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Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice – Marcin Zając

Sekretarz Gminy Stare Babice – Wiesława Wojtachnio

Skarbnik Gminy Stare Babice – Irena Sotomska

Rada Gminy Stare Babice w latach 2014 – 2018

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice, Radny 
okręgu wyborczego Koczargi Stare – Henryk Kuncewicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stare Babice, 
Radny okręgu wyborczego Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów – Leszek Poborczyk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stare Babice, 
Radny okręgu wyborczego Wojcieszyn  
– Sławomir Sumka

Radna Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Klaudyn – Karolina Bielińska 

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Borzęcin Duży – Remigiusz Fijołek

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Zielonki Wieś 
– Krzysztof Kalinowski

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Lipków – Paweł Karczmarek

Radna Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Blizne Jasińskiego – Ewa Kawczyńska

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Latchorzew – Jerzy Piętocha

Radna Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego  
Stare Babice – Lucyna Skrzeczkowska

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Kwirynów, Janów – Dariusz Sobczak

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego  
Stare Babice – Michał Starnowski

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Zielonki-Parcela, Babice Nowe – Hubert Stawiski

Radna Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Mariew i Buda, Stanisławów, Zalesie, Wierzbin  
– Justyna Szczepanik

Radny Gminy Stare Babice z okręgu wyborczego 
Borzęcin Mały, Topolin – Krzysztof Szuba
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Szanowni Państwo!
Kończy się kolejna kadencja samorządu gminnego. Jest to 

czas na podsumowanie dokonań tego wszystkiego, co się 
zmieniło, jak były realizowane zadania własne gminy. Dziś 
można postawić tezę, że wspólnota samorządowa Gminy 
Stare Babice dobrze wykorzystała ten czas, istotnie podniósł 
się poziom życia jej mieszkańców.

Była to kadencja zakończenia dwóch największych 
programów inwestycyjnych w historii gminy; 
infrastrukturalnego pt. „Uporządkowanie Gospodarki 
Wodno Ściekowej w Gminie Stare Babice” o wartości blisko 
200 mln zł i kubaturowego, budowy obiektu oświatowo-
sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli, o wartości około 
60 mln zł. Wszystkie budynki gminne są wyremontowane, 
bądź nowe, szkoły i przedszkola są dobrze wyposażone 
w sprzęt i urządzenia towarzyszące. Mamy nowoczesną bazę 
sportową i rekreacyjną, 16 placów zabaw dla dzieci i 7 siłowni 
plenerowych dla dorosłych, liczne boiska i 4 hale sportowe.

Dzięki dobremu wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, praktycznie od podstaw udało się zorganizować 
nowoczesną gospodarkę komunalną. Majątek gminny jest pomnażany bardzo dynamicznie, dla przykładu 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice jest dziś warte około 300 mln. zł. a rok rocznie zakupujemy 
grunty pod przyszłe potrzeby mieszkańców gminy o wartości blisko 5 mln zł. Mimo tak wielkiego wysiłku, 
finanse gminne są w dobrej kondycji, dochody własne rosną w tempie pomiędzy 15 do 20% rok do roku, 
a zadłużenie budżetu plasuje się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu.

Była to kadencja nie tylko wielkich inwestycji, ale także dynamicznego rozwoju sfery społecznej. Powstał 
atrakcyjny park ze sceną letnią, na której odbywają się liczne przedstawienia kulturalne, Klub Mieszkańca 
w szkole podstawowej w Starych Babicach, nowoczesny Dom Kultury wraz biblioteką w Zielonkach–Parceli. 
Wspieramy funkcjonowanie licznych organizacji społecznych, które realizują wiele programów kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, itp.

Na szczególne uznanie zasługuje współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, w tej kadencji udało 
się wspólnym wysiłkiem wybudować dwie remizy i wyposażyć je w nowoczesny sprzęt. Bardzo dynamicznie 
rozwija się ruch senioralny, prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, powstała Gminna Rada Seniorów.

Nasza gmina od lat cieszy się opinią dbającej o ład przestrzenny, co przekłada się na dogodne warunki 
do zamieszkania. Mamy czyste środowisko naturalne, nastąpił znaczący postęp w zakresie ochrony wód 
i powietrza, wiele zbiorników wodnych zostało zrewitalizowanych i zarybionych. Gospodarka gruntami 
jest jednym z najważniejszych działów gminy. Zostało zakupionych wiele gruntów na przyszłe potrzeby: 
oświatowe, drogowe, komunalne i inne. Dla przykładu przy każdej szkole jest rezerwa terenu pod dalszą 
rozbudowę. Jesteśmy liderami w kraju w dziedzinie scalania gruntów o niekorzystnej strukturze, co ostatnio 
zostało doceniane przyznaniem ogólnopolskiej nagrody.

Szanowni Państwo, w minionej kadencji udało się dokonać wiele, przy zachowaniu zrównoważonego 
rozwoju. Było to możliwe dzięki Państwa zaufaniu i wsparciu. Pragnę wszystkim mieszkańcom za to 
serdecznie podziękować! Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i życzę, by w następnych 
latach wszyscy doznawali wielu satysfakcji z dalszego, dynamicznego i równomiernego rozwoju naszej 
gminy.

Krzysztof Turek

Wójt Gminy Stare Babice

zy
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URZĄD GMINY STARE BABICE 
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
woj. mazowieckie, powiat warszawski 
zachodni

Godziny pracy Urzędu Gminy  
Stare Babice  
poniedziałek:  
8.00 do 17.00 
wtorek, środa, czwartek:  
8.00 do 16.00 
piątek: 8.00 do 15.00
tel. (22) 722 95 81,  
fax (22) 722 90 21 
gmina@stare-babice.waw.pl

Urząd Gminy odpowiada jedynie 
na listy e-mail zawierające nazwisko 
i adres pocztowy nadawcy

Wójt Gminy:  
Krzysztof Turek 
k.turek@stare-babice.waw.pl

Zastępca Wójta:  
Marcin Zając 
m.zajac@stare-babice.waw.pl

Sekretariat 
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49, 
fax: (22) 730 80 88
sekretariat@stare-babice.waw.pl

Sekretarz Gminy:  
Wiesława Wojtachnio
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49
wojtachnio@stare-babice.waw.pl

Skarbnik Gminy:  
Irena Sotomska
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49
skarbnik@stare-babice.waw.pl

Kancelaria
tel. (22) 722 95 81, 
fax (22) 722 90 21
kancelaria@stare-babice.waw.pl

REFERATY URZĘDU GMINY
Referat Finansowo-Księgowy
kier. Lidia Engler
tel. (22) 722 90 07
budzet@stare-babice.waw.pl
finanse@stare-babice.waw.pl

Referat Podatków i Ewidencji 
Działalności Gospodarczej
kier. Anna Michalska
tel. (22) 722 91 99
wymiar-podatku@stare-babice.waw.pl
podatki@stare-babice.waw.pl

Referat Planowania Przestrzennego
kier. Kazimierz Steć
tel. (22) 722 90 04
architektura@stare-babice.waw.pl

Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami
kier. Agnieszka Senterkiewicz
tel. (22) 722 91 39
geodezja@stare-babice.waw.pl

Referat Inwestycji
kier. Paweł Błażejewski
tel. (22) 722-95-36
inwestycje@stare-babice.waw.pl
p.blazejewski@stare-babice.waw.pl
m.wloczewski@stare-babice.waw.pl

Referat Zamówień Publicznych
kier. Jacek Kłopotowski
tel. (22) 730 80 37
zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek
kier. Iwona Mika
tel. (22) 722 90 78
i.mika@stare-babice.waw.pl

Urząd Stanu Cywilnego
kier. Mariola Grzywińska
tel. (22) 730 80 96
usc@stare-babice.waw.pl
meldunki@stare-babice.waw.pl
ul. Rynek 21

Referat Ewidencji Ludności
kier. Jadwiga Sotomska
tel. (22) 722 90 36 
ul. Rynek 21

Referat Rozwoju i Promocji Gminy
kier. Malwina Fabianowicz
tel. (22) 730 80 30
promocja@stare-babice.waw.pl
m.fabianowicz@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 730 80 40
p.kabala@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 752 90 83
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl
b.tuzimek@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 730 80 59
m.waszkiewicz@stare-babice.waw.pl

Referat Ochrony Środowiska
kier. Piotr Czajkowski
tel. (22) 730 80 74

Decyzje środowiskowe, usuwanie 
drzew i krzewów, 
tel. (22) 730 80 12
srodowisko@stare-babice.waw.pl
k.sonta@stare-babice.waw.pl

Gospodarka odpadami
tel. (22) 722 90 06, 506 587 282
odpady@stare-babice.waw.pl

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Stare Babice
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Referat Gospodarki Komunalnej
kier. Marcin Klimek
tel. (22) 722 95 35, 
(22) 730 80 01 – zgłaszanie awarii 
oswietlenia ulicznego
rgk@stare-babice.waw.pl
p.kuciej@stare-babice.waw.pl
a.bohm@stare-babice.waw.pl
h.zawadzki@stare-babice.waw.pl

Referat Organizacyjny i Kadr
kier. Elżbieta Cieniak
tel. (22) 730 80 14,  
(22) 722 95 81
kadry@stare-babice.waw.pl

Biuro Rady Gminy
kier. Anna Błażejewska
tel. (22) 730 80 28
a.blazejewska@stare-babice.waw.pl
rada@stare-babice.waw.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA 
W URZĘDZIE GMINY
Radcy prawni: Krzysztof Bugla, 
Agata Zawadzka-Kowalska

Biuro prawne
Małgorzata Pytel-Kostrzewa
tel. (22) 722 92 49
biuroprawne@stare-babice.waw.pl

Informatyk
tel. (22) 722 92 49
informatyk@stare-babice.waw.pl

Komendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej
Paweł Janiszewski
tel. (22) 722 95 35

Stanowisko  
ds. zarządzania kryzysowego,  
spraw obronnych  
i obrony cywilnej
Roman Balcerowiak
tel. (22) 752 87 52
r.balcerowiak@stare-babice.waw.pl

Audytor wewnętrzny
Teresa Pietrzak
tel. (22) 722 94 51
audytor@stare-babice.waw.pl

GMINNE JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE  
(w budynkach UG)
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Rynek 21
kier. Alicja Napurka
tel. (22) 722 90 11,  
(22) 752 83 85
gops@stare-babice.waw.pl

Straż Gminna  
Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, pok. 44, 45
tel. interwencje:  
(22) 722 53 92 lub 986
od poniedziałku do piątku: 
7.00 do 22.00
komendant Leszek Grabowski
tel. (22) 721-02-11 
w godz. 8:00-16:00
straz.gminna@stare-babice.waw.pl

INNE

GMINNA SPÓŁKA WODNA „BABICE”
ul. Rynek 21, tel. (22) 752 82 71

PUNKT KASOWY WBS O/STARE BABICE
ul. Rynek 32, tel. (22) 752 82 74

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA 
ROLNICZEGO
ul. Rynek 21

DORADZTWO ROLNICZE W STARYCH 
BABICACH
kier. Zofia Rutkowska, tel. 606 497 254

zofia.rutkowska@modr.mazowsze.pl

Marek Kłujszo, tel. (22) 752 91 42

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.Południowa 2B

Zielonki-Parcela

(22) 487 18 44

gosir@stare-babice.waw.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA STARE BABICE
ul. Południowa 2A

05-082 Zielonki Parcela

(22) 722 92 77

bibbab@interia.pl

DOM KULTURY STARE BABICE
ul. Południowa 2 A

05-082 Zielonki-Parcela

tel. (22) 487 18 70

kontakt@domkultury-starebabice.pl

Sekretariat Domu Kultury 
od poniedziałku do piątku 8.00–16.00

Redakcja Gazety Babickiej
tel. (22) 487 18 78

gazeta@domkultury-starebabice.pl
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3. oswiata

W edług danych GUS w  Polsce 
statystycznie rodzi się mniej 

dzieci, z  tego właśnie powodu wiele 
szkół jest zamykanych.    Nie doty-
czy to jednak naszej gminy i  innych 
podobnych gmin sąsiadujących z du-
żymi miastami. Na terenach tego 
typu osiedla się coraz więcej osób, 
stąd rośnie na nich również liczba 
dzieci. W  „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stare Babice” za-
kłada się, że w przyszłości na naszym 
terenie będzie mieszkać około 45 tys. 
osób. Obecnie to blisko 20 tys. miesz-
kańców. Dlatego stale inwestujemy 

w rozbudowę budynków komunalny-
choraz w  rozwój programów eduka-
cyjnych dla dzieci. W 2012 roku gmina 
została nagrodzona certyfikatem II 
edycji Ogólnopolskiego programu 
Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Samorządowy Li-
der Edukacji”. Oceniając Gminę Stare 
Babice, recenzenci „zwrócili uwagę 
na strategię zarządzania w  edukacji, 

efektywnie łączącą inwestycje infra-
strukturalne w bazę oświatową z inwe-
stycjami w  zasoby kadrowe. Strategia 
ta przynosi efekt w postaci wzrostu za-
trudnienia nauczycieli prowadzących 
zajęcia specjalistyczne, co jest nieomal 
niespotykane w dzisiejszej rzeczywisto-
ści samorządowych oszczędności”. Te 
zdania najlepiej opisują nasze działa-
nia w zakresie oświaty. 

Ze wszystkich naszych dokonań,
oświata to coś czego nie można
pominąć w podsumowaniu
wieloletnich działań Gminy
Stare Babice. Od 2010 roku
na modernizację szkół wydaliśmy
15,5 mln złotych. Pieniądze
przeznaczyliśmy nie tylko
na same remonty, zakup nowych
mebli, pomocy naukowych,
czy wyposażenie stołówek,
ale przede wszystkim na tworzenie 
programu edukacyjnego,
ulepszanie systemu nauczania
oraz rozwój kadry nauczycielskiej
i pracowników szkół.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych
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3. oswiata

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
W 2018 wykonaliśmy remont II piętra za kwotę 800 ty-

sięcy złotych. Zakres prac remontowych, to m.in. wymiana 
podłogi na korytarzu II piętra, instalacji elektrycznej, wy-
miana podłóg w salach, modernizacja kącików sanitarnych 
w  klasach, odnowienie powierzchni ścian i  sufitów. 
W budżecie szkoły na 2018 rok zaplanowano także środki 
w wysokości 70 000 zł na dokumentację techniczną prze-
budowy szatni wraz z wizualizacją. Dokumentacja została 

wykonana, a kosztorys wynosi około 1 mln zł. Planujemy 
tę inwestycję wykonać w roku 2019. Przez ostatnie dzie-
więć lat z  budżetu gminy na remonty boisk, łazienek, 
stołówki, kotłowni, dachu, hali sportowej, sal informa-
tycznych itd. w  starobabickiej podstawówce wydaliśmy 
blisko 10 mln zł – czyli najwięcej ze wszystkich gminnych 
placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych 
Koszt wszystkich działań modernizacyjnych w latach 
2014–2018 to 1,7 mln złotych. 

