich wydarzeń. Zastępcy 
wójta zależało, aby miejsce było uniwer-
salne i  pozwalało na realizację wielu ini-
cjatyw, a jednocześnie stało się wizytówką 
gminy. Czy się udało? Zacytujemy wypo-
wiedź z gminnego konta Facebook: Jestem 
zachwycona pięknym parkiem coś pięknego 
dla oka i duszy. Może warto pomyśleć o rów-
nie zachwycającym placu zabaw dla dzieci 
w tak pięknym otoczeniu?

Co w przyszłym roku? Prezes Han-
na Domańska z  organizacji sceny letniej 
wywiązała się znakomicie, co podkreślał 
zastępca wójta Marcin Zając podczas 
ostatniego koncertu w dniu 24 września. 
Pierwsza edycja pokazała również, jakie 
potrzeby i oczekiwania związane ze sceną 
letnią w przyszłym roku mają mieszkań-
cy. Swoje wnioski publiczność sceny let-
niej zawarła w  ankietach ewaluacyjnych. 
Najbardziej podobał się koncert muzyki 
włoskiej oraz żydowskiej. W  przypadku 
spektakli najbardziej do gustu przypadły 
„Szalone lata dwudzieste” oraz „Zemsta” 
(oba Teatru Wodzisławskiej Ulicy). Na „5” 

oceniła babicka publiczność dobór 
spektakli i  repertuaru „dorosłego”, 
na „4” spektakle dla dzieci. Ankieto-
wani uczestniczyli średnio w 4 (z 10) 
wydarzeń, o których najczęściej do-

wiadywali się ze strony internetowej gmi-
ny i z Gazety Babickiej. Co warto zmienić 
w kolejnych edycjach? Ankietowani suge-
rują, aby koncerty i  spektakle odbywały 
się nieco później. Co babicka publiczność 
chce usłyszeć i  zobaczyć w  przyszłym 
roku? Muzykę z  różnych stron świata, 
muzykę country, muzykę taneczną 
(w tym potańcówki) oraz koncerty 
tematyczne. O co warto rozszerzyć 
działalność sceny letniej? Wg an-
kietowanych m.in. o wieczory au-
torskie i pokazy filmowe. Wskazali 
oni również o czym warto pamię-
tać przy organizacji zajęć dla dzieci 
– wspólne czytanie i opowiadanie 
bajek, filmowe spotkania z bajka-
mi oraz koncerty muzyczne.

Jak podsumować tegorocz-
ną edycję? Można śmiało po-
wiedzieć, że w  gminie zyskaliśmy 
nową grupę – Babicką Publiczność 
Sceny Letniej. Publiczność wyma-
gającą (bardzo dobrze!), ale nieza-
wodną, która mamy nadzieje dopi-

sze również w przyszłym roku. Zarówno 
babickiej publiczności, jak i  wszyst-
kim osobom związanym z organizacją 
Sceny Letniej Stare Babice 2016, nale-
żą się wyrazy uznania i wdzięczności 
oraz brawa, które przekazujemy za 
pośrednictwem gazety!

A  zimową porą zapraszamy na spa-
cer do parku, jest równie pięknie i jest co 
wspominać…

tekst/ fOtO: pk

nowe miejsce w Starych     Babicach
wydarzenia
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„a” jak afryka, „b” jak bębny
młodym ludziom często trudno wyrazić swoje emocje.  
Być może dobrym sposobem na to jest gra na afrykańskich 
bębnach? Z czasem ćwiczenia przeradzają się w pasję, 
która towarzyszy nam przez całe życie i pozwala lepiej  
poznać siebie.
3 października 2016 r. uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Du-
żym oraz ze Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach spotkali się z Aniką Kamińską. 

Spotkanie odbyło się w ZSP w Borzęcinie 
Dużym, a bohaterka spotkania przyjechała 
na zaproszenie Stowarzyszenia Kuźnia 
Przyjaźni. Zebranych powitała Zastępca 
Dyrektora Szkoły Agnieszka Matuszewska, 
a o Anice Kamińskiej krótko opowiedziała 
Prezes Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni – 
Ludmiła Miłowanowa.

Kim jest Anika Kamińska? Z wy-
kształcenia to archeolog podwodny. 
Oprócz tego podróżniczka, która odwie-
dziła wiele miejsc, m. in. Kubę oraz Mali 

w  Afryce. Jest instruktorką 
gry na afrykańskim bębnie 
Djembe oraz tańca afrykań-
skiego (w  tym afrykańskiego 
baletu). Lekcje pobierała od 
kubańskich i afrykańskich na-
uczycieli. Realizację marzeń 
i  przygodę z  grą rozpoczęła 
w  wieku 18 lat. Podczas spo-
tkania opowiadała, jak to zro-
bić: Trzeba codziennie ćwiczyć, 
myśleć o  graniu, ale cieszyć się 

z małych sukcesów, pracować nad celem.
Z Kuby do Mali. Bohaterka spotka-

nia podczas prezentacji opowiedziała 
o  swoich podróżach. Będąc na Kubie 
poznała tamtejsze obrzędy związane 
z  bębnami (m.in. święte bębny – bata, 
czy Tambor – religijną ceremonię gry 
i tańca, podczas której oddaje się cześć 

bogom). Wykazała się również odwa-
gą, bo wg kubańskiej tradycji kobie-
ty nie mogą grać na bębnach! Z  Kuby 
„muzyczny kompas” pokierował ją do 
afrykańskiego Mali. Z  prezentacji wie-
le dowiedzieliśmy się o  mieszkańcach 
tego kraju. Szczególny nacisk Anika 
Kamińska położyła na sytuacje tam-
tejszych dzieci, które stanowią ponad 
60% całego społeczeństwa, więc nie są 
rozpieszczane. Jak wiele różni nas od 
Malijczyków pokazała prezentacja zdjęć 
z  malijskich wesel, które nie dość, że 
odbywają się bardzo często, to w ciągu 
dnia i bez alkoholu. 

Jak grać na bębnach? Anika Ka-
mińska uczyła się gry na Djembe od 
malijskiego nauczyciela, podobnie jak 
afrykańskiego baletu. Część z  tych 
umiejętności przekazała uczniom pod-
czas spotkania. Z pozoru proste tanecz-
ne ruchy, zakorzenione w naturze, bar-
dzo spodobały się młodzieży i sprawiały 
wiele radości. Chwilę później wśród tań-
ca zabrzmiał afrykański bęben. To wy-
starczyło, aby uczniowie stali się częścią 
spotkania i  wyszli z  niego naładowani 
pozytywnymi emocjami, które na pew-
no przekażą dalej.

tekst/ fOtO: pk

10. Międzypokoleniowe Spotkania Seniorów
9 października w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Borzęcinie Dużym było we-
soło! Spotkali się seniorzy z terenu naszej 
gminy oraz z gmin sąsiednich, aby wspólnie 
świętować 10. Międzypokoleniowe Spo-
tkania Seniorów. Gości powitała Radna 
Gminy Stare Babice Justyna Szczepanik, 
a byli wśród nich: członek zarządu PWZ 
Jolanta Stępniak, zastępca wójta Marcin 
Zając oraz radni i sołtysi z naszej gminy.

Podczas artystycznych występów za-
prezentowali się m.in.: Chór Sami Swoi 
z Borzęcina, Klub Seniora „Nadzieja” ze 
Starych Babic, Ożarowskie Kumoszki 
i  Wesołe Wdówki z  Józefowa. Razem 
z zespołami znane i lubiane piosenki za-
śpiewała publiczność, która podziwiała 
także wspaniałe kolorowe stroje i  wy-

stępy taneczne. Z każdą 
minutą atmosfera była 
coraz bardziej gorąca, 
aplauz wzbudziły wy-
stępy młodych tancerzy  
(m.in. ze Szkoły Tańca 
Duet).

