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Koncert z okazji Święta Niepodległości Z okazji Święta Niepodległo-
ści zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczysty koncert, który od-
będzie się 11 listopada o godz. 19:00 w kościele parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w  Starych Babicach. Wystąpi Babicka Orkiestra Dęta pod dyrek-
cją Zbigniewa Załęskiego a  w  programie m.in. utwory „Warszawianka”, 
„Boże, coś Polskę”, „Pieśń czwartego szwadronu” i wiele innych. 

Uniwersytet III Wieku w  listopadzie Starobabicki Uniwersytet III 
Wieku zaprasza w  listopadzie na następujące wykłady: 1) 7 listopada 
o godz. 16:30 (wtorek) „Etykiety zdrowia – realizacja narodowego pro-
gramu zdrowia w  ramach polityki senioralnej” i  wykład we współpracy 
z SORNO odbędzie się w sali konferencyjnej w urzędzie gminy ul. Rynek 
21 2) 13 listopada (poniedziałek) warsztaty tradycyjnych indyjskich 
gier w ramach projektu „Ciekawe Indie dla Seniorów” odbędą się w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. 
Pierwsza grupa o godz. 17:00, druga grupa godz. 18.00. Zapisy na warsz-
taty podczas spotkań Uniwersytetu III Wieku. 3) 21 listopada o godz. 
17:00 (wtorek) wykład Pani Ewy Drop zajmującej się zdrowiem senio-
rów odbędzie się w sali konferencyjnej w urzędzie gminy przy ul. Rynek 
21 w Starych Babicach.

Gdzie szukać pomocy Dnia 11 października 2017 r. w  urzędzie gmi-
ny odbyło się szkolenie dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych i osób współ-
pracujących. Tematem szkolenia była „Pomoc osobom doświadczającym 
przemocy w świetle obowiązujących przepisów”. Informujemy że: Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na 
spotkania, które odbywają się w  każdą trzecią środę miesiąca od godz. 
17.00. Miejsce spotkań: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (pokój 
41). Kontakt tel. (22) 722 04 93. Gminny Punkt Informacyjno – Kon-
sultacyjny ds. Uzależnień zaprasza na spotkania, które odbywają się 
w środy w godz. 14:30 – 16:30 i soboty w godz. 12:00 – 14:00. Miejsce 
spotkań: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (pokój 41). Telefon za-
ufania czynny w godz. pracy punktu: (22) 722 04 93. Punkt Informacyj-
no – Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Przemocą Domową zapra-
sza w dniach: wtorek: godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00 i czwartek: 
godz. 14:00 – 16:00. Grupa Rodzina Bez Przemocy „Jutrzenka” za-
prasza na spotkania w czwartki w godz. 14:00 – 16:00. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma 
swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. Kontakt tel.: 
(22) 722 04 93 oraz 605 921 579. 

Bezpłatne konsultacje rodzinne Komitet Terenowy 
Prawa i  Sprawiedliwości Izabelin – Stare Babice w  ra-
mach programu POMOC+ zaprasza na bezpłatne kon-
sultacje w zakresie: mediacji, poradnictwa rodzinnego, 
pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Porady udzie-
lane są przez Małgorzatę Olszówkę – mediatora i eks-
perta pedagogiki sądowej, w każdy pierwszy wtorek mie-
siąca w godz. 16:00-19:00 w sali katechetycznej parafii  
pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Rynek 17 w Starych Babi-
cach (wejście od strony parku).

Serdecznie przepraszamy czytelników za pomyłkę we wrześniowym nu-
merze Gazety Babickiej. W Starych Babicach przy ul. Rynek 17 mieści się 
parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP.

Redakcja
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najlepsi w polsce – to fakt!
minęły zaledwie dwa lata od oddania do 
użytku babickiego parku, a już został on 
doceniony przez ogólnopolskie gremium. 
W konkursie towarzystwa urbanistów pol-
skich na Najlepiej zagospodarowaną prze-
strzeń publiczną w polsce, nasz park zdobył 
nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna 
w zieleni. można powiedzieć, że zostawili-
śmy konkurencję daleko w tyle.
Projekt nagrodzili fachowcy. Była to XII edycja konkursu. 
Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało Jury, w skła-
dzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: Anna 
Świątecka-Wrona (Ministerstwo Rozwoju), Patrycja Wojtasz-
czyk (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Zbigniew 
Skóra (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz Anna 
Dobkowska (Stowarzyszenie Integracja) i Marcin Skwierawski 
(Związek Miast Polskich). Nagrody przyznano dla trzech pro-
jektów w trzech kategoriach, cześć zgłoszonych do konkursu 
projektów otrzymało również wyróżnienia.

Nagrodzono:
1. W kategorii „Nowo wykreowana miejska przestrzeń pu-

bliczna” Plac Miejski wraz z targowiskiem w Siechnicach.
2. W kategorii „Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna” 

Rewitalizację Dolnego Miasta w Gdańsku.
3. W kategorii „Przestrzeń publiczna w zieleni” Park Gminny 

w Starych Babicach.
Jury przyznało również Grand Prix dla projektu zagospo-

darowania terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadu-
jących z nim terenów. 

Po nagrodę do Krakowa. 16 października 2017 roku 
nagrodę dla babickiego parku odebrał Zastępca Wójta Gminy 
Stare Babice Marcin Zając. Uroczystość odbyła się podczas XV 
Kongresu Miast Polskich w Krakowie. Gośćmi Kongresu byli 

m.in. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budow-
nictwa, Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, Jan Olbrycht, poseł na Sejm RP oraz Przewodniczą-
cy Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim, Zygmunt 
Frankiewicz – Prezes Związku Miast Polskich oraz włodarze 
miast i gmin z całego kraju, przedstawiciele urzędów, samo-
rządów, organizacji pozarządowych oraz banków. 

Przestrzeń dla mieszkańców. Na koniec warto dodać, 
że nagroda przyznana babickiemu parkowi, to nagroda dla 
wszystkich: twórców parku, tych którzy cały czas o  niego 
dbają oraz wszystkich mieszkańców, którzy go odwiedzają. 
Jak w  uzasadnieniu podkreślił Prezes Związku Miast Pol-
skich Marcin Skwierawski, wręczając nagrodę zastępcy wójta 
Marcinowi Zającowi: „Nagrodę otrzymano za realizacje zróż-
nicowanej przestrzeni parkowej o  właściwiej skali, konse-
kwentnie realizując politykę przestrzenną gminy. W wyniku 
realizacji zagospodarowano zaniedbany wcześniej fragment 
całości, znacznie rozbudowując przestrzeń publiczną”.

Gratulujemy i  zapraszamy zarówno do odwiedzin parku, 
jak i na fanpage: facebook.com/Park Gminny w Starych Babi-
cach i Scena Letnia. 

tekst/fOtO: pk

zdjęcia z Wręczenia naGrOdy: przeMysłaW szyszka 

pracownicy urzędu gminy związani z powstaniem i utrzymaniem parku (od lewej): paweł Błażejewski – kierownik referatu Inwestycji, jacek kłopotowski  
– kierownik referatu zamówień publicznych, marcin klimek – kierownik referatu Gospodarki komunalnej, marcin zając – zastępca Wójta Gminy Stare 
Babice, katarzyna Sońta – Inspektor ds. ochrony Środowiska, marek Włoczewski – Główny Specjalista ds. rozliczeń inwestycji, piotr kuciej – Główny 
Specjalista ds. infrastruktury technicznej.

Foto: przemysław Szyszka



4 Gazeta BaBicka paźdzIerNIk 2017

gmina, urząd, teren

Wykończono progi zwalniające przy ul. klonowej w koczargachWykończono progi zwalniające przy ul. Łaszczyńskiego w Bliznem 
Łaszczyńskiego

tekst/fOtO: uGsB

Wykończono progi zwalniające przy ul. kontuszowej w Lipkowie

jesień zagościła w gminie – Borzęcin duży

jesień zagościła w gminie – zielonki-parcela

z gminy (w skrócie)
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z sesji rady Gminy Stare Babice
26 października 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. rynek 21 odbyła się 
XXXV Sesja rady Gminy Stare Babice. 
Podczas sesji radni podjęli 11 uchwał: 
1. Uchwała Nr XXXV/350/17 w sprawie zmian w Uchwale bu-

dżetowej Gminy Stare Babice na rok 2017. 
2. Uchwała Nr XXXV/351/17 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (budowa chod-
nika w Babicach Nowych).

3. Uchwała Nr XXXV/352/17 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (rondo w Zie-
lonkach-Parceli).

4. Uchwała Nr XXXV/353/17 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (skrzyżowanie 
ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego w Babicach Nowych).

5. Uchwała Nr XXXV/354/17 w sprawi nabycia gruntów poło-
żonych we wsi Stare Babice.

6. Uchwała Nr XXXV/355/17 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie 
Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Kra-
jowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym.

7. Uchwała Nr XXXV/356/17 w sprawie stwierdzenia przekształ-
cenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych 
Babicach.

8. Uchwała Nr XXXV/357/17 zmieniającej uchwałę w sprawie 
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w Gminie Stare Babice.

9. Uchwała Nr XXXV/358/17 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów usługowych w Gminie Stare Babice.

10. Uchwała Nr XXXV/359/17 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. Do-
stęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (E-Archiwum).

11. Uchwała Nr XXXV/360/17 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia.

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Stare Babice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.

Oprac: iB

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego informuje, iż w ramach obchodów Europejskich Dni 
Pracodawców, planuje zorganizować w dniach 13-24.11.2017 r.:
·	 targi pracy
·	 Giełdy pracy
·	 spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania pracowni-

ków z zagranicy prowadzone przez doradcę eureS
·	 indywidualne spotkania pracodawców z doradcami klienta 

instytucjonalnego

·	 konferencję poświęconą krajowemu Funduszowi Szkole-
niowemu
Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa, w którymś z 

w/w wydarzeń, prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa 
w Europejskich Dniach Pracodawców zamieszczonej na stro-
nie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego: http://pup.blonie.ibip.pl.

tekst: pup dla pWz

 
 

 
 
 
 
 
 

 

POWIATOWY     URZĄD      PRACY 
  dla  Powiatu  Warszawskiego Zachodniego  

ul. Poznańska 131A, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki  
   fax (22)725–41–44 tel.  (22)725–42–91 (22)731–90–04 

e – mail  :  wabl@praca.gov.pl,   
strona internetowa: http:/ /pup.blonie. ibip.pl   

 
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w ramach 
obchodów Europejskich Dni Pracodawców, planuje zorganizować w dniach 13‐24.11.2017 r.: 

 Targi Pracy 
 Giełdy Pracy 
 spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania pracowników z zagranicy prowadzone 

przez Doradcę EURES 
 indywidualne spotkania Pracodawców z doradcami klienta instytucjonalnego 
 Konferencję poświęconą Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu 

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa, w którymś z w/w wydarzeń, prosimy o wypełnienie 
deklaracji uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracodawców zamieszczonej na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 
http://pup.blonie.ibip.pl. 
 

Tekst: PUP dla PWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

powiatowy urząd pracy informuje

Hasło z krzyżówki babickiej Nr 28: NA JESIENI ŚWIAT SIĘ MIENI. Nagrody otrzymują: Sylwia Juchniewicz, Katarzyna 
Ogrodowska. Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

rozwiązanie krzyżówki babickiej nr 28
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kolorowa reforma śmieciowa
już niebawem po rozstrzygnięciu przetargu, w Gminie Stare Babice zaczną obowiązywać 
nowe zasady segregacji odpadów wynikające ze zmian, jakie wprowadził minister środo-
wiska. prezentujemy czytelnikom krótkie kompendium wiedzy na ten temat.
Odpady będą dzielone na cztery frakcje. W dniu 29 grudnia 
2016 r. wydano rozporządzenie ministra środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie 
weszło w życie 1 lipca 2017 r. i przewiduje ono obowiązkową 
segregację odpadów na co najmniej cztery pojemniki/worki 
w określonych przez ministerstwo kolorach. Do niebieskich 
pojemników/worków trafi papier, do zielonych – szkło, do 
żółtych – metal i tworzywa sztuczne, do brązowych – bio-
odpady. Każda z posesji będzie wyposażona również, tak jak 
dotychczas, w kosz na śmieci „zmieszane”.

