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Scena Letnia Stare Babice Zapraszamy mieszkańców na ostatni koncert 
w  ramach Sceny Letniej Stare Babice do parku w  Starych Babicach, który 
odbędzie się 3 września o godz. 17:00. Podczas występu usłyszycie Państwo 
muzykę świata w wykonaniu zespołu „VASIE”.

Stare Babice Biegają wracają po wakacyjnej przerwie! Już od 7 wrze-
śnia zapraszamy na cotygodniowe, otwarte spotkania biegowe w  Starych 
Babicach! Celem inicjatywy Stare Babice Biegają jest zainteresowanie bie-
ganiem jak największej liczby mieszkańców z naszych okolic. Zapraszamy 
w każdą środę o godz. 19:00 na bieżnię przy szkole podstawowej w Starych 
Babicach. Więcej informacji na stronie www.gosirstarebabice.pl.

Kochasz wypoczynek na rowerze? Rajd Rowerowy Na Zakończenie Lata 
organizowany przez GOSIR Stare Babice odbędzie się już 17 września. Start 
o  godz. 10:00 z  dwóch miejsc: Placu Chopina w  Borzęcinie Dużym oraz 
z  rynku w  Starych Babicach (ul. Rynek 32). Więcej informacji na stronie 
www.gosirstarebabice.pl.

Wyjątkowe uroczystości patriotyczne Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców na uroczystość religijno - patriotyczną upamiętniającą wydarzenia 
września 1939 roku, która odbędzie się 25 września. Uroczystość rozpocz-
nie się o 9:30 uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, po 
której nastąpi przemarsz z rynku na Cmentarz Wojenny. Tam odśpiewany 
zostanie hymn, odbędą się przemówienia okolicznościowe, apel poległych 
i salwa honorowa oraz złożenie wiązanek. W tym roku uroczystości będzie 
towarzyszyć wyjątkowe wydarzenie - 93 lata po uruchomieniu Transatlan-
tyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej i  77 lat po jej bohaterskiej 
obronie, sygnał radiowy w postaci kropek i kresek znów popłynie z Babic 
w eter. Więcej na str. 14
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Przebieg oraz szerokość dróg gmin-
nych określa uchwalany przez Radę 
Gminy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Większość terenów prze-
widzianych pod inwestycje publiczne, 
w tym nowe lub poszerzane drogi pu-
bliczne, stanowią własność osób prywat-
nych co powoduje, że właściciele nieru-
chomości powinni tak zagospodarować 
swoją własność aby nie naruszać zapi-
sów planu miejscowego. Oznacza to, że 
na terenie przewidzianym pod cel pu-
bliczny nie można np. zbudować domu. 

Gmina realizując zapisy planów, do-
konuje wykupów nieruchomości w czę-
ści przewidzianej na cel publiczny.  Jed-
nakże poprzedzone jest to geodezyjnym 
wydzieleniem (podział z urzędu) ta-
kiego terenu, co w naszej gminie jest po-
wszechnie stosowane. Przyjęliśmy kon-
cepcję realizacji wydzielania i wykupu 
całych dróg zgodnie z parametrami za-
pisanymi w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Czasami 
spotykamy się z niechęcią mieszkań-
ców w kwestii samego wydzielenia, jak 

i zapłaty za działki 
przeznaczone pod 
drogę. Sukcesyw-
nie rozwiązujemy 
te problemy po-
przez długotrwałe 
negocjacje z właści-
cielami, a  w  osta-
teczności poprzez 
przysługujące gmi-
nie prawo złożenia 
wniosku do Starosty 
Warszawskiego Za-
chodniego o wszczę-
cie procedury wy-
właszczeniowej. 

U c h w a l a n i e 
planów miejsco-
wych ma na celu 
stworzenie ładu 
przestrzennego, 
szerokich dróg 
gminnych z moż-
liwością wybudo-
wania przy nich 
ścieżek rowero-
wych, chodników 
a także odwodnie-
nia. Wszystko po to, 
aby żyło się bezpiecz-
niej, a przejazdy od-
bywały się sprawnie 
i bez straty czasu na 
stanie w  korkach. 

Same przepisy prawa obligują wójta 
jako zarządcę dróg gminnych, między 
innymi do opracowywania planów roz-
woju sieci drogowej, utrzymywania na-
wierzchni dróg, chodników, nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe dróg 
publicznych. 

Cały czas regulujemy własność 
dróg poprzez wykupy, komunaliza-
cję, zasiedzenia, dzięki czemu udaje 
nam się pozyskiwać coraz więcej te-
renów przeznaczonych na cel pu-
bliczny. Obecnie jesteśmy w trakcie 
regulowania południowej części ulicy 
Krzyżanowskiego oraz ulic: Maczka 
po stronie Kwirynowa, Trakt Królew-
ski – rozciągającej się przez trzy miej-
scowości, Pohulanka, Krótkiej, Krętej, 
Batalionów Chłopskich, Chopina, Kre-
sowej, Urbanowicza, Koczarskiej i Mizi-
kowskiego. Oprócz powyżej wymienio-
nych ulic nabywamy pojedyncze działki 
przeznaczone w planie miejscowym pod 
drogi gminne. 