Tematów porusza-
nych przez seniorów 
podczas spotkania było 
wiele, głównym jednak 
niedawne powołanie 
Rady Seniorów Gminy 
Stare Babice i  jej zada-
nia. Dzięki otwartej formule spotkania, 
wszyscy mieli możliwość wymienić się 
doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. 
Wzmacnianiu więzi sprzyjał również 

wspólny taniec oraz poczęstunek przy-
gotowany na hali sportowej w borzęciń-
skim zespole szkolno – przedszkolnym.

tekst/ fOtO: pk

wydarzenia
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historia

lubiczów – historia na wyciągnięcie ręki
jaki związek z Lubiczowem miała radiostacja Babice?  
kto pomagał w budowie oSP Stare Babice? kim byli 
pierwsi mieszkańcy Lubiczowa? Prezentujemy wspomnie-
nia przesłane nam przez małgorzatę dawidowską. Publiku-
jemy je w całości, jednocześnie dziękując Pani małgorzacie 
za podzielenie się historią małej społeczności, która jest 
częścią historii naszej gminy.

lubiczów – rok 1926.
Historia Lubiczowa, jednego z najmniej-
szych sołectw w gminie Stare Babice roz-
poczęła się w 1926r. W tym czasie Sewe-
ryn Adam Stanilewicz był właścicielem 
gruntów o powierzchni „300 morgów i 1 
pręt”, uregulowanych w księdze hipotecz-
nej Dobra Blizne B. Jego majątek przedzie-
lała droga – dzisiejsza ulica Warszawska. 
Z obszaru leżącego po jej południowej 
stronie, zaczął wydzielać kolonie i szukać 
chętnych do ich nabycia. Podstawą jego 
decyzji o parcelacji gruntu była koniecz-
ność dostosowania się do zasad Ustawy 
o Reformie Rolnej z 28 XII 1925r. Zakładała 
ona dobrowolną parcelację (w uproszcze-

niu) własności ziemskich. Miały jej pod-
legać majątki o pow. powyżej 180 ha (na 
Kresach powyżej 300 ha, a w przypadku 
gospodarstw przemysłowych i wysoko to-
warowych 700 ha, natomiast w okręgach 
podmiejskich ponad 60 ha). 

pierwsi mieszkańcy…
Seweryn Adam Stanilewicz pierwszą par-
celę sprzedał w czerwcu 1926r. Juliannie 
i Józefowi Dawidowskim, którzy dwa 
miesiące wcześniej złożyli sobie przy-
sięgę małżeńską w Katedrze Św. Jana 
na warszawskiej starówce. Julianna po-
chodziła z Załusk (parafia Raszyn), Józef 
z pobliskich Mor. 

Kolejnych sprzedaży pan Stanilewicz 
dokonał między rokiem 1928 a  1930. 
Tym samym każda z  wydzielonych na 
wspomnianym terenie działek, mia-
ła już nowych właścicieli. Kilku z  nich 
w  latach 1931–1933 z  różnych powo-
dów postanowiło spieniężyć swoje nie 
tak dawno nabyte grunty.

Na przykład Stanisław Bierdziński, 
który uzyskany ze sprzedaży kapitał 
przeznaczył na wybudowanie własnej 
kuźni w  Bliznem Jasińskiego. Znajdo-
wała się ona przy uczęszczanym trak-
cie. Dziś w tym miejscu działa warsztat 
motocyklowy. Mistrz zanim poszedł na 
swoje, przez lata zajmował się kowal-
stwem w  majątku Seweryna Stanilewi-
cza. Z zawodem był obeznany znakomi-
cie, więc klientów nie brakowało. Potrafił 
też pomagać ludziom mającym problemy 
ze zdrowiem. Potrzebującym nastawiał 
zwichnięcia i złamane kości. Dawał ma-
ści i zioła. Pan Bierdziński zmarł w 1949 
r., lecz kuźnia nadal funkcjonowała. Pro-
wadził ją Pan Durka z Latchorzewa, któ-
ry wcześniej w niej terminował.

Lubiczów, 1938 r., na pierwszym planie dom Państwa moszyńskich, na drugim planie dom Państwa Perz (Władysławy i Bolesława).
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Inny motyw, aby sprzedać swo-
je 9  ha w  Lubiczowie, miał Wojciech 
Szelenbaum (żył w  latach 1904-1980) 
mieszkający wraz z  matką i  młod-
szym rodzeństwem w  pobliskich Gór-
cach. Był rok 1932. Jego brat Wacław 
(1907–1944) właśnie ukończył z  wy-
różnieniem Warszawskie Seminarium 
Duchowne i otrzymał święcenia kapłań-
skie. Dzięki pomocy materialnej swoich 
najbliższych w  tym samym roku mógł 
rozpocząć studia w Rzymie, gdzie otrzy-
mał licencjat z Prawa Kanonicznego.

pierwsze dokumenty
Wszystkie wymienione na wspomnia-
nym obszarze nieruchomości zostały 
opisane w księgach hipotecznych, któ-
rym Seweryn Stanilewicz nadał nazwy: 
„Kolonia Blizne”, „Kolonia Syrenówka” 
i „Kolonia Lubiczów” . Z czasem grunty 
te przyjęły wspólną nazwę – Lubiczów. 
Przyłączono do niego jeszcze jedną włókę 
gruntów z  majątku Szeligi I, należącego 
do pani Jawornickiej.

Puste parcele zaczęły zasiedlać rodzi-
ny ogrodników i  tworzyć na nich swoje 
gospodarstwa. Działo się to na prze-
strzeni 8–12 lat od zakończenia I Wojny 
Światowej. Po długim okresie zaborów 
w Ojczyźnie wiele spraw wymagało upo-
rządkowania i  ujednolicenia. W  niektó-
rych umowach kupna-sprzedaży gruntu, 
jego miara podawana była w  morgach 

i prętach kwadratowych oraz jedno-
cześnie w  hektarach i arach.

Czasami zakup gruntu wspoma-
gany był pożyczką udzieloną w  po-
staci Listów Zastawnych Państwo-
wego Banku Rolnego. 5 XI 1927r. 
weszło w życie Rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
zmiany ustroju pieniężnego. Sumy 
pożyczek udzielonych przed tym 
terminem – a pozostałe do spłacenia 
– po wejściu w życie rozporządzenia 
zostawały dokładnie przeliczane w/g 
nowej wartości złotego, szczegółowo 
określane i  zapisywane w  księgach 
hipotecznych. 

projektowanie życia
Zakładając gospodarstwo rolne wła-
ściciele w pierwszej kolejności mu-
sieli zadbać o warsztat pracy. Sta-
wiali budynek, w którym lokowali 
stajnię, oborę, stodołę. Często w  tej 

samej bryle zabudowań znajdowało się 
pierwsze mieszkanie gospodarzy, zwłasz-
cza jeśli byli młodym małżeństwem na 
dorobku. Przeważnie składało się z   
przedsionka, pokoju oraz małej kuchni, 
w której musiało się zmieścić posłanie 
dla kobiety pomagającej w obejściu. Na 
kilku posesjach zachowały się jeszcze 
wspomniane kwatery. Np. Julia (1899 – 
1996) i Józef (1901 – 1952) Dawidowscy 
zdecydowali, że na początek wystarczy 
im 20 m2. Irena (1919 – 2009) i Władysław 
(1911 – 1981) Szelenbaum urządzili się 
na 40 m2. Wiktoria (1910 – 1994) i Ste-
fan (1895 – 1940) Windyga w oficynie 
swojego pierwszego budynku gospodar-
czego wydzielili dwa pokoiki i kuchnię. 
Budowę domu rozpoczynano po wielu 
latach ciężkiej pracy.

Warszawa powiększała swoje tery-
torium. Obszary użyteczne rolniczo 
położone na skraju miasta kurczyły się. 
Przeprowadzka kilka kilometrów na 
zachód dawała możliwość zwiększenia 
areału gospodarstwa i rozwoju produk-
cji. Z tego powodu kilka rodzin wybrało 
Lubiczów jako kolejne miejsce zamiesz-
kania i pracy. Byli to między innymi Jó-
zefa i Edward Drabich, którzy wcześniej 
prowadzili gospodarstwo ogrodnicze 
przy ulicy Wolskiej na pobliskiej Woli. 
Również tam przy ulicy Elekcyjnej go-
spodarowali państwo Moszyńscy, a tak-
że Jan i Maria Romanowscy.

patriotyzm lokalny, czyli kim był 
„Brygada”?
Historia Lubiczowa to przede wszystkim 
historia ludzi i rodzin. Pasjonatów ogrod-
nictwa i patriotów. Władysław Szelen-
baum (1919– 1981) był zagorzałym zwo-
lennikiem marszałka Józefa Piłsudskiego 
i jego Legionów. Często nucił swoją ulu-
bioną pieśń- Marsz Pierwszej Brygady, 
która przed wojną traktowana była przez 
żołnierzy Marszałka niemal jak hymn na-
rodowy. Mocno akcentował refren – My 
Pierwsza Brygada. Pewnie dlatego nosił 
przydomek „Brygada”. Aktywnie działał 
w Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej, 
gdzie okoliczni ogrodnicy dostarczali wa-
rzywa na skup.