Okresy przejściowe. Ministerstwo Środowiska wprowa-
dziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygasze-
nia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. 
Informujemy, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpa-
dów w Gminie Stare Babice zacznie obowiązywać po rozstrzy-
gnięciu przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gminy Stare Babice – prawdopodobnie od grudnia 2017 r. Wię-
cej informacji dotyczących rozstrzygnięcia przetargu czytel-
nicy znajdą w kolejnym numerze Gazety Babickiej. Wszystko 
to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłą-
czeniem odpadów niebezpiecznych, należy wyrzucać do po-
jemnika z odpadami zmieszanymi. 

Elektrośmieci i inne odpady problemowe. Przy segre-
gacji należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których 
zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemika-
liach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV 
i AGD (tzw. elektroodpady). Można je oddać w specjalnie wy-
znaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Gmin-
nym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ulicy Mizikowskiego, we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-
18:00 oraz w soboty w godz.12:00-16:00. Mieszkańcy gminy, 
którzy posiadają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
mogą skorzystać także z usługi firmy „Pro-Eko” mieszczącej 
się przy ul. Kolejowej 46 w Błoniu. Po zgłoszeniu zapotrzebo-
wania pod nr tel. (22) 725 17 60 lub 513 122 461, albo na adres 
e-mail: biuro@proekoodpady.pl, firma Pro-Eko odbierze bez-
płatnie w/w sprzęt od klienta.

Po co to zmiana? Segregacja a wymogi UE. Jednym z po-
wodów wprowadzenia nowych regulacji, jest konieczność zwięk-
szenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklin-
gowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi 
uzyskać poziom 50% recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem 
obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli 
głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega 
od średniej europejskiej – wynosi jedynie 26 %. Nieosiągnięcie 

w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu, będzie 
skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych. 
Jak tłumaczy resort środowiska, brak jednolitych zasad selek-
tywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska, groziłby utratą unijnych funduszy na go-
spodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld Euro. Środki te 
są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospo-
darowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gdzie szukać szczegółowych informacji? Ministerstwo 
Środowiska przygotowało wiele szczegółowych informacji do-
tyczących nowych zasad segregacji odpadów. Są one dostępne 
m.in. na stronach internetowych: www.naszesmieci.mos.gov.pl  
oraz www.naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac.

Oprac. pG/rOŚ, pk

gmina, urząd, teren

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek przypomina 
Mieszkańcom Gminy o konieczności aktualizowania da-
nych zawartych w Deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku 
zmiany danych np. ilości osób zamieszkujących, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
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gmina, urząd, teren

Kolor worka Co wrzucamy? Czego nie wrzucamy?

NIEBIESKI opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,
tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych  
opakowań z papieru i naczyń  
jednorazowych,
ubrań.

ZIELONY butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów,
opakowań po lekach,  
rozpuszczalnikach,  
olejach silnikowych,
luster,
szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

ŻÓŁTY odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe  
(np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości  
(np. proszkach do prania), kosmetykach  
(np. szamponach, paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki,  
inne folie,
aluminiowe puszki po napojach  
i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową,
metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików,
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,  
o ile nie są wykonane z trwale połączonych  
kilku surowców).

butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

BRĄZOWY gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych  
(w tym niebezpiecznych).

co wrzucamy  
do niebieskiego 
worka?

co wrzucamy  
do zielonego 
worka?

co wrzucamy  
do żółtego  
worka?

co wrzucamy  
do brązowego   
worka?

czego nie   
wrzucamy  
do niebieskiego 
worka?

czego nie   
wrzucamy  
do zielonego  
worka?

czego nie   
wrzucamy  
do żółtego   
worka?

czego nie   
wrzucamy  
do brązowego    
worka?
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wydarzenia

pomoc żywnościowa w Starych Babicach
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
(POPŻ) 2014-2020 współfinansowany 
jest z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 
2017. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach już od lat realizuje 
zadania w ramach tego programu.

W dniu 4 października w budynku 
Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. 
Rynek 21, pracownicy ośrodka wyda-

wali żywność dla swoich podopiecz-
nych. Były to paczki żywnościowe 
zawierające m.in. fasolę białą, po-
widła, makaron, ryż, mleko, szynkę 
oraz inne produkty.

W  ramach POPŻ 2014-2020 dnia 
12 października w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 
21, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach zorganizował dla swo-

ich podopiecznych także warsztaty żywie-
niowe. Na wykładzie prowadzonym przez 
dietetyczkę Kingę Ziembę z Banku Żyw-
ności SOS w Warszawie, uczestnicy po-
znali zasady zdrowego odżywiania, oraz 
dowiedzieli się, jak prawidłowo zestawiać 
produkty spożywcze i stosować zdrową 
i zbilansowaną dietę.

tekst: iB

Oprac: pk

Ochotnicza straż pożarna „od kuchni”
jesteśmy przyzwyczajeni, że niezawodni strażacy są na 
każde nasze wezwanie. tymczasem wielu mieszkańców 
gminy nie wie (a chciałoby się dowiedzieć), na jakich za-
sadach funkcjonuje ochotnicza straż pożarna. zapytaliśmy 
o to pawła majrzchaka – Członka prezydium zarządu od-
działu powiatowego związku ochotniczych Straży pożar-
nych rp w powiecie Warszawskim zachodnim.

Gazeta Babicka: Panie Pawle, jak 
działa ochotnicza straż pożarna?

Paweł Majchrzak: Ochotnicza Straż 
Pożarna działa na zasadach stowarzyszenia. 
Zrzeszamy strażaków zawodowych, ratow-
ników medycznych, przedsiębiorców, osoby 
fizyczne, studentów i wiele innych osób. 

GB: Czy druhowie ochotnicy pełnią 
służbę w remizie 24 godziny na dobę?

PM: Nie pełnimy dyżurów w remizie, 
wyjątkiem są święta i sylwester – wtedy wy-
znaczamy osoby dyżurujące w domu. Nie 
ma również obowiązku uczestniczenia we 
wszystkich zbiórkach, które w obu jednost-
kach OSP – w Borzęcinie Dużym i w Starych 
Babicach, odbywają się w piątki o 17:00.

GB: Jak wyglądają zbiórki strażaków 
– ochotników?

PM: Podczas zbiórek odbywa się m.in. 
konserwacja sprzętu. Jesteśmy coraz le-
piej wyposażeni, dlatego warto o niego 
dbać.  Druhowie i druhny biorą również 
udział w szeregu szkoleń ratowniczo – ga-
śniczych. To bardzo ułatwia zbiórkę pod-
czas alarmu i wyjazd z remizy.

GB: Zatrzymajmy się na chwilę przy te-
macie wyjazdów. Z zewnątrz wygląda to na-
stępująco: włącza się syrena, wyje 3 razy, 
przyjeżdżają strażacy, po chwili wyjeżdża 
wóz strażacki. A jak to wygląda „od kuchni”?

PM: Na dźwięk strażackiej syreny oraz 
alarmów, które uruchamiają się w apa-

ratach telefonicznych (sms), druhowie 
w krótkim czasie przyjeżdżają do remizy. 
Wyjazd z remizy trwa ok. 4 min. Dzięki 
dbałości druhów o wyposażenie, auta są 
czyste i zadbane, a urządzenia sprawne 
i niezawodne. Nie ma znaczenia, czy 
alarm jest wszczynany w dzień czy w nocy 
– zawsze jesteśmy gotowi nieść pomoc.

GB: Czy może zdarzyć się sytuacja, 
że druhowie OSP nie wyjadą do pożaru 
z powodu braku ludzi?

PM: Trudno mi wyobrazić sobie taką 
sytuację, jeszcze nigdy nie miała miejsca. 
Ale zakładając teoretycznie, że tak się sta-
nie, wtedy wyjeżdża sąsiednia drużyna 
OSP wraz ze Strażą Państwową z Błonia. 
Jednak jeszcze raz podkreślę, że takiego 
zdarzenia dotychczas nie było.

GM: Proszę powiedzieć, czy trudno 
zostać druhem OSP? 

PM: Trzeba przyjść na zbiórkę, która 
odbywa się w każdy piątek o godz. 17:00. 
To jest właściwie jedyny wymóg. Jeśli ktoś 
jest sprawny fizycznie, spełnia warunki 
i „złapie bakcyla”, to gwarantuję, że zosta-
nie z nami na dłużej. Służba w OSP stała się 
bardzo atrakcyjna, czego dowodem jest np. 
żeńska drużyna, która jest coraz liczniejsza 
w OSP Borzęcin Duży. Poza tym, służba wy-
nika z chęci niesienia pomocy innym. A to 
jest rzecz, która bardzo przyciąga. Z rado-
ścią mogę stwierdzić, że rosną nam kadry 

– zarówno młodszych jak i starszych dru-
hów, których jest coraz więcej. Tu warto do-
dać, że chętni do służby nie muszą spełniać 
wymogu zamieszkania w pobliżu remizy. 

GB: Czy chętnym do strażackiej służby 
nie przeszkadza obowiązkowość, rygor?

PM: Jesteśmy ochotnikami. Każdy, 
kto służy w OSP, robi to z własnego wy-
boru i chęci. Jeśli ktoś nie ma ochoty, ale 
nie chce o tym powiedzieć, to od razu bę-
dzie to widać, np. podczas akcji.  Podobnie 
jak koledzy z Państwowej Straży Pożarnej, 
musimy ćwiczyć, spotykać się, dyskutować 
o sytuacjach zagrożenia. Ale OSP zrzesza 
ludzi o różnych profesjach. Wielu tę służbę 
traktuje wręcz jak odskocznię od życia co-
dziennego, np. od pracy za biurkiem. Nie 
można zapominać, że u podstaw tej pracy 
jest chęć niesienia pomocy innym ludziom. 
To jest główny motyw. Dlatego serdecznie 
zapraszam każdego chętnego na zbiórki, 
które odbywają się w piątki o godz. 17:00. 
Niektórzy z nas, jako ochotnicy służą już 
40 lat i nadal kochają to, co robią.

GB: Dziękuję za rozmowę.
rOzMaWiał: pk

fOtO: iB

paweł majrzchak prezentujący wizerunek 
świętego Floriana – patrona wszystkich strażaków
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Mistrz europy w carrom pierre dubois 
odwiedził naszą gminę
W dniach 9-14 października trzykrotny mistrz europy w Car-
rom   oraz wielokrotny mistrz Francji w tej dyscyplinie od-
wiedził polskę. pierre dubois przyjechał na zaproszenie 
polskiego Stowarzyszenia Carrom, które od blisko 10 lat pro-
muje w polsce oraz w Gminie Stare Babice bilard indyjski. 
W ramach projektu „Warsztaty Carrom 
z  Mistrzem Europy oraz Warszawski 
Turniej Carrom” współfinansowanego 
ze środków Województwa Mazowiec-
kiego, odbyły się zajęcia dla młodych 
graczy w czterech szkołach: w Błoniu, 
Koczargach Starych, Zielonkach Parceli 
i w Warszawie oraz warsztaty dla zaawan-
sowanych graczy i Warszawski Turniej 
Carrom. Patronem honorowym projektu 
była Ambasada Indii w Polsce.

W związku z tym, że Gmina Stare Ba-
bice wspiera rozwój gry carrom w szko-
łach i  jest gminą z największą ilością 
młodych graczy w całej Polsce, dwa spo-
tkania Mistrza Europy z młodymi zawod-
nikami odbyły się właśnie u nas. Łącz-
nie  w  warsztatach wzięło udział 80 
młodych graczy z województwa mazo-
wieckiego. Przy tej okazji dziękujemy 
dyrektorom babickich szkół za zaan-
gażowanie i wsparcie podczas realiza-
cji projektu oraz zastępcy wójta Mar-
cinowi Zającowi i Przewodniczącemu 
Rady Gminy Stare Babice Henrykowi 

Kuncewiczowi za wizytę podczas spo-
tkania z Pierrem Dubois.