Największe zmiany podyktowała reforma oświaty 
w 2017r. Najmłodsi uczniowie mają teraz dostęp do wygod-
nych i nowoczesnych rozwiązań tzn. nowych sanitariatów 
i  doposażonych pomieszczeń. Ponadto został wybudo-
wany plac zabaw dla dzieci oraz zostało zmodernizowa-
ne boisko poprzez ułożenie nawierzchni z  poliuretanu. 
Przeprowadzono remonty wspomagające funkcjonowanie 
dzieci oraz nauczycieli w budynku szkoły, m.in. odświe-
żono aulę, szatnię oraz zainstalowano źródełka wody do 
picia. W szkole wprowadzono również zmiany w salach 
dydaktycznych – zainstalowano 2 tablice interaktywne, 
służące do pracy z multimediami.  

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
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3. oswiata

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
Jednym z elementów kompleksu w Zielonkach-Parceli 

jest szkoła podstawowa. Uczniowie mogą tu korzystać 
z wielu funkcjonalnych sal: do prób muzycznych, wido-
wiskowej, do zajęć plastycznych, językowych czy wie-
lofunkcyjnej sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania 
fizycznego prowadzone są również na wielofunkcyjnym, 
poliuretanowym boisku zewnętrznym o wymiarach bo-
iska do piłki ręcznej z możliwością gry w koszykówkę 
i bieżnią, a dla najmłodszych został otwarty nowocze-
sny plac zabaw. W klasach, zamiast tradycyjnych tablic, 
używane są touchscreeny, czyli tablice dotykowe, które 
pozwalają na naukę w  nowoczesnej formie – ciekawie 
prezentują treści, łączą multimedia i  zasoby internetu. 

Dla odciążenia i wygody każdy uczeń posiada tu własną 
szafkę. Inwestycja w edukację, to jednak nie tylko wy-
datki na udoskonalenie budynków i zaplecza szkolnego, 
ale przede wszystkim czas oraz nakłady energii wkłada-
ne w tworzenie świetnego programu edukacyjnego dla 
dzieci i młodzieży. Na opiekę nad uczniem patrzy się tu 
kompleksowo zapewniając przede wszystkim naukę na 
najwyższym poziomie, ale także pyszne, pełnowarto-
ściowe posiłki sporządzane na miejscu oraz miejsce do 
bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu pod-
czas przerw. Dla uczniów szkoła dostępna jest nie tylko 
w roku szkolnym, ale dzięki gminnej akcji „Lato w Gmi-
nie Stare Babice”, także przez cały lipiec.

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Pareceli
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3. oswiata

Zespół Szkolno – Przedszkolny Borzęcinie Dużym 
Koszt wszystkich działań modernizacyjnych to blisko 

4 mln złotych.
Fundusze pozwoliły na przeprowadzenie remontu 

dachów zarówno budynków szkolnych jak i przedszkol-
nych w  zakresie m.in. przebudowy więźby dachowej 
i  kominów oraz systemu odwodnienia dachu. W   sta-
rej części budynku wymieniono również posadzkę oraz 
tynki. Ponadto powstał projekt przebudowy szatni, 
który potem zrealizowano z sukcesem. Pozostałe środ-
ki pozwoliły na wykonanie prac modernizacyjnych na 
placu zabaw przy przedszkolu oraz na przeprowadzenie 

remontów bieżących t.j. modernizacja korytarzy i łazie-
nek przy hali sportowej. W roku 2018 wyremontowana 
została część toalet, a także parking przy szkole. Dzięki 
przebudowie, zyskaliśmy wjazd z ul. Poprzecznej, a nie 
jak dotychczas ze skrzyżowania. Poprawiono również 
nawierzchnię oraz usytuowanie chodników przy szkole 
od strony parkingu. Wiele zmieniło się także w budyn-
ku przedszkola. Wymieniono drzwi tarasowe oraz wy-
remontowano jedną z  sal. Pomieszczenie biblioteczne 
zaadaptowano na dwie sale dla przedszkolaków, a  bi-
bliotekę przeniesiono w dogodniejsze miejsce.

ZSP w Borzęcinie Dużym

Przedszkole w Borzęcinie Dużym

Rok 2017 był przełomowy dla wszystkich babickich szkół, bowiem wpro-
wadzono w nich gminny program zmierzający do dwujęzyczności. Od wrze-
śnia 2017 finansujemy dodatkowe godziny języka angielskiego, matematyki, 
języka polskiego i wychowania fizycznego w naszych szkołach (przedmiot 
wybierają szkoły). W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach zajęcia rozpoczęła pierwsza klasa dwujęzyczna!

Nie zapominamy o naszych najmłodszych mieszkańcach. W roku szkol-
nym 2018/2019 gmina dotuje pobyt dzieci w 9 niepublicznych przedszkolach. 
4 z przedszkoli działają na zasadach przedszkoli publicznych, tj. wychowa-
nie przedszkolne w wymiarze 5 godzin jest dla rodziców bezpłatne, a za 
każda dodatkowa godzinę rodzice płaca 1 zł. Dzięki temu w 7 przedszkolach 
na terenie gminy znalazły miejsca wszystkie dzieci już w wieku od 2,5 roku 
(obowiązek zapewnienia przedszkola dotyczy dzieci od 3 r.ż.).
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Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
Uroczyste otwarcie odbyło się w 2010 roku, w tej chwili 

uczęszcza do niego 160 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W bu-
dynku jest 6 sal dydaktycznych, w tym 4 dwupoziomowe 
z  antresolą do leżakowania. Sale są estetyczne i  koloro-
wo urządzone, posiadają odpowiednie wyposażenie do 

realizacji podstawy programowej i przyjętych programów 
nauczania. Przedszkole posiada przestronną szatnię i hol, 
salę widowiskowo-gimnastyczną do zajęć sportowych 
i imprez artystycznych, własną kuchnię i jadalnię oraz pla-
ce zabaw wyposażone w nowoczesny i bezpieczny sprzęt. 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
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Przedszkole w Starych Babicach
Przedszkole powstało w  roku 1989. Posiada długą 

tradycję w  sprawowaniu opieki nad dziećmi. Proces 
edukacyjny w przedszkolu opiera się na podmiotowym 
i partnerskim traktowaniu dzieci i  ich rodziców. Praca 
wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie 
z  podstawą programową opracowaną przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej oraz programem wychowania 
przedszkolnego.

W  piętrowym przestronnym budynku przedszko-
la mieści się pięć dużych sal, rekreacyjny hol ze sceną, 
wygodna szatnia, stołówka oraz funkcjonalne inne po-
mieszczenia. W salach znajdują się odpowiednio dobra-
ne meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W  2011 
roku Przedszkole wzięło udział w  akcji „100 Placów 
zabaw NIVEA” i zdobyło I miejsce w konkursie. W ra-
mach nagrody został wybudowany plac zabaw dla dzieci. 

Przedszkole w Starych Babicach

Przedszkole w Starych Babicach
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Obiekt powstał bardzo szybko, 
ponieważ w niecałe 2 lata, przy 

udziale środków gminnych, które 
wyniosły ok. 60 mln zł! Dodatkowo, 
Gmina Stare Babice pozyskała dofi-
nansowanie unijne na wyposażenie 
Domu Kultury i Biblioteki Publicznej 
na kwotę blisko 2,4 mln zł. Kompleks 
zajmuje obszar o wielkości blisko 4,5 
hektara, a  na jego terenie znajduje 
się Szkoła Podstawowa, Dom Kul-
tury z Salą Widowiskową, Biblioteka 
Publiczna, Gminny Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji z  halą sportową, budy-
nek gospodarczy, a  także parking 
zapewniający 256 miejsc parkin-
gowych oraz boisko o  powierzchni 
1400 m2. W skład całego kompleksu 
wchodzą również zadbane tereny 
zieleni, które zajmują aż 22 tys. m2. 
Całe przedsięwzięcie zostało nagro-
dzone tytułem Sukces Roku 2018. 
Doceniono zwłaszcza nowatorski 
projekt, budowę całości z  samo-
dzielnym finansowaniem, funkcjo-
nalność obiektu oraz dostępność dla 
mieszkańców. Jest on obecnie najno-
wocześniejszą placówką oświatową 
w naszym regionie.

Szkoła Podstawowa
Powierzchnia szkoły to 6 568 m2. 

Mieści ona ok. 500 uczniów. Pierw-
szy dzwonek zabrzmiał tutaj w dniu 
4 września 2017 roku. Dzieci korzy-
stają z pracowni dydaktycznych wy-
posażonych w  nowoczesny sprzęt 
taki jak dotykowe tablice elektro-
niczne służące do pracy z  multi-
mediami. Dostępne są również 
sale informatyczne, sale do prób 
muzycznych, zajęć plastycznych 

czy lekcji języków obcych. Jest no-
woczesna sala informatyczna oraz 
świetlica.

Dom Kultury i Biblioteka 
Publiczna

Dom Kultury Stare Babice to 
instytucja powołana przez Wójta 
Gminy Stare Babice w kwietniu 2018 
roku. Wraz z  Biblioteką Publiczną 
stanowią część kulturalną i  mul-
timedialną obiektu w  Zielonkach 
– Parceli. Powierzchnia użytkowa 
Domu Kultury to 1138 m2. Sale i pra-
cownie są rozmieszczone zarówno 
na parterze jak i na piętrze budyn-
ku. Na piętrze znajdują się pracow-
nie, w  których odbywają się liczne 
warsztaty i  zajęcia skierowane do 
wszystkich – dzieci, młodzieży i do-
rosłych.  I tak na przykład możemy 
wymienić tu zajęcia wokalne, warsz-
taty rzeźbiarskie, warsztaty rysun-
ku, malarstwa, zajęcia ceramiczne, 
a nawet warsztaty układania kostki 
Rubika, czy warsztaty tworzenia 
biżuterii z  płatków tkanin. Parter 
zajmuje Gminna Biblioteka oraz 
Mediateka wraz z recepcją i szatnią.

Największa inwestycja w historii 
oświaty i kultury w naszej gminie

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów Gminy Stare Babice na przełomie 
ostatnich lat jest budowa obiektu kulturalno – oświatowo – sportowego w Zielonkach 

– Parceli ze Szkołą Podstawową, Domem Kultury, Biblioteką Publiczną i Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

W 2018 roku obiekt 
w Zielonkach-Parceli  
został wyróżniony tytułem 
Sukces Roku 2018
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W  parterowej części obiektu wie-
lofunkcyjnego w  Zielonkach-Parceli 
znajduje się również Sala Widowisko-
wa Domu Kultury, która zapewnia 
340 miejsc siedzących oraz ok. 50 
w formie dostawek. Aula została za-
projektowana przez profesjonalnych 
akustyków – zapewnia optymalny 
pogłos dzięki zastosowaniu specjal-
nych paneli akustycznych, wykończo-
nych drewnem, z  funkcją odbijania 
lub pochłaniania dźwięku. Od sceny, 
która jest sercem Sali Widowisko-
wej, wznosi się widownia, wyposa-
żona w składane tapicerowane fotele 
i dzięki swojej konstrukcji zapewnia 
dobrą widoczność z każdego miejsca. 
Podłoga wykończona jest dębowym 
parkietem, który tak jak panele po-
chłania dźwięki, dzięki czemu ko-
rzystnie wpływa na akustykę. 

W Sali Widowiskowej odbywają się 
różnego rodzaju wydarzenia: koncer-
ty charytatywne, organizowanie stre-
fy kibica podczas wielkich wydarzeń 
sportowych, gale, spotkania itp.

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

W  obiekcie znajduje się rów-
nież siedziba GOSiR, której podle-
ga część obiektu wraz z  osobnym, 
bocznym wejściem usytuowanym 
w  niskiej frontowej elewacji hali 
sportowej obiektu. Wejście główne 
elewacji frontowej zostało zaprojek-
towane głównie z myślą o ułatwieniu 
dostępu do trybun kibicom imprez 
publicznych. GOSiR zarządza sala-
mi sportowymi kompleksu tj. halą 
sportową, salką gimnastyczną do 
fitness, tańca oraz siłownią. Dzięki 
dostępowi do hali z zapleczem ośro-
dek inicjuje wiele wydarzeń i atrak-
cji sportowych m.in. zawody Grand 
Prix Mazovia Karate WKF dla 199 
zawodników, Amatorski Turniej Pił-
karski z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości  „Zagrajmy dla Nie-
podległej”.

Powierzchnia wielofunkcyj-
nej hali sportowej z  zapleczem 
wynosi 3,6  tys. m2, z  czego jego 

powierzchnia użytkowa stanowi 
nieco ponad 2,5 tys. m2. W części 
centralnej hali znajduje się nowo-
czesne boisko wielkości 46,5 x 28m. 
Zaprojektowano tutaj również bo-
iska główne turniejowe t.j. boisko 
do piłki ręcznej, koszykówki i siat-
kówki, a  także boiska poprzeczne 
treningowe – 3 boiska do siatkówki 
oraz 2 do koszykówki.