Uzyskanie 100% własności 
gruntów pozwala na uzyskanie 
pozwolenia na budowę, a  także 
zarezerwowanie środków w  bu-
dżecie gminy na przedmiotowy cel 
i w konsekwencji realizację robót. 
Obecnie wykonaliśmy dokumentację 
projektową ulicy Jakubowicza w Lip-
kowie na odcinku od Mościckiego do 
Karabeli oraz projekt ul. Sportowej 
aż do Warszawskiej. W fazie projek-
towej znajdują się również ronda: na 
ul. Warszawskiej przy Sportowej i Po-
łudniowej.

Dążymy do połączenia ulic: Górki, 
Pogonowskiego, Koczarskiej i stwo-
rzenia zachodniego obejścia drogo-
wego Starych Babic (tzw. obwodnicy). 
Obejście planowane jest od ul. Sikor-
skiego przed Janowem, ma przebie-
gać w odległości 150 - 300 metrów na 
zachód od ul. Pohulanka, a następnie 
pod linią energetyczną 110 KV i włą-

na gminnych drogach 
zmieścimy się wszyscy, 
potrzeba na to czasu i zgody  
– procedury zostały wdrożone

Na czerwono zaznaczono ul. Warszawską (dk580), na niebiesko  
ul. Sikorskiego, na zielono projektowaną obwodnicę. Czerwona kropka 
oznacza urząd gminy.
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nowy system - powrót do 
przeszłości?

Przede wszystkim, nowy pomysł na 
oświatę to powrót do 8-letniej szkoły 
powszechnej. Jak mówiła minister Za-
lewska, cztery pierwsze klasy miałyby 
być oparte na edukacji wczesnoszkolnej, 
w której obowiązywałby poziom podsta-
wowy, natomiast cztery kolejne można 
byłoby porównać do poziomu gimna-
zjalnego. W programie IV klasy byłoby 
zawarte wprowadzenie do przedmio-
tów prowadzone przez dotychczaso-
wego wychowawcę, aby przejście z jed-
nego poziomu na drugi nie było tak 
odczuwalne dla ucznia. Po zakończe-
niu szkoły powszechnej uczeń miałby 
do wyboru trzy alternatywy: 4-letnie li-
ceum ogólnokształcące, 5-letnie techni-
kum (znów powrót do systemu szkol-
nictwa sprzed reformy rządu Jerzego 
Buzka) oraz szkołę branżową (dawniej-
szą „zawodówkę”). 

 kto pierwszy?
Pierwsze roczniki, które miałyby zostać 

objęte reformą to uczniowie:
–  którzy 1 września 2017 r. rozpoczę-

liby naukę w szkołach podstawowych, 
czyli tegoroczni sześciolatkowie 
- rozpoczną naukę w I klasie szkół 
powszechnych,

–  którzy mieliby w 2017 r. pójść do I klas 
gimnazjów - przejdą do VII klas szkół 
powszechnych.
Uczniowie, którzy jesienią 2017 r. trafią 

do I i VII klas szkół powszechnych, będą 
pierwszymi rocznikami, które będą uczyć 
się zgodnie z nową podstawą programową 
kształcenia ogólnego. W 2017 r. mają ru-
szyć też pierwsze szkoły branżowe (wcze-
śniejsze „zawodówki”). 

okres przejściowy - dla kogo?
W ramach zapowiadanej reformy 

szkolnictwa Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej przewidziało trzyletni okres 

o zmianach w szkolnictwie mówi się już od dawna. obecny 
rząd zapowiadał je zanim jeszcze rozstrzygnęły się wybory. 
oświata to najważniejsze zadanie własne samorządów, 
dlatego też wszelkiego rodzaju reformy w tej dziedzinie 
mają bardzo duży wpływ na życie gmin i miast. Pierwsze 
propozycje zmian zapowiedziała na czerwcowej konferencji 
„uczeń. rodzic. Nauczyciel - dobra zmiana” w toruniu 
minister edukacji Narodowej Anna Zalewska. reforma ma 
ruszyć jesienią 2017 r. Co leży u jej podstaw?

8-letnia szkoła powszechna, 
w tym:

I-IV – edukacja wczesnoszkolna
V-VIII – „poziom gimnazjalny”

4-letnie liceum  
ogólnokształcące

5-letnie technikum

dwustopniowa  
szkoła branżowa

od 2017 r. do szkoły 
po nowemu

czyć się do ul. Warszawskiej w re-
jonie ul. Wieruchowskiej. 