Oprócz warsztatów carrom dla mło-
dych graczy, w Warszawie odbyły się 
również zajęcia dla grupy najbardziej 
zaawansowanych polskich zawodników. 
Ponadto w ramach projektu 14 paździer-
nika rozegrano X Warszawski Turniej 
Carrom, czyli III rankingowy turniej  bi-
larda indyjskiego w sezonie 2017. Wzięli 
w nim udział zawodnicy z całej Polski, 
w tym także z naszej gminy. Gościem 
specjalnym i uczestnikiem turnieju był 
oczywiście Pierre Dubois, który jak przy-
stało na Mistrza turniej wygrał. Zwycię-
stwo nie było jednak łatwe. W meczu 
finałowym znalazł się najlepszy pol-
ski młody gracz – siedemnastoletni Bar-
tosz Sasiński z Legionowa, który dzięki 
temu, że zaczął grać w carrom mając 10 
lat, reprezentuje obecnie światowy po-
ziom. Podczas turnieju wyłoniony został 
także Mistrz Polski sezonu 2017 – Jakub 
Nowakowski – gracz z Gminy Stare Ba-
bice. Na ceremonii wręczenia nagród 

obecny był Jego Ekscelencja Pan Ajay 
Bisaria – Ambasador Indii w Polsce i na 
Litwie. Partnerami projektu było Cen-
trum Kultury Indyjskiej i Sportu oraz 
sklep z grami planszowymi GRAAL, 
w którym co poniedziałek spotyka się 
Warszawski Klub Carrom (CH Blue City 
w Warszawie). Był to bardzo udany czas 
zarówno dla naszego stowarzyszenia, jak 
i graczy carrom.

Zapraszamy młodych graczy na za-
jęcia carrom w babickich szkołach oraz 
na najbliższy turniej, który odbędzie się  
2 grudnia 2017 r. w budynku PWZ w Oża-
rowie Mazowieckim. Będą to IV Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski w Carrom dla 
graczy poniżej 18 lat.  Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.carrom.pl 
lub na profilu Polskiego Stowarzyszenia 
Carrom: facebook.com/carrompolska.

tekst/fOtO: paulina nOWakOWska

zakończenie Xiii festiwalu 
„W krainie Chopina”
1 października 2017 r. w Centrum Eduka-
cji KPN,  na zakończenie XIII edycji Festi-

walu Muzycznego „W Krainie Chopina” 
odbył się uroczysty koncert galowy. Wy-

stąpili soliści: Duet fortepianowy Gabryś 
& Quinn Piano Duo, flecista Krzysztof 
Malicki oraz Orkiestra Kameralna Fil-
harmonii Narodowej pod kierownictwem 
Jana Lewtaka, którą dyrygował Maciej 
Tarnowski. Organizatorami wydarze-
nia byli: Wójt Gminy Izabelin, Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego, Cen-
trum Kultury w Izabelinie oraz babickie 
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza 
Wiłkomirskiego.

Oprac: pk 

fOt. Maciej szajOWski/kaMpinOski park 

narOdOWy

wydarzenia
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starobabicki uniwersytet trzeciego Wieku 
zaprasza na kolejny rok akademicki
Po wakacjach swoją działalność roz-
począł Starobabicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 

19 września 2017 r. seniorzy wraz 
z grupą uczniów z borzęcińskiej podsta-
wówki udali się na wycieczkę do War-
szawy, podczas której odbyli grę miej-
ską szlakiem Prusa. Swoją wędrówkę 
rozpoczęliśmy o godz.12:00 przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, gdzie zobaczyli-
śmy zmianę warty. Później udaliśmy się 
pod Pomnik Mickiewicza, gdzie podzie-
liliśmy się na dwie grupy. Każda grupa 
otrzymała książeczki, a w nich zadania 
do wykonania. W ich trakcie weszliśmy 
do Kościoła św. Krzyża, byliśmy na tere-
nie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
na wydziale matematycznym studiował  
Bolesław Prus czyli Aleksander Głowacki. 
W księgarni im. Prusa znaleźliśmy książkę 

biograficzną o nim, co wcale nie było ła-
twym zadaniem, ale nasi uczestnicy po-
radzili sobie z nim znakomicie. Przeszli-
śmy Krakowskim Przedmieściem przy 
pomniku Prusa i przy Pałacu Prezydenc-
kim. Swoją grę zakończyliśmy przy Ko-
ściele Seminaryjnym. Tu odbyło się odczy-
tanie hasła i nagrodzenie uczestników za 
ich wiedzę i wytrwałość. Na koniec uda-
liśmy się na zasłużone lody, czekoladę 
lub zapiekanki – w zależności od gustu. 

Następnego dnia w Babickim Klubie 
Mieszkańca przy ul. Polnej 40 odbyła się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2017/18. Przy kawie, herbacie i ciastku 
można było porozmawiać z dawno nie wi-
dzianymi osobami. Każdy student otrzy-
mał indeks, a wraz z nim plan październi-
kowych spotkań. Jest on bardzo bogaty. 
Zapraszamy na trzy wykłady do budynku 

urzędu gminy (informacje na bieżąco na 
stronie gminy i w lokalnych mediach), wy-
jazd do Otrębus na ,,Krakowiaków i Górali” 
w wykonaniu zespołu „Mazowsze”. Zachę-
camy także do udziału w zajęciach z cy-
klu  ,,Taniec w kręgu” w czwartki w szkole 
w Borzęcinie Dużym o godz. 14:30 w ma-
łej sali gimnastycznej. Kolejne miesiące, 
to kolejne działania i wyjazdy, które bę-
dziemy wdrażać. Wszystkich seniorów, 
którzy siedzą w domu i nie mają z kim je-
chać, mają trudność z załatwieniem bi-
letu, czy też dojazdem do Warszawy, za-
praszamy do nas. Wspólnie można więcej. 
Przyjdź i spotkaj ludzi w Twoim wieku, 
którzy jadą do Warszawy, do teatru, do 
kina, filharmonii, muzeum i na inne wy-
cieczki. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. 
Podczas wykładów zwiększycie Państwo 
swoją wiedzę. Nie musicie brać udziału 
we wszystkich spotkaniach i wyjazdach. 
Ważne, aby przyjść i jechać tam gdzie 
się chce. Bilety do teatrów rezerwujemy 
z dużym wyprzedzeniem, dlatego zapisy 
przyjmujemy dużo wcześniej. 12 listopada 
jedziemy do teatru na spektakl ,,Pod nie-
mieckimi łóżkami”, zaś 17 grudnia do Fil-
harmonii na Koncert Świąteczny. Zapisy 
podczas wykładów. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
seniorów!

tekst/fOtO: aGnieszka MatuszeWska

festiwal dyni w zielonkach
W sobotę 14 października 2017 r. 
w Szkole Podstawowej w Zielonkach-
-Parceli odbył się I Rodzinny Piknik 
Integracyjny, czyli Festiwal Dyni. 
Wydarzenie zgromadziło dzieci 
i rodziców z zieloneckiej szkoły, jak 
również przyjaciół i sąsiadów.

Wszyscy bawili się znakomicie, a pro-
gram imprezy był przebogaty. Uczest-
nicy wykazali się ogromną kreatywno-
ścią w stworzeniu jesiennych przebrań. 
Jak przystało na tę porę roku, w ubio-
rach dominowały kolory: żółty i poma-
rańczowy. 

Ogromne emocje wzbudził konkurs 
na „najciekawiej przebraną rodzinę”, 
w którym pierwsze miejsce zdobyła ro-

dzina Grzesiaków. Nagrodę – bon do 
sklepu Decathlon – ufundowaną przez 
Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa 
Turka, zwycięzcom wręczył jego zastępca 
– Marcin Zając.

W holu głównym szkoły podziwiać 
można było wspaniałe dynie różnych 
odmian wyeksponowane na pokaźnej 
wystawie. Nie zabrakło również atrakcji 
w postaci występów cheerleaderek, chóru 
szkolnego, Gminnej Orkiestry Dętej im. 
K. Pendereckiego, konkurencji sporto-
wych, konkursu na najlepszy jesienny wy-
piek, pokazu mody jesiennej, wspólnego 
śpiewania piosenek, czy hymnu do dyni. 

Szkolne mury ozdobiono przygoto-
wanymi przez uczniów przepisami na 

dyniowe potrawy, napisanymi w języku 
angielskim. Podsumowując należy stwier-
dzić, że I Rodzinny Piknik Integracyjny 
w Szkole Podstawowej w Zielonkach-
-Parceli udał się znakomicie i niecierpli-
wie czekamy na kolejny jesienny festiwal.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia do-
stępnych jest na stronie www.facebook.
com/GminaStareBabice.  tekst: iB

fOtO: krzysztOf szczeŚniak

wydarzenia



12 Gazeta BaBicka paźdzIerNIk 2017

wydarzenia

Obywatelski parlament Seniorów
1 października w Muzeum Historii Żydów 
Polin odbyła się III Sesja Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. Wydarzeniom 
związanym z powołaniem i funkcjono-
waniem mazowieckiej delegatury Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów patronuje 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. W obradach wzięli udział 
również posłowe na Sejm RP.

Parlament Seniorów nie jest inicja-
tywą polityczną, jego celem jest pokaza-

nie, że osoby starsze, które zakończyły 
lub niebawem zakończą aktywność za-
wodową, są wciąż pełnoprawnymi człon-
kami społeczeństwa. Mają prawo zabierać 
głos, który powinien być przez rządzą-
cych wysłuchany. 

Delegatami do Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów z Gminy Stare Babice 
są: Barbara Pruszkowska – Kubel repre-
zentująca Starobabicki Uniwersytet III 
Wieku oraz Tadeusz Wiśniewski – Prze-

wodniczący Rady Seniorów w Gminie 
Stare Babice.

tekst: BarBara pruszkOWska-kuBel

Międzypokoleniowe spotkanie seniorów 
w Borzęcinie dużym
„z wiekiem życie jest coraz smaczniejsze” 
– tak można w skrócie określić działalność 
seniorów z naszej gminy.  
15 października spotkali się oni w zSp w Bo-
rzęcinie dużym, aby świętować tradycyjny 
„dzień Seniora”.

Spotkanie zorganizowano po raz jedenasty. Zebranych powitali 
Radna Gminy Stare Babice Justyna Szczepanik oraz Prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” Krzysztof Grzelak. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: zastępca wójta Marcin 
Zając, Radni Gminy Stare Babice - Krzysztof Szuba i Remigiusz 
Fijołek, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Stare Babice 
Tadeusz Wiśniewski, Kierownik GOPS w Starych Babicach 
Alicja Napurka oraz członkowie babickiej Rady Seniorów, stu-
denci Uniwersytetu III Wieku, przedstawiciele Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów i duszpasterze z borzęcińskiej parafii 
z proboszczem księdzem kanonikiem Janem Wróblem na czele.

Spotkania w gronie seniorów mają na celu m.in. integrację 
środowiska, wymianę doświadczeń, ale również zaprezentowa-
nie swoich umiejętności. Wystąpiły następujące zespoły mu-
zyczno-wokalne: „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego, „Ożarowskie 
Kumoszki” z Ożarowa Mazowieckiego, „Wesołe Wdówki” z Jó-
zefowa, chór „Ballada” z Leszna oraz członkowie Klubu Seniora 
„Nadzieja” ze Starych Babic. W tym roku po raz pierwszy go-
ściliśmy sąsiadów z warszawskiego Bemowa: zespół wokalny 
„Retro.ArtBem”. Spotkanie zakończyło się występem tanecz-
nym uczniów z ZSP w Borzęcinie Dużym oraz poczęstunkiem.

tekst/ fOtO: pk
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szkoła Bliżej Nauki
projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we 
współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje 
pełne eksperymentów. rusza dwuletni projekt Szkoła 
Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki kopernik 
w partnerstwie z samorządami z mazowsza. Bierze 
w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, 
ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W tym 
gronie znajdują się placówki z Warszawy, Grodziska 
mazowieckiego, kobyłki, Lesznowoli, otwocka, Żyrardowa 
oraz nasza gminna Szkoła podstawowa w koczargach 
Starych z oddziałami gimnazjalnymi.