Układ pomieszczeń hali sporto-
wej umożliwia użytkowanie obiek-
tu zarówno przez szkołę jak i przez 
znajdujący się tu Gminny Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji.  Pozwala on 
również na organizację publicz-
nych imprez sportowych – hala 
wraz z boiskiem w części centralnej, 
wyposażona jest w  widownię prze-
znaczoną na 250 osób i  jest dosto-
sowana do użytku również przez 
osoby niepełnosprawne. Ciekawost-
ką jest zaprojektowanie ław publicz-
ności w taki sposób, aby niezależnie 
od pory dnia, publiczność nie była 
oślepiana światłem dziennym.
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Planowanie przestr zenne

Gmina Stare Babice od wielu lat pro-
wadzi politykę przestrzenną w  nie-
zwykle trudnych warunkach – przy 
silnej presji urbanistycznej Warszawy. 
Władze gminy starają się tworzyć 
uporządkowane osiedla mieszkanio-
we zapewniające wysoki standard 
życia, przy jednoczesnej ochronie 
gruntów użytkowanych rolniczo, 
obszarów cennych przyrodniczo, ta-
kich jak Kampinoski Park Narodo-
wy oraz zapobiegając zjawisku tzw. 
rozlewania się zabudowy. Gmina 
Stare Babice posiada niezwykle nie-
korzystną strukturę działek ewiden-
cyjnych – jest zdominowana przez 
porolne działki w  tzw. układzie ła-
nowym, które są reliktem rolniczego 
charakteru osadnictwa. Nieustanny 
napływ nowych mieszkańców chcą-
cych osiedlić się w  spokojnej okoli-
cy powoduje niezwykle duży popyt 
na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
W  odpowiedzi na zapotrzebowanie, 
władze gminy od lat realizują dzia-
łania mające na celu zmianę rolnego 

charakteru gminy na wysokiej klasy 
tereny mieszkalnictwa jednorodzin-
nego. Aby jednak zagospodarowanie 
nieprzystosowanych do tego porol-
nych działek na cele mieszkaniowe 
było możliwe, gmina od lat siedem-
dziesiątych nieustannie tworzy plany 
miejscowe (posiada całkowite pokry-
cie planami), które mają za zadanie 
sterować rozwojem przestrzennym 
gminy przy zachowaniu jak naj-
wyższych standardów. W  tym celu 
gmina podjęła wysiłek zrealizowa-
nia szeregu koncepcji urbanistycz-
nych stosując przy tym procedurę 

scalenia i  podziału nieruchomości, 
która nie tylko jest procesem skom-
plikowanym geodezyjnie, ale przede 
wszystkim angażuje ogromną liczbę 
mieszkańców gminy – wiele osób 
przy okazji procedury scalenia i  po-
działu nieruchomości po raz pierwszy 
w  życiu partycypuje w  działaniach 
Urzędu i  poznaje niektóre aspekty 
życia samorządowego, co częstokroć 
owocuje w przyszłości większym za-
interesowaniem sprawami lokalnymi.

Poniższy wykres przedstawia 
wzrost liczby nowopowstających 
miesz kań na przestrzeni ostatnich lat.
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Planowanie przestr zenne

Scalenia
Procedura scalania gruntów i  po-

działu nieruchomości po raz pierw-
szy w Polsce, miała miejsce w 1994 r. 
u nas, w Kwirynowie. Procedura oka-
zała się ogromnym sukcesem, ponie-
waż wtórny podział działek zaspokoił 
duże potrzeby rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego. Liczba mieszkań 
stale rośnie z  roku na rok, zarówno 
w  zabudowie jednolokalowej, jak 
i wielolokalowej. W latach 1994–2018 
Gmina Stare Babice przeprowadzi-
ła scalenia i  podziały nieruchomo-
ści w  15 kompleksach: 2 obszary 
w Kwirynowie, 2 w Janowie, 2 w Zie-
lonkach – Wsi, 2 w Blizne Łaszczyń-
skiego i 2 w Borzęcinie Małym, a po 
1 obszarze w  Klaudynie, Lipkowie, 
Latchorzewie, Koczargach Starych 
i  Borzęcinie Dużym. Postępowania 
scaleniowe przeprowadzono łącznie 
na 203 ha obszarów, z czego powstało 
1709 działek budowlanych. Procesy 
scalania przyczyniły się również do 
rozbudowy sieci dróg gminnych. Od 
1994 roku Gmina Stare Babice uzy-
skała tytuł własności do blisko 34 ha 
gruntów przeznaczonych pod gmin-
ne drogi publiczne.

Gmina Stare Babice na przeło-
mie ostatnich czterech lat przepro-
wadziła we wsiach Borzęcin Duży 
oraz Borzęcin Mały kolejne scalenie 
gruntów o  niekorzystnej strukturze 
własnościowej i  ich wtórny podział 

na kształtne działki. Procedura ta 
miała na celu stworzenie korzyst-
niejszego zagospodarowania nie-
ruchomości, ułatwienia dostępu do 
dróg publicznych oraz podniesienia 
poziomu uzbrojenia terenów w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej.

8 października 2018 r. Gmina 
Stare Babice została nagrodzona za 
swoją wieloletnią pracę przeprowa-
dzania skomplikowanych procedur 
scalania działek. Miało to miejsce 
podczas XIV Edycji Rankingu Sa-
morządów organizowanej przez 
gazetę ogólnopolską Rzeczpospo-
lita. Wyróżnienie w  kategorii Ak-
tywność Obywatelska za projekt: 
„Polityka przestrzenna w  Gminie 
Stare Babice – przeobrażenia struk-
tury ewidencyjnej gminy z udziałem 

Dynamiczny rozwój gmina 

zawdzięcza ustaleniu wiele 

lat temu, podstawowych 

potrzeb przyszłych 

mieszkańców, a potem 

stałemu, konsekwentnemu 

realizowaniu działań i założeń 

na przestrzeni ostatnich lat. 

Jednym z tych działań jest 

opracowywanie dokładnych 

planów miejscowych 

zapewniających zrównoważony 

rozwój oraz zachowanie 

ładu przestrzennego. Plany 

miejscowe ponadto określają 

warunki zagospodarowania 

i zabudowy wyznaczające 

kierunek rozwoju, modernizacji 

i warunki przebudowy 

gminnych terenów. Dzięki temu 

udało się zrealizować konkretne 

cele:

–  rozwój zabudowy 

jednorodzinnej jako 

dominującej na naszych 

terenach – od 1994 roku 

pod zabudowę jednorodzinną 

przeznaczono ok. 1000 ha 

gruntów,

–  zachowanie ładu 

przestrzennego – równowagi 

pomiędzy zabudową 

na glebach jałowych 

a rolnictwem zachowanym 

na glebach najżyźniejszych 

w gminie,

–  ochrona środowiska i dbałość 

o tereny zieleni ukształtowane 

przez bliskie sąsiedztwo 

Kampinoskiego Parku 

Narodowego (północna część 

gmina leży w otulinie Parku, 

19% gminy to tereny leśne).

Gospodarka 
nieruchomościami

Kształtowanie przestrzeni gminy mające na celu 
zachowanie ładu przestrzennego i jego rozwój 
opiera się o wysokiej jakości miejscowe plany 

zagospodarowania, których założenia są wdrażane 
w ramach niezwykle żmudnych, ale dających 
doskonałe efekty procedur scalenia i podziału 

nieruchomości.
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mieszkańców na przykładzie wsi 
Borzęcin Duży oraz innych ob-
szarów gminy” odebrał w  imieniu 
gminy zastępca wójta Marcin Zając. 
Nagroda uzasadniona jest pragnie-
niem uznania dla wieloletniej tra-
dycji planowania przestrzennego 
wraz z częstym wykorzystywaniem 
procedury scalenia i  podziału nie-
ruchomości, która jest nadal bardzo 
rzadko stosowana w  Polsce. Nasza 
gmina była stawiana za przykład dla 
innych gmin w całej Polsce.

Ogólna powierzchnia w/w  obsza-
rów scaleniowych w Borzęcinie Du-
żym (I kompleks) wyniosła 25,816 ha, 
z czego powstało 220 nowych działek 
budowlanych oraz przejęto 4,3940 ha 
gruntów pod drogi gminne. (tab. 2) 
W Bliznem Jasińskiego po scaleniu 
powstało 56 działek o  powierzchni 
0,603 ha, w  Borzęcinie Małym 350 
działek o powierzchni 8,09 ha.

Obecnie procedowane są scalenia 
w  miejscowości Blizne Jasińskiego 
oraz w Borzęcinie Małym (tab. 1)

Mienie komunalne
Od 2011 r. do chwili obecnej gmina 

przejęła z mocy prawa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego 
15,4242 ha gruntów przeznaczonych 
między innymi pod:
–  ul. Lutosławskiego, część ul. Szyma-

nowskiego, Klaudyńskiej i Krzyża-
nowskiego we wsi Klaudyn,

– ul. Jakubowicza we wsi Lipków
–  ul. Białej Góry we wsi Zielonki 

Wieś,
–  ul. Bugaj i część ul. Górki we wsi 

Koczargi Nowe,
– ul. Wspólna we wsi Wojcieszyn

Teren scalenia

Ilość działek Powierzchnia 
gruntów przejęta 
pod drogi w ha

przed  
scaleniem

po  
scaleniu

Borzęcin Duży –     
II Kompleks

42 220114 2,3743

Teren scalenia
Ilość działek Powierzchnia 

gruntów przejęta 
pod drogi w ha

przed  
scaleniem

po  
scaleniu

Borzęcin Duży –  
I Kompleks

51 220 4,3940

Borzęcin Mały 70 350 8,0989

Blizne Jasińskiego 25 56 0,6203

Tabela 1.

Tabela 2.

Grunty pod drogi gminne nabyte przez gminę
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–  ul. Królowej Marysieńki we wsi 
Wierzbin,

– ul. Chrobrego we wsi Topolin
–  droga bez nazwy we wsi Stanisławów,
–  ulice Przejazd, Długa, Granicz-

na, Przechodnia, Wysoka, Jasna, 
Fortowa, Zielna, Łaszczyńskiego, 
część ul.  Mickiewicza i  Chopina 
we wsiach Blizne Łaszczyńskiego 
i Blizne Jasińskiego,

–  tereny celu publicznego w  tym 
jedna działka pod terenem byłej 
szkoły we wsi Blizne Jasińskie-
go, tereny pod straż pożarną we 
wsi Borzęcin Duży, teren pod 

gimnazjum we wsi Koczargi Stare 
oraz grunty użyteczności – stawy 
we wsi Latchorzew.

Wojewoda Mazowiecki nie rozpa-
trzył jeszcze złożonych przez Gminę 
Stare Babice wniosków dotyczących 
łącznej powierzchni blisko 11 ha 
gruntów.

Postanowieniami Sądu Rejono-
wego w  Pruszkowie gmina nabyła 
tytuły własności przez zasiedzenie 
następujących terenów o  łącznej 
powierzchni 0,7955 ha w  tym: 3 
działki wraz z przyległymi drogami 

po byłej szkole w Blizne Jasińskiego 
oraz działkę z  kapliczką w  Blizne 
Łaszczyńskiego.

W  ramach prowadzonej gospo-
darki nieruchomościami gmina 
nabyła grunty z przeznaczeniem na 
cele publiczne: pod budowę gim-
nazjum 3,25 ha (65 działek), pod 
urządzenie rekreacji i  wypoczynku 
we wsi Stare Babice i Borzęcin Duży 
o łącznej powierzchni 1,9325 ha.

Od 2011 roku gmina nabyła grun-
ty przeznaczone pod drogi gminne 
o  łącznej powierzchni 12,1607 ha, 
co  obrazuje wykres na str. 16.
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Inwestycje gminne
Wieloletnia współpraca władz gminy i mieszkańców znalazła swój wyraz w intensywnej, 
zrównoważonej polityce inwestycyjnej. Przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje 
w Gminie Stare Babice na przestrzeni ostatnich 4 lat:

◀  Mostki nad kanałem 
Zaborowskim. 

Przebudowano mostki nad kanałem 
Zaborowskim w pasie drogi powiatowej 
nr 4126W w Lipkowie. Zadanie zostało 
zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiato-
wych, współfinasowane ze środków Gminy 
Stare Babice w kwocie 210 000 zł.

▶  Ulica Poprzeczna. 
Przebudowano ul. Poprzeczną 
w Borzęcinie Dużym i Topo-
linie. Zadanie zostało zreali-
zowane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych, współfinasowa-
ne ze środków Gminy Stare 
Babice w kwocie 850 000 zł.
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◀  Ciąg pieszo-rowerowy 
przy ul. Spacerowej. 

Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy 
o łącznej długości ok. 240 m (ścieżka 
rowerowa + chodnik) wraz ze zjaz-
dami, zatoką autobusową, niezbęd-
nym oznakowaniem i 10 miejscami 
parkingowymi przy ul. Spacerowej 
(nieopodal pl. Chopina) w Borzęci-
nie Dużym w kwocie ok. 240 000 zł.

Chodnik na ul. Wspólnej. 
Wykonano chodnik wzdłuż ul. 
Wspólnej w Wojcieszynie (odci-
nek ok. 300 m) wraz ze zjazdami 
na posesje, niezbędnym oznako-
waniem w kwocie ok. 200 000 zł.

▶  OSP w Borzęcinie 
Dużym. 

W I etapie realizacji zadania 
wykonano prace polegające 
na przebudowie, rozbudowie 
oraz nadbudowie budynku 
OSP wraz z zagospodarowa-
niem terenu w miejscowości 
Borzęcin Duży przy ul. War-
szawskiej 828. Powiększono 
powierzchnię zabudowy 
z ok. 430 m2 do ok. 650 m2. 
W II etapie wykonano salę 
szkoleniową wraz z utwardze-
niem terenu przylegającego 
do strażnicy i wykonaniem 
odwodnienia terenu za kwotę 
ok. 1 950 000 zł.

◀  Szatnie przy ZSP 
w Borzęcinie Dużym. 

Dobudowano budynek par-
terowy o łącznej powierzchni 
ok. 240 m2, służący jako szat-
nia ZSP w Borzęcinie Dużym 
wraz z wykonaniem miejsc 
parkingowych oraz zagospo-
darowaniem terenu (zieleń, 
wiata śmietnikowa) za kwotę 
ok. 1 540 000 zł.
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▶  Boisko w Starych Babicach. 
Wykonano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni ze sztucz-
nej trawy wraz z poliuretanową bieżnią okrężną ze skokiem 
w dal, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu i elemen-
tami małej architektury przy szkole podstawowej w Starych 
Babicach. Projekt częściowo realizowany w ramach dofi-
nansowania przez Ministerstwo Sportu 450 000 zł (II etap). 
Łączny koszt inwestycji ok. 1 000 000 zł.

Parking w Borzęcinie 
Dużym. 
Przebudowano parking przy 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Borzęcinie Dużym wraz 
z chodnikiem i zagospodarowa-
niem terenu, wykonano również 
system odwodnienia parkingu. 
Koszt inwestycji ok. 250 000 zł.

Plac zabaw w Mariewie. 
Wykonano plac zabaw skła-
dający się z 3 etapów. Etap I – 
wykonanie chodnika wraz 
z parkingiem na potrzeby 
placu zabaw. Etap II – wyko-
nanie ogrodzenia placu zabaw, 
oświetlenia i zamontowania 
części urządzeń zabawowych 
i elementów małej architektury. 
Etap III – doposażenie placu 
zabaw w pozostałe urządzenia 
zabawowe i wykonanie moni-
toringu. Kwota wykonania całej 
inwestycji ok. 220 000 zł.

◀  Centralne ogrzewanie w Szkole 
i Przedszkolu w Starych Babicach. 