Ignacy Perz (1863–1939) z  żoną 
Julianną (1878–1943) i  dorastającymi 
dziećmi, zanim w 1930 r. osiedli w Lu-
biczowie, prowadzili gospodarstwo 
rolne w  Ożarowie Mazowieckim. Pan 
Ignacy w  latach 20 – tych XX w. spra-
wował urząd Wójta Gminy Ożarów. 
Człowiek o  wielkiej życiowej mądrości 
– opowiada Maria Burkot, jego wnucz-
ka. Będąc babickim parafianinem słu-
żył radą i  pomocą tutejszym księżom. 
O  jego zaangażowaniu w  życie parafii 
może świadczyć zapis w  kronice para-
fialnej z 1942 r. dokonany po śmierci jej 
wieloletniego proboszcza Bernarda Ja-
rzębskiego: śp. ksiądz kanonik Bernard 
Jarzębski wyraził w testamencie życze-
nie, by go pochowano na cmentarzu ba-
bickim wśród swoich parafian obok śp. 
Ignacego Perza, którego za życia sobie 
wysoko cenił.

Wojna nie oszczędza nikogo…
Na początku września 1939 r. wielu 
mężczyzn z naszych okolic, także z Lu-
biczowa, opuściło domy, chcąc włączyć 
się w zorganizowane struktury obrony 
ojczyzny. W gospodarstwach pozostały 
żony z dziećmi oraz pomagające na roli 
kobiety. Z pobliskiej Woli dochodziły od-
głosy wojny. W obawie przed bombar-
dowaniami i w trosce o bezpieczeństwo 
swojego potomstwa, gospodynie opusz-
czały domy. Front przejdzie, powrócimy 
za kilka dni – myślały. Zaprzęgały konie 
do wozów i zabierały ze sobą najpotrzeb-
niejsze rzeczy: jedzenie, pierzyny, paszę 
dla konia. Niektórym udało się dotrzeć 
w pobliże Wólki Węglowej. Tam zamiast 
oczekiwanego spokoju były mimowol-

józef dawidowski (1901–1952), mąż julianny Latoszek, 
zdjęcie wykonane przed ślubem, który odbył się 10 
kwietnia 1926r.

historia
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nymi obserwatorkami jednej z najtrud-
niejszych prób obrony Warszawy. Inne 
obrały kierunek na Leszno i tam wycze-
kiwały na dobre wieści .

domowe talizmany
Julianna Perz (1878–1943) drobna kobieta 
żarliwej wiary postanowiła, że zostanie 
na straży dobytku. Przypilnuje gospodar-
stwo swoje (mąż Ignacy zmarł w marcu 
1939 r.), oraz leżące nieopodal gospo-
darstwo synowej i syna – Władysławy 
i Bolesława Perz. Niemiecki patrol zastał ją 
w domu Władysławy i Bolesława. Żołnierz 
lustrował mieszkanie w poszukiwaniu łu-
pów wojennych. W jednym z pokoi zobaczył 
wiszący na ścianie wizerunek Matki Boskiej 
Ostrobramskiej przyozdobiony w sukienkę 
z żółtej blachy. Niemiec żądny łupu rozbił 
o podłogę szkło w obrazie. Wyrwał z niego 
suknię, uważając, że jest wykonana ze złota. 
Gdy przeszedł do sąsiedniego pokoju, do-
strzegł bliźniaczą ikonę trochę mniejszą od 
poprzedniej. Julianna chwyciła mniejszy 
obraz, mocno przycisnęła do piersi i mimo 
gróźb żandarma, nie pozwoliła go sobie 
odebrać – opowiada jej wnuczka Helena 
Dawidowska. W 1938 r. wspomniane po-
dobizny Matki Boskiej Ostrobramskiej 
przywieźli z pielgrzymki do Wilna ro-
dzice Władysławy. Władysława w 1952 r. 
ocalałą Ikonę podarowała swojej córce 
Helenie – również mieszkance Lubiczowa 
z okazji jej zamążpójścia. Od tego czasu 
obraz wisi niezmiennie w tym samym po-

koju, na tej samej ścianie, na tym sa-
mym haku, towarzysząc kolejnemu 
pokoleniu rodziny.

Mamy wójta!
Antoni Pierzchała (1899–1964) 
z żoną Marią z d. Perz (1913–1992) 
już przed II Wojną Światową zaczęli 
uprawiać w  swoim gospodarstwie 
selery naciowe i  różnorodne odmia-
ny melonów – relacjonuje ich córka 
Maria Burkot. Antoni Pierzchała 
po II Wojnie Światowej pełnił funk-
cję Wójta Gminy Blizne. Prawdopo-
dobnie sprawował ten urząd do 3 
maja 1952 r. Wyszło wtedy Rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w  sprawie utworzenia, zmiany 
granic, siedzib i  nazw niektórych 
gmin w  powiecie i  województwie 
warszawskim. Weszło ono w  życie 
1 lipca 1952 r. W  wymienionym 

dokumencie można przeczytać m. in: 
przenosi się siedzibę gminnej rady narodo-
wej gminy Blizne do Babic Starych, a na-
zwę tej gminy zmienia się na Babice Stare. 
Pan Antoni odznaczał się pasją społecz-
nikowską – aktywnie działał na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Babicach, gdzie w latach 60 – tych pełnił 
funkcję prezesa. Był jednym z  inicjato-
rów zakupu działki dla OSP przy rynku 
w Starych Babicach i wybudowania dla 
niej siedziby. Na jego prośbę gospoda-
rze z  Lubiczowa, którzy posiadali cią-
gniki rolnicze nieodpłatnie dowozili 
cegłę zamówioną na budowę OSP z ce-
gielni w Kopytowie nieopodal Błonia.

schronienie wśród kwiatów
Józefa i   Edward Drabich prowadzili 
w swoim gospodarstwie produkcję kwia-
tów. W 1942 r. wybudowali dużą szklarnię. 
W marcu zakwitały w niej bzy, które trafiały 
do eleganckich warszawskich kwiaciarni. 
Ich syn Jan (1919–2010) był fotografem 
amatorem. Dzięki jego pasji w rodzinnym 
archiwum zachowały się liczne zdjęcia, po-
czynając od lat 30 – tych XX w. obrazujące 
pracę gospodarstwa i życie rodziny.

Państwo Windyga specjalizowali się 
w produkcji pomidorów gruntowych pro-
wadzonych przy drutach, co pozwalało na 
osiągnięcie wysokich plonów pierwszej 
jakości. Drugim pokazowym warzywem 
były kalafiory, których rozsadę wysadzali 
do gruntu wczesną wiosną. Ich produkcję 

zaczynali od wysiewu nasion w  inspek-
tach jeszcze w poprzednim roku. 

W  trudnym czasie II Wojny Światowej 
gospodarze z   Lubiczowa dawali schronie-
nie i  opiekę wielu mieszkańcom stolicy. 
Niemcy wielokrotnie także w  Lubiczowie 
urządzali łapanki. Przeważnie po godzinie 
czwartej rano na podwórka gospodarstw 
wjeżdżały wojskowe ciężarówki. Żołnie-
rze niemieccy tyralierą przechodzili przez 
pola uprawne wypatrując ofiar, następnie 
przeszukiwali domy i budynki gospodarcze. 
Oferując pracę, a  najczęściej pozorując ją 
(z  powodu przerostu zatrudnienia), wła-
ściciele gospodarstw pomagali w ten sposób 
uniknąć niejednej osobie wywozu na prace 
przymusowe do Niemiec. Dawało się lu-
dziom motyki, szli na pole i po raz kolejny 
wzruszali glebę w i tak już wzorowo wypie-
lęgnowanych uprawach – wspomina He-
lena Dawidowska. Pamięć o  niektórych 
przybyszach przetrwała przez dziesiątki 
lat. Na początku wojny w gospodarstwie 
Julianny i Józefa Dawidowskich przeby-
wała młoda kobieta z  ok. pięcioletnim 
synkiem Romusiem. Chłopiec był szcze-
gólnie wdzięcznym, pogodnym malcem 
– „żywe srebro”. Matka nabierała sił 
przed wędrówką do rodziny w Sochacze-
wie. Jej mieszkanie w  Warszawie prze-
stało istnieć. Gospodarze proponowali 
kobiecie, aby zostawiła syna dopóki nie 
upewni się, że w  Sochaczewie znajdzie 
schronienie. Miłość matczyna przewa-
żyła. Podziękowała i odeszli, ale Romuś 
pozostał w  sercach gospodarzy. Maria 
i  Antoni Pierzchała przez pewien czas 
ukrywali mężczyznę z córką – oboje na-
rodowości żydowskiej. Kilkunastoletnia 
dziewczyna była wyjątkowej urody, dla-
tego gospodarze nadali jej przydomek 
„Piękna Helena”. Los zrządził, że pod ko-
niec lat 80 – tych XX w. Maria, córka Ma-
rii i Antoniego ponownie ją spotkała na 
pobliskiej Woli i bez trudu rozpoznała.