uczniowie jak naukowcy
Integracja edukacji z nauką jest jedną 
z najważniejszych dróg unowocześniania 
edukacji. Stosowanie metody badawczej 
w nauczaniu i korzystanie z różnorod-
nych przestrzeni edukacyjnych uczy od-
wagi i przygotowuje do różnych nieprze-
widywalnych sytuacji w życiu. Naukowiec 
codziennie mierzy się z nieznanym, ale 

wie, jak sobie z tym radzić: pyta, stawia 
hipotezy, testuje, błądzi, wyciąga wnio-
ski, poprawia. Uczeń, poznając świat z pa-
sją i odwagą – jak naukowiec, który na co 
dzień bada rzeczywistość – ma szansę być 
twórczy i krytyczny. Samodzielnie szu-
kać rozwiązań. Bez obaw stawiać czoła 
wyzwaniom, jakie czekają go w doro-
słym życiu. Współczesna edukacja musi 

reagować na zmiany. Przyszłość należy 
do ludzi twórczych, odważnych i odpo-
wiedzialnych. Dlatego głównym celem 
Szkoły Bliżej Nauki jest zbliżenie śro-
dowisk edukacyjnych i naukowych oraz 
stworzenie w szkołach biorących udział 
w  projekcie warunków do nauczania 
z wykorzystaniem elementów metody 
badawczej. Projekt pomoże rozwijać 

kompetencje nauczycielom i uczniom 
(umiejętności informatyczne i matema-
tyczno-przyrodnicze, kreatywność, praca 
zespołowa) oraz  promować aktywność 
naukową. Aby osiągnąć pożądany efekt, 
należy odpowiednio przygotować edu-
katorów, uczniów oraz przestrzeń. Dla-
tego w projekcie zaplanowano warsztaty 
zwiększające kompetencje nauczycieli, 

wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne 
i specjalne zajęcia dla młodzieży. 

krok po kroku
Projekt Szkoła Bliżej Nauki został po-
dzielony na etapy, które pozwolą dy-
rektorom, nauczycielom i  uczniom 
wdrożyć się w pracę metodą naukową. 
Już w zimowym semestrze 2017/2018 
nauczyciele spotkają się na pierwszym 
warsztacie dotyczącym eksperymen-
tów i  interaktywnych eksponatów, po 
którym razem z uczniami zwiedzą Cen-
trum Nauki Kopernik. Kolejny warsztat 
nauczycielski odbędzie się na początku 
2018 r. Jego uczestnicy dowiedzą się,  jak 
tworzyć scenariusze zajęć z wykorzysta-
niem metody badawczej i przeprowadzą 
takie lekcje  w swoich klasach. W tym 
czasie do szkolnych pracowni trafi także 
nowy sprzęt. 

Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wi-
zyta klasowa w Centrum Nauki Koper-
nik, ze ścieżką zwiedzania tym razem ak-
tywnie przygotowaną przez nauczycieli.  

We wrześniu 2018 r.  rozpocznie się naj-
ważniejszy etap projektu - praca nad pro-
jektami z udziałem naukowców i udział 
w ich badaniach. Efekty wspólnych dzia-
łań uczniów, nauczycieli i naukowców 
zostaną zaprezentowane w maju 2019 r.

Oprac. iB na pOdstaWie MaterialóW 
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Szkoła Bliżej Nauki 
 
Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie 
pracowni i lekcje pełne eksperymentów. Rusza dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany 
przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 
szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W tym 
gronie znajdują się placówki z Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Kobyłki, Lesznowoli, Otwocka,  
Żyrardowa oraz nasza gminna Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych z Oddziałami 
Gimnazjalnymi. 
Uczniowie jak naukowcy 
Integracja edukacji z nauką jest jedną z najważniejszych dróg unowocześniania edukacji. Stosowanie 
metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z różnorodnych przestrzeni edukacyjnych uczy odwagi 
i przygotowuje do różnych nieprzewidywalnych sytuacji w życiu. Naukowiec codziennie mierzy się 
z nieznanym, ale wie, jak sobie z tym radzić: pyta, stawia hipotezy, testuje, błądzi, wyciąga wnioski, 
poprawia. Uczeń, poznając świat z pasją i odwagą – jak naukowiec, który na co dzień bada 
rzeczywistość – ma szansę być twórczy i krytyczny. Samodzielnie szukać rozwiązań. Bez obaw stawiać 
czoła wyzwaniom, jakie czekają go w dorosłym życiu. Współczesna edukacja musi reagować 
na zmiany. Przyszłość należy do ludzi twórczych, odważnych i odpowiedzialnych. Dlatego głównym 
celem Szkoły Bliżej Nauki jest zbliżenie środowisk edukacyjnych i naukowych oraz stworzenie w 
szkołach biorących udział w projekcie warunków do nauczania z wykorzystaniem elementów metody 
badawczej. Projekt pomoże rozwijać kompetencje nauczycielom i uczniom (umiejętności 
informatyczne i matematyczno‐przyrodnicze, kreatywność, praca zespołowa) oraz  promować 
aktywność naukową. Aby osiągnąć pożądany efekt, należy odpowiednio przygotować edukatorów, 
uczniów oraz przestrzeń. Dlatego w projekcie zaplanowano warsztaty, zwiększające kompetencje 
nauczycieli, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i specjalne zajęcia dla młodzieży.  
Krok po kroku 
Projekt Szkoła Bliżej Nauki został podzielony na etapy, które pozwolą dyrektorom, nauczycielom i 
uczniom wdrożyć się w pracę metodą naukową. Już w zimowym semestrze 2017/2018 nauczyciele 
spotkają się na pierwszym warsztacie dotyczącym eksperymentów i interaktywnych eksponatów, po 
którym razem z uczniami zwiedzą Centrum Nauki Kopernik. Kolejny warsztat nauczycielski odbędzie 
się na początku 2018 r. Jego uczestnicy dowiedzą się,  jak tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem 
metody badawczej i przeprowadzą takie lekcje  w swoich klasach. W tym czasie do szkolnych 
pracowni trafi także nowy sprzęt.  
Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wizyta klasowa w Centrum Nauki Kopernik, ze ścieżką zwiedzania 
tym razem aktywnie przygotowaną przez nauczycieli.  We wrześniu 2018 r.  rozpocznie się 
najważniejszy etap projektu ‐ praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. 
Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w maju 2019 r. 
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pasowani po raz pierwszy
13 października był ważnym dniem dla uczniów, pedago-
gów oraz pracowników wszystkich placówek oświatowych 
– w całej polsce obchodzono w tym dniu Święto eduka-
cji Narodowej. dla babickiej oświaty był to dzień szcze-
gólny, bowiem po raz pierwszy w historii gminy pasowano 
uczniów nowej Szkoły podstawowej w zielonkach-parceli. 
dyrekcja szkoły wraz z uczniami zaprosiła redakcję Gazety 
Babickiej na to wydarzenie.

W poprzednim numerze gazety pisaliśmy 
o rozpoczęciu roku szkolnego w nowej 
szkole. Mimo, że minął zaledwie miesiąc, 
w Zielonkach-Parceli przy ul. Południo-
wej 2 wydarzyło się wiele. Odbył się m.in. 
Festiwal Dyni, o którym piszemy na str. 
11 tego numeru.

Wydarzeniem, na które zaproszono 
redakcję, było pasowanie uczniów klas I. 
Wśród  gości byli również: Krzysztof Tu-
rek – Wójt Gminy Stare Babice wraz z za-
stępcą Marcinem Zającem, Prezes GPK 
Eko-Babice Sp. z o.o. Paweł Turkot oraz 

proboszcz babickiej parafii ksiądz prałat 
dr Grzegorz Kozicki. Przybyli również ro-
dzice uczniów oraz starsi koledzy i kole-
żanki „pierwszaków”.

W  pierwszej części uroczystości 
uczniowie zaprezentowali krótki pro-
gram artystyczny przygotowany z po-
mocą nauczycieli zieloneckiej szkoły. Były 
występy solistów, deklamacja wierszy oraz 
wspólny śpiew i taniec. Następnie paso-
wania uczniów dokonała Dyrektor Szkoły 
Hanna Domańska. Od tego momentu 
stali się oni „pełnoprawnymi” uczniami 
szkoły. Każdy z nich otrzymał również bi-
ret – symbol wstąpienia do uczniowskiej 
społeczności. Po pasowaniu głos zabrał 
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Tu-
rek. Wójt pogratulował młodym uczniom 

m.in. takimi słowami: „Jesteście teraz jak 
mali rycerze. Życzę Wam, abyście odno-
sili same zwycięstwa na polu nauki”. Pod-

kreślił on również fakt, że po raz pierw-
szy w historii szkoły, wszyscy spotkali się 
w auli widowiskowej.

tekst/ fOtO: pk
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uroczystość religijno-patriotyczna  
ku czci żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku
We wrześniu 1939 roku Stare Babice wraz z okolicznymi 
miejscowościami pełniły bardzo ważną rolę – zachodniej 
obronnej reduty Warszawy. 

Wojska niemieckie, które wkroczyły do 
Polski w 1939 roku, już w drugiej poło-
wie września dotarły na przedpola War-
szawy. Tutaj doszło do walk, w których 
uczestniczył między innymi dowodzony 
przez majora Jacka Decowskiego Trzeci 
Batalion Dwudziestego Szóstego Pułku 
Piechoty należący do Dywizji „Dzieci 
Lwowskich”, którego zadaniem była 
obrona Transatlantyckiej Radiotelegra-
ficznej Centrali Nadawczej - największej 
instalacji radiotechnicznej Drugiej Rzecz-
pospolitej. 

24 września gminni włodarze, zapro-
szeni goście oraz mieszkańcy Gminy Stare 
Babice, wzięli udział w uroczystościach upa-
miętniających te wydarzenia. Muzyczną 
oprawę całej uroczystości przygtowała Ba-
bicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pen-
dereckiego pod kierownictwem Zbigniewa 
Załęskiego, udział wzięły również poczty 
sztandarowe: Kombatantów Gminy Stare 
Babice, Komendy Powiatowej Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Gminy Stare Babice, Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, 
OSP Stare Babice oraz Stowarzyszenia Hi-
storycznego Cytadela z repliką sztandaru 
warszawskiego Batalionu Stołecznego. 

Po mszy świętej, której przewodni-
czył proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Starych Babicach ksiądz Prałat 
dr Grzegorz Kozicki, goście wraz z pocz-
tami sztandarowymi w asyście babickiej 
orkiestry przemaszerowali na Cmentarz 
Wojenny. Tam odbył się m.in. apel pole-
głych, który odczytał Prezes Babickiego 

Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. 
Obrońców Radiostacji Babice - Marcin 
Łada oraz złożenie okolicznościowych 
wiązanek. Wspomniano również naszego 
kombatanta, niedawno zmarłego porucz-
nika w st. spocz. Feliksa Dudka.

Wiązanki na babickim Cmentarzu 
Wojennym złożyli: porucznik w stanie 
spoczynku Stanisław Kulicki, w imie-
niu Senatora Jana Żaryna Krzysztof Do-
brzyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Pani Kinga Gajewska, w imieniu 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Anity Czerwińskiej Robert Duda, w imie-
niu Dowódcy 38. Sochaczewskiego Dywi-
zjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrz-
nej im. mjr Feliksa Kozubowskiego Pani 
podporucznik Joanna Marzęda, przedsta-
wiciele Dyrektora Kampinoskiego Parku 
Narodowego: Marek Artymiuk i Grzegorz 
Kondracki, w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Dyrektor Depar-
tamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Radosław Rybicki, w imieniu 
Rady i Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński wraz z członkiem Zarządu Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego Panią 
Jolanta Stępniak, w imieniu  Terenowego 
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Izabe-
lin-Stare Babice Pani Jolanta Dobrzyń-
ska – radna Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego wraz z Panią Lilianą Duda, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Histo-
rycznego Cytadela - Pani Janina Partyka 
oraz Tomasz Sarnecki, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Park Kulturowy Trans-

atlantycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza Prezes Jarosław Chrapek, Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
nadkomisarz Tomasz Sapiński, przed-
stawiciel Komendanta Straży Gminnej 
Gminy Stare Babice Młodszy Inspektor 
Pani Beata Bieżuńska, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Babicach Dariusz Krauze i Piotr Mazur 
oraz wnuk Majora Jacka Decowskiego 
Mariusz Decowski, rodzina majora Wła-
dysława Mizikowskiego, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Koczargach Starych z od-
działami gimnazjalnymi Piotr Szczepkow-
ski wraz z uczniami, przedstawiciele so-
łectwa Stare Babice: sołtys i radna gminy  
Pani Lucyna Skrzeczkowska, Tomasz 

Szuba i Piotr Drzewiński oraz przedstawi-
cielka Rady Pamięci Niepodległej Rzecz-
pospolitej Kampinoskiej.  

W imieniu wszystkich mieszkańców 
Gminy Stare Babice wiązankę złożyli: 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek, przewodniczący Rady  Gminy Henryk 
Kuncewicz oraz Zastępca Wójta Gminy 
Stare Babice Marcin Zając. 