Wymieniono: 2 stare kotły gazowe na nowocze-
sne piece kondensacyjne z zasobnikami, stare 
grzejniki na nowe wraz z osłonami w kwocie 
ok. 990 000 zł.

▶  Boisko i plac zabaw 
w Koczargach Starych. 

Wykonano boisko częściowo oparte 
na podbudowie ze starego boiska 
wraz z oświetleniem, bramkami, 
piłkochwytami, o nawierzchni poli-
uretanowej. Plac zabaw z nowocze-
snymi zabawkami, o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem 
i ławkami. Wykonano chodnik wraz 
z remontem schodów (od wyjścia 
z sali gimnastyczną na boisko i plac 
zabaw).  Dołożono również kamery 
do istniejącej sieci monitoringu na 
terenie szkoły koszt ok. 560 000 zł.

◀  Ciąg pieszo-rowerowy 
Janów-Klaudyn. 

Wybudowano ok. 900 m.b. ciągu 
pieszo-rowerowego o szerokości 
3,5 m, o nawierzchni żwirowej na 
podbudowie z tłucznia. Zamontowa-
no składane słupki uniemożliwiające 
wjazd samochodom. Kwota zadania 
ok. 505 000 zł



numer specjalny 2018  gazetaBABICKA 

21

podsumowanie kadencji 2014-2018

◀  Klub mieszkańca. 
Wykonano przebudowę po-
mieszczenia gospodarczego 
(dawnego składowiska węgla) 
o pow. 125 m2 z przeznacze-
niem na klub mieszkańców 
w szkole podstawowej w Sta-
rych Babicach. Wykonano 
wejście zewnętrzne wraz 
ze schodami i balustradami, 
dodatkowe okna, instalację 
c.o., sanitarną, wodociągową 
i elektryczną, tynki, sufity 
podwieszane i posadzki. Koszt 
inwestycji ok. 430 000 zł.

▶  Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. 
Zagospodarowano teren wokół 2. sta-
wu - wykonanie ścieżek o nawierzchni 
mineralnej wokół stawu, altan grillowych 
wraz ze stołami i ławami krytymi strzechą, 
dostarczenie elementów małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci). Koszt inwestycji 
ok. 310 000 zł.

◀  Szkoła w Starych Babicach. 
Zmodernizowano II piętro budynku Szkoły 
Podstawowej Stare Babice. Odnowiono po-
mieszczenia znajdujące się na II piętrze szkoły 
oraz klatki schodowe, zdemontowano niepo-
trzebny osprzęt i wykonano częściowo nowe 
instalacje. Koszt inwestycji ok. 820 00 zł.

Plac zabaw w Klaudynie. 
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni 
piaskowej wraz z oświetleniem i parkingiem 
przy placu zabaw. Dostarczono i zamonto-
wano urządzenia zabawowe wraz z elemen-
tami małej architektury, wykonano wiatę 
grillową wraz ze stołami i ławami. Koszt 
inwestycji ok. 400 000 zł.Teren rekreacyjny w Latchorzewie. 

Wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
ul. Na Skraju w Latchorzewie. Wyremontowano ogrodzenie 
terenu rekreacyjnego, wykonano 80 m2 chodnika i zamon-
towano 12 urządzeń sportowych oraz stoły do tenisa stoło-
wego, stoliki szachowe, elementy małej architektury, stojaki 
na rowery w kwocie ok. 200 000 zł.
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W Gminie Stare Babice nie brakuje miejsc ogólnodostępnych, w których mieszkańcy 
mogą spędzać czas wolny. Przez minione lata gmina dobrze zaplanowała szereg inwe-
stycji, które stworzyły strefy rekreacyjne podnoszące komfort zamieszkiwania. Pienią-

dze przeznaczone na remonty placów zabaw utworzyły warunki dla zabawy i wypoczyn-
ku dla naszych najmłodszych oraz miejsce spotkań rodziców. Oprócz placów zabaw 
nasi mieszkańcy mają dostęp do w pełni wyposażonych siłowni plenerowych oraz 

dobrze zaprojektowanych terenów rekreacyjnych motywujących do spędzania czasu 
wolnego aktywnie, na świeżym powietrzu.

Tereny 

rekreacyjne
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W 2014 roku zagospodarowa-
no również teren przy stawie 
w  Bliznem Jasińskiego w  cenie 
130 000 zł. Oprócz chodnika z pod-
budową projekt przewidział wyko-
nanie tutaj pomostu drewnianego 
o wymiarach 3 m x 19 m wraz z drew-
nianymi zejściami łączącymi ścieżki 
spacerowe z pomostem. Oprócz ele-
mentów architektonicznych, zasia-
no tutaj trawę o powierzchni blisko 
3,5 tys. m2, posadzono drzewa oraz 
krzewy. 

W 2014 roku zagospodarowano 
teren rekreacyjny w Latchorzewie. 
W ramach tego przedsięwzięcia wy-
konano 80 m2 chodnika, wyremon-
towano ogrodzenie. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji stoły do tenisa 
stołowego, stoliki szachowe, stojak 
na rowery. Ponadto zamontowano 
tutaj 12 urządzeń sportowych. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 200 000 zł.

W  2014 r. wybudowo ciąg pie-
szo – rowerowy o  długości 900 
mb prowadzący z Janowa do Klau-
dyna. Nawierzchnia wykonana jest 
ze żwiru modyfikowanego na pod-
budowie z  tłucznia. Zamontowano 
również składane słupki uniemożli-
wiające wjazd samochodom. Całość 
przedsięwzięcia to koszt 440  000 zł.

We wrześniu 2015 roku otwar-
ta została Polana w  Lipkowie. 
Całkowita wartość projektu ponad 
2  mln  zł. Gmina Stare Babice wy-
konała projekt techniczny zagospo-
darowania w  wysokości 47,49 tys. 
zł. Polana jest kolejnym miejscem 
na mapie, Gminy Stare Babice słu-
żącym rekreacji mieszkańców. Do-
datkowo polana wyposażona jest 
w plac zabaw dla dzieci.

Plenerowe miejsca do rekreacji są 
rok w  rok coraz ładniejsze. W  po-
przednich sezonach Referat Ochrony 

Środowiska UG doprowadził do 
oczyszczenia i  zagospodarowania 
stawów gminnych w  Bliznem Jasiń-
skiego, w  Starych Babicach a  także 
w  Borzęcinie Dużym. Wokół nasa-
dzeń krzewiastych przy stawach pro-
wadzone są prace porządkowe. Na 
terenach gminnych sadzone są drze-
wa tj. klony, dęby, lipy, jarzębiny czy 
wierzby. Prowadzonych jest szereg 
prac pielęgnacyjnych przy gminnej 
roślinności, w tym także na rondach 
wojewódzkich, których de facto gmi-
na nie ma obowiązku pielęgnować.

Park w  Starych Babicach to ko-
lejna inwestycja rozpoczęta w  2014 
roku. Jej realizacja trwała dwa lata 
a  całkowity koszt to blisko 1,6 mln 
zł. To jeden z  największych pro-
jektów tego typu w  naszej gminie 
w  ostatnich latach. Projekt przewi-
dział tu wszystkie elementy, jakie 
powinny znaleźć się w atrakcyj-
nym  parku – w  2017 roku w  kon-
kursie Towarzystwa Urbanistów 
Polskich park został nagrodzony 
w kategorii „Najlepiej zagospodaro-
wana przestrzeń publiczna w Polsce 
– przestrzeń w zieleni”. Zaprojekto-
wano, a  później wybudowano tutaj 
pomosty, które stanowią zarazem 
platformy widokowe, ustawiono 
ławki parkowe, kosze na śmieci, 
pergolę a  także siłownię plenerową 
i amfiteatr z siedziskami, na których 
latem organizowane są wydarzenia 

kulturalne. Mieszkańcy spacerują 
tutaj po przepuszczalnej nawierzch-
ni o powierzchni 1200 m2 oraz na-
wierzchni granitowej wielkości 1130 

m2. W  całym parku wmontowano 
atrakcyjne oświetlenie nie tylko sce-
ny ale i  siłowni, ławek oraz pomo-
stów.   
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W Gminie Stare Babice dbamy również o naszych najmłodszych mieszkańców. Do połowy roku 
2018 w gminie powstało już 16 gminnych placów zabaw, które oprócz tego, że są kolorowe, to 
przede wszystkim zaprojektowane w bezpieczny sposób. Urządzenia – zabawki są dostosowane 
do energicznych zabaw naszych dzieci.

I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
PLACE ZABAW 
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 Wojcieszyn
W Wojcieszynie w roku 2014 powstał plac zabaw.

zaplanowana jest realizacja III etapu budowy placu. Na 
2018 rok zaplanowano doposażenie placu o  dodatkowe 
urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przed pla-
cem zabaw.

 Zielonki – Parcela
W  2017 roku przeprowadzono modernizację placu 

zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w postaci lina-
rium, przebudowano ogrodzenie oraz ścieżkę mineral-
ną. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 90 000 zł.

 Klaudyn
Mieszkańcy Gminy Stare Babice mają również dostęp 

do 9 zewnętrznych siłowni plenerowych wyposażo-
nych w wysokiej jakości sprzęt sportowy.

 Stare Babice
W latach 2015/2016 wykonano modernizację placu za-

baw przy przedszkolu w Starych Babicach. Działanie prze-
biegało w dwóch etapach, a jego koszt wyniósł 250 000 zł. 
Oprócz nowo zamontowanych urządzeń zabawowych 
w  postaci np.: zjeżdżalni, drabinek, ścianki wspinaczko-
wej itp., zagospodarowano również teren bezpieczną na-
wierzchnią z piasku.

 Borzęcin Duży
W latach 2015/2016 wykonano również modernizację 

zewnętrznego placu zabaw w Borzęcinie, która przebie-
gła w dwóch etapach – koszt I etapu wyniósł 30 000 zł, 
koszt II to 130 000 zł. W 2017 roku plac został doposażo-
ny na co została przeznaczona kwota 50 000 zł.

 Kwirynów
W 2016 roku rozbudowaliśmy plac zabaw domonto-

wując na jego terenie urządzenia fitness: wioślarz z nar-
ciarzem, orbitrek z  prostownikiem pleców oraz prasę 
nożną. Zrekultywowano trawnik o powierzchni 50m2.

 Mariew
Plac zabaw w  Mariewie powstawał w  3 etapach – 

w 2016 roku przeprowadzono roboty za 60 000zł, w 2017 
roku przeprowadzono II etap, którego koszt wyniósł 100 
000 zł. Wykonano projekt i budowę placu zabaw z czę-
ścią urządzeń wraz z monitoringiem. W bieżącym roku 

  Siłowania plenerowa Zielonki-Parcela
Koszt inwestycji wyniósł 28 000 zł. W ramach tej kwoty 

przeprowadzono rekultywację trawnika oraz dostarczono 
i zamontowano urządzenia do ćwiczeń. Na terenie siłow-
ni postawiono również stojak na rowery. 

  Siłowania plenerowa na placu Chopina 
w Borzęcinie Dużym

Koszt inwestycji 25 000 zł. W ramach tej kwoty prze-
prowadzono rekultywację trawnika oraz dostarczono 
i  zamontowano urządzenia do ćwiczeń. Na terenie si-
łowni postawiono również stojak na rowery. 

   Siłownia zewnętrzna przy ulicy Kościuszki  
w Bliznem Jasińskiego

Koszt inwestycji: 70 000 zł. 
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Gospodarka wodno-ściekowa
Część zadań gospodarki komunalnej przejęło od gminy 

powołane w 1999 roku Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Eko-Babice Sp. z  o. o. Przedsiębiorstwo powsta-
ło w celu realizacji zadań własnych Gminy Stare Babice 
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Podstawą jego 
działania jest: produkcja wody i  zaopatrzenie w  wodę 

mieszkańców gminy, odprowadzanie i  oczyszczanie 
ścieków, eksploatacja i  rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowo-ka-
nalizacyjnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo wykonuje 
na zlecenie gminy prace mieszczące się w pojęciu „innych 
usług komunalnych”, czyli drobnych prac na zlecenie Re-
feratu Komunalnego Urzędu Gminy Stare Babice.

Gospodarka komunalna

Drogi
W  latach 2010-2017 na przebudowę gminnych dróg 

gmina wydała ponad 15 mln zł, zaś na remonty ponad 
4,5 mln zł. Jedną z  ważniejszych inwestycji był projekt 
i  przebudowa powiatowej ul. Kosmowskiej w  Borzęci-
nie Dużym i Małym. To zadanie wymagało poniesienia 
kosztów w wysokości 2 mln 390 tys. zł. Kwota dofinanso-
wania przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego wynosiła 1, 5 mln zł. (I etap) oraz 60 000 zł (II etap). 

Przebudowano jezdnię ul. Kosmowskiej na odcinku od 
ul. Warszawskiej do granicy gminy wraz ze wzmocnie-
niem podbudowy (ok. 2 330 mb). Wykonano również 
zatokę autobusową, chodnik w obrębie przystanków au-
tobusowych i  zjazdy do linii rozgraniczającej. Z  myślą 
o przyszłości podjęto działania związane z opracowaniem 
gminnego planu drogowego obejmującego 39 dróg gmin-
nych o długości ponad 30 km. Do jego realizacji uzyskano 
już tytuł własności dla ponad 36 hektarów gruntów.
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Oświetlenie uliczne
W latach 2014-2017 wykonano budowę oświetlenia na 

podstawie wcześniej zaprojektowanej dokumentacji na-
stępujących ulic:
• Stare Babice: Izabelińska, Leśnych Skrzatów, Polna, 

Andrzeja Kmicia, 
• Babice Nowe: Ogrodnicza 
• Zielonki-Parcela: Polana Dwóch Stawów, 
• Klaudyn: Sikorskiego, Ekologiczna, Klaudyńska, Lu-

tosławskiego, Ogińskiego, 
• Kwirynów: Agawy, Graniczna, Polna, Grabowa, 

Wierzbowa, 

• Borzęcin Duży: Poprzeczna, teren rekreacyjny w Bo-
rzęcinie Dużym, 

• Lipków: Hetmańska, Jastrzębia,
• Latchorzew: droga gminna oraz ul. Grabowskiego,
• Borzęcin Mały: Lawendy, Lasku Brzozowego, Zielo-

nej Łąki, Dzikiej Róży, Trakt Królewski,
• Blizne Łaszczyńskiego: Długa, 
• Wojcieszyn: plac zabaw i boisko ul. Sielska 
• Mariew: Kwiatowa, Łąkowa, plac zabaw 
• Koczargi Nowe: Bugaj, 
• Lubiczów: Droga gminna (bez nazwy). 