radiostacja przestaje nadawać
Inną formą pomocy było dostarczanie 
produktów rolnych dla Rady Głównej 
Opiekuńczej w Boernerowie, która w tym 
trudnym czasie przygotowywała posiłki 
dla najuboższych mieszkańców okolicy 
oraz tych, którzy licznie przybywali ze 
stolicy. Zbiórką żywności w Lubiczowie 
i  dostarczaniem jej do pobliskiego Boer-
nerowa zajmowali się Antoni Pierzchała 
i Władysław Szelenbaum.

julianna Latoszek (1899–1995), córka jana i Wiktorii, 
zdjęcie wykonane przed ślubem z józefem dawidowskim

historia
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16 stycznia 1945 r. rozległ się prze-
potężny huk. Czternastoletni wtedy Sta-
nisław Burkot przebywał na podwórku 
rodzinnego gospodarstwa w  Bliznem 
Łaszczyńskiego. Zauważył, jak pierwszy 
ogromny maszt Transatlantyckiej Stacji 
Radiotelegraficznej powoli, majestatycz-
nie skłania się ku zachodowi. Wreszcie 
runął na ziemię. Wysadzone przez hitle-
rowców runęły kolejne maszty, ale tego już 
nie było widać. Pył wybuchów przesłonił 
widoczność. Ze wszystkich okien w  okoli-
cy powypadały szyby -wspomina Hele-
na Dawidowska, której rodzinny dom 
znajdował się w  Lubiczowie niemal na 
przeciwko pierwszego masztu, ok. 1000 
m od niego.

pokój i niepokój
Czas upragnionej wolności, czas po-
koju, to nowa rzeczywistość. Władze 
państwowe systematycznie osaczały 
i kontrolowały społeczeństwo. W ar-
chiwum zachowały się ankiety perso-
nalne z Gminy Blizne skierowane do 
prowadzących meldunki w gromadach 
(sołectwach). Należało podać: stan 

cywilny, posiadane dzieci i  ich datę 
urodzenia. Do jakiej partii należał do 
1939 r., w  czasie okupacji i  obecnie. 
Wykształcenie i stan majątkowy. Czy 
zatrudnia siłę roboczą, ile osób? Czy 
był karany? Czy przebywał za granicą? 
Jeśli tak, to gdzie i kiedy? Czy w okresie 
1939 – 1945 służył w obcych armiach?   
Były również dostawy obowiązkowe 
podstawowych płodów rolnych, które 
zaważyły na kondycji gospodarstw. 
Ceny płacone przez państwo ustalano 
na poziomie znacznie niższym od ryn-
kowych. Wymagania wobec rolników 
wywiązujących się z kontyngentu były 
często represyjne. W listopadzie 1953 r. 
Julianna Dawidowska już odstawiła na 
skup swojego tucznika. Za mało ważył 
– do wywiązania się z obowiązkowej 
dostawy brakowało kilku kilogramów. 
Pani Pawłowska z Bliznego Łaszczyń-
skiego miała ten sam kłopot. Posta-
nowiły wspólnie zakupić na wolnym 
rynku – wtedy nazywanym spekulacyj-
nym – dorodne prosię i dostarczyć do 
skupu, by wszystko się zgadzało. To się 
władzy ludowej nie spodobało. Każda 

powinna była dostarczyć kompletną 
sztukę trzody. Julianna zdziwiła się, 
gdy na podwórko jej gospodarstwa za-
jechał wóz milicyjny. Za swój występek 
przesiedziała jakiś czas w areszcie. Jej 
syn Zdzisław za jej przewinienie już 
siedział w milicyjnym dołku.

zahartowani dziejowo
Los tak zrządził, że pierwsi miesz-

kańcy Lubiczowa to osoby o  wyjątko-
wym doświadczeniu życiowym. Rodzili 
się w  czasach zaborów. W  szkole pod-
dawani byli rusyfikacji. Przed rozpo-
częciem zajęć lekcyjnych obowiązkowo 
śpiewali hymn Rosji – Boże zachowaj 
cara. Przeżyli I  Wojnę Światową. Wi-
dzieli jak Polska podnosi się z  kolan 
i wzrasta odrodzona. II Wojna Światowa 
jeszcze bardziej zahartowała Polaków 
i również naszych mieszkańców. Za to, 
że dali radę, wytrwali, potrafili sprostać 
wielu trudnym sytuacjom należy się im 
nasz szacunek i pamięć.

tekst: MałGOrzata daWidOWska

fOtO: arcHiWuM autOrki 

Oraz urząd GMiny stare BaBice
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zespół cieśni kanału nadgarstka
Praca biurowa może kojarzyć się bardzo przyjemnie. 
urzędnik, informatyk, sekretarka nie są narażeni na więk-
sze urazy i niebezpieczeństwa. jednak nie zawsze jest tak, 
jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. 

Praca przy komputerze wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia na 
przykład zespołów bólowych odcinka 
lędźwiowego czy coraz częściej odno-
towywanych zespołów cieśni kanału 
nadgarstka, o których chciałbym dzi-
siaj napisać kilka zdań. Czym jest kanał 
nadgarstka? Nadgarstek zbudowany jest 
z ośmiu kości, pomiędzy którymi znaj-
duje się przestrzeń ograniczana także 
przez różne struktury miękkie. W środku 
tego kanału znajdują się ścięgna mięśni 
zginających paliczki oraz nerw pośrod-
kowy. Przyczyną występowania zespołu 
cieśni kanału nadgarstka jest obrzęk 
samego nerwu pośrodkowego lub tka-
nek znajdujących się w obrębie kanału. 
Powodem zaistniałego stanu mogą być 
powtarzane czynności w złym ułożeniu 
nadgarstka, na przykład pisanie na kom-
puterze, w wyniku czego dochodzi do 
powstania stanu zapalnego. Przyczyną 
występowania dolegliwości może być 
także uraz, w wyniku którego doszło do 
zmniejszenia światła kanału lub zwy-
rodnienie. 

Objawami, które można zaobserwo-
wać u osób cierpiących na zespół cieśni 
nadgarstka, są bóle i  drętwienia obej-
mujące kciuk, palec wskazujący, środ-
kowy i część serdecznego. Początkowo 

są one prawie niezauważalne, jednak 
z  czasem nasilają się. Szczególnie do-
kuczliwe są objawy nocne, które mogą 
uniemożliwiać zasypianie. Leczenie ze-
społu cieśni kanału nadgarstka może 
być dwojakie. Możliwe jest leczenie 
zachowawcze polegające na fizjoterapii 
obejmującej głównie zabiegi fizykote-
rapeutyczne. W  zależności od decyzji 
lekarza, leczenie może obejmować tak-
że farmakoterapię. Inną metodą jest 
leczenie operacyjne. Decyzję o  meto-
dzie podejmuje indywidualnie lekarz 
prowadzący. 

Tu pojawia się pytanie: czy moż-
na ustrzec się przed zespołem cieśni 
kanału nadgarstka? Na wiele rzeczy 
nie mamy wpływu. Jeśli do dolegliwo-
ści doprowadził uraz to oczywiście nie 
można temu zapobiec. Jeśli jednak do 
dolegliwości doprowadziły długotrwałe 
przeciążenia można podejmować pew-
ne kroki przeciwdziałające ich powsta-
waniu. Podczas pracy przy komputerze 
nadgarstek bardzo często układa się 
w  niewygodnej pozycji. Warto jest za-
dbać o  jego lepsze ułożenie przez pod-
kładkę specjalnie do tego przeznaczoną. 
Posiadając pracę biurową można wyko-
nywać ćwiczenia nadgarstka (np. krąże-
nia, naprzemienne jego zginanie i pro-

stowanie) oraz 
palców (zaciskanie 
dłoni w  pięść). 
Przerwa w  czasie 
pracy, w  której 
podejmuje się ak-
tywność fizyczną 
ma wiele zalet. W  przypadku ćwiczeń 
aktywizujących tułów można zapobie-
gać zespołom bólowym odcinka lędź-
wiowego, które dotykają coraz większej 
ilości osób pracujących zarówno w try-
bie siedzącym, stojącym jak i w  ruchu. 
Kolejnym walorem aktywności fizycznej 
jest zmniejszenie ryzyka chorób zakrze-
powo-zatorowych takich jak miażdżyca. 
Nie dziwi również fakt częstszego wpro-
wadzania przerw ćwiczebnych w korpo-
racjach, ponieważ badania wykazały, że 
tak spędzone nawet 5 minut znacznie 
poprawia koncentrację i  efektywność 
umysłową.