Po uroczystościach na Cmentarzu Wo-
jennym, na rynku przed urzędem gminy 
odbył się wojskowy piknik. Wzięli w nim 
udział żołnierze Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego, 10. Warszawskiego 
Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana 
Starzyńskiego oraz Pułku Ochrony im. ge-
nerała dywizji Bolesława Wieniawy-Długo-
szowskiego. Zaprezentowali oni sprzęt, wy-
posażenie i uzbrojenie, odpowiadali również 
na pytania dotyczące służby w Wojsku Pol-
skim. Na wszystkich czekała również woj-
skowa grochówka, która skutecznie roz-
grzewała w ten deszczowy dzień.

tekst/ fOtO: pk
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ze starych Babic do ponad  
40 krajów świata
W Starych Babicach, przy ulicy Sienkiewicza 103, znajduje 
się główna siedziba niewielkiej firmy o nazwie Inframet 
krzysztof Chrzanowski. „jednak jej pełna nazwa jest bardzo 
rzadko używana, bo nie nadaje się do międzynarodowego 
biznesu – żaden cudzoziemiec jej nie wymówi” – mówi 
właściciel firmy krzysztof Chrzanowski. „dlatego na całym 
świecie jesteśmy znani jako Inframet” – dodaje. 

Gazeta Babicka: Pani Krzysztofie, 
co to jest Inframet?

Krzysztof Chrzanowski, właściciel 
firmy: To jedna z bardzo nielicznych w Eu-
ropie Wschodniej firm zaawansowanych 
technologii, która działa pod własną marką 
w skali globalnej. Jest ona producentem 
specjalistycznej  aparatury kontrolno-po-
miarowej do badań optoelektronicznych, 
urządzeń obserwacyjnych (kamery termo-
wizyjne, kamery VIS/NIR, przyrządy nok-
towizyjne, kamery SWIR, wielosensorowe 
urządzenia obserwacyjne, kamery THz, ka-
mery UV, dalmierze laserowe, oświetlacze 
laserowe, celowniki optyczne) oraz głów-
nych bloków ww. urządzeń (wzmacnia-
cze obrazu, sensory obrazujące IR FPA/
CCD/CMOS, detektory dyskretne, obiek-
tywy optyczne).  Odbiorcy produkowanej 
aparatury, to instytuty naukowe i produ-
cenci obserwacyjnych urządzeń optoelek-
tronicznych z  całego świata. Inframet jest 
jednym ze światowych liderów i ekspor-
tuje produkowaną aparaturę do ponad 40 
krajów świata. Główny rynek to kraje azja-
tyckie. Z ciekawostek dodam, że układ wi-
zyjny robota, który zostanie wysłany na 
Marsa w ramach francuskiej misji kosmicz-

nej w 2019 roku, jest badany z wykorzy-
staniem naszych urządzeń pomiarowych.

GB: Niedawno otrzymaliście Państwo 
nagrodę. Może Pan opowiedzieć o niej 
czytelnikom?

KCh: W 2017 r. Inframet otrzymał pre-
stiżową nagrodę Defender na Międzyna-
rodowym Salonie  Przemysłu Obronnego 
w Kielcach. Nagrodzono stację kontrolno-
-pomiarową Nimax do badań przyrządów 
noktowizyjnych, w uznaniu jej nowator-
stwa względem typowej aparatury ofe-
rowanej na międzynarodowym rynku. 
W odróżnieniu od typowych przenośnych, 
manualnych stacji zaprojektowanych do 
badań wojskowych przyrządów noktowi-
zyjnych w warunkach polowych, NIMAX 
to skomputeryzowana stacjonarna stacja 
kontrolno-pomiarowa, umożliwiająca pro-
wadzenie badań przyrządów noktowizyj-
nych o dowolnym przeznaczeniu w warun-
kach laboratoryjnych. Stacja ta może być 
wykorzystywana do badań przyrządów 
noktowizyjnych nie tylko dla zastosowań 
wojskowych czy policyjnych, ale również 
przyrządów do zastosowań w  astrono-
mii, myślistwie, czy dla potrzeb nocnych 
obserwacji przyrodniczych.  

GB: Ilu zatrudniacie Pań-
stwo pracowników?

KCh: Inframet jest wciąż 
małą firmą z zatrudnieniem 
na poziomie dwudziestu 
kilku pracowników, ale moż-
liwości znacznie zwiększa 
łańcuch firm kooperantów. 
Firma się rozwija i obecna 
główna siedziba przy ulicy 
Sienkiewicza 103 jest już za 
mała i niezbyt reprezenta-
cyjna. W Koczargach No-
wych jest realizowana stra-
tegiczna inwestycja firmy 

– na terenie po byłej fabryce Libella po-
wstają dwa nowoczesne budynki na po-
mieszczenia produkcyjne, laboratoria 
oraz sale wystawowe.  

GB: Proszę opowiedzieć więcej o so-
bie i o Pańskiej firmie.

KCh: W 1997 odbywałem staż naukowy 
w Korei Południowej w trakcie którego za-
uważyłem, że nie jestem wcale mniej pra-
cowity czy mniej zdolny od moich koreań-
skich kolegów. Tam też nauczono mnie, że 
w przypadku, kiedy nie ma zapotrzebowa-
nia na wyniki prac naukowych ze strony 
krajowego przemysłu, to naukowiec powi-
nien sam takie zapotrzebowanie stworzyć. 
Potem było jeszcze klika lat zastanawiania 
się co powinienem w życiu robić. Wreszcie 
w  2002 roku nastąpiły trzy ważne wyda-
rzenia: 1)uzyskałem tytuł profesora nauk 
technicznych, 2)zakończyłem zawodową 
służbę wojskową w  Wojskowej Akademii 
Technicznej, 3) założyłem jednoosobową 
firmę o nazwie Inframet. Nawet obecnie, 
profesor zakładający własną firmę to rzadki 
przypadek, ale 15 lat temu to było bardzo 
nietypowe i źle odbierane postępowanie. 
Początki były bardzo trudne: brak rynku 
krajowego, niewiara firm zagranicznych, 
że w Polsce można produkować unikalną 
w świecie aparaturę pomiarową. Sam start 
umożliwiło zamówienie od przyjaciół z Ko-
rei na sumę ok. 30000 Euro. Wtedy mi się 
wydawało, że jest to bardzo dużo pieniędzy. 
Szybko się jednak okazało że taka suma  
wystarcza na utrzymanie firmy tylko na 
krótki czas. 

Siedzibą firmy w tym początkowym 
okresie był jeden pokój w mieszkaniu 
w bloku. Na drzwiach pojawiała się ta-
bliczka firmowa tylko w dniach przy-
jazdu klientów zagranicznych. Firma ba-
lansowała na krawędzi bankructwa przez 
pierwsze 3 lata, a była w niestabilnej sy-
tuacji ekonomicznej przez co najmniej 6 
lat. Ale powoli rosła: pojawili się stali pra-
cownicy, zwiększała się oferta oraz zagra-
niczne zamówienia. Za uzyskane środki 
finansowe w 2005 roku zakupiono dom 
w Kwirynowie z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe oraz działalność firmową. 
Ten dom stał się główną siedzibą firmy 
na następne 6 lat. Domownicy zapamię-
tali z tego okresu głównie liczne delegacje 

od lewej: krzysztof turek – Wójt Gminy Stare Babice, krzysztof 
Chrzanowski – Właściciel Firmy Inframet
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chińskie, czy wietnamskie nie uznające 
rozdzielności firmy od domu i fotografu-
jące wszystko co można sfotografować. 
Firma w „okresie kwirynowskim” okrze-
pła i zwiększyła zatrudnienie do ośmiu 
pracowników. Powstała międzynarodowa 
sieć dystrybutorów. Wygrano i zrealizo-
wano kilka większych przetargów. Ale In-
framet wciąż był mikro firmą, nie liczącą 
się na międzynarodowym rynku. 

GB: Kiedy nastąpiła zmiana?
KCh: Prawdziwy przełom to rok 2011. 

Inframet kupuje dwa budynki w Starych 
Babicach i rzuca wyzwanie czołówce świa-
towej. Firma szybko zwiększa asorty-
ment produkowanej aparatury i  wkrótce 
staje się jedyną firmą w świecie, która 
może dostarczyć aparaturę kontro-
lno-pomiarową do badań wszyst-
kich typów obserwacyjnych urządzeń 
optoelektronicznych. Zwiększa się za-
trudnienie i sprzedaż. Firma staje się peł-
noprawnym członkiem elitarnego klubu 
firm-producentów aparatury do badań 
optoelektronicznych urządzeń obserwa-
cyjnych: dwie firmy amerykańskie, jedna 
francuska, jedna izraelska i jedna polska. 

GB: Kim są pracownicy Inframetu? 
Czy to wyspecjalizowani fachowcy?

KCh: Pracownicy Inframetu, to ludzie, 
którzy jako zespół potrafią wytworzyć nie-
zwykłe produkty: sprzęt pomiarowy pro-
dukowany tylko w kilku bardzo wysoko 
zaawansowanych technologicznie krajach 
świata. Na pewno pracownicy Inframetu 
to wysokiej klasy fachowcy – głównie ab-
solwenci kilku warszawskich uczelni tech-
nicznych. Ale specyfika firmy rodzi wyma-
gania na pewne dodatkowe cechy: wysoka 
odporność na stres i otwartość na kontakty 
z klientami z różnych kręgów kulturowych. 

Odporność na stres, jest bardzo potrzebna 
z racji nietypowej prototypowej produkcji, 
nieprecyzyjnych i zmiennych wymagań oraz 
wiecznej presji na jak najszybszą dostawę 
i ciągłego ryzyka, że gdzieś jednak jest ja-
kaś usterka. A usterka w drogim sprzęcie 
na drugim krańcu świata to zupełnie inna 
sytuacja niż usterka w typowym sprzęcie 
u krajowego użytkownika. Otwartość zaś 
na różne kultury jest potrzebna przede 
wszystkim pracownikom działu optoelek-
troniki prowadzącym szkolenia w firmie 
lub u klientów. Inframet, to nowoczesna 
wieża Babel – klienci z różnych krajów 
świata. Wszyscy wprawdzie mówią po an-
gielsku, ale jest to różny angielski i nawyki 
kulturowe są bardzo różne. Dla optoelek-
troników świat szybko staje się mały, a eg-
zotyczne kraje rutynową podróżą.  

GB: Zatrzymajmy się na chwilę przy 
podróżach. Proszę opowiedzieć o rynku 
indyjskim.

KCh: Indie dla pracowników Inframetu 
nie są krajem fascynującej duchowości, ale 
są krajem obłędnej biurokracji z wielolet-
nimi, wyczerpującymi procedurami prze-
targowymi, w których wszystko może się 
zdarzyć. Mamy takie powiedzenie w Infra-
mecie: W Indiach na pewno zrealizujemy 
wielki kontrakt. To tylko kwestia czasu: 
w następnym miesiącu, roku lub w na-
stępnym życiu. 

GB: Poruszył Pan temat przyszłości. 
Jak Pan ocenia kondycję Inframetu w ko-
lejnych latach?

KCh: Obecna sytuacja firmy jest dobra: 
firma ma spore portfolio produktów oraz 
stabilne zamówienia. Ale jednocześnie ro-
sną wymagania klientów i konkurencja. 
Inframet nie boi się żadnej konkurencji 
z jednym wyjątkiem: firm chińskich. Do 

tej pory konkurencja ze strony firm chiń-
skich jest minimalna, ale te firmy już po-
kazały, że potrafią wyprodukować niezłe 
jakościowo produkty przy cenach na po-
ziomie niewiele wyższym od kosztów za-
kupu materiałów na rynku polskim. Z kolei 
w przypadku konkurowania z firmami ame-
rykańskimi, francuskimi czy izraelskimi, 
problemem jest negatywne postrzeganie 
kraju pochodzenia firmy jako zacofanego 
technologicznie. Ten negatywny obraz Pol-
ski zmienia się na lepsze, ale wciąż jest to 
problem. Firmy konkurencyjne mają rów-
nież duże rynki wewnętrzne, są wspierane 
przez różne programy rządowe i systema-
tycznie doskonalą oferowane systemy kon-
trolno-pomiarowe. Ta sytuacja wymusza na 
nas co kilka lat wprowadzanie nowej gene-
racji sprzętu. Utrzymanie wysokiego tempa 
rozwoju technicznego będzie wyzwaniem 
dla Inframetu na wiele lat. Czy sprostamy 
tym wyzwaniom – prawdopodobnie tak.