W planach mamy także uwzględ-
nienie nowej drogi wojewódzkiej 
„Warszawska - BIS”, która ma zastą-
pić ulicę Warszawską, a przebiegać bę-
dzie po granicy naszej gminy z gminą 
Ożarów Mazowiecki oraz po gruntach 
rolnych Wojcieszyna, Wierzbina, Bo-
rzęcina Dużego i Borzęcina Małego. 
Planowany jest tam ruch dla komu-
nikacji publicznej. Obszernie o tym 
rozwiązaniu (m.in. o szynobusie) pi-
sał wójt Krzysztof Turek w marco-
wej Gazecie Babickiej, więc w skró-
cie przypomnę: droga ta wg koncepcji 
gminy jak i urzędu marszałkowskiego 
mająca usprawnić komunikację pu-
bliczną i zaczynałaby się od ostatniej 
stacji metra (Warszawa-Chrzanów), 
a ruch kołowy indywidualny dopro-
wadzony zostałby do węzła „War-
szawska” (skrzyżowanie z Trasą S-8) 
lub do ul. Człuchowskiej w Warsza-
wie. Zapewne takie rozwiązanie od-
ciążyłoby ruch na ul. Warszawskiej. 
Oczywiście jest to zadanie, które nie 
należy do gminy tylko spoczywa na 
urzędzie marszałkowskim. 

Tak, jak Państwo zauważyli, 
w ostatnim czasie udało się zakoń-
czyć prace i oddać do użytkowania 
ulicę Kosmowską – drogę powiatową. 
Z własnego budżetu wyłożyliśmy całą 
kwotę, sami wykonaliśmy jej projekt, 
a następnie starosta zwrócił nam 50% 
poniesionych wydatków. Tak wspól-
nymi siłami udało się zbudować sze-
roką drogę, z której wszyscy mieszka-
jący w tamtym rejonie są zadowoleni. 
W  podobny sposób remontujemy 
obecnie ul. Poprzeczną w Borzęcinie 
Dużym, przy której powstanie także 
parking oraz chodnik. Modernizu-
jemy także nawierzchnie dróg asfal-
towych. Zakończono już remont ul. 
Kontuszowej w Lipkowie, kolejne 
ulice, które będą poddane moderni-
zacji to: Brahmsa, Wieniawskiego, 
Góreckiego oraz Kiepury w Klaudy-
nie. Na koniec dziękuję mieszkań-
com za dotychczasową współpracę 
z urzędem w tym zakresie, mam na-
dzieję że tempo prac zostanie utrzy-
mane, czego sobie i Państwu życzę.

zaStęPca wójta GMIny StaRE BaBIcE 

MaRcIn zając
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Moim zdaniem...
Skończyły się już tak lubiane przez 

nas wszystkich wakacje, przyszedł czas 
na ocenę tego, co ma się zmienić w pol-
skiej oświacie. Tu powstaje pytanie, jak na 
tle nowych zmian będzie kształtować się 
oświata w naszej gminie i, przede wszyst-
kim, nowobudowana szkoła, którą pro-
jektowaliśmy i zaczęliśmy budować jako 
gimnazjum.

Trzeba przyznać, że dopracowali-
śmy się bardzo dobrej sieci szkół w na-
szej gminie, zainwestowaliśmy także 
w nową szkołę. Ostatnie lata pokazały, 
że wspierane przez gminę programy 
w obecnym gimnazjum przyniosły bar-
dzo dobre efekty. Dużo pracy włoży-
liśmy wspólnie, aby tak było. Jest to 
obecnie szkoła o dobrym poziomie edu-
kacyjnym, z profilowanymi klasami za-
spokajającymi aspiracje uczniów i ro-
dziców.  

Z informacji, które mogliśmy ostat-
nio usłyszeć w mediach wiemy, że od 
2017 roku będziemy wygaszać gimna-
zja i tworzyć w to miejsce ośmioletnią 
szkołę powszechną. Nie da się ukryć, że 
jest to dla samorządów duży problem: 
musimy znaleźć miejsce dla uczniów 
klas VII i VIII w  już istniejących pla-
cówkach i otworzyć nowe. Zmniejszy 
się też subwencja oświatowa, którą do-
stajemy obecnie na dziewięć  oddziałów, 
będzie na osiem... Musimy wyposażyć 
wszystkie szkoły w dodatkowe pomoce 
edukacyjne do nauczania fizyki, che-
mii, biologii itd., dostosować sale do 

potrzeb młodzieży. Wbrew temu, co 
słyszymy z rządu, realnie podchodząc 
do reformy, zmiany dotkną też nauczy-
cieli: jedni stracą pracę, innych trzeba 
będzie zatrudnić.

Na tę chwilę jeszcze nie znamy odpo-
wiedzi na najważniejsze, bo dotyczące 
uczniów, pytania: jaka ma być  szkoła? 
Do jakich umiejętności ma przygoto-
wywać? W jaki sposób realizowana bę-
dzie podstawa programowa? Jaki będzie 
program nauczania? Te i wiele innych 
pytań wciąż zostaje bez odpowiedzi. 
Dlatego też nie dziwi mnie ogromny 
niepokój rodziców, uczniów i nauczy-
cieli, z którymi rozmawiam. Co będzie, 
gdy w roku 2019 w szkołach ponadpod-
stawowych spotkają się dwa roczniki 
uczniów? Na odpowiedzi wszyscy mu-
simy jeszcze poczekać...