Zespół cieśni kanału nadgarstka to 
choroba, która dotyka coraz większą 
grupę ludzi. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu odnotowywano sporadyczne przy-
padki, a dziś to schorzenie dotyczy wie-
lu ludzi, również młodych. Szacuje się, 
że ta choroba jest powodem aż 8% 
zwolnień lekarskich pracowników 
biur. Należy pamiętać, że niezmier-
nie istotne jest wczesne rozpozna-
nie, dlatego nie można ignorować 
pierwszych symptomów i  udać się 
do lekarza. 

tekst/ fOtO: patrycja rzepczak

fizjOterapeuta

pieskie życie…
Do urzędu gminy coraz częściej wpływają 
prośby o zamieszczenie ogłoszenia o za-
ginionym zwierzęciu – najczęściej doty-
czy o psów i kotów. Mieszkańcy zwykle 
przysyłają je za pośrednictwem poczty 
email, a ogłoszenia bezpłatnie zamiesz-
czane są na stronie internetowej urzędu 
gminy. Często mimo nadziei właściciela, 
zaginiony zwierzak nie odnajduje się. 
Czasem jednak los się uśmiechnie.

6 października wpłynęła prośba o za-
mieszczenie w mediach informacji o za-

ginionym psie. Do informacji dołączo-
ne były zdjęcie i opis. Kiedy zaczęliśmy 
go czytać, nasza uwagę zwrócił fakt, 
że pies jest zaczipowany. Tymczasem 
dzień wcześniej dostaliśmy ogłoszenie 
od mieszkańca z  prośbą o  zamieszcze-
nie ogłoszenia o znalezieniu przez nie-
go psa, który również posiadał czip, ale 
nie udało odczytać się danych właścicie-
la. Porównaliśmy zdjęcia z  ogłoszeń – 
psy były podobne. Przekazaliśmy nasze 
spostrzeżenia i  dane kontaktowe obu 

ogłoszeniodawcom i  udało się – był to 
ten sam pies i wrócił do swojego właści-
ciela.

Dbajmy więc o  naszych pupili, pil-
nujmy ich, a  jeśli zdarzy się nieszczę-
ście (np. zaginięcie), warto informować 
gminne media – szanse odnalezienia są 
większe. Najlepiej na adres email: sro-
dowisko@stare-babice.waw.pl lub gaze-
ta.babicka@stare-babice.waw.pl. 

tekst: pk

dla mieszkańca
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dla mieszkańca

co robić, gdy spotkamy dzikie 
zwierzęta?
mieszkając na terenach wiejskich zdarza się, że pod-
czas spaceru napotykamy dzikie zwierzęta, które we-
dług nas potrzebują pomocy.  Niestety! Często nasze 
chęci powodują więcej złego niż dobrego. Pamiętajmy 
– nie należy przedkładać miary ludzkiej na potrzeby 
dzikich zwierząt. 
Postępowanie ze zwierzętami dzikimi 
szczegółowo regulują przepisy prawne 
– Ustawa o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 
2004 r. w sprawie gatunków dziko wy-
stępujących zwierząt objętych ochroną. 
Postępowanie z ptactwem dzikim re-
gulowane jest dodatkowo dwiema dy-
rektywami unijnymi. Zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Przyrody oraz Ustawą o Sa-
morządzie Terytorialnym ochrona przy-
rody, w tym nadzór nad zwierzętami 
dzikimi, jest realizowana przez ministra 
środowiska, wojewodę, starostę, bur-
mistrza, czy wójta za pośrednictwem 
organów terenowych.  Miejmy więc na 
uwadze, że pomagając zwierzętom 
w dobrej wierze, nie tylko możemy 
im zaszkodzić, ale  nawet przekro-
czyć obowiązujące prawo lub popeł-
nić przestępstwo, za co mogą grozić 
surowe kary. 

Zanim więc zdecydujemy się na 
udzielenie pomocy dzikiemu zwierzę-
ciu, zastanówmy się, czy na pewno ów 
zwierzak tej pomocy potrzebuje. Nie 
mając dostatecznej wiedzy na temat  
danego gatunku, możemy nie rozpo-
znać zupełnie naturalnego i typowego 
zachowania biorąc je za stan chorobo-
wy czy zagrożenia życia. Dopiero, gdy 
będziemy mieli absolutną pewność, że 
zwierzę wymaga udzielenia pomocy, 
możemy podjąć decyzję o zawiadomie-
niu odpowiednich jednostek. Pamię-

tajmy że odławianie zwierząt dzikich 
przez osoby postronne jest wykrocze-
niem podlegającym karze aresztu lub 
grzywny. Tak samo zabijanie, chwyta-
nie, umyślne płoszenie i  niepokojenie 
ptaków, przechowywanie ich jaj, jak 
i  wydmuszek, niszczenie gniazd oraz 
siedlisk ostoi ptaków jest zabronione!

Istnieją jednak pewne odstęp-
stwa. Otóż warunkowo dopuszczone 
jest odłowienie zwierząt dzikich w celu 
udzielenia im pomocy weterynaryjnej 
i  przemieszczenia do ośrodków rehabili-
tacji zwierząt. Może być to dokonane 
jedynie przez osoby odpowiednio prze-
szkolone lub przez lekarzy weterynarii 
i tylko metodami mało inwazyjnymi – 
dopuszczonymi przez stosowne prze-
pisy. Prawo łowieckie upoważnia staro-
stę do wyrażenia zgody na okres do 6 
miesięcy na przetrzymywanie zwierzy-
ny osobie, która weszła w  jej posiada-
nie w wyniku osierocenia, wypadku lub 
innego uszkodzenia ciała zwierzyny, 
mając na uwadze potrzebę podjęcia ko-
niecznej opieki i leczenia. Należy przy-
jąć, że osoba ta poprzez złożenie wnio-
sku o  wydanie tej zgody, dobrowolnie 
zobowiązuje się do udzielenia pomocy 
takiemu zwierzęciu na własny koszt. 
Warto również nadmienić, że przetrzy-
mywanie zwierzyny bez zezwolenia 
stanowi wykroczenie łowieckie zagro-
żone karą grzywny. Zwierząt dzikich 
z objawami częściowej lub całkowi-
tej utraty przytomności, rannych 

czy chorych nie należy dotykać  ani 
głaskać, a  jedynie poinformować 
o  fakcie napotkania takiego zwie-
rzęcia lekarza weterynarii. 

Dokarmiać zwierzęta należy 
z  rozwagą. Nie znając potrzeb ży-
wieniowych danego gatunku możemy 
im tylko zaszkodzić.  Tak na przykład, 
często obserwujemy dokarmianie ka-
czek czy innego ptactwa chlebem. Jest 
to bardzo niewłaściwe postępowanie, 
prowadzi bowiem do powstawania 
schorzeń układu pokarmowego do-
karmianych ptaków. Co najważniejsze 
dokarmianie musi być prowadzone 
systematycznie, jednak dużo ważniej-
szą rolę odgrywa zapewnienie dostępu 
do wody pitnej. Nieco innym zagadnie-
niem, ale też ważnym jest postępowa-
nie ze zwierzętami tzw. wolnożyjący-
mi. Chodzi tu głownie o  nieoswojone 
koty, nieposiadające właściciela. Ta-
kich zwierząt również nie odławiamy.  
Pomoc tym zwierzętom polega głownie 
na kontroli ich stanu zdrowia głównie 
pod kątem chorób zakaźnych, jak rów-
nież ograniczanie niekontrolowanego 
rozrodu przez przeprowadzanie za-
biegów kastracji i  sterylizacji. Dzie-
ląc środowisko naturalne z  różny-
mi zwierzętami bądźmy wrażliwi 
na ich los,  jednak nie ingerujmy 
w naturalny stan równowagi przy-
rodniczej bez wyraźnej przyczyny. 
Przydatne telefony: (22) 721 00 75 – 
Klinika Weterynaryjna Vetriver w Lat-
chorzewie, (22) 721 04 67  – Straż 
Gminna Gminy Stare Babice, (22) 722 
90 06 – Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Stare Babice. 

tekst: referat OcHrOny śrOdOWiska

urzędu GMiny stare BaBice 

na pOdstaWie OBOWiązującycH 

przepisóW
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2. bezpłatne  … przeciwko grypie dla 
mieszkańców powyżej 65. Roku życia trwa w 
naszej gminie do 15 grudnia 