GB: Jesteście Państwo firmą z Gminy 
Stare Babice. Jakie znaczenie ma to dla 
Państwa, dla gminy oraz dla zagranicznych 
kontrahentów?

KCh: Gmina Stare Babice odnosi bezpo-
średnio, jak i pośrednio różnorakie korzyści 
z tytułu działalności firmy. Niektóre korzy-
ści są identyczne, jak odnoszone z działal-
ności innych firm, a inne są specyficzne 
dla Inframetu. Znaczna część podatku do-
chodowego, podatku VAT, oraz całość po-
datku gruntowego płaconego przez Infra-
met zasila budżet gminy. Są też i efekty 
mniej wymierne. Gmina Stare Babice jest 
wysoko notowana w rankingu polskich 
gmin z kryterium poziomu eksportu za-
awansowanych technologii. Firma gene-
ruje też przychody dla okolicznych hoteli 
i restauracji. Te ostatnie już przywykły, że 
z Inframetu mogą się pojawić dziwni go-
ście. Wreszcie nazwa „Stare Babice” jest 
reklamowana na cały świat. Co do nazwy, 
to bardzo często goście z krajów słowiań-
skich doszukują się jej powiązań z „jakimiś 
babami” i pytają o pochodzenie. Nie bar-
dzo wiemy, co odpowiedzieć na takie py-
tania. W tej sytuacji Inframet proponuje, 
aby władze gminy opracowały interesu-
jącą legendę o pochodzeniu nazwy głów-
nej wsi naszej gminy. W legendzie jak wia-
domo część informacji będzie prawdziwa, 
część zmyślona. Ale dzięki temu ciekawa 
dla zagranicznych gości.

GB: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
rOzMaWiał: pk
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W babickim parku powstał ogród 
przyjazny przyrodzie
W parku gminnym w Starych Babicach powstały rabaty z roślin rodzimych i zadomowio-
nych, które będą nie tylko ozdobą parku, ale także źródłem pokarmu dla ptaków i owa-
dów zapylających. to efekt warsztatów z cyklu „przestrzeń przyjazna przyrodzie” zorgani-
zowanych w ramach projektu „moja puszcza”.
W sobotę 7 października odbyły się warsztaty pod hasłem 
„Tworzymy ogród rodzimy w Starych Babicach”. Mieszkańcy 
gminy i okolic dowiedzieli się, jak ważne z punktu widzenia lo-
kalnej przyrody są rośliny rodzime w przydomowych ogrodach. 

Groźne gatunki inwazyjne
Obce gatunki inwazyjne mogą wywołać szkody w środowisku, 
straty ekonomiczne, a nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego. Dlatego też Pracownicy Kampinoskiego Parku Na-
rodowego wyjaśnili, jakie inwazyjne gatunki roślin najczęściej 
spotykamy w okolicach Puszczy Kampinoskiej i  jak należy 
z nimi postępować. Szczególną uwagę poświęcono m. in. na-
włoci, która produkuje dużo zasobnego w cukier nektaru, przez 
co jest atrakcyjna dla zapylaczy. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że nawłocie kwitną tylko pod koniec lata. Wypierając 
inne gatunki roślin miododajnych, skazują owady na głód przed 
swoim kwitnieniem i po nim.

Abu chronić rodzimą przyrodę, warto zrezygnować z upra-
wy gatunków inwazyjnych w  swoim ogrodzie. Dotyczy to 
w  szczególności następujących roślin: rdestowiec japoński 
i sachaliński, niecierpek gruczołowaty, kolczurka klapowana, 
sumak octowiec, winobluszcz zaroślowy, dereń rozłogowy, 
klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, 
robinia akacjowa.

Ogród przyjazny puszczy
Na rabacie w babickim parku uczestnicy warsztatów posadzili 
rośliny, które nie zagrażają lokalnej przyrodzie, a co więcej 
stanowią źródło pokarmu dla ptaków i owadów. Na rabatach 
znalazły się między innymi kalina koralowa (viburnum opulus), 
dereń świdwa (cornus sanquinea), krwawnik kichawiec (achillea 
ptarmica), drżączka średnia (briza media), kosaciec syberyjski 

(iris sibirica), zawilec wielkokwiatowy (anemone sylvestris), 
krokus wiosenny (crocus vernus), śnieżyczka przebiśnieg (ga-
lathus nivalis) i skrzyp zimowy (equisetum hyemale).

Nasadzenia odbywały się pod czujnym okiem ogrodnika 
i  architekta krajobrazu. Uczestnicy poznali sposoby sadze-
nia poszczególnych roślin. Ze względu na gliniasty charakter 
podłoża, dużo uwagi poświęcono rozluźnieniu gleby z  wy-
korzystaniem piasku i żwiru. Starano się uchronić sadzonki 
przed nadmierną wilgocią stosując odpowiedni drenaż. Ce-
bulki przebiśniegów i bulwki krokusów dodatkowo zabezpie-
czono przed kretami.

Nie bez przyczyny ogród rodzimy zlokalizowano w  są-
siedztwie hotelu dla owadów, który zbudowali latem babiccy 
seniorzy i seniorki. Jego skrzydlaci mieszkańcy z pewnością 
docenią bliskość bogatego źródła pokarmu. Mamy nadzieję, 
że już wiosną ten zakątek parku będzie tętnił życiem i cieszył 
oczy wszystkich odwiedzających.

Warsztaty zorganizowano w  ramach projektu „Moja Pusz-
cza” realizowanego przez Fundację Sendzimira i  Kampinoski 
Park Narodowy we współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice. 
Dziękujemy przedstawicielom Kampinoskiego Parku Narodowe-
go i Urzędu Gminy Stare Babice za włączenie się w organizację 
warsztatów.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzi-
mira.

tekst/ fOtO:  

fundacja sendziMira/  
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co słychać w babickim klubie mam?
aż trudno uwierzyć, ale to już trzeci sezon w klubie mam! 
pełną parą ruszył jesienny rozkład jazdy, tym razem  
głównie w nowej lokalizacji – w klubie mieszkańca przy  
ul. polnej 40 w Starych Babicach.
Obok zajęć, do których rodzice malusz-
ków już trochę się przyzwyczaili, są też 
nowe propozycje i obiecujemy, że wkrótce 
będą kolejne! Poniżej prezentujemy prze-
gląd całej oferty na jesień 2017.

Spotkania świetlicowe dla rodzi-
ców z dziećmi, Klub Mieszkańca, Polna 
40, wtorki godz. 10:00–12:00, spotkania 
są bezpłatne. Świetlica to pomysł spę-
dzenia wolnego czasu w otoczeniu osób 
w podobnej sytuacji życiowej. Podczas 
gdy maluszki bawią się i poznają, ich opie-
kunowie rozmawiają o swoich sprawach. 
A jest mnóstwo rzeczy do omówienia – od 
przeżyć związanych z ciążą i pojawieniem 
się na świecie nowego członka rodziny, 
po sprawy dotyczące opieki nad maleń-
stwem, rozwoju dziecka i tego, jak sami 
odnajdujmy się w roli rodziców. Świe-
tlica to poranki spędzone w miłym towa-
rzystwie i swobodnej atmosferze Klubu 
Mieszkańca. Maluchy mogą liczyć na pu-
dełko z zabawkami, wodę lub sok i cia-
steczka, a dorośli na filiżankę dobrej kawy 
lub herbaty. Mamy plany rozwoju świe-
tlicy, wprowadzenia śniadań klubowych 
oraz warsztatów i dyskusji tematycznych 
podczas posilania się we wspólnym gronie 
– zdradza Ania Warzycha-Druzd, Preze-
ska Klubu Mam. O szczegółach tych no-
wości z pewnością usłyszymy już wkrótce.

Aktywna Mama, Klub Mam Zie-
lonki-Parcele, Południowa 71 A, wtorki 
i czwartki, godz. 18:00–19:00. Ćwicze-
nia dla mam, które chcą spełnić marze-
nie o powrocie do formy i o świetnej 
figurze. Treningi są interwałowe, prowa-
dzone przez wymagającą trenerkę osobi-
stą Agnieszkę Markiewicz. Można zgu-
bić trochę zbędnych kalorii, poprawić 
kondycję oraz zadbać o swoje zdrowie. 
I co najważniejsze – można przyjść ra-
zem z dziećmi, które chętnie ćwiczą ra-
zem z aktywnymi mamami. Uwaga! Te 
zajęcia odbywają się w Zielonkach-Par-
celi – tam gdzie wcześniej funkcjonował 
gminny Klub Mam, zanim przeprowadził 
się do Klubu Mieszkańca.

Edu-Figle, Klub Mieszkańca, Polna 40, 
czwartki godz. 8:45–10:15 oraz 10:30–12:00. 

Zajęcia ogólnorozwojowe przeznaczone 
dla dzieci od 18. miesiąca wraz z opieku-
nami, choć zdarzają się i młodsi uczest-
nicy. Pani Karolina, prowadząca zajęcia za 
każdym razem ma inny scenariusz półto-
ragodzinnej zabawy, choć oczywiście jest 
wiele stałych elementów, na które dzie-
ciaki czekają cały tydzień i dzięki którym 

czują się bezpiecznie. Edu-figle to roczny 
cykl zajęć, które przygotowują do przed-
szkola i polegają na rozwijaniu ciekawo-
ści świata u dzieci w oparciu o wszyst-
kie ich zmysły. Podczas cotygodniowych 
spotkań, przypominamy sobie wierszyki 
i piosenki jeszcze z czasów naszych mam 
i babć, skaczemy, turlamy się, bujamy 
i przytulamy – a wszystko w radosnej 
atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa 
i przy wsparciu opiekunów dzieci.

Gordonki, Klub Mieszkańca, Polna 
40, piątki godz. 9:15 – 9:45, 10:00-10:40, 
11:00-11:40. Są to zajęcia, które umuzykal-
niają i rozwijają wszystkie zmysły naszych 
dzieci. Polegają na sekwencyjnej teorii ucze-
nia się muzyki, stworzonej przez profesora  
EE. Gordona, której istotą jest stymulowa-
nie naturalnego rozwoju wrażliwości mu-
zycznej małych dzieci poprzez dźwięki, 
rytmy i ruch. Lekcje przeznaczone są dla 
dzieci już od 6. miesiąca życia i są tak lu-
biane, że w tej chwili w Klubie działają już 
trzy grupy prowadzone przez charyzma-
tyczną Asię. Zajęcia cieszą się ogromną 
popularnością – mamy już 3 pełne grupy!

Zumba dla mam z dziećmi, Klub 
Mieszkańca, Polna 40, piątki godz. 11:50 
-12:30. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych mam, które np. na świe-
tlicy w ramach burzy mózgów wyszukują 
ciekawych pomysłów na spędzenie czasu 
z dzieckiem, zorganizowałyśmy w Klubie 
Mieszkańca zumbę! Brakowało w Klubie 
takich zajęć – energetycznych, które nie 
tylko pomagają zadbać o ruch i kondycję 
fizyczną, ale po prostu dodają skrzydeł 
i energii do działania.  Zumba, to wspólny 
taniec oraz rozciąganie – czasem razem 
z dziećmi (przy okazji zaliczamy zajęcia 
siłowe), czasem bez dzieci – zależy na 
co maluchy nam w danej chwili pozwa-
lają. Można przyjść na zajęcia również 
bez dzieci i w pełni wykorzystać energe-
tyczny czas tylko dla siebie. Uśmiech od 
ucha do ucha po takiej dawce endorfin – 
gwarantowany! Więcej szczegółów oraz 
zapisy na stronach: 
www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia 
oraz www.facebook.com/groups/Mamy 
GminyStareBabice.

tekst/ fOtO: karina GryGielska    
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Wiele spotkań, rozmów i spraw
W bieżącym miesiącu odnotowaliśmy dużą ilość spotkań 
sołeckich. mieszkańcy, którzy na nie przybyli, mogli zapytać 
o najpilniejsze sprawy dotyczące miejscowości, w których 
mieszkają. Warto zauważyć, że w spotkaniach wzięli udział 
zarówno włodarze gminni, jak i powiatowi.

spotkanie z mieszkańcami 
w koczargach starych
3 października o godz. 18:00 w auli Szkoły 
Podstawowej w  Koczargach Starych 
odbyło się spotkanie z  mieszkańcami 
miejscowości położonych wzdłuż ulic 
Klonowa,  Trakt Królewski (Wojcieszyn, 
Koczargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie, Bo-
rzęcin Duży). W spotkaniu uczestniczyli: 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek wraz z zastępcą Marcinem Zającem, 
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice 
Henryk Kuncewicz, Radni Gminy Stare 
Babice Sławomir Sumka oraz Remigiusz 
Fijołek (który jest również Przewodniczą-
cym Gminnej Spółki Wodnej „Babice”) 
oraz sołtysi i pracownicy urzędu gminy. 
Spotkanie cieszyło się duża frekwencją 
–  aula szkolna była zapełniona.