Po raz kolejny, niezależnie od opcji 
politycznej, rząd wprowadza zmiany, 
których największym przegranym jest 
samorząd i żyjący w jego obrębie miesz-
kańcy. Robimy gimnazja, znosimy gim-
nazja, niekończąca się opowieść... To my 
ponosimy koszty tych zmian: adaptacja 
budynków, przebudowy, zakup wyposa-
żenia i wiele innych. Zazwyczaj zmiany 
te mają charakter polityczny i pozwalają 
odróżnić się aktualnie rządzącym od po-
przednich ekip. A my co? Martwmy się, 
jak nowe pomysły realnie przełożyć na 
życie gminne, aby wydać jak najmniej 
i aby nikt nie ucierpiał. Co prawda, do 
tej pory udawało nam się to bardzo do-
brze  - gimnazja wprowadziliśmy wzor-

cowo, za co gmina została nagrodzona. 
Ale dlaczego musimy co kilka lat prze-
programowywać tak ważną dziedzinę 
życia gminnego, jak oświata, ponosić 
koszty i budować wszystko od podstaw? 
Może lepiej byłoby poprawiać istnie-
jący system oddając szkoły obywate-
lom, nauczycielom, rodzicom, czy sa-
morządom? Nasza gmina szczególnie 
odczuje zmiany bo przecież nowa szkoła 
została tak zaprojektowana, aby speł-
niać wszelkie potrzebne normy gimna-
zjum. Samo przeprojektowanie jej ge-
neruje kolejne koszty i czas, co realnie 
zagraża oddaniu inwestycji do użytku 
we wrześniu 2017 roku. Pani minister 
obiecuje dofinansowania, ale my z wie-
loletniego doświadczenia wiemy, że 
wszystkie koszty realnie będziemy mu-
sieli ponieść my - podatnicy.

Mam nadzieję, że w naszej gminie 
we współpracy ze środowiskiem rodzi-
ców, nauczycieli i organizacji obywa-
telskich, uda się zaplanować sensowną 
organizację sieci szkolnej, jak również 
znaleźć sposób na własną koncepcję 
prowadzenia szkół. A może to dobry 
moment na nowatorskie rozwiązania 
prowadzenia szkół dla naszej gminy? 
Z niecierpliwością czekamy na zapo-
wiedziane przez panią minister na je-
sień tego roku szczegóły reformy, po-
nieważ musimy znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania.

MaRcIn zając

przejściowy. Uczniowie wszystkich 
roczników, poza ww., którzy rozpoczną 
zupełnie nowy program kształcenia 
ogólnego, będą kończyć rozpoczęty cykl 
nauczania w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. To spowoduje, że w roku 
szkolnym 2019/2020 do liceów, techni-
ków i szkół branżowych trafi podwójny 
rocznik uczniów - po VIII klasie szkoły 
powszechnej i III gimnazjum. 

Docelowo szkoły powszechne będą 
miały stanowić całość od I do VIII klasy 
znajdującą się pod pieczą jednego dyrek-
tora, nie będzie możliwe prowadzenie od-

rębnych szkół ograniczonych do klas I-IV 
i V-VIII. W okresie przejściowym nowe 
klasy VII będą mogły znajdować się w bu-
dynku gimnazjum lub szkoły podstawo-
wej. Minister podkreśliła, że jeśli ucznio-
wie klas VII nie zmieszczą się w szkole 
powszechnej, będą mogły przyjąć te klasy 
dotychczasowe gimnazja. 

W  liceach, w okresie przejściowym 
(do pojawienia się w 2019 r. pierwszych 
absolwentów szkół powszechnych) na-
uka będzie prowadzona według pod-
stawy programowej, która obowiązy-
wała przed 2012 r. 

Efekt?
Od 2017 roku system edukacji bę-

dzie tak przekształcany, aby docelowo 
w roku szkolnym 2022/2023 obowiązy-
wały: przedszkole dla wszystkich sześcio-
latków, ośmioletnia szkoła powszechna 
i szkoła do wyboru w zależności od pre-
dyspozycji i zainteresowań ucznia. Taka 
koncepcja, jak mówiła na czerwcowej kon-
ferencji w Toruniu minister Anna Zalew-
ska, ma być „wprowadzeniem cykliczności 
etapów szkolnych”, co jest głównym celem 
reformy oświaty.

Mf

co się stanie po reformie z gminną oświatą?     
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gmina, urząd, teren

1.  W Borzęcinie Dużym złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku poświęconym 
Żołnierzom Wojska Polskiego, Mieszkańcom Borzęcina i okolic, którzy oddali życie za 
wolność tej ziemi.