Komunikacja publiczna
Od 1 września 2018 roku Gmina Stare Babice wpro-

wadziła „Bilet Metropolitalny”, na podstawie którego 
dokonuje dopłat do długookresowych biletów imien-
nych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbio-
rowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej 
Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L” , 
a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD). 
Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje 

mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek docho-
dowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie 
skarbowym wskazując w zeznaniu podatkowym Gminę 
Stare Babice jako miejsce zamieszkania. Karta jest per-
sonalizowana w Urzędzie Gminy Stare Babice w Punk-
cie Obsługi poprzez nadruk na niej imienia, nazwiska 
i zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie karty. To duże 
udogodnienie dla mieszkańców i odciążenie ich domo-
wego budżetu.
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Te liczby robią wrażenie
Inwestycja trwała od 2007 do 2016 

roku. W  tym czasie wybudowano od 
podstaw Stację Uzdatniania Wody 
w  Borzęcinie Małym, rozbudowano 
i zmodernizowano Oczyszczalnię Ście-
ków w  Starych Babicach, rozbudowa-
no sieć kanalizacyjną i  wodociągową 
oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt 
do obsługi kanalizacji. Przedsięwzięcie 
było współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską ze środków Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko w  wyso-
kości 102  mln. Budżet całego projektu 
wyniósł ok. 191 mln zł brutto. Projekt to 
wzrost długości sieci wodociągowych ze 
137 km do 168 km oraz rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej, dzięki czemu poziom 
skanalizowania gminy wzrósł z 40% do 
95%. To również wzrost przepustowości 
oczyszczalni z 600 m3/D (w 1996 r.) do 
6000 m3/D w 2016 r.!

Największy w historii 

gminy projekt 

inwestycyjny

„Uporządkowanie gospodarki  

wodno-ściekowej w gminie Stare 

Babice” to największy w historii 

Gminy Stare Babice projekt inwe-

stycyjny. Dzięki niemu nasza gmina 

jest w 100 % zwodociągowana 

i w 95 % skanalizowana,  

co wyróżnia ją w skali kraju.
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W ramach projektu wybudowano 113,61 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i 13,5 km sieci wodociągowej 
umożliwiając tym samym podłączenie się do gmin-
nej kanalizacji 11 690 mieszkańcom, a do sieci wo-
dociągowej 328 mieszkańcom.

Zakup pojazdów do obsługi kanalizacji
Pozyskiwane pieniądze przeznaczono nie tylko na 

rozbudowę trwałych obiektów i  infrastruktury wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, ale również na zakup nowo-
czesnych pojazdów do obsługi kanalizacji:
• specjalistyczny samochód do udrażniania i mycia kana-

łów,
• samochód do teleinspekcji kanałów, który jest wyposa-

żony w specjalistyczną kamerę samojezdną z własnym 
oświetleniem, monitor, urządzenie do nagrywania 
oraz wyciągarkę do kamery.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia ścieków w  Starych Babicach musi 

spełniać bardzo restrykcyjne normy dla parametrów 
ścieków oczyszczonych, zwłaszcza pod względem za-
wartości substancji biogennych. Nasz obiekt z  takim 
wyzwaniem radzi sobie bardzo dobrze. Osiągane para-
metry spełniają warunki pozwolenia wodnoprawnego, 
które są bardzo restrykcyjne. Trzeba przyznać, że wyko-
nawcy stanęli na wysokości zadania pracując na terenie 
istniejącej oczyszczalni, która przez cały czas musiała 
pozostać w ruchu.

Tak rosła w czasie przepustowość oczyszczalni :
1996 r. – 600 m3 na dobę
2002 r. – pierwsza rozbudow i modernizacja – 
1200 m3na dobę
2006 r. – druga rozbudowa ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – 300 m3na dobę
2016 r. – kolejna rozbudowa ze środków Funduszu 
Spójności UE – 6000 m3na dobę
Dzięki tak dużej przepustowości, oczyszczalnia bę-
dzie w  stanie obsłużyć docelową liczbę mieszkań-
ców Gminy Stare Babice.

Co oznacza dla mieszkańców gminy zakończenie 
projektu?

To m. in. rozwiązanie problemów z dostępnością wody 
i samowystarczalność w zakresie uzdatniania i dostępu do 
niej na terenie gminy. To znaczy, że gdy w czasie najgo-
rętszych dni letnich nasi sąsiedzi zmagają się z przerwa-
mi dostaw wody, my mamy ją cały czas. Obecnie woda 
dostarczana jest w  60% ze stacji w  Borzęcinie Małym, 
a w 30 % ze stacji w Starych Babicach, pozostałe 10% do-
starcza warszawskie MPWiK S.A. Warto powiedzieć, że 
dzięki realizacji projektu, nasza gmina to jedna z niewie-
lu w pełni skanalizowanych gmin w Polsce, co znacznie 
podwyższa wartość naszych babickich terenów.
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OCHRONA                    
            ŚRODOWISKA

Na ochronę Środowiska składa-
ją się działania w  zakresie ochrony 
wód, powietrza, zwierząt powierzch-
ni ziemi i gospodarki odpadami. We 
wszystkich tych obszarach gmina 
prowadzi aktywną politykę inwesty-
cyjną i edukacyjną. 

Wprowadzenie  
nowej ustawy śmieciowej

W  roku 2013, na mocy usta-
wy o  gospodarowaniu odpadami, 
u w  gminach został wprowadzony 
nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi. Gmina do-
łożyła starań, by wypełnić rygory-
styczne wymogi ustawy, a  także, 
aby zmiany w  sposobie segrego-
wania odpadów były jak najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców.

Samorząd Gminy Stare Babice przywiązuje  
bardzo dużą wagę do czystości i ochrony środowiska.  
Dlatego co roku przeznacza znaczącą część środków budżetowych 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Podejście 
proekologiczne władz gminy wynika m.in. z jej położenia  
w otulinie KPN i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Ochrona wód

–  intensyfikacja przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej 
i kontroli w zakresie nielegalnego opróżniania zbiorników 
bezodpływowych;

–  konserwacja zbiorników wodnych znajdujących się na 
terenach gminnych;

–  ochrona przed powodzią i suszą.

Ochrona 
powietrza

–  monitoring jakości powietrza w gminie;
–  uruchomienie programu dofinansowania do wymiany 

urządzeń grzewczych (pieców);
–  kontrole straży gminnej w zakresie spalania odpadów;
–  edukacja ekologiczna.

Ochrona 
powierzchni 
ziemi

–  utrzymanie i rozbudowa terenów zieleni gminnej;
–  likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;
–  ochrona roślin, zieleni i zadrzewień;
–  gospodarka odpadami.

Ochrona 
zwierząt 
i profilaktyka 
weterynaryjna

–  zachowanie bioróżnorodności gatunkowej (zarybianie stawów 
gminnych);

–  zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrona zwierząt 
domowych;

–  zwalczanie i prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie 
zakaźnych chorób zwierzęcych.
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Nowe przepisy mocno zrewolu-
cjonizowały życie mieszkańców, 
urzędników, a  także firm odbie-
rających i  przyjmujących odpady. 
Gmina nie zarabia na gospodarce 
odpadami. Zgodnie z  przepisami, 
dochód z „opłaty śmieciowej” prze-
znaczany jest na pokrycie kosz-
tów gospodarki odpadowej. Czyli 
w  zdecydowanej większości wpły-
wy trafiają do firmy wywozowej 
(urząd gminy zajmuje się obsłu-
gą administracyjną oraz edukacją 
ekologiczną). Przepisy dotyczące 
ochrony środowiska spowodowały 
znaczne zwiększenie kosztów skła-
dowania i przetwarzania odpadów, 
a  także pozostanie na rynku nie-
wielu firm, które zajmują się odbio-
rem odpadów komunalnych.

Zamknięcie  
składowiska Radiowo

Składowisko śmieci na Radio-
wie służyło ponad 54 lata. Od 1962 
do 1991 roku przyjmowało odpa-
dy komunalne z  całej Warszawy. 
Od roku 2016 Miejskie Przedsię-

biorstwo Oczyszczania przestało go 
ostatecznie używać. Za sprawą de-
cyzji Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, która wydana została 
dnia 20 grudnia 2016 r., składowisko 
zostało oficjalnie zamknięte. Nale-
ży podkreślić, że już od 1 stycznia 
2016 r. żadne odpady z kompostow-
ni nie były wywożone na teren na-
leżący do naszej gminy. Przykre za-
pachy jakie wydobywają się z  tego 
terenu od lat są problemem terenu 
kompostowni, która nie leży na te-
renie Gminy Stare Babice.

Po zamknięciu składowiska pro-
wadzona jest jego rekultywacja 
zgodnie z „Projektem budowlanym 
zamiennym rekultywacji składowi-
ska odsiewów balastowych Radio-
wo z  kierunkiem rekultywacji jako 
stok narciarski, zatwierdzonym de-

cyzją nr 518/2012 Starosty War-
szawskiego Zachodniego z  dnia 
17 kwietnia 2012 r.” Projekt budow-
lany zakłada ukształtowanie bryły 
składowiska w  sposób umożliwia-
jący w  przyszłości rekreacyjne za-
gospodarowanie obiektu, jako stoku 
narciarskiego. MPO jest odpowie-
dzialne wyłącznie za ukształtowanie 
bryły składowiska w sposób umoż-
liwiający wybudowanie kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego, za reali-
zację którego odpowiedzialna bę-
dzie Gmina Stare Babice. 

Wizytacja na składowisku Radiowo w 2107 r.
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Bezpieczeństwo
Jednym z  najważniejszych czyn-

ników decydujących o  osiedla-
niu się na terenie gminy Stare Ba-
bice jest poczucie bezpieczeństwa 
jej mieszkańców. Władze samorzą-
dowe w  sposób priorytetowy po-
strzegają problemy bezpieczeństwa. 
Nasza gmina zaliczana jest do naj-
bezpieczniejszych nie tylko w  po-
wiecie warszawskim zachodnim, ale 
także w  województwie mazowiec-
kim. W ostatnich latach nie występo-
wały u nas zdarzenia nadzwyczajne, 
mające znamiona klęski żywiołowej. 
W  gminie działa Gminny Zespół 

Strażnicy gminni na co dzień patrolują tereny gminy 
oraz podejmują zgłaszane przez mieszkańców inter-

wencje. W okresie jesienno – zimowym straż skupia się 

również na sprawdzaniu, co mieszkańcy spalają w pie-
cach i  ogniskach. Strażnicy kontrolują także popraw-
ność złożonych deklaracji śmieciowych oraz rachunków 
za wywóz nieczystości. Dużo uwagi poświęcają zwierzę-
tom bezdomnym i dzikim.

Dodatkowo, strażnicy wspierają wychowanie dzieci 
i młodzieży poprzez wizyty w szkołach i przedszkolach, 
a także biorą udział w uroczystościach gminnych w celu 
ich zabezpieczenia oraz wystawiając swoją delegację ze 
sztandarem Gminy Stare Babice.

Straż Gminna Gminy Stare Babice na co dzień współ-
pracuje z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Wspólnie prowadzony był 
cykl spotkań-pogadanek w  szkołach podstawowych. 
Straż gminna i policja w okresie zimowym prowadziły 
także działania pod krypt. „Bezdomność”, które polega-
ły na kontroli pustostanów i innych miejsc w celu ujaw-
nienia osób bezdomnych i  zaoferowania im szeroko 
rozumianej pomocy. Realizowane były także akcje „Bez-
pieczne ferie”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Bezpiecz-
ne wakacje”, które miały na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego 
na terenie Gminy Stare Babice.

W 2018 roku Straż Gminna Gminy Stare Babice ob-
chodziła 10-lecie istnienia. W sierpniu zakupiono nowy 
radiowóz. Samochód jest przystosowany do bezpiecz-
nego przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt. Nowy, 
specjalistyczny sprzęt przyczyni się do jeszcze lepszej 
pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy i poprawi wa-
runki służby strażników.

W  kwietniu 2017 roku gmina przystąpiła do projektu realizowanego ze Sta-
rostwem Warszawskim Zachodnim i  sześcioma gminami naszego powia-
tu, współf inansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
pn. „Podniesienia Standardów Bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim poprzez zakup Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania re-
alizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020”. System uruchomiony w październiku 2017 
roku, umożliwia poprzez łączność radiową lub internetową, sterowanie syrena-
mi oraz ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców głosem lub syreną z poziomu 
województwa, powiatu i gminy.

Zarządzania Kryzysowego, umoż-
liwiający wójtowi prowadzenie na 
bieżąco działań profilaktycznych, 

a  w  przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych i  klęsk żywiołowych 
koordynację działań ratowniczych.

STRAŻ GMINNA
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Na terenie gminy funkcjonują 
dwie dobrze wyposażone jed-

nostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych: w  Starych Babicach i  Borzę-
cinie Dużym. Jednostki te są chlubą 
naszej gminy. Na dzień dzisiejszy po-
siadają nowoczesne remizy, profe-
sjonalny sprzęt gaśniczy i wyposaże-
nie do ratownictwa drogowego, a ich 
druhowie reprezentują wysoki po-
ziom wyszkolenia strażackiego i po-
trafią posługiwać się specjalistycz-
nym sprzętem. OSP dzisiaj to grupa 
osób z wielką pasją, które bezintere-
sownie niosą pomoc potrzebującym 
z obszaru naszej gminy. Działalność 
druhów ma na celu zapobieganie po-
żarom, udział w  akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych w  czasie 

pożarów i  innych zagrożeń oraz in-
formowanie mieszkańców Gminy 
Stare Babice o  aktualnych zagroże-
niach, w tym zagrożeniach w postaci 
anomalii pogodowych. Do zadań re-
alizowanych przez jednostkę należy 
również ewakuacja poszkodowanych 

lub zagrożonych ludzi i zwierząt, ra-
townictwo techniczne na drogach, 
a także prowadzenie działań ratowni-
czych na obszarach wodnych, w tym 
podczas powodzi. Gmina wspiera 
jednostki OSP finansowo. W  2017 
roku oddała w użytkowanie wieczy-
ste dla OSP Stare Babice działkę, na 
której wybudowano nową remizę. 
Sfinansowała także budowę strażnicy 
dla OSP w Borzęcinie Dużym. Gmi-
na finansuje także zakup wozów bo-
jowych dla jednostek.