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o re-
gulacji stanu prawnego ulic: Trakt Kró-
lewski (na odcinku Borzęcin – Zalesie) 
oraz Klonowej w Koczargach. Wydziele-
nie gruntów pod przebudowę w/w ulic 
nastąpi w postępowaniu podziałowym 
„z urzędu”. Do końca 2017 r. zostanie wy-
konana mapa podziałowa nieruchomo-
ści, z których  należy wydzielić grunt pod 
poszerzenie pasa drogowego zgodnego 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Mapa określi dokładną 
powierzchnię poszczególnych działek 
przeznaczonych do nabycia przez gminę. 
Wszyscy właściciele, których grunty będą 
wydzielane, zostaną zaproszeni na nego-
cjacje, a nabycie gruntu nastąpi w for-
mie umowy cywilno-prawnej (akt nota-
rialny). Koszty z tym związane poniesie 
gmina. Należy dodać, że już rozpoczęły 
się prace projektowe dotyczące przebu-
dowy w/w dróg i potrwają one prawdo-
podobnie do połowy 2018 r. 

Część zebrania poświęcono sprawie 
odrolnienia gruntów położonych na pół-
noc od Traktu Królewskiego przeznaczo-
nych pod zabudowę. W nawiązaniu do ini-

cjatywy grupy radnych, wójt gminy złożył 
w czerwcu  projekt uchwały zmierzają-
cej do przeznaczenia tych terenów pod 
zabudowę. Uchwała nie została podjęta,   
gdyż Rada Gminy Stare Babice zadecy-
dowała o potrzebie dodatkowych kon-
sultacji z mieszkańcami i właścicielami 
działek ze wsi: Koczargi Stare,  Wojcie-
szyn, Zalesie i Borzęcin Duży. Następnie 
pracownicy urzędu przedstawili główne 
problemy wymagające konsultacji, tj.: ko-
nieczność wysokiej jakości przestrzennej 
przyszłej zabudowy, dostępność do komu-
nikacji, infrastruktury technicznej i spo-
łecznej, ochrona środowiska i zapobiega-
nie podtopieniu przez wody opadowe. 
Aby zabudowa w ogóle była możliwa, 
niezbędnym będzie zagospodarowywa-
nie terenów kompleksowo w skali całych 
wsi a nie pojedynczych pól, choćby nawet 
były one szersze od pozostałych.  W trak-
cie dyskusji wykazano, że istnieje mecha-
nizm sprawnego, szybkiego i względnie 
taniego osiągnięcia tego celu, a jest nim 
potraktowanie obszaru, jako terenu wy-
magającego scaleń i podziału. W tej proce-
durze gmina nabywa od właścicieli jedną 
czynnością prawną wszystkie grunty pod 
drogi, a oni sami otrzymają działki pod 
przyszłą zabudowę zgodną z planem urba-
nistycznym. Oczywiście na każdym etapie 
zgodnie z prawem będą współuczestni-
czyć w wypracowywaniu rozwiązań i de-
cyzji w ramach partycypacji społecznej. 
Dlatego Wójt Gminy Stare Babice Krzysz-
tof Turek poinformował zebranych, w jaki 
sposób należy przystąpić do sporządza-
nia dokumentów planistycznych w celu 
przeznaczenia terenów pod zabudowę:
1. Zmienić studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania gminy Stare 
Babice aby tereny mogły być uznane za 
wymagające scalenia i podziału,

2. W trzy miesiące po zmianie studium 
przystąpić do opracowania nowego 
planu miejscowego, aby  w kolejnych 

etapach przeznaczyć teren do zabu-
dowy,

3. Po opracowaniu nowych planów miej-
scowych, przystępowano by do sca-
leń i podziałów. Po ich zakończeniu 
gmina, zakład energetyczny, czy ga-
zownia budowały by drogi i  infra-
strukturę techniczną, a właściciele 
działek – domy jednorodzinne.
Plan miejscowy i scalenia można wy-

konać w czasie od 3 do 5 lat. Ustalono, że 
konsultowanie tego sposobu zagospoda-
rowania terenu może się odbywać w for-
mie pisemnej poprzez złożenie wniosku 
na adres e-mail: architektura@stare-ba-
bice.waw.pl . Ustalono także, że mogą 
się odbyć dalsze zebrania z mieszkań-
cami i właścicielami, ale już odrębnie 
dla każdej wsi.

spotkanie z mieszkańcami 
w starych Babicach
12 października o godz. 18:00 w sali kon-
ferencyjnej urzędu gminy rozpoczęło się 
zebranie mieszkańców wsi Stare Babice. 
Na spotkaniu byli obecni: Starosta War-
szawski Zachodni Jan Żychliński, za-
stępca wójta Marcin Zając, Radna Gminy 
Stare Babice i sołtys Starych Babic Lu-
cyna Skrzeczkowska, Przewodniczący 
Spółki Wodnej „Babice” Remigiusz Fijo-
łek, przedstawiciele Komendy Powiato-
wej Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego: asp. Rafał Bralski i st. post. 
Marcin Hyndle oraz przedstawiciele GPK 
Eko-Babice Sp. z o. o.: Paweł Bohdziewicz 
i Jan Kalinowski i pracownicy urzędu 
gminy. Na spotkanie przybyło blisko 50 
mieszkańców sołectwa.

Obecni na zebraniu policjanci uczu-
lili po raz kolejny na oszustów stosu-
jących metodę „na wnuczka” oraz „na 
policjanta” (pisaliśmy o tym wielokrot-
nie, m.in. w ostatnim numerze gazety). 
Przy tej okazji mieszkańcy poruszyli też 
kilka problemów, które im doskwierają, 
m.in. nadmiernej prędkości pojazdów 
poruszających się gminnymi drogami, 
czy poprawy bezpieczeństwa w pobliżu 
szkoły podstawowej. Zastępca wójta 
przedstawił zebranym prezentację do-
tyczącą spraw i wydarzeń w gminie 
istotnych dla mieszkańców, m.in. odda-
nie do użytku zieloneckiej szkoły, na-
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groda dla babickiego parku, odrolnienia 
gruntów czy projekt drogi „Warszaw-
ska-BIS” łączącej Sochaczew ze stacją 
Metro Chrzanów (oddanie przystanku 
planowane jest na 2022 rok, część tej 
drogi jest wytyczona na terenie naszej 
gminy). Przewodniczący Remigiusz Fi-
jołek poinformował zebranych o wyko-
nanych w sołectwie pracach, odnoto-
wanych awariach i zaleganiu wody na 
obszarach ulic: Izabelińska, Koczarska, 
Warszawska. Rozmawiano też o komu-
nikacji zbiorowej (skierowaniu linii 714 
w obydwie strony, wprowadzeniu linii 
nocnej). Starosta Jan Żychlinski wyja-
śnił zebranym procedurę unieważnio-
nych przetargów na remont ulicy Izabe-
lińskiej. Poinformował także, że będzie 
aplikował o środki z nowego programu 
finansowego ogłoszonego przez mar-
szałka. Jeśli uda się pozyskać te środki, 
remont ul. Izabelińskiej prawdopodob-
nie ruszy w 2018 r.

W trakcie zebrania była przedsta-
wiona również informacja o nowych 
planach miejscowych. W trakcie sporzą-
dzania są następujące plany miejscowe 
w kwartałach:
1. ul. Warszawska – ul. Mizikowskiego
2. ul. Koczarska – ul. Sienkiewicza
3. ul. Sienkiewicza – ul. Zielona – ul. 

Izabelińska – ul. Pohulanka. Wszyst-
kie te plany zostaną zakończone w 
przeciągu roku.

spotkanie w lipkowie
18 października odbyło się zebranie 
mieszkańców Lipkowa. 

Wzięli w nim udział: Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek, Radny Gminy 
Stare Babice i sołtys Lipkowa Paweł Karcz-
marek oraz pracownicy urzędu gminy. Na 
spotkanie przybyło blisko 50 osób. 

Podczas spotkania potwierdzono, 
że w 2018 roku nastąpi przebudowa ul. 
Jakubowicza. Rozmawiano tez o moż-
liwości montażu nakładek, m.in. na ul. 
Hetmańskiej. Poruszano również temat 
odrolnień. Wójt Krzysztof Turek poin-
formował, że rozpoczną się przygoto-
wania w celu przeznaczenia terenów 
rolnych we wschodniej części sołectwa 
pod zabudowę. Zadeklarowano, że do 
końca I kwartału zostanie sporządzona 
analiza dotycząca zasadności przystą-
pienia do sporządzenia planu miejsco-
wego wschodniej części wsi Lipków. Wy-
niki tej analizy zostaną przedstawione 
mieszkańcom podczas kolejnego zebra-
nia oraz Radzie Gminy Stare Babice. Je-
żeli warunki, na jakich może dojść do za-
budowy, będą akceptowalne przez radę 
gminy oraz właścicieli, wójt gminy wy-
stąpi ze stosownym projektem do rady 
gminy, w celu rozpoczęcia sporządza-
nia nowych dokumentów planistycz-
nych. Uczestnicy spotkania byli zado-
woleni z jego przebiegu, zakończyło się 
ono brawami.

spotkanie w Blizne jasińskiego
19 października o godz. 18:00 w Przed-
szkolu w Bliznem Jasińskiego odbyło 
się zebranie mieszkańców Blizne Jasiń-
skiego, Blizne Łaszczyńskiego oraz Lu-
biczowa. Uczestniczyli w nim: zastępca 
wójta Marcin Zając, Radni Gminy Stare 
Babice Leszek Poborczyk oraz Ewa Kaw-
czyńska (która pełni również funkcję 
sołtysa Blizne Jasińskiego), p.o. Ko-
mendanta Straży Gminnej Stare Babice 
Leszek Grabowski, sołtysi Krzysztof Wą-
sikowski oraz Jacek Dawidowski i pra-
cownicy urzędu gminy.

Tematem, który poruszono, były m.in. 
progi przy ul. Łaszczyńskiego. Wykonano 
je z budżetu partycypacyjnego, a więc 
o ich budowie zdecydowali mieszkańcy. 
Mimo tego wśród mieszkańców pojawiły 
się głosy krytykujące tę inwestycję. Roz-
mawiano również o potrzebie wykonania 
ekranów dźwiękochłonnych zlokalizowa-
nych przy trasie S8. Zadeklarowano rów-
nież, że w 2018 r. gmina przystąpi do wy-
dzielenia fragmentu ul. Kościuszki (dzięki 
czemu zostanie połączone Blizne Jasiń-
skiego i Blizne Łaszczyńskiego). Podczas 
spotkania przeprowadzono również wy-
bory uzupełniające do Rady Sołeckiej wsi 
Blizne Jasińskiego. Zgłoszony kandydat 
– Krystian Zając, po przeprowadzonym 
zgodnie ze statutem głosowaniu wszedł 
w skład Rady Sołeckiej. 

Oprac. pk
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Ostatnia runda pucharu polski Cross-Country
W dniach 23-24 września w Lidzbarku 
Warmińskim odbyła się ostatnia Runda 
Pucharu Polski Cross Country w Mo-
tocrossie. Pierwszego dnia było spore 
błoto, ale trasa była przygotowana na 
najwyższym poziomie. Zawodnik Cross 
Team Stare Babice Sebastian Grzegor-

czyk do mety dojechał bez większych 
problemów na wysokiej - trzeciej pozycji.