2.  Dzięki współpracy władz gminnych oraz proboszcza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach – ks. Grzegorza 
Kozickiego, modernizowany jest narożnik murku okalającego 
kościół (skrzyżowanie ulic Sienkiewicza, Rynek, Kościuszki). 
Komunikacja w tym miejscu będzie bezpieczniejsza. 

3.  Zawarto umowę na wykonanie modernizacji zewnętrznego 
placu zabaw w przedszkolu w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. Wykonawcą będzie firma CROQUET  
Sp. z o. o. z siedzibą w Szczodrym (55-095) przy ul. Trzebnickiej 1.

4.  Zawarto umowę na wykonanie modernizacji zewnętrznego placu zabaw w przedszkolu w Borzęcinie 
Dużym. Wykonawcą będzie również firma CROQUET Sp. z o. o. z siedzibą w Szczodrym.

5.  Zawarto umowę z firmą Fit Park z Torunia na budowę siłowni zewnętrznych w Kwirynowie, Zielonkach Parceli oraz Borzęcinie 
Dużym. Prace budowlane powinny zakończyć się w przeciągu 2 miesięcy (do 26 września b.r.).

6.  4 sierpnia zawarto z nowym wykonawcą umowę na konserwację i utrzymanie zieleni przy drogach, placach gminnych oraz parku 
w Starych Babicach.

7.  Rozpoczęły się prace modernizacyjne nawierzchni dróg. Wzmocnienie destruktem bitumicznym wykonuje się na ul. Kontuszo-
wej w Lipkowie, do końca września podobne prace zostaną wykonane na ul. Brahmsa, Wieniawskiego, Góreckiego oraz Kiepury 
w Klaudynie.

8.  Wymieniono stłuczone szyby w 7 wiatach przystankowych na terenie gminy.
9.  Na finiszu są prace związane z montażem nowej windy w budynku urzędu przy ul. Rynek 21. Winda 

będzie nowoczesna, cicha, dostępna zarówno dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach rehabilitacyjnych, jak i dla matek z dziećmi.

10.  9 sierpnia, w ramach nowego kontraktu ZTM 
z firmą Mobilis, na ulice wyjechało 100 nowych 
autobusów. 50 z  nich to Solarisy Alpino 8,9, 
a drugie 50 to Mercedesy Conecto G, 2 z nich 
będą obsługiwały linię 719. Jednocześnie in-
formujemy, że z dniem 1 września obowią-
zuje nowy rozkład jazdy autobusów ZTM. Ze 
szczegółami rozkładu można zapoznać na stronie 
internetowej www.ztm.waw.pl.

18 sierpnia w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. 
Rynek 21 odbyła się XX Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Podczas sesji podjęto 8 uchwał:

1. Uchwała Nr XX/189/16 w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Stare Babice

2. Uchwała Nr XX/190/16 w sprawie wyrażenia opinii do-
tyczącej pozbawienia statusu lasów ochronnych gruntów po-
łożonych we wsi Zielonki Wieś

3. Uchwała Nr XX/191/16 w sprawie oceny aktualności stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Stare Babice oraz miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy 
Stare Babice

4. Uchwała Nr XX/192/16 w sprawie współpracy partner-
skiej Gminy Stare Babice z Gminą Kawarna w Bułgarii

5. Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok 

6. Uchwała Nr XX/194/16 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2016-2028

7. Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie nabycia gruntu położo-
nego we wsi Stare Babice, z przeznaczeniem na cel publiczny

8. Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie upoważnienia Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babi-
cach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym

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

oPRac. Pk

z gminy (w skrócie)

z sesji rady Gminy
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Projekty, które wygrały w pierwszej edycji 
budżetu w 2015 roku, zostały już zrealizo-
wane lub są w trakcie realizacji. Niektóre 
z nich zderzyły się także z rzeczywistością 
i musiały zostać zmienione. Więcej o wy-
konaniu tych projektów będziemy pisać 
w kolejnych numerach naszego miesięcz-
nika. Pozostało już bardzo mało czasu do 
zakończenia terminu składania projektów 
dlatego warto się pospieszyć. Zapraszamy 
do zapoznania się z zasadami babickiego 
budżetu partycypacyjnego na stronie www.
stare-babice.pl lub w Urzędzie Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 32. Zgłoszenia projektów 
i zapytania prosimy przesyłać na adres: 
naszbudzet@stare-babice.waw.pl

TeRMinaRZ ReaLiZaCJi 
BUDżeTU PaRTyCyPaCyJneGO:

27 lipca - 5 września 2016 r.  
– zgłoszenia propozycji projektów,

do 23 września 2016 r.  
– weryfikacja i opiniowanie formalno-
-finansowe zgłoszonych projektów,

do 30 września 2016 r.  
– wybór projektów pod głosowanie,

5 - 14 października 2016 r.  
– głosowanie mieszkańców na projekty, 

do 20 października 2016 r.  
– ogłoszenie listy projektów do realizacji. 