Dzięki wieloletniej strategii progra-
mu poprawy bezpieczeństwa na-
sze jednostki pożarnictwa są obję-
te programem Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicze 
Straże Pożarne

W 2017 roku gmina oddała 
w użytkowanie wieczyste 

dla OSP Stare Babice dział-
kę, na której wybudowano 
nową remizę. Sqnansowała 

także budowę strażnicy 
dla OSP w Borzęcinie 

Dużym. Gmina qnansuje 
także zakup wozów bojo-

wych dla jednostek.
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Zadania w ramach pomocy społecznej realizowane są 
w gminie poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Starych Babicach. Współpracuje on z placówkami 
oświatowymi, Świetlicą Środowiskową Wszędobylscy 
w Borzęcinie Dużym, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Tera-
peutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bliznem 
Jasińskiego, Środowiskowym Domem Samopomo-
cy w Łubcu, Centrum Medycznym SORNO, Centrum 
Medycznym ARNICA w Starych Babicach, NZOZ Me-
dicor w Borzęcinie Dużym, kościołami, Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną, policją, strażą gminną, OSP 
w  Starych Babicach, kuratorami sądowymi, Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Realizowane przez GOPS w Starych Babicach progra-
my wynikające z lokalnych potrzeb:
1.  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–

2020. Program obejmuje  różne grupy wiekowe dzie-
ci przedszkolnych, szkolnych, osób starszych, chorych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, wymaga-
jących pomocy w formie ciepłego posiłku lub świad-
czenia pieniężnego na zakup żywności. Liczba osób 
i dzieci objętych programem w poszczególnych latach 
w naszej gminie:

2.  Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ) – który jest krajowym programem opera-
cyjnym współfinansowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Sta-
robabicki GOPS jako jeden z  nielicznych prowadzi 
wydawanie żywności dla mieszkańców gminy mo-
gących taką pomoc uzyskać zgodnie z wymaganym 
kryterium dochodowym. W  ramach programu od 
2014 roku do końca 2017 roku wydano łącznie ponad 
61 000 kg żywności. Akcji towarzyszyły także tema-
tyczne warsztaty m.in. o finansach w budżecie domo-
wym, kulinarne dla dzieci, o czytaniu etykiet produk-
tów spożywczych i zasadach prawidłowego żywienia.

GOPS w Starych Babicach przyznaje także świadcze-
nia w ramach Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+). Świad-
czenie wychowawcze w 2016 roku za okres od 1 kwietnia 
do 31 grudnia 2016 r. – przyznano dla 1 500 rodzin, a dla 
2060 dzieci (w tym na pierwsze dziecko – 492 dzieci). 
Łącznie za ten okres wypłacono 9 116 577 zł. W 2017 roku 
świadczenie wychowawcze przyznano dla 1 504 rodzin, 

a dla 1974 dzieci (w tym na pierwsze dziecko – 437 dzie-
ci) na kwotę ponad 12 303 176 zł.

1 lipca 2018 roku ruszył nowy rządowy program po-
mocy rodzinie „Dobry Start” – jednorazowe świadcze-
nie w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego. Świadczenie można otrzymać bez względu na 
uzyskiwany dochód. Programem jest objęty każdy uczeń 
(dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warun-
ki: nie ukończył 20 lat lub 24 lat — jeśli ma orzeczenie 
o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wolontariat
Wolontariat przy GOPS istnieje od listopada 2004 r. 

Angażując wolontariuszy ośrodek może lepiej i szybciej 
reagować bez nakładów finansowych, a  także rozsze-
rzać zakres świadczonych usług. Wolontariusze poma-
gają  m.in.: rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, 
samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom oraz młodzie-
ży w nauce matematyki, języka polskiego, języków ob-
cych. Wolontariusze, oprócz swojego podstawowego 
działania, uczestniczą w  spotkaniach, które odbywają 
się w siedzibie GOPS-u. Podczas spotkań omawiana jest 
m.in. sytuacja podopiecznych, u których wolontariusze 
świadczą pomoc, zgłaszane są nowe pomysły. 

Gala Wolontariatu
Pierwsza gala odbyła się 5 grudnia 2014 r. z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Wolontariusza w I Gminnym Gim-
nazjum w  Koczargach Starych, zorganizowana przez 
GOPS razem ze Stowarzyszeniem ,,Odkrywamy Świat”. 
Galę poprzedza zawsze konkurs „Wolontariusz Roku”, 
w którym każdy może wytypować kandydata w dwóch 
kategoriach wiekowych: osoba indywidualna do 16. roku 
życia oraz osoba indywidualna powyżej 16. roku życia.

Prace społecznie użyteczne
Od maja 2006 r. Gmina Stare Babice organizuje pra-

ce społecznie użyteczne dla bezrobotnych mieszkańców 
gminy. Prace polegające na porządkach i  utrzymaniu 
czystości na terenie gminy przydziela Referat Ochrony 
Środowiska na podstawie listy osób sporządzonej przez 
GOPS. Uczestnicy pracują również w  gminnych pla-
cówkach oświatowych oraz w Gminnym Przedsiębior-
stwie Komunalnym „Eko-Babice” Sp. z o.o.

Rok Liczba osób Liczba dzieci

2014 273 86
2015 253 86

2016 202 76
2017 191 74

Pomoc społeczna
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Programy polityki  zdrowotnej 
realizowane w gminie:
1.  „Program bezpłatnych szczepień 

profilaktycznych przeciwko gry-
pie dla mieszkańców Gminy Stare 
Babice powyżej 65. roku życia na 
lata 2012–2016”, którego realizacja 
została odpowiednio przedłużo-
na na lata 2017–2020. W  ramach 
programu, od 2014 roku do końca 
2017  roku wykonano łącznie 693 
szczepienia.

2.  „Program Opieki nad Kobie-
tą w  Ciąży i  jej rodziną w  Gmi-
nie Stare Babice w  latach 2017–
2020” Jest to pierwszy, bezpłatny 
program, który będzie realizo-
wać Gmina Stare Babice dla ko-
biet w ciąży. Celem głównym ww. 
programu jest podniesienie wie-
dzy i umiejętności pacjentek oraz 
ich partnerów w  tematyce zwią-
zanej z ciążą, połogiem oraz opie-
ką nad dzieckiem, począwszy od 

wczesnych tygodni ciąży. W 2017 
r. program realizowała Fundacja 
Nasze Szczęścia. Przeprowadzo-
no 5 kursów dla 27 mam.

Polityka senioralna
W  ostatnich latach zmienia się 

struktura ludności, przybywa nam 
seniorów, którzy spędzili w  naszej 
gminie większość swojego życia. 
Gmina Stare Babice od lat, regularnie 
tworzy warunki przyjazne społeczeń-
stwu. Organizuje wiele atrakcji i sta-
le pobudza do aktywności fizycznej 
upewniając się przy tym, że starsze 
populacje nadal będą odgrywały ak-
tywną rolę w naszej gminnej społecz-
ności. W 2015 roku powstała Gmin-
na Rada Seniorów, z  Tadeuszem 
Wiśniewskim na czele, w  ramach 
której zrzesza się mieszkańców gmi-
ny od 60. roku życia. Wszyscy człon-
kowie rady aktywnie współpracują 

Ochrona

12 września 2018 r., w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilak-
tyki grypy oraz za trud wkładany w realizację zadań z zakresu promo-
cji ochrony zdrowia, Gmini e Stare Babice został przyznany tytuł „Lider 
w zakresie profilaktyki grypy”. Wręczenie nagród odbyło się podczas 
X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2018. Warto wspomnieć, że 
pierwszą nagrodę „Nowego Lidera w innowacjach w zakresie pro-
filaktyki grypy” otrzymaliśmy 14 września 2017 r. Debata Flu Forum 
odbywa się każdego roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w za-
kresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań.

zdrowia
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z władzami gminy przy rozstrzyga-
niu istotnych potrzeb ludzi starszych 
wykazując liczne inicjatywy senior-
skie. Jedną z  inicjatyw organizowa-
nych dla seniorów jest Klub Seniora 
„Nadzieja”, którego koordynatorem 
jest Alicja Napurka, a prowadzącym 
Bogdan Zubkowicz. Swoją działal-
ność kontynuuje również w  tym 
roku stowarzyszenie „Starobabicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku”, pod 

kierownictwem Agnieszki Matu-
szewskiej. Gmina prowadzi i współ-
finansuje jednocześnie cykl spotkań 
„Ciekawe Indie dla Seniorów” reali-
zowany przez Polskie Stowarzysze-
nie Carrom oraz Centrum Kultury 
Indyjskiej i Sportu. Cykl odbywa się 
od 2015 roku i cieszy się dużym zain-
teresowaniem. „Seniorzy w akcji” to 
kolejna, bezpłatna inicjatywa orga-
nizowana na terenie gminy, o której 

warto wspomnieć. Każdy uczest-
nik, po wcześniejszym zapisaniu się 
na zajęcia, korzysta z zajęć prozdro-
wotno-sportowych, takich jak nor-
dic-walking, joga czy gimnastyka na 
basenie.

11 września 2018 r. w Sali Widowi-
skowej Domu Kultury Stare Babice 
rozdano dla naszych seniorów Kar-
ty Seniora. Teraz będą oni mogli ko-
rzystać ze zniżek w wielu miejscach 
w całej Polsce.

Karta dużej rodziny
27 maja 2014 roku Rada Ministrów 

podjęła uchwałę w  sprawie ustano-
wienia rządowego programu dla ro-
dzin wielodzietnych. W ramach pro-
gramu wprowadzona została Karta 
Dużej Rodziny. Program zastąpiła 
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kar-
cie Dużej Rodziny, która jest realizo-
wana przez GOPS. W praktyce cho-
dzi o zniżki na wstęp w opłatach do 
niektórych muzeów, instytucji wysta-
wienniczych, parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, obiektów re-
kreacyjno-sportowych, zniżki w ko-
munikacji. Na dzień 15 lutego 2018 r. 
wydano 1469 kart dla 288 rodzin.
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Spotkania cykliczne „Biznes w Babicach”

Warto wspomnieć, że stawki na podatek od 

nieruchomości i  podatek rolny nie wzrosły 

w naszej gminie od 2013 roku, a nawet jedna ze 

stawek podatku od nieruchomości zmalała od 

2017 r. (stawka za budynki pozostałe z 6,34zł/

m2 do 4,93zł/m2 powierzchni użytkowej). Staw-

ka na podatek leśny w  latach 2013–2014 była 

zmienna, a od 2015 r. jest na stałym poziomie.

Działalność gospodarcza
Ogromny potencjał gospodarczy Gminy Stare Babice 

w postaci dostępu do chłonnego rynku zbytu w Warsza-
wie i okolicach, wysokiego odsetka ludzi wykształconych 
oraz doskonałego połączenia z siecią dróg ekspresowych 
i  autostrad zapewnia dobrą kondycję tutejszych firm. 
Niemałe znaczenie ma również bliskość do centrum sto-
licy – to zaledwie 14 km.

Na dzień dzisiejszy podmiotów, tj. osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, dla których 
głównym miejscem wykonywania działalności gospo-
darczej jest Gmina Stare Babice jest 2 192.

Gmina organizuje spotkania cykliczne z myślą o ba-
bickich przedsiębiorcach.

„Biznes w  Babicach” to spotkania odbywające się 
w Urzędzie Gminy Stare Babice, które przyciągają kilku-
dziesięciu zainteresowanych przedsiębiorców z  nasze-
go terenu. Poruszane są na nich takie tematy, jak praw-
ne i  organizacyjne aspekty prowadzenia działalności, 

czy trudności finansowe polskich przedsiębiorców. Do-
datkowo, podczas spotkań, uczestnicy mogą prowadzić 
rozmowy dotyczące współpracy i wzajemnego wsparcia.

„Gmina dla biznesu, biznes dla gminy” oraz „Razem 
tworzymy lokalny biznes” to przykładowe nazwy wyda-
rzeń organizowanych dla przedsiębiorców. Każde z nich 
przyciągnęło ponad 50-ciu przedsiębiorców.
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Zadania z  zakresu sportu w  gmi-
nie realizuje Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, który w tym roku 
zyskał nową siedzibę – w wielofunk-
cyjnym obiekcie w  Zielonkach-Par-
celi. GOSiR organizuje na terenie 
gminy zajęcia sportowo – rekreacyj-
ne skierowane dla dzieci i młodzieży 
różnych grup wiekowych. Zajęcia od-
bywają się z wykorzystaniem sal gim-
nastycznych placówek oświatowych: 
Szkoła Podstawowa w Starych Babi-
cach, Szkoła Podstawowa w Koczar-
gach Starych, Hala sportowa GOSIR 
Stare Babice w  Zielonkach-Parceli 
oraz w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Borzęcinie Dużym. 

Dzięki prężnie układającej się 
współpracy nasi mieszkańcy mają 
dostęp do bogatej oferty zajęć sporto-
wo – rekreacyjnych. Wszystkie zajęcia 
i  treningi odbywają się pod okiem 
profesjonalistów na dobrze zarządza-
nych terenach gminnych. Dodatko-
we tereny sportowe powstałe przez 

SPORT

Aktywność qzyczna to mówiąc krótko samo zdrowie, dlatego Gmina 
Stare Babice od lat wspiera qnansowo projekty związane z kulturą 
qzyczną i sportem. Co roku przekazywane są dotacje dla klubów 

oraz jednostek sportowych, wspierające ich działalność na terenie 
całej gminy. Od roku 2014 kwota przekazanych dotacji dla klubów 

sportowych wynosi 521 000 zł. 

Maj: BMX Jam w  Borzęcinie Du-
żym, Turniej siatkówki plażowej 
w Zielonkach – Parceli;
Czerwiec: Turniej Piłki Noż-
nej dla roczników dziecięcych 
i  młodzieżowych w  Borzęcinie 
Dużym; Grand Prix Mazowsza 

w badmintonie w Starych Babicach, 
turniej koszykówki Streetball Chal-
lenge- Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików Karate WKF; 
Puchar Mazwosza Karate WKF; 
rajd rowerowy na rozpoczęcie lata
Lipiec: Stare Babice BMX Challenge
Sierpień: Turnieje siatkówki pla-
żowej w  Zielonkach – Parceli, Pół-
maraton Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego im. Janusza Kusociń-
skiego, Turniej siatkówki plażowej,
Wrzesień: rajd rowerowy na zakoń-
czenie lata  

Dodatkowo GOSiR współorgani-
zuje m.in. : Grand Prix Mazowsza 
w badmintonie w Starych Babicach, 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików Karate WKF, Puchar 
Mazowsza Karate WKF oraz  Pół-
maraton Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego im. Janusza Kusociń-
skiego. 