Drugiego dnia trasa została zmodyfi-
kowana z powodu nieprzejezdnych odcin-
ków. Wyścig nie był tak łatwy jak pierw-
szego dnia. Naszemu zawodnikowi udało 
się dojechać również na trzeciej pozycji  

i zakończył zawody na podium. Po wszyst-
kich rundach Pucharu Polski, Sebastian 
Grzegorczyk został oficjalnie II Wicemi-
strzem Polski Cross Country. Serdecznie 
gratulujemy!

tekst/ fOtO: GOsir stare BaBice

Oprac. pk

Babicki karateka wygrywa na turnieju 
Shotokan

21 października w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) odbył 
się Ogólnopolski Turniej Karate Shotokan. Babicki Klub REN-
SEI Karate Dojo reprezentował Jakub Dobrzyński. Choć Jakub 
już od prawie 7 lat (bo tyle lat już trwa jego przygoda z karate) 
jeździ na zawody w różne rejony Polski, to w Stargardzie był 
po raz pierwszy.

Wyprawa do odległego o prawie 550 km miasta, okazała się 
bardzo udana. Najpierw w konkurencji KATA indywidualne, 
okazał się on lepszy od swoich rywali. Wszyscy sędziowie byli 
jednomyślni w werdyktach, uznając wyższość jego umiejętności 
nad umiejętnościami konkurentów. Natomiast w konkurencji 
KUMITE indywidualne, aby wygrać konkurencję, musiał poko-
nać trzech rywali. O ile dwie pierwsze walki Jakub dość szybko 
rozstrzygnął na swoją korzyść, tak w walce finałowej trafił na 
dość wymagającego przeciwnika. Na szczęście - ten pojedy-
nek zakończył się również jego zwycięstwem. Do swojej już 
pokaźnej kolekcji pucharów, Jakub dołączył kolejne dwa! Oss!

tekst/ fOtO: paWeł dOBrzyński
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informacje

Stare Babice, dnia 12 października 2017 r.
RPP.6721.36.2017     

OGłOszenie
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice 
Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Stare Babice o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, obejmującego obszar części wsi Stare Babice w zakresie działki 
ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 
30 listopada 2017r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska 
oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 
1405) zawiadamiam o  przystąpieniu do strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i  uwagi w  ramach strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy 
składać do dnia 30 listopada 2017r.

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

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

3.  osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i  uwag jest Wójt 

Gminy Stare Babice.
Informuję, że Uchwała Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 30 

marca 2017 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sta-
re Babice w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://
bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=168076

(-) z up. Wójta
mgr inż. arch. Kazimierz Steć

Kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego

Stare Babice, dnia 3 października 2017 r.
RPP.6721.35.2017

OGłOszenie 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. 
poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko z  dnia 
3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr 
XVII/161/16 z  dnia 21 kwietnia 2016 r. w  sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Stare Babice „Warszawska-Mizikowskiego”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Stare Babice „Warszawska-Mizikowskiego”  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 
do 15:00 oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babi-
ce.pl w  zakładce „Dla inwestora” i  następnie zakładce „Plany 
miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r., w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), osoby prawne i fizyczne 
mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Ba-
bice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekra-
czalnym do dnia 15 grudnia 2017 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta 
Gminy Stare Babice.

W  przedmiotowej sprawie postępowanie o  transgranicznym od-
działywaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) mgr inż. Krzysztof Turek
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Pojawiają się na twarzy (broda i wąsik), nogach, udach, pośladkach, rę-
kach, brzuchu, piersiach, okolicach bikini, czy stopach. Owłosienie jest 
grube i ciemne – codzienne golenie jest obowiązkowe. A to i tak nie po-
maga, bo po kilku godzinach znów pojawiają się włoski. 

Problem z niechcianymi włoskami ma coraz więcej kobiet. Pojawia 
się zażenowanie i wstyd, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach gładkie 
ciało to synonim zadbanej kobiety. Jak z tym problemem walczyć? Czy 
jest szansa na funkcjonowanie bez codziennej depilacji? Tak, należy jed-
nak do tego podejść kompleksowo i połączyć medycynę estetyczną z gi-
nekologią. Dlaczego takie połączenie jest skuteczne oraz dlaczego jesień 
to najlepsza pora na rozpoczęcie terapii zapytaliśmy kosmetologa Zu-
zannę Duch oraz ginekologa dr Joannę Pabich-Worożbit z kliniki Kosme-
dica, w której stworzono specjalny program, łączący Piękno i Zdrowie. 

klinika dla kobiet – kosmedica stworzyła specjalny 
program „O mały włos”.  skąd taki pomysł?

Zuzanna Duch, kosmetolog, klinika Kosmedica:
Codziennie w naszej klinice przyjmujemy pacjentki z problemem nie-

chcianego owłosienia. To nawet za mało powiedziane problemem, to są 
dramaty kobiet, ich codzienna walka, żeby bez wstydu wyjść do pracy, 
pojechać na wakacje, żyć u boku mężczyzny. W pracy spotykam się co-
raz częściej z nadmiernym owłosieniem już u nastolatek. Proszę sobie 
wyobrazić wyjazd na kolonie, gdy dziewczynka musi codziennie przed 
wyjściem na plaże się golić. My oferujemy pacjentom skuteczną depila-
cję laserową, jednak działamy na zewnątrz, a problem czy choroba po-
zostaje. Tylko specjalistyczne leczenie plus medycyna estetyczna spo-
woduje, że kobieta poczuje się piękna i odzyska wiarę w siebie. 

dr Joanna Pabich-Worożbit, ginekolog, klinika Kosmedica: 
Odnalezienie źródła problemu, czyli odpowiednie badania oraz za-

stosowanie depilacji laserowej, pozwala szybko powrócić do normal-
nego życia. To właśnie spowodowało, że stworzyliśmy Klinikę dla 
Kobiet, gdzie w jednym miejscu mamy możliwość zaoferowania kom-
pleksowej opieki. Bardzo ważne w całym procesie leczenia jest zbudo-
wanie zaufania, intymnej atmosfery, jednym słowem przyjaznego miej-
sca, gdzie pacjentki poczują się bezpiecznie.  A my, specjaliści, możemy 
cały czas wspólnie monitorować efekty terapii, omawiać je i wdrażać 
najlepsze postępowanie. 

do kogo skierowany jest ten program?
dr Joanna Pabich-Worożbit: 
Kosmetolog współpracuje z lekarzem, gdy nadmierne owłosienie jest 

nie tylko defektem estetycznym, ale też stanem chorobowym. Zapra-
szamy kobiety, które cierpią z powodu zaburzeń hormonalnych. Wska-
zaniem jest między innymi hirsutyzm - nadmierny wzrost włosów o cha-
rakterze typu męskiego,  ale również trądzik  czy otyłość, która również 
zaburza gospodarkę hormonalną kobiet i powoduje wzrost androgenów. 
Podczas wizyty pacjentkom zlecam wykonanie  odpowiednich badań, mię-
dzy innymi  poziomu hormonów odpowiedzialnych za nadmierny wzrost 
owłosienia, a następnie indywidualnie dobieram skuteczny plan leczenia.  

Zuzanna Duch:  Kosmetolog podczas pierwszej wizyty wykonuje 
próbę laserową w celu doboru odpowiedniej wiązki promieni lasero-
wych, określa fototyp skóry oraz wyklucza wszelkie przeciwwskazania 
do zabiegu. Taka konsultacja jest w naszej klinice bezpłatna. 

dlaczego właśnie jesień jest najlepszą porą  
na rozpoczęcia walki o gładkie ciało? 

Zuzanna Duch: Zabiegi można wykonywać przez cały rok, jeśli prze-
strzegamy przeciwwskazań. Są nimi m.in. opalanie się. Teraz mamy po-
chmurne dni, więc bez problemu możemy stosować zabiegi nawet na 
twarzy. Trzeba pamiętać, że każdy z nas jest inny i będzie potrzebował 

różnej liczby zabiegów. Jeżeli zatem już latem chcemy cieszyć się gład-
kim ciałem, teraz jest najlepszy moment na rozpoczęcie walki z nie-
chcianym owłosieniem. 

na rynku mamy wiele urządzeń, które wykonują 
zabiegi depilacji. jak wybrać najlepsze? 

Zuzanna Duch: Depilacja laserowa – w przeciwieństwie do wielu in-
nych zabiegów – skutecznie uszkadza cebulkę włosa. Dzieje się to przy 
pomocy wiązki lasera, która trafia bezpośrednio w skupiska melaniny 
(barwnik włosa) w mieszkach włosowych i niszczy je. Im ciemniejszy 
włos, tym wyraźniejszy cel dla lasera i skuteczniejsze działanie. Ważne, 
by owłosienie było wyraźnie ciemniejsze od skóry. Dodam, że naszą 
specjalizacją jest depilacja laserowa i już od 15 lat pracujemy z laserem 
diodowym LightSheer. To utwierdziło nas w przekonaniu o ogromnej 
skuteczności tego urządzenia. Można pozbyć się niechcianych wło-
sków bez podrażnień, nawet z bardzo wrażliwych miejsc, tj. okolic bi-
kini, pach, czy górnej wargi. 

Umów się na wizytę już dziś!

Klinika dla Kobiet Kosmedica
ul. Mroczna 5a (vis a vis Wola Parku)

www.kosmedica.pl 

tel. 513 513 000

·  dr Joanna Pabich-Worożbit – Specjalista ginekologii i położnic-
twa, ultrasonograf z certyfikatami Fetal Medicine Foundation 
Londyn. Ma opinię bardzo dobrego położnika z pasją podcho-
dzącego do swojej pracy. Jest lekarzem dokładnym i ciepłym, 
którego cechuje duży profesjonalizm.

·  Zuzanna Duch, manager gabinetów Kosmedica i kosmetolog  
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z laserem LightSheer. 

„O mały włos” – czyli jak skutecznie 
pozbyć się niechcianego owłosienia?
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HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW BUKAT
Zielonki Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice 
tel: 22 722 77 09, mail: biuro@bukat.com, NIP:526-132-11-02

www.bukat.com

Hurtownia Owoców i Warzyw 
działająca na terenie gminy Stare Babice  
zatrudni pracowników magazynowych.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w pełnym wymiarze pracy.  
Możliwa praca dorywcza (np. czwartki, niedziele lub popołudnia).
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 784-071-282 
lub kontakt mailowy praca@bukat.com

 

PRACA DLA SERWISANTA 
MIEJSCE PRACY Warszawa. 
OPIS STANOWISKA Główne zadania osoby zatrudnionej 
będą obejmować naprawy urządzeń mechanicznych, 
odbiory urządzeń w terenie przed urzędami, wizje lokalne 
na zakładach przemysłowych, udział w produkcji urządzeń 
mechanicznych. 
WYMAGANIA Wykształcenie średnie techniczne o profilu 
mechanicznym, prawo jazdy kat. B, dokładność, sumienność, 
umiejętność organizacji pracy, samodzielność, 
odpowiedzialność, dyspozycyjność. 
OFERUJEMY Stabilne warunki zatrudnienia, zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
KONTAKT CV prosimy wysyłać na adres e-mail: 
biuro@elgum.net, j.szumski@elgum.net. 
 

tO Miejsce czeka  
na tWOją reklaMę

skOntaktuj się z naMi:
reklama.gazetababicka@gmail.com
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 Dzieci i dorośli 
 Kursy gimnazjalne i maturalne 
 Zajęcia indywidualne i grupowe 
 Konwersacje z nativ speakerem ! 

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

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 

biuro@rensei.pl 

Umów się ! 
tel. 533 093 093 

Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

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

www.rensei.pl 

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

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

Jedno miejsce..
wiele możliwości...

Sprawdź 
pełną ofertę! 

Zatrudnię Panią  
Prowadzenie domu w Starych Babicach. 

Pranie, sprzątanie, gotowanie. 
Więcej informacji: 

tel. 665 882 199 
tel. 697 359 369 
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

KOŁA ZIMOWE OPEL 
SPRZEDAM TANIO 
KOMPLET 4 SZTUKI 
195x65x15, 4x100 

Stare Babice  

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)

•		Konsultacje		
psychologiczne

•	Psychoterapia		
	 Piotr	Gajdek
	 Psycholog	i	Psychoterapeuta
	 Tel.	500	855	552
	 www.psychoterapia-piotrgajdek.pl	

Energia 

Zdrowie 

Witalność 

Siła 

Stare Babice 
ul. Kościuszki 20 lok. 3 

tel. 534 537 842 

Zadowolenie 

 
    

 
 

 

 
www.wita-joga.pl 