Rozwój nauki w dzisiejszych czasach 
galopuje jak nigdy dotąd, a czasu na przy-
swojenie tej wiedzy nie przybywa. To spra-
wia, że program edukacyjny jest coraz 
bardziej bogaty, a dzieci mogą odczuwać 
zmęczenie. A może podarować młodzieży 
chociaż kilka chwil w czasie zajęć na od-
poczynek i zwolnić je z zajęć wychowania 
fizycznego? To pytanie być może stawia 
sobie wielu rodziców i z pewnością jest 
ono podyktowane troską o swoje pocie-
chy, jednak chciałabym zwrócić uwagę na 
kilka istotnych faktów dotyczących zajęć 
wychowania fizycznego.

Ruch towarzyszy nam od najmłod-
szych lat. Niemowlęta poprzez raczko-
wanie poznają świat, odkrywają nowe 
miejsca, doświadczają coraz to nowych 
doznań. Aktywność, jest więc bodźcem 
rozwojowym, ale nie chodzi tu jedynie 
o układ kostny i mięśniowy. Ruch jest 
także gwarantem rozwoju nerwowego, 

ponieważ umożliwia tworzenie nowych 
połączeń między neuronami. Aktywność 
jest równie ważna w wieku szkolnym, 
a dane są zatrważające: aż 82% gimnazja-
listów ma postawę wadliwą . Winą za tę 
statystykę można obciążyć nieprawidłowy 
dobór krzesła, nieprawidłową wysokość 
biurka i  inne ergonomiczne czynniki, 
ale także niewystarczającą ilość aktyw-
ności fizycznej u młodzieży. Oczywiście, 
pozostałe okoliczności są ważne, ale re-
gularny ruch mógłby zmniejszyć ilość 
dzieci cierpiących z powodu nieprawidło-
wej postawy. Jest to szczególnie ważne 
z punktu widzenia przyszłości, w której 
będą bardziej narażone na wcześniejsze 
pojawienie się choroby zwyrodnieniowej 
stawów obwodowych i kręgosłupa. Nie-
pokoi także 18% grupa młodzieży, u któ-
rej odnotowano podwyższone ciśnienie 
tętnicze. Dobre funkcjonowanie układu 
krążenia zależy od prowadzonego stylu 

życia.  Przerwa międzylekcyjna z grą na 
smartfona, popołudnie z laptopem, czy 
wieczór z komputerem to nie jest prze-
pis na zdrowie. W szczególności, że urzą-
dzenia elektryczne same w sobie mogą 
mieć negatywny wpływ na nasze samo-
poczucie.  W związku z polem magne-
tycznym wytwarzanym wokół urządzeń 
elektrycznych mogą powstawać w organi-
zmie wolne rodniki, które mogą mieć ne-
gatywny wpływ na nasze zdrowie. Wielu 
młodych ludzi oprócz małej aktywności 
fizycznej stosuje także niewłaściwą dietę, 
a w związku z tym u około 20% odnoto-
wano nadwagę lub otyłość1. W przepro-
wadzonych testach sprawnościowych 
niestety nie było lepiej. Aż 70% uczniów 
gimnazjum miałaby problem z wejściem 
po schodach na czwarte piętro. 

Ruch jest nie tylko ważny dla ciała, ale 
także dla ducha. Jest ważnym elementem 
higieny pracy. Udowodniono, że aktywny 

dla mieszkańca

chcesz zmian? zaproponuj je!

(nie)potrzebny wf?

już po raz drugi w historii naszej gminy realizowany będzie budżet 
partycypacyjny. to popularna w ostatnich latach w Polsce forma 
aktywnego włączenia się mieszkańców w realizację budżetu gminy.

Lato minęło jak zawsze za szybko i wielkimi krokami zbliżamy się do roz-
poczęcia nowego roku szkolnego. Na nasze dzieci czekają nowe wyzwania, 
zarówno naukowe jak i koleżeńskie, a na rodziców liczne decyzje i wybory. 

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Stare Babice! 

Do 5 września 2016 r. możecie Państwo 
składać projekty w ramach budżetu par-
tycypacyjnego nazywanego też obywatel-
skim. Jest to forma konsultacji społecz-
nych, w których mieszkańcy decydują 
o przeznaczeniu części budżetu gminy na 
zgłoszone bezpośrednio przez siebie za-
dania (przedsięwzięcia). Babicki budżet 
partycypacyjny ma zachęcić do większej 
aktywności, dlatego już teraz czekam na 
Państwa propozycje.