4. pokazuje godzinę na babickiej poczcie 
7. osoba posiadająca zdolność przewidywania 

przyszłości  
8. białe płótno w kinie 
9. inaczej pierwszoklasista 
11. rogal z nadzieniem z białego maku, tradycyjnie 

przygotowywany w Poznaniu i okolicach z 
okazji Dnia Świętego Marcina 11 listopada 

15. szef kuchni 
17. buja się pod tarczą zegara ściennego 
18. nauka wypływająca z bajki 
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20. gwałtowny, silny wiatr 
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1. odzyskana przez Polskę 11 listopada 1918 r. 
3. rodzaj słownika 
5. inaczej krasnoludek 
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mieszkańców powyżej 65. Roku życia trwa w 
naszej gminie do 15 grudnia 

4. pokazuje godzinę na babickiej poczcie 
7. osoba posiadająca zdolność przewidywania 

przyszłości  
8. białe płótno w kinie 
9. inaczej pierwszoklasista 
11. rogal z nadzieniem z białego maku, tradycyjnie 

przygotowywany w Poznaniu i okolicach z 
okazji Dnia Świętego Marcina 11 listopada 

15. szef kuchni 
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Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać na adres:  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 
Stare Babice, ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, wylosowane zostaną zestawy 
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Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

PIONOWO
 1.  odzyskana przez Polskę 11 listopada 

1918 r.
 3.  rodzaj słownika
 5.  inaczej krasnoludek
 6.  dzieci robią w niej babki
10.  rodzaj zająca
12.  uczestnik lotu w przestrzeń pozaziemską
13.  zostało zastąpione kalkulatorem
14.  kod zabezpieczający
16.  zrzutka na jakiś cel

POZIOMO
  2.  bezpłatne  … przeciwko grypie dla 

mieszkańców powyżej 65. roku życia trwa 
w naszej gminie do 15 grudnia

 4.  pokazuje godzinę na babickiej poczcie
 7.  osoba posiadająca zdolność 

przewidywania przyszłości 
 8.  białe płótno w kinie
 9.  inaczej pierwszoklasista
11.  rogal z nadzieniem z białego maku, 

tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu 
i okolicach z okazji Dnia Świętego Marcina 
11 listopada

15.  szef kuchni
17.  buja się pod tarczą zegara ściennego
18.  nauka wypływająca z bajki
19.  komputerowa to font
20.  gwałtowny, silny wiatr

konkurs dla 
spostrzegawczych
Po wakacyjnej przerwie wracamy z konkursem dla spostrze-
gawczych. Zdjęcie wykonane w 2008 r. przedstawia elewację 
budynku użyteczności publicznej z terenu naszej gminy. 
Jeśli rozpoznajecie Państwo to miejsce, odpowiedzi prosimy 
przesłać na adres redakcji (ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice) 
lub emailem na adres: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.
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stare Babice Biegają – już rok razem!
We wrześniu 2016 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę otwar-
tych spotkań biegowych w naszej gminie. Zaczęło się nie-
winnie, od pomysłu GoSir Stare Babice, aby wzorem grup 
biegowych w sąsiednich gminach wystartować z otwartymi 
treningami dla babickich biegaczy. dziś nasi biegacze trenują 
i biorą udział w maratonach w Polsce i za granicą.
Rok temu, po akceptacji ze strony władz 
gminnych, spotkaliśmy się na nowej 
bieżni lekkoatletycznej przy szkole pod-
stawowej w Starych Babicach. Wielu z nas 
w ogóle się nie znało, inni kojarzyli się 
z  lokalnych tras biegowych. Jednego 
byliśmy pewni – zapotrzebowanie na 
wspólne bieganie było ogromne. Pomysł 
był strzałem w dziesiątkę – infrastruk-
tura sportowa w naszej gminie się rozwija 
i grzechem byłoby jej nie zagospodaro-
wać. Jako Główny Specjalista ds. Sportu 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
współpracuję na stałe ze wszystkimi 
gminami wchodzącymi w skład PWZ. 
W zakresie sportu mogę śmiało napisać, 
że baza sportowa w naszej gminie, szcze-
gólnie ta outdoorowa, jest w absolutnej 
czołówce wśród PWZ. Przypuszczam, 
że oddanie do użytku wielofunkcyjnej 
hali widowiskowo – sportowej w Zielon-
kach Parceli utrzyma Gminę Stare Babice 
w czołówce samorządów stale inwestu-
jących w bazę sportową mającą służyć 
mieszkańcom. 

Spotkania biegowe od początku mia-
ły charakter rekreacyjny i  są otwarte 

dla wszystkich. Największą dumą dla 
organizatorów jest to, że wiele nowych 
osób zaraża się „wirusem” biegowym 
i  nie wyobrażają sobie dnia bez biega-
nia. Nasze podstawowe zadanie – upo-
wszechnianie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców gminy – przynosi 
efekty. Dla jednych sukcesem jest biega-
nie wolnym tempem kilka razy w tygo-
dniu, a dla innych rekord życiowy w ma-
ratonie. Ilu biegaczy tyle powodów! Ta 
różnorodność daje nam siłę, bo robimy 
to wspólnie, wzajemnie się motywując. 

Jak mawiają maratończycy, 
prawdziwe życie zaczyna się po 
czterdziestce… Dystans maratonu 
to 42,195 metrów. Wśród sporej gru-
py biegających panuje pogląd, że jego 
ukończenie po raz pierwszy w  symbo-
liczny sposób wprowadza zawodnika do 
„rodziny” biegowej. Na niedawno prze-
prowadzonym 38. PZU Maratonie War-
szawskim, mieliśmy swoich przedsta-
wicieli i  osiągnięcia sportowe. Cieszyła 
postawa debiutantów, którzy dzięki 
włożonej ciężkiej pracy na około 16 
tygodni przed maratonem oraz wspól-

nym treningom, spisali się wyśmieni-
cie. Poniżej wyniki Babickich Biegaczy 
na 38. PZU Maratonie Warszawskim 
oraz w biegach towarzyszących na 5 km 
i  w  sztafecie maratońskiej: Michlewicz 
Krzysztof: 03:06:21, Jabłecki Marek: 
03:08:11 (debiut), Paweł Gajda: 4:39:01 
(debiut), Niegowski Robert: 3:57:01 
(debiut), Kłudkiewicz Tomasz: 3:11:56, 
Maślak Radomił: 3:19:01, Grzegorz Re-
dlicki: 3:20:56, Łubiarz Ada: 04:09:20, 
Parysz Anna: 04:51:34. Sztafeta mara-
tońska (Anna Sędzik, Anna Goncarze-
wicz, Antonina Kłudkiewicz) 04:10:25, 
bieg na 5 km Beata Piwko: 00:30:27

Zagraniczne występy Stare Babi-
ce Biegają. 43. BMW Berlin Marathon 
to jeden z sześciu największych i najbar-
dziej prestiżowych maratonów na świe-
cie. Udział w  nim zależy od… szczęścia 
w losowaniu. To dzięki niemu nasi biega-
cze znaleźli się na liście startowej wśród 
prawie 40.000 uczestników. Maraton ten 
zaliczany jest do „złotej szóstki świata” 

piłkarze z koczarg wygrali turniej 4 Boisk 
Pomiędzy 18 września a 9 października 
na terenie Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego zostały rozegrane mecze pił-
karskie Turnieju 4 Boisk. Organizato-
rem był ULKS „Ryś” Kampinos, a udział 

w turnieju był bezpłatny. Zawody były 
objęte patronatem honorowym Starosty 
Warszawskiego Zachodniego Jana Ży-
chlińskiego oraz Prezesa LGD „Między 
Wisłą a Kampinosem” Pawła Białeckiego. 
Przez 4 kolejne piątki rywalizowano na 
boiskach piłkarskich w Kampinosie, Oża-
rowie Mazowieckim, Zielonkach Parceli 
oraz Bieniewicach. W turnieju wzięło 
udział dziewięć drużyn. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Kamil 
Janasz – na co dzień zawodnik GKS 
Naprzód Stare Babice. Choć nazwa 
koczarskiej drużyny („Koczargowska Pa-
tologia”) wprowadzała w zakłopotanie, 
grę zawodników można było określić 

w 2 słowach: zgranie i zaangażowanie. 
Dzięki tym cechom w klasyfikacje końco-
wej drużyna z Koczarg zajęła 1. miejsce 
zdobywając w całym turnieju 37 pkt. Na 
2. miejscu uplasował się UKS Bieniewi-
czanka z 31 pkt. reprezentujący Gminę 
Błonie, 3. miejsce należało do Turbo 
Szczurów z Płochocina (28pkt. ), 4. Miej-
sce zajęła Kampinoska Brygada zdoby-
wając 20 pkt. Zwycięzcom i uczestnikom 
gratulujemy występu oraz kreatywności 
w nazwaniu swoich drużyn.