Gosir wspomaga zajęcia rekreacyj-
no-sportowe dla przedszkolaków 
z  elementami piłki nożnej, carrom, 
karate, koszykówka oraz mini-ko-
szykówka, zajęcia z  elementami 
boksu, spotkania biegowe w ramach 
akcji „Stare Babice Biegają”, Nordic 
Walking w ramach projektu „Poma-
szerujmy w Starych Babicach”, akro-
batyka sportowa. 

ostatnie lata przy udziale środków 
zewnętrznych, wzbogacają program 
zajęć sportowych i  zwiększają ich 
bezpieczeństwo. GOSiR zarządza 
wszystkimi gminnymi obiektami 
rekreacyjno-sportowymi w taki spo-
sób, aby były one możliwie jak najle-
piej przygotowane do użytkowania 
przez jej mieszkańców. 

Oprócz organizowania wśród 
dzieci i  młodzieży bogatego pro-
gramu zajęć, ośrodek inicjuje wiele 
wydarzeń i atrakcji sportowych, po-
przez promowanie sportowego stylu 
życia. W  kalendarzu imprez stałych 
znajduje się wiele wydarzeń. Oto kil-
ka z nich:
Luty: Halowy Turniej Piłki Nożnej 
w Borzęcinie Dużym 
Kwiecień: marsz Nordic Walking 
na 10 km oraz biegi dziecięce i mło-
dzieżowe; 
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KulturaKulturaKultura
Starobabiczanie nigdy się 

nie nudzą. Kalendarz imprez 
cyklicznych organizowanych 
w naszej gminie jest bardzo 

bogaty i każdy znajdzie w nim 
coś dla siebie. 

Oprócz corocznych wydarzeń 
kulturalnych: wręczenia na-

grody Babinicza, Gminnego Dnia 
Dziecka, Dnia Babic, uroczystości 
patriotycznych, czy spotkań miko-
łajkowych odbywa się tu wiele kon-
certów, przedstawień i interesujących 
wykładów. W  kwietniu 2018 roku 
uruchomiony został Dom Kultury 
Stare Babice mieszczący się w  wie-
lofunkcyjnym obiekcie w  Zielon-
kach-Parceli. To centrum gminnego 
życia kulturalnego. Obecnie w swojej 
ofercie posiada ponad 40 zajęć skie-
rowanych do mieszkańców gminy 
w  każdym wieku i  o różnorodnych 
zainteresowaniach.

Wiele uwagi gmina poświęca dba-
niu o lokalny patriotyzm. Uroczyście 
obchodziliśmy święta patriotyczne: 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej i Ofiar katastrofy smoleńskiej 
13  kwietnia, uroczystości religijno-
-patriotyczne 30  września i Dzień 
Niepodległości 11 listopada.

Gmina Stare Babice od lat wspiera 
także działania związane z zachowa-
niem pamięci i zabytków po stacji 
nadawczej w Babicach. 1 grudnia 
2017 decyzją Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
Radiostacja Babice została wpisana 
do Rejestru Zabytków.
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W  zakresie kultury fizycznej 
i sportu dotacje przekazywano m.in. 
na: szkolenie i prowadzenie drużyn 
piłki nożnej, sekcji badmintona dla 
dzieci i  młodzieży, sekcji judo dla 
dzieci i dorosłych, zajęcia dla senio-
rów, carrom, zajęcia dla aktywnych 
mam, sekcji motocrossu oraz na 
treningi i starty zawodników w kon-
kurencji wszechstronnego konkursu 
konia wierzchowego. Łączna kwota 
przekazanych dotacji od 2014 roku 
to 718 000 zł.

W  zadaniach z  zakresu profilak-
tyki uzależnień wśród dzieci dotacje 
przekazywano m.in. na gry tereno-
we dla mieszkańców gminy, warsz-
taty teatralne prowadzone w języku 
angielskim, zajęcia w ramach uni-
wersytetu dzieci oraz prowadzenie świetlicy środowisko-
wej dla dzieci i młodzieży. Łączna kwota przekazanych 
dotacji od 2014 roku to 171 285 zł.

W  zadaniach z  zakresu pomocy społecznej dotacje 
przekazywano m.in. na zajęcia terapeutyczne dla dzieci 
niepełnosprawnych, dożywianie dzieci pochodzących 

z rodzin z problemami oraz dowóz 
osób niepełnosprawnych z  terenu 
gminy na zajęcia w  ośrodku tera-
peutycznym w Łubcu. Łączna kwota 
przekazanych dotacji od 2014 roku 
to 384 000 zł.

W  zadaniach z  zakresu kultury 
dotacje przekazywano m.in. na: or-
ganizację spotkań dla dzieci i mło-
dzieży z  autorytetami, organizację 
imprez kulturalnych, warsztatów 
filmowych dla młodzieży, warszta-
tów teatralnych dla dzieci, warsz-
tatów historycznych dla młodzieży, 
organizację spotkań mieszkańców 
gminy z  twórcami z  różnych dzie-
dzin, prezentację kultury indyjskiej, 
prowadzenie treningów i  pokazów 
chearledereek, prowadzenie chórów 

i orkiestry dętej, prowadzenie sekcji tańca i szachowej, 
prowadzenie zajęć baletowych, warsztatów twórczych 
dla dzieci i młodzieży oraz organizację koncertów w pla-
cówkach szkolnych i  w  ramach Festiwalu W  Krainie 
Chopina. Łączna kwota przekazanych dotacji od 2014 
roku to 1 572 925 zł.

Współpraca 
z organizacjami  
pozarządowymi

Wiele swoich zadań 
gmina zleca organizacjom 

pozarządowym. Liczba 
organizacji korzystających 
z tej formy doqnansowania 

i dotacje na nie z roku 
na rok rosną. Współpraca 
ta jest dla gminy bardzo 

cenna bo najlepiej 
odzwierciedla potrzeby 

mieszkańców gminy. Przez 
ostatnie 4 lata dotacje 

na ten cel wyniosły łącznie 
2 841 210 zł.
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W ramach dotacji z gminy działa 
Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysz-
tofa Pendereckiego. Orkiestra 
zaczęła koncertować w  jubileuszo-
wym, 2013 roku, kiedy obchodzili-
śmy 700-lecie Babic.Obecnie gra 
w niej ponad 40 osób, w wieku od 
10 do ponad 60 lat. Instrumenty 
dla Babickiej Orkiestry Dętej ufun-
dował pan Wojciech Ciurzyński. 
Dzięki Jego hojności członkowie or-
kiestry mogą rozwijać swoje pasje 
i  promować gminę. Dyrygentem 
orkiestry od początku jej powstania 
jest Zbigniew Załęski.

Od 2016 r. w  babickim parku, 
w  ramach zadań zleconych przez 
gminę organizacjom pozarządo-
wym, organizowana jest Scena 
Letnia. Odbywają się tu wydarzenia 
dla dzieci i  dorosłych, a  także cy-
kliczne spotkania w ramach Klubu 
Aktywnych Kobiet i  Jogi w  parku. 
Po raz pierwszy odbyło się również 
wiele zajęć warsztatowych zarów-
no w  plenerze babickiego parku, 
jak i  Klubie Mieszkańca w  budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach. Z oferty mogą skorzystać 
mieszkańcy w każdym wieku.

W roku 2014 przekazano kwotę 387 125 zł w ramach dotacji dla klubów sportowym i organizacji pozarzą-
dowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży oraz kultury. W kolejnych latach na te cele przeznaczano: 2015 r. – 519 214 zł, 
2016 r. – 559 171 zł, 2017 r. – 641 000 zł, a w 2018 r. – 739 700 zł.
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Aktywne Lato w gminie
Gmina Stare Babice 
oferuje dużo atrakcji 
dla mieszkańców zarówno 
tych najmłodszych, 
jak i starszych. 
W okresie letnim stara się 
zapewnić rozrywkę sportową, 
kulturalną oraz edukacyjną. 
Najważniejsze wydarzenia 
odbywają się w ramach Sceny 
Letniej w parku gminnym 
oraz nowej akcji „Lato 
w gminie”. 

Scena Letnia jest dla każdego, kto jest 
otwarty na wspólne aktywne spędza-
nie wolnego czasu w  weekendowe 
popołudnia oraz wieczory. Odbywają 
się tutaj koncerty, przedstawienia te-
atralne, warsztaty oraz projekcje film 
owe. Najmłodszych porywa świat ba-
jek, cyrkowe sztuczki, dalekie podróże 
palcem po mapie, czy poznawanie bli-
skiej okolicy podczas gier terenowych. 
Dla miłośników sportu również się 

coś znajdzie. Zajęcia fitness i jogi gro-
madziły liczną grupę mieszkańców. 
Udział we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatny i  skierowany zarówno 
do mieszkańców, jak i  licznych gości 
odwiedzających naszą gminę. 

Lato w gminie to forma półkolonii, 
mająca zapewnić uczniom aktyw-
ny wypoczynek podczas wakacyj-
nego miesiąca. Akcja, pierwszy raz 

zorganizowana w lipcu 2018 r. w Szkole 
w Zielonkach Parceli gwarantuje dzie-
ciom całodzienną opiekę, wyżywie-
nie i liczne atrakcje. Uczniowie biorą 
udział w zajęciach sportowych, pla-
stycznych, z języka angielskiego, z ani-
matorami a także korzystają z bogatej 
oferty warsztatów takich jak: młody 
majster, bateria owocowa czy pokaz 
suchym lodem oraz w całodziennych 
wycieczkach autokarowych.

ś ajdzie Zajęci fitn i jogi iz li 2018 Szkole
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Od momentu gdy polskie gminy 
uzyskały dostęp do dodatko-

wych środków, przeznaczonych na 
wyrównywanie poziomu życia i  po-
budzanie rozwoju lokalnego, nasza 
gmina aktywnie starała się wykorzy-
stać tę szansę. Gmina Stare Babice 
jest od lat w czołówce gmin wiejskich 
w  pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Warto przypomnieć, że gmina 
zrealizowała w  latach 2003 – 2018 
łącznie 41 projektów z udziałem środ-
ków zewnętrznych i otrzymała dofi-
nansowanie na łączną kwotę ponad 
133 mln zł. Największe projekty otrzy-
mały dofinansowane z Unii Europej-
skiej i  Funduszy Norweskich:
• „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w  Gminie Stare 
Babice” – dotacja ponad 102 mln zł. 
(Etap I i II projektu),

• rozbudowa oczyszczalni ścieków 
wraz z budową sieci kanalizacyjnej, 
dofinansowanie ponad 17, 5 mln zł,

• budowa Ogólnodostępnej Strefy 
Rekreacji Dziecięcej w  Borzęcinie 
Dużym – dotacja ponad 5 mln zł, 
pełna nazwa projektu: „Promocja 
zdrowia w  Gminie Stare Babice 
poprzez stworzenie strefy rekreacji 
dziecięcej”,

• modernizacja ul. Kutrzeby – dota-
cja ponad 3,8 mln zł, pełna nazwa 
projektu –„Poprawa układu komu-
nikacyjnego Gminy Stare Babice 
pomiędzy drogą wojewódzką 580- 
ul. Warszawska i drogą powiatową 
– ul. Sienkiewicza”,

• wyposażenie Domu Kultury i  Bi-
blioteki Publicznej w Zielonkach – 
Parceli, dofinansowanie ponad 2,3 
mln zł, pełna nazwa projektu: „Wy-
posażenie budynku komunalnego 
służącego działalności kulturalnej 
w Gminie Stare Babice”,

• „Budowa boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej w  Starych 
Babicach” – dofinansowanie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki ponad 
450 tys. zł,

• „Rozwój dostępu do e- usług pu-
blicznych”, dofinansowanie ponad 
748 tys. zł. 

Obecnie realizowane

Obecnie Gmina Stare Babice realizuje 
9 projektów dofinansowanych z  funduszy 
unijnych:

• „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Stare Babice”
ETAP III
Cel projektu: Celem przedsięwzię-
cia jest zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych 
w aglomeracji Stare Babice oraz za-
pewnienie odpowiedniej ilości wody 
spełniającej obowiązujące wymagania 
jakościowe.
Miejsce realizacji projektu: 
Gmina Stare Babice
Wartość Projektu: 53 585 806,89 zł
Dofinansowanie: 25 898 359,54 zł
Okres realizacji: 01.01.2014–31.12.2020 r.
Nr umowy: POIS.02.03.00-00-0112/16

Projekt realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020

• „Embracing differences under the um-
brella of tolerance” Partnerstwa strate-
giczne – współpraca szkół.
Cel projektu: nawiązanie kontaktów 
partnerskich ze szkołami w wybranych 
krajach europejskich, podniesienie 
kompetencji językowych przez uczniów 
i nauczycieli, kształtowanie tolerancji 
dla niepełnosprawności. 
Wartość Projektu: 83 345,22 zł
Dofinansowanie: 66 676,18 zł.
Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018
Nr umowy: 2016-1-PLO1-KA219-026073_1
Lider projektu: Szkoła Podstawowa 
w Starych Babicach jest koordynatorem 
tego projektu.

W projekcie biorą udział również 
szkoły z: Niemiec, Łotwy, Hiszpanii, 
Grecji i Turcji. Projekt finansowany jest 
z Programu Erasmus+ .

• „Kompleksowa ochrona bioróżno-
rodności w zakresie fauny i flory 
z elementami edukacji ekologicznej”, do-
finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014–
2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka 
przyjazna środowisku, Działanie 5.4 
Ochrona bioróżnorodności.