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek
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odpoczynek jest lepszy niż bierny, dlatego 
w wielu szkołach zaczęto udostępniać sale 
do ćwiczeń w czasie przerw. Po aktywnie 
spędzonym czasie dziecko jest w stanie le-
piej i szybciej przyswajać kolejne partie ma-
teriału, a lepsza koncentracja na zajęciach 
oznacza często mniej pracy samodzielnej 
w domu, a więc więcej czasu może być 
przeznaczona na chociażby kontakt z ro-
dziną czy znajomymi, którzy w tym cza-
sie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu 
młodych ludzi. Szeroko pojęta socjalizacja, 
wnikanie w nowe środowisko może także 

ułatwić gra sportowa, a więc zajęcia z wy-
chowania fizycznego mogą także wpływać 
na rozwój społeczny dziecka. 

W związku z cały czas rosnącą liczbą 
dzieci zwolnionych z zajęć WF Minister-
stwo Edukacji Narodowej w 2005 r. dało 
możliwość lekarzom zwalniania dzieci 
i młodzieży z wybranych ćwiczeń, a nie 
z całych zajęć. Przykładem może być 
uraz w obrębie dłoni, który uniemożli-
wia dziecku grę w piłkę siatkową, ale nie 
neguje uczestnictwa w zabawach takich 
jak piłka nożna. 

Korzyści wynikających z aktywności 
jest wiele. Oczywiście są sytuacje, w któ-
rych zwolnienie z zajęć wychowania fizycz-
nego jest uzasadnione okolicznościami 
i konieczne z punktu zdrowotnego. Warto 
podkreślić, że konieczna jest indywidualna 
konsultacja lekarska dla ustalenia zakresu 
przeciwwskazań medycznych zarówno 
dla lekcji wychowania fizycznego, jak sa-
modzielnie podejmowanych aktywności. 
Potrzeba ruchu jest w każdym z nas i nie 
warto jej niepotrzebnie ograniczać. 

PatRycja RzEPczak,  fIzjotERaPEuta

Więcej, szybciej, ciężej?  To za mało, żeby 
zobaczyć rezultaty.
1.  Powtórzenia… czyli ile razy wyko-

nuje się pełne ćwiczenie lub stosuje 
technikę. Jedno powtórzenie to wy-
konanie ćwiczenia od początku do 
samego końca.

Liczba powtórzeń – ile i co daje?:
NA SIŁĘ I MOC: 1-5
Taka liczba powtórzeń pozwala dopro-
wadzić do szybkich skurczów włókien 
mięśniowych odpowiedzialnych za krót-
kotrwałą moc mięśnia. Przyspiesza też 
komunikację mięśni z mózgiem, co może 
skutkować szybszymi i skuteczniejszymi 
reakcjami.
NA SIŁĘ I ROZMIAR: 6-8
Przy takiej liczbie powtórzeń również do-
prowadzisz do szybkich skurczów włókien 
mięśniowych. W tym przypadku urucho-
misz także ich rozrost. Jednak efekt bę-
dzie lepszy, kiedy skupisz się na jednym 
z aspektów.
NA SIŁĘ I WYTRZYMAŁOŚĆ: 13+ 
Wykonując naprawdę długie serie, wywo-
łujesz wolniejsze skurcze włókien mię-
śniowych i pomagasz ciału radzić sobie 
z nadprodukcją kwasu mlekowego. Praca 
powyżej progu mleczanowego jest nie-
zwykle ważna.
NA MASĘ MIĘŚNIOWĄ: 9-12
Tak długie serie sprawiają, że mięśnie 
w ich trakcie pozostają w napięciu przez 
40-60 sek. To najbardziej efektywna me-
toda pracy nad przyrostem masy mię-
śniowej. Obciążenie dobieraj tak, żeby 
było na tyle duże, byś uszkadzał włókna 
mięśniowe, ale na tyle małe, abyś zdołał 
wykonać tak długie serie.

2.  Serie… To pewna liczba powtórzeń, 
którą wykonujesz kolejno po sobie bez 
zatrzymania się i odpoczynku. Zazwy-
czaj wykonuje się na treningu po 3 serie.

3.  Ciężary… To oczywiście waga obcią-
żenia, z którym pracujesz.

4.  Tempo… To nic innego jak prędkość, 
z jaka podnosisz i opuszczasz obciąże-
nia. Im wolniejsze tempo, tym dłużej 
mięśnie są napięte. Czas wykonania 
ćwiczenia w napięciu mięśni jest klu-
czem do ich rozwoju.

5.  Odpoczynek… To czas poświęcony 
na regenerację przed rozpoczęciem 
kolejnej serii. Odpoczynek poniżej mi-
nuty między seriami treningu zmusza 
ciało do redukcji tkanki tłuszczowej, 
podczas gdy odpoczynek dłuższy niż 
1 minuta zwiększa rozrost mięśni. 

efektywny trening to sztuka balan-
sowania między ciężarem, liczbą po-
wtórzeń, tempem i odpoczynkiem. 
Zmiana jednego z tych czynników ma 
wpływ na pozostałe.
6.  Czas… czyli jak długo wykonujesz 

każdą serię. Seria 9-12 powtórzeń po-
winna zajmować ok. 45 sek.