teskt/ fOtO: 

radOsłaW karpiński 

kOOrdynatOr turnieju

sport
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andrzej radzikowski zwycięzcą słynnego 
Spartathlonu!
Andrzej radzikowski dokonał rzeczy niezwykłej. 
Swoim zwycięstwem w 34. edycji biegu Spar-
tathlon ultra race odbywającego się w Grecji, 
wpisał się do historii polskiej lekkoatletyki. jako 
pierwszy Polak wygrał ten legendarny wyścig! 
Zrobił to w imponujących czasie: trasę o długości 
246 kilometrów przebiegł w czasie 23h 1m 13s.
Andrzej Radzikowski od kilku lat znaj-
duje się w czołówce polskich biegaczy na 
dystansach ultra. W Gazecie Babickiej pi-
saliśmy o nim wielokrotnie, m. in. w listo-
padzie 2015 roku przy okazji otwartych 
spotkań biegowych Stare Babice Biegają, 
w których uczestniczył jako gość spe-
cjalny. Uznany biegacz wziął także udział 
w naszej gminnej imprezie 1. Dziesiątce 
Babickiej, gdzie zajął pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. 

Po wygranej w  tegorocznym Spar-
tathlonie i powrocie do Polski, bohater 
naszego artykułu pojawił się 12 paź-
dziernika na spotkaniu Teamu Stare 
Babice Biegają przy ul. Polnej w Starych 
Babicach i odpowiedział Gazecie Babic-
kiej na kilka pytań dotyczących przebie-
gu biegu.

Gazeta Babicka: Andrzej, przed 
Spartathlonem zapowiadałeś, że je-
dziesz po zwycięstwo. Czy faktycznie 
czułeś się tak mocny? Nie obawiałeś się 
konkurentów?

Andrzej Radzikowski: Zawsze czu-
ję respekt wobec moich rywali. Zwłasz-
cza, że na trasie tego biegu nie ma przy-
padkowych osób, wszyscy są świetnymi 
biegaczami. W  tym roku wraz ze mną 
startowało 11 innych Polaków, w  tym 

tak wspaniali zawodnicy, 
jak Paweł Szynal, czy Ola 
Niwińska. Do tego biega-
cze z  innych krajów, w  tym zwycięzca 
z 2014 r. – Włoch Ivan Cudin. Głównym 
przeciwnikiem w tym roku był dla mnie 
Marco Bonfiglio, z którym ścigałem się 
aż do 140 kilometra trasy.

GB: Jak długo trenowałeś? Kiedy 
rozpocząłeś przygotowania i  jak inten-
sywne one były?

AR: Do zawodów trenuję wraz z za-
wodnikami z  klubu LKS Olymp Błonie 
oraz biegając w Puszczy Kampinoskiej. 
Do Spartathlonu dużo i solidnie treno-
wałem, byłem dobrze przygotowany. 
Dzięki temu biegło mi się lekko i muszę 
powiedzieć, że to był w zasadzie mój naj-
łatwiejszy, ze wszystkich trzech Sparta-
thlonów, w których brałem udział.

GB: Najgorszy moment na trasie? 
Był taki? 

AR: Na pewno ten, kiedy wyczerpa-
ła mi się bateria w  czołówce. Biegłem 
w  kompletnych ciemnościach. Była to 
już w  zasadzie sama końcówka, 20 ki-
lometrów przed Spartą. Bałem się, że 
zostanę zdyskwalifikowany, bo na upar-
tego można tę sytuację potraktować, 
jako naruszenie regulaminu. Miałem 

czołówkę na swoim miejscu, ale nie da-
wała ona światła. Na szczęście sędzio-
wie spojrzeli na mnie łaskawym okiem.

GB: Jeszcze raz gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Spartathlon zaliczany jest do grona 
najtrudniejszych ultramaratonów na 
świecie. Niezwykle wymagająca trasa 
oraz wysoka temperatura, sprawiają że 
w biegu biorą udział najlepsi zawodnicy 
na świecie, a  kończą jedynie najtward-
si z  nich. Pierwsza edycja Spartathlon 
Ultra Race odbyła się w 1983 roku. Ten 
legendarny ultramaraton organizowany 
jest dla upamiętnienia historii greckie-
go posłańca Filippidesa, który pokonał 
dystans z Aten do Sparty, aby poprosić 
Spartańczyków o  pomoc w  bitwie pod 
Maratonem, zagrożonym perskim na-
jazdem. W  33-letniej historii biegu 
tylko 17 zawodnikom udało się do-
biec do mety w czasie krótszym niż 
24 godziny.

tekst: ack 

zdjęcia: sparta pHOtOGrapHy cluB

sport

czyli World Major Marathons. Równie 
prestiżowe są maratony w: Nowym Jor-
ku, Chicago, Bostonie, Londynie i  To-
kio. Maraton Berliński to wydarzenie 
niezwykle barwne i wielokulturowe. Na 
trasie całego maratonu kibicowało kilka-
set tysięcy osób. Czuło się niesamowity, 
spontaniczny doping. Zorganizowane 
ekipy kibicujące z  całego świata z  bar-
wami narodowymi, bębnami, orkiestry 
dęte, smyczkowe, grające skoczną mu-

zykę zespoły rockowe… To było wiel-
kie święto sportu ponad podziałami. 
Mnogość kultur ale jeden wspólny cel… 
META! Paweł Piasecki z naszego teamu 
uzyskał czas 03:25:42, ja zaś zameldo-
wałem się na mecie w czasie 4:35:44. Od 
trzydziestego kilometra biegłem z  flagą 
narodową czując dumę, że jestem Pola-
kiem i że biegnę w tym biegu. W strefie 
mety dumnie zaprezentowałem barwy 
naszej babickiej grupy biegowej…

Na nasze spotkania zapraszamy 
wszystkich chętnych, od września tre-
nujemy na bieżni przy Szkole Podsta-
wowej w  Starych Babicach (każda śro-
da, godz. 19:00 – 20:00). Zapraszamy 
również na nasz fanpage www.facebo-
ok.com/StareBabiceBiegaja, na którym 
znajdą Państwo aktualne informacje 
o spotkaniach.

tekst/fOtO: radOsłaW karpiński

stare BaBice BieGają teaM
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informacje

Załącznik do zarządzenia nr 196/2016 r. z  dnia 13 października 
2016 r.

Wójt GMiny stare BaBice
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości  Babice Nowe

nieruchomość stanowiąca działki o nr ew. 62/8, 62/15 i 62/17 
o łącznej powierzchni 0,2288 ha, położona na terenie prze-
znaczonym pod usługi celu publicznego U1.
cena wywoławcza – 605 000,00 PLN netto

Działka o  nr ew. 62/15 położona w  głębi, zabudowana 
wiatą konstrukcji metalowej z  murowaną przybudówką. 
Pod wiatą pozostały 2 zbiorniki metalowe o  pojemności po 
10 tys. litrów każdy. Zbiorniki są zagłębione 0,5-2,2 m pod 
powierzchnią, długość zbiorników ok. 5 m, posadowione na 
ławach żelbetowych, rok budowy stacji paliw 1974. Zbiorni-
ki nie spełniają obecnych norm oraz ze względu na wiek nie 
mogą być wykorzystane w dalszej eksploatacji. W tej sytuacji 
cały obiekt wraz z  częścią podziemną przeznaczony jest do 
rozbiórki.

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).
Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia  2016 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Gminy Stare Babice (sala konferencyjna) przy ul. 
Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
wadium najpóźniej do dnia 13.12.2016 r. na konto Gminy: 

WBS W-wa Oddz. Stare Babice  
65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku 
wygrania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się od zawarcia 
umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg. 

Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu no-
tarialnego ponosi nabywca.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać 
ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agniesz-
ka Senterkiewicz) i pod nr tel.: (22) 730-80-26.a

Stare Babice dn. 14.10.2016 r. 

z a W i a d O M i e n i e
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy Stare Babice

o scaleniu i podziale we wsi Borzęcin Duży  
– kompleks 1 objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XIII/111/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774 ze zm.) 
zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale 
nieruchomości we wsi Borzęcin Duży – kompleks 1, razem z załącz-
nikami (mapy i  rejestry) będzie wyłożony do wglądu w  Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 32, II piętro, 
w terminie od 21 listopada  do 12 grudnia 2016r. w godzinach 
pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z do-
kumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i za-
strzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i  zastrzeżenia zostaną zaopiniowane 
przez radę uczestników scalenia  i rozstrzygnięte przez Radę Gminy 
Stare Babice w Uchwale o scaleniu i podziale.