Cel projektu: wzmocnienie ochrony bio-
różnorodności na terenie województwa 
mazowieckiego poprzez działania podej-
mowane przez jednostki m.st. Warszawy 
w partnerstwie z gminą Stare Babice.
Wartość Projektu: 1 285 811,49 zł 
Dofinansowanie: 617 763,57 zł 
Okres realizacji: 09.12.2015–31.05.2019
Nr umowy: RPMA.05.04.00-14.4012/15-01
Lider projektu: m. st. Warszawa
Projekt realizowany w ramach RPO 
WM 2014-2020 obejmuje działania 
m.in. na rzecz Gminy Stare Babice

• „Stworzenie warunków dla sprawnego 
wdrażania instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Cel projektu: umożliwienie sprawnego 
funkcjonowania podmiotu realizującego 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Wartość Projektu: 10 795 655,91 zł
Wartość projektu – część Partnera: 
Gminy Stare Babice – 48 000 zł
Dofinansowanie: 9 716 090,20 zł
Dofinansowanie Partnera: 43 200 zł
Okres realizacji: 01.01.2015-31.12.2018
Nr umowy o dofinansowaniu: DPT/
BDG-II/POPT/115/15 z dnia 13.11.2015 r. 
Nr porozumienia z Partnerem: 
P/41/15/B
Lider projektu – m. st. Warszawa

Projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020

• „e-usługi między Wisłą  
a Kampinosem”
Cel projektu: zwiększenie dostępu 
obywateli i podmiotów gospodarczych 
do cyfrowych usług publicznych ofero-
wanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, 
Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, 
Zakroczym oraz jednostki podległe.
Wartość Projektu: Suma wydatków 
kwalifikowanych 6 743 580,00 zł.
Wartość projektu – część Partnera: 
Gminy Stare Babice: 1 157 205,00 zł.
Dofinansowanie: 5 260 464,00 zł.
Dofinansowanie Partnera: 898 884,00 zł.
Okres realizacji: 26.10.2015–30.06.2018
Nr umowy o dofinansowaniu:  
RPMA.02.01.01-14-2932/15  
z dn. 12.07.2016
Lider projektu: Gmina Leoncin
Projekt realizowany w ramach RPO WM 
2014-2020
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• „Wyposażenie budynku komunalne-
go służącego działalności kulturalnej 
w gminie Stare Babice”
Cel projektu: Celem projektu jest zasad-
nicze zwiększenie potencjału kulturowe-
go Gminy Stare Babice oraz aglomeracji 
warszawskiej poprzez wzmocnienie 
działania obiektu kultury o zasięgu  
regionalnym i ponadregionalnym.
Wartość Projektu: 4 146 038,65 zł, 
w tym suma wydatków kwalifikowa-
nych 3 314 835,00 zł.
Dofinansowanie: 2 320 053,01 zł.
Okres realizacji: 15.02.2016–30.11.2018
Nr umowy o dofinansowaniu: 
RPMA.05.03.00-14-5973/16-00 
z dn.12.07.2016, aneks z dn. 11.09.2017 r. 
oraz aneks z dn. 15 czerwca 2018 r.
Lider projektu: Gmina Stare Babice
Projekt realizowany w ramach RPO WM 

2014-2020

• „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 
gminach Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego warunków dla nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu 
poprzez zwiększenie umiejętności 
i kompetencji nauczycielek i nauczycieli 
w zakresie pracy metodą eksperymentu, 
wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne 
i narzędzia do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych oraz rozwój kompetencji 
uczniów i uczennic w zakresie przedmio-
tów przyrodniczych m.in. poprzez reali-
zację projektów edukacyjno badawczych”
Cel projektu: Objecie wsparciem 1900 
uczniów i uczennic (969M/931K), 
którzy uzyskują najsłabsze wyniki 
edukacyjne, w zakresie rozwijania kom-
petencji kluczowych i kształtowania 
właściwych postaw niezbędnych na 
rynku pracy oraz doskonalenie kom-
petencji zawodowych 164 nauczycielek 
i nauczycieli (147K/17M) z 38 szkół 
podstawowych (SP) i gimnazjów (G) 
w zakresie nauczania opartego na me-
todzie eksperymentu poprzez realizację 
programów wsparcia i rozwoju skiero-
wanych do uczniów/uczennic, nauczy-
cieli/nauczycielek, a także stworzenie 
w okresie realizacji projektu tj. w latach 
2017–2019, warunków do nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu 
poprzez doposażenie 38 szkół zloka-
lizowanych na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość Projektu: suma wydatków 
kwalifikowanych 4 999 821,65 zł.
Wartość projektu – część Partnera – 
Gminy Stare Babice: 56 502,95 zł.
Dofinansowanie: 4 733 416,65 zł.
W tym dofinansowanie Partnera: 
53 102,95 zł.
Okres realizacji: 01.09.2017–31.08.2019

Nr umowy o dofinansowaniu: 
RPMA.10.01.02-14-5145/16-02 
(po aneksowaniu)
Lider projektu: Centrum Nauki Kopernik
Projekt realizowany w ramach EFS 
2014–2020

• Tytuł projektu: „Wirtualny Warszawski 
Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
Cel projektu: Celem projektu jest 
podniesienie dostępności, poziomu 
wykorzystywania i jakości usług pu-
blicznych związanych z dostępem do 
informacji i infrastruktury publicznej 
na terenie WOF poprzez stworzenie 
portfela bezpłatnych rozwiązań mobil-
nych. Odbiorcami e-usług będą miesz-
kańcy WOF, turyści i odwiedzający, 
w sposób szczególny zostaną uwzględ-
nione potrzeby osób z dysfunkcjami 
wzroku. Projekt zakłada dostarczenie 
kompleksowego systemu składającego 
się z rozwiązań mobilnych w pięciu 
obszarach:
e-dostępność – wdrożenie systemu mi-
kronawigacji i informacji kontekstowej 
w przestrzeniach i obiektach użyteczno-
ści publicznej;
e-turystyka – stworzenie spersonalizo-
wanego e-przewodnika umożliwiają-
cego zgłębianie zasobów turystycznych 
WOF zgodnie z preferencjami, wyko-
rzystując informację i kontekstową oraz 
rzeczywistość rozszerzoną;
e-transport – uruchomienie narzędzia 
planowania podróży i poruszania się 
po terenie WOF komunikacją zbiorową, 
w postaci inteligentnej aplikacji mobil-
nej opartej o dane czasu rzeczywistego, 
elastycznie reagującej na zmiany oraz 
posiadającej moduł informacji kontek-
stowych;
e-parkowanie – dostarczenie kierow-
com prostego narzędzia pod postacią 
aplikacji mobilnej, która ułatwi im 
poruszanie się i odnajdowanie wolnych 
miejsc parkingowych;
e-środowisko – zbudowanie systemu 
zbierania, przetwarzania i prezento-
wania danych dotyczących jakości 
powietrza oraz klimatu akustycznego 
w gminach WOF.
Wartość Projektu: suma wydatków 
kwalifikowanych 70 592 601,31 zł.
Wartość projektu – część Partnera – 
Gminy Stare Babice: 209 040,01 zł.
Dofinansowanie: 56 474 081,05 zł.
W tym dofinansowanie Partnera: 
167 232,01 zł.
Okres realizacji: 
15.07.2017–31.12.2022
Nr umowy o dofinansowaniu: 
RPMA.02.01.02-14.8835/17
Lider projektu: m. st. Warszawa

• „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” 
w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare 
Babice na terenie Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego”
Cel projektu: Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza.
Planowana wartość projektu: 
2 034 548,37 zł, w tym część dotycząca 
Gminy Stare Babice – 980 000 zł 
Całkowita kwota dofinansowania: 
1 567 614,69 zł
Wartość dotacji przypadającej  
w projekcie partnerskim, na parking 
w Starych Babicach: 784 000 zł.
Okres realizacji: 07.08.2018 – 30.06.2019
Nr umowy: RPMA.04.03.02-14-1971/17-00
Lider: Gmina Ożarów Mazowiecki, 
Partner projektu – Gmina Stare Babice
Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska 
w ramach ZIT
Aktualnie trwa postępowanie przetar-
gowe na wyłonienie wykonawcy.

Projekt realizowany w ramach RPO WM 
2014-2020 ZIT (środki EFRR)

 

• Dwie kolejne umowy pozytywnie oce-
nionych wniosków podpisane będą 
wkrótce – z zakresu e- usług „Dostęp 
do informacji publicznej gmin War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(E- Archiwum)”, oraz na rzecz edukacji 
przedszkolnej „Edukacja przedszkolna 
w Gminie Stare Babice – wyrównanie 
szans dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych” (planowana kwota dotacji 
dla SP w Babicach i ZSP w Borzęcinie – 
wynosi 326 174,36 zł.)

W ostatnich miesiącach zostały podpisa-
ne dwie kolejne umowy na realizację pro-
jektów: „Nabycie sprzętu ratownictwa dla 
Ochoptniczych Straży Pożarnycjh z terenu 
gminy Stare Babice” tj. dla jednostek w Sta-
rych Babicach i  Borzęcinie Dużym,  oraz 
„Edukacja przedszkolna w  Gminie Stare 
Babice – wrównanie szans dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych”. Projekt 
ten realizowany będzie w  samorządowych 
przedszkolach w Starych Babicach i w Bli-
znem Jasińskiego. Trzy kolejne umowy po-
zytywnie ocenionych wniosków  podpisane 
będą wkrótce – z zakresu e- usług  „Dostęp 
do informacji publicznej gmin Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archi-
wum)”, grant na szkolenia komputerowe dla 
mieszkańców pn. „Podniesienie kompe-
tencji cyfrowych mieszkńców gminy Stare 
Babice” w  ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 oraz 
projekt z zakresu edukacji ogólnej „Nowo-
czesna edukacja w  Gminie Stare Babice” 
w  ramach RPO 2014-2020 na rzecz szkół 
w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym.
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W  strukturze dochodów 
gminy obserwujemy dwie do-
minujące grupy. Pierwszą są 
wpływy z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT) i prawnych (CIT). 
Drugą grupą są dochody z ty-
tułu subwencji i dotacji na re-
alizację zadań zleconych oraz 
własnych zadań bieżących 
gmin. Są one wyższe ponieważ 
gmina otrzymuje z  budżetu 
państwa dotację na realizację 
świadczenia wychowawczego 
– Program 500+. Należy też 
zwrócić uwagę na dochody 
własne gminy, które w  latach 
2015-2018 mają dynamikę 
wzrostu, co jest bardzo pozy-
tywnym zjawiskiem.

Finanse gminy

Należy też zwrócić uwagę na dochody własne gminy,  
które w latach 2015-2018 mają dynamikę wzrostu,  

co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Wydatki w latach 2014-2018
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Wydatki, podobnie jak dochody, wykazują się dynamiką wzrostu. Tendencja wzrostu wydatków majątkowych w la-
tach 2014-2017 związana jest z budową wielofunkcyjnego obiektu w Zielonkach-Parceli.

Dynamika dochodów 
i wydatków

Obok przedstawiono wiel-
kość wydatków budżetowych 
na tle dochodów. Widoczny 
jest wzrost dochodów, a co za 
tym idzie możliwość wyższej 
realizacji wydatków. Mocną 
stroną polityki finansowej 
gminy są coraz wyższe do-
chody własne, co świadczy 
o  znacznej samodzielności fi-
nansowej gminy.

Podsumowanie

*Wydatki bieżące stanowią: dotacje, wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 
(tj. zasiłki i  zapomogi), zakupy towarów 
i  usług, wydatki związane z  funkcjonowa-
niem jednostek budżetowych i obsługiwa-
nych przez nie organów.
*Wydatki majątkowe budżetu obejmują wy-
datki inwestycyjne (w tym zakupy inwesty-
cyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje 
celowe przeznaczone na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji kon-
kretnych inwestycji oraz wydatki na zakup 
i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego. Podstawą do do-
konywania wydatków jest plan wydatków, 
który wynika z uchwały budżetowej.

Struktura dochodów, wydatków ogółem i wydatków majątkowych w latach 2014–2018

Dynamika zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stare Babice w latach 2014–2017
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8 października 2018 r. w XIV Edycji 
Rankingu Samorządów, zorganizo-
wanej przez Dziennik Rzeczpospo-
lita w muzeum POLIN w Warszawie 
Gmina Stare Babice była stawiana jako 
przykład dobrych praktyk. Wszyst-
kie gminy zachęcano do korzysta-
nia z  dostępnego prawa do scaleń, 
które korzystnie wpływa na ład 
przestrzenny i  wygodę mieszkań-
ców. Wyróżnienie dla gminy ode-
brał zastępca wójta Marcin Zając. 
Gmina Stare Babice została uhono-
rowana wyróżnieniem w  kategorii 

Aktywność Obywatelska za projekt 
„Polityka przestrzenna w  Gminie 
Stare Babice – przeobrażenia struk-
tury ewidencyjnej gminy z udziałem 
mieszkańców na przykładzie wsi Bo-
rzęcin Duży oraz innych obszarów 
gminy”. Wyróżnienie stanowi dużą 
wartość dla gminy, od lat przepro-
wadzającej skomplikowane proce-
dury scalania działek. Gmina jako 
jedna z  pierwszych w  Polsce wpro-
wadziła tę procedurę w  1994 roku, 
przeprowadzając pierwsze scalenie 
w  miejscowości Kwirynów. Do dziś 

przeprowadziła ich już 15. Procesy 
scalania i  podziału nieruchomości 
znacząco wpłynęły na dalszy rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. 

W  2018 roku w  rankingu „Perły 
Samorządu” zorganizowanym przez 
Dziennik Gazetę Prawną nasza gmi-
na otrzymała wyróżnienie w katego-
rii gmin wiejskich (1. dziesiątka). Rok 
wcześniej w  tym samym konkursie 
gmina również otrzymała wyróż-
nienie, a  Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek zdobył III miejsce 
w kategorii włodarze gmin wiejskich.

Nagrody

Gmina Stare Babice nie jest zwykłą gminą, 
lecz perłą samorządu! 

i wyróżnienia
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Rok 2018 to również tytuł „Sukces 
Roku 2018” dla Szkoły Podstawo-
wej w Zielonkach-Parceli oraz VIII 
miejsce w  Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Również w  2018  r. 
w  Rankingu Dynamiki Wskaźni-
ka Przedsiębiorczości w  okresie  
2003-2016 zajęliśmy III miejsce 
w kategorii gmin wiejskich woj. ma-
zowieckiego.

Rok 2017 to przede wszystkim na-
groda dla parku gminnego w Starych 
Babicach w  kategorii „Najlepiej za-
gospodarowana przestrzeń publicz-
na w  Polsce – przestrzeń w  zieleni” 
w  Konkursie Konkurs Towarzystwa 
Urbanistów Polskich.

W  2016 r. otrzymaliśmy Trzyletni 
Certyfikat „Gmina Przyjazna Senio-
rom” w  ramach V Kongresu Senio-
rów za działania skutkujące znaczną 
i  trwałą poprawą jakości życia star-
szych mieszkańców gminy.

Możemy poszczycić się również 
tytułem „Markowy Samorząd”, któ-
ry w 2014 r. przyznało Gminie Stare 
Babice wydawnictwo „Wolters Klu-
wer” (II miejsce w  kategorii gmin 
wiejskich).

W  2012 r. w  Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” zdobyliśmy 
II miejsce w Polsce w kategorii gmin 
wiejskich, które najskuteczniej potra-
fią pozyskiwać fundusze unijne.

Na koniec warto dodać, że Gmi-
na Stare Babice wielokrotnie była 
liderem w  pozyskiwaniu środków 
unijnych wśród gmin wiejskich 
w Polsce. Dzięki temu Mieszkańcom 
Gminy Stare Babice żyje się lepiej.



Park w Starych Babicach nocą