Stare Babice, dnia 27 października 2016 r.

O G ł O s z e n i e
o  przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego część wsi Borzecin Duży  i część wsi Mariew 

przy ul. Spacerowej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 

o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2016 r. 
poz. 778 z  późn. zm.) zawiadamiam o  podjęciu przez  Radę Gminy 
Stare Babice uchwały nr XXIII/220/16 z  dnia 27 października 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi 
Borzęcin Duży  i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej, obejmującego 
obszar terenów leśnych i otaczających go dróg  na pograniczu obu wsi.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej 
wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres: 
Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice, 
w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zmianami) 
zawiadamiam o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi 
Borzęcin Duży  i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej

Przedmiotem opracowania planu jest określenie przeznaczenia 
terenów wskazanych w  załączniku do w/w  uchwały. Zainteresowani 
mogą zapoznać się z  niezbędną dokumentacją sprawy w   Urzędzie 
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice i zgłaszać uwagi 
i wnioski dotyczące projektów dokumentów.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Stare Babice.

 Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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Stare Babice, dnia 14.10.2016 r.

OGłOszczenie

SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ 
 

składająca się z działek o nr ew. 4/17 i 4/19 o łącznej 
powierzchni 543 m2 położoną w Latchorzewie przy            

ul. Hubala-Dobrzańskiego przeznaczoną  
pod zabudowę mieszkaniową 1-rodzinną.  

Media, woda w ulicy, druga linia zabudowy. 
Atrakcyjna cena do negocjacji 

KONTAKT TEL. 502 153 045 

O  rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących 
koncepcji miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

Obszar zawarty jest pomiędzy:

ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski i  ul. 
Królewicza Jakuba.

Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się 
od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 12 grudnia 2016 r. (z wy-
jątkiem sobót, niedziel i  świąt), w  siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 
3, w godzinach pracy Urzędu. Koncepcja planu miejscowego 
znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy: 
www.stare-babice.waw.pl w  zakładce Dla Inwestora – Plany 
miejscowe w przygotowaniu.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi 
sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 
3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wnio-
sku do tego planu lub mapa działki z  aktualnym numerem 
ewidencyjnym. Zainteresowani mogą składać do koncepcji 
uwagi do 30 grudnia 2017 r.

Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały Nr 
XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierz-
bin, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
na stronie internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl zakładka 
„Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.

 Wójt Gminy
       (-) Krzysztof Turek

chcesz zareklamować się  
w Gazecie Babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com
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Usuwanie tkanki tłuszczowej zimnem 
w Centrum Medycznym Arnica

ArtykuŁ SPoNSoroWANy

W  czasie zabiegu redukcji tkanki tłuszczowej zamrażane są komórki 
tłuszczowe, które na skutek działania niskiej temperatury zostają selek-
tywnie uszkodzone. Natomiast otaczające je nerwy i naczynia krwio-
nośne zostają nietknięte. Komórki tłuszczowe, które poddane były 
zabiegowi stopniowo w sposób naturalny usuwane są z organizmu, co 
sprawia u pacjentów zmniejszanie tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie 
utratę zbędnych centymetrów. Już po pierwszym zabiegu zauważą 
Państwo ich ubytek, który waha się od 4 do 8 cm obwodu ciała. 

Dla kogo przeznaczony jest zabieg kriolipolizy? Dzięki szero-
kiemu zakresowi temperatur od +5°C do -10°C zabiegi mogą być wy-
konywane zarówno u osób z dużą otyłością, jak i z niewielkim prze-
rostem tkanki tłuszczowej. Szczególnie dobre efekty terapeutyczne 
uzyskiwane są w przypadku osób posiadających tkankę tłuszczową, 
która powstała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Dlatego zabie-
gi rewelacyjnie sprawdzają się u młodych mam, gdzie tkanka tłusz-
czowa nie jest jeszcze utrwalona. 

Jak wygląda zabieg? Zabieg kriolipolizy trwa 70 minut. Jedynie 
taki czas gwarantuje uszkodzenie komórek tłuszczowych. Obszar, 
z którego chcemy pozbyć się tłuszczyku, jest najpierw mierzony i od-
powiednio przygotowywany do zabiegu. Zabieg wykonywany jest 
specjalną głowicą, która zasysa skórę i poddaje ją procesowi chłodze-

nia. Urządzenie CoolTech ma możliwość w równoległym czasie pra-
cować kilkoma głowicami, w związku z tym, możemy wykonać rów-
nocześnie zabieg na kilku partiach ciała u  jednego pacjenta. Tylko 
w CM Arnica nie płacą Państwo za ilość przyłożonych głowic w czasie 
jednej sesji, ale za zabieg na wybranym obszarze ciała. Oznacza to, że 
w przypadku brzucha dla lepszego efektu możemy zastosować dwie 
głowice. Innym przykładem jest zabieg na tą samą część nogi w obu 
kończynach. Nie dajcie się Państwo skusić na promocyjne zabiegi 
20-30 minutowe oferowane przez inne placówki. Zbyt krótki czas re-
alizacji zabiegu nie spowoduje odpowiedniego działania na tkankę 
tłuszczową, a co za tym idzie brak oczekiwanego efektu. W Centrum 
Medycznym Arnica stawiamy na jakość pracy, realizację założonych 
celów i zadowolenie pacjentów.

Jaki jest efekt zabiegu? Tkanka tłuszczowa w wyniku wymrożenia 
zanika stopniowo, rezultaty można więc w pełni ocenić po 6 tygodniach 
od zabiegu. W ciągu pierwszych 15 dni powinny być zauważalne pierw-
sze oznaki, czyli redukcja tkanki tłuszczowej i spadek w obwodzie na po-
ziomie 30% – 40% wartości zamierzonego efektu. U naszych pacjentów 
odnotowaliśmy ubytek obwodu ciała od 4 do 8 cm po jednym zabiegu.

W  których obszarach ciała można wykonać zabieg kriolipo-
lizy? Pacjenci najczęściej zgłaszają się, aby trwale usunąć tkankę 
tłuszczową z następujących obszarów ciała: boczki, brzuch, ramiona, 
wewnętrzna część ud, zewnętrzna strona ud tzw. bryczesy, okolice 
kolan, plecy – okolica podłopatkowa. 

Jak często można wykonywać zabiegi? Zaleca się wykonywa-
nie zabiegów nie częściej niż co 4-6 tygodni i maksymalnie 3 sesje 
na jeden obszar ciała. W związku z tym w CM Arnica wprowadzamy 
turnusy zabiegowe w  celu dostosowania terminów zabiegów do 
Państwa potrzeb.

Co proponuje CM Arnica? W  celu zapewnienia jakości działań 
i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, mamy dla Państwa komplek-
sową ofertę zabiegów o nazwie „Pakiet Kriolipoliza” połączonych w pa-
kiety estetyczne. Skonstruowane są one tak, by proces odchudzania 
zimnem zastosowany był równolegle z  masażem oraz gimnastyką, 
których celem jest ujędrnienie skóry oraz wymodelowanie sylwetki 
poprzez aktywność fizyczną. Dodatkowo proponujemy pakiety pro-
gramowe dla Młodych Mam. Zawierają one zajęcia z „pakietu krioli-
poliza”, połączone z zabiegami z użyciem lasera CO2 i dają możliwość: 
wygładzenia i uelastycznienia skóry, redukcję blizn (również po cesar-
skim cięciu) oraz rozstępów. Do końca roku 2016 pakiety estetyczne 
oferowane są w promocyjnych cenach. 

Więcej informacji dotyczących zabiegów, pakietów estetycz-
nych oraz terminów kolejnych sesji otrzymają Państwo w  CM 
Arnica oraz pod nr tel. (22) 100 32 35. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z naszej oferty.

Foto: CM Arnica

Centrum Medyczne ARNICA
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 10

tel. 22 100 32 35
http://cmarnica.home.pl/

Kriolipoliza  to nowoczesna, skuteczna i  bezbolesna metoda odchudzania w  wyniku 
wymrażania komórek tłuszczowych. Wykorzystując najnowsze urządzenie CoolTech, stosujemy 
tę metodę do modelowania sylwetki bez użycia skalpela!
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Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

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

www.rensei.pl 

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

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

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

sala zabaw 
dla dzieci

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

DOSTAWA: 535 376 323 
z tą gazetą 10 % zniżki  