7.  Forma… To nic innego niż poprawne 
wykonanie ćwiczenia.

8.  Fazy… Podzielony na fazy program 
ćwiczeń zapewni stymulację mięśni 
do rozwoju w pożądanym kierunku.

9.  Porażki… są bardziej potrzebne, niż 
mógłbyś przypuszczać. Bez niej nie bę-
dziesz mógł zmusić mięśni do rozwoju 
i wzrostu, jakbyś sobie tego życzył.

10.  Dni odpoczynku… Mięśnie nie rosną 
w trakcie ćwiczeń. Proces ten dokonuje 
się podczas odpoczynku po treningu. 

Ćwiczenia uszkadzają włókna mię-
śniowe i oto właśnie chodzi. Dlatego 
następnego dnia  albo przez kilka 
kolejnych dni odczuwasz ból. Tre-
nując, powodujesz mikropęknięcia, 
które wymagają naprawy za pomocą 
aminokwasów – budulca białkowego. 
Jeśli trenujesz te same partie mięśni, 
zanim zdążyły się zregenerować, nie 
osiągniesz zamierzonego wzrostu. Po-
dobnie jak ciężko ćwiczysz na siłowni, 
ale nie odżywiasz się odpowiednio – 
Twoje mięśnie nie urosną, bo nie będą 
miały budulca.

Podstawa to: Trenuj, jedz, odpoczy-
waj i znów trenuj.
Nie oznacza to, że nie możesz ćwiczyć 
codziennie a jedynie, że powinieneś uni-
kać treningu tych samych partii mięśni 
dzień po dniu. Jeśli macie jakieś pytania 
dotyczące ćwiczeń i diety zachęcam do 
kontaktu ze mną: agnieszka_mark@o2.pl 
lub FB: Agnieszka Markiewicz Trener Per-
sonalny.

aGnIESzka MaRkIEwIcz

tREnER PERSonalny

Ćwiczenia cz. III
Plan treningowy. rozkład sesji treningowych
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co dalej z funduszem Spójności? – cz. XXI
minęło kolejnych pięć miesięcy od ostatniej publikacji 
na temat Funduszu Spójności (marzec 2016 nr 3 „GB”) 
dlatego przedstawiam podejmowane działania związane 
z kontynuacją Naszego projektu.

Specyfika realizacji projektów 
współfinansowanych z Funduszu Spój-
ności pozwala na wykonywanie ostat-
nich zadań ujętych w projekcie po ter-
minie wypłaty środków pochodzących 
z  unii europejskiej, który minął 31 
grudnia 2015 roku. Dzięki temu dwa 
ostatnie zadania czyli „odprowadze-
nie wód pościekowych do rowu O-16 
wraz z  jego modernizacją” oraz „za-
gospodarowanie osadów – instalacje 
do wytwarzania nawozów z osadów” 
były praktycznie realizowane w I po-
łowie tego roku.

Realizacja powyższych zadań w koń-
cowej fazie projektu była wynikiem 
splotu wielu okoliczności. 

Zadanie nr 36 dotyczące odprowa-
dzania wód z terenu oczyszczalni  było 
zadaniem najdłużej konsultowanym 
społecznie oraz  latami uzgadnianym 
z  właścicielami gruntów i  odpowie-
dzialnymi za uzgodnienie całej doku-
mentacji instytucjami.

Zadanie nr 37 dotyczące przetwo-
rzenia osadów w  nawóz ze względu 

na nowatorstwo projektu od samego 
początku było narażone na zmianę 
koncepcji realizacji całego zadania 
i  nie miało szczęścia do solidnych 
wykonawców, których byliśmy zmu-
szeni zmienić w trakcie wykonywa-
nia prac.  

Uwzględniając powyższe okoliczno-
ści instytucje odpowiedzialne za wdro-
żenie i zarządzanie projektem wyraziły 
zgodę, aby termin zakończenia tych 
dwóch zadań przesunąć ostatecznie 
o kilka miesięcy poza pierwotnie za-
kładany termin. 

Równolegle uzupełniliśmy nasz 
wniosek aplikacyjny  do konkursu nr 
1 ogłoszonego przez NFOŚ i GW dla per-
spektywy finansowej 2014-2020 w pierw-
szym i drugim etapie kwalifikacji.

Jednocześnie Spółka ze swoim wnio-
skiem, który uzyskał 26 pkt. znalazła się 
na 34. miejscu z ponad 100 Beneficjen-
tów ubiegających się o dofinansowanie. 
Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, 
że na jesieni możliwe będzie podpisanie 
umowy o dofinansowanie.

W połowie września planujemy w spo-
sób uroczysty zakończyć ten wieloletni 
projekt z tak zwanej „starej perspektywy 
finansowej” i  w związku z tym w dniu 17 
września (sobota) w godzinach 12-17 orga-
nizujemy Piknik na terenie oczyszczalni 
podsumowujący to wieloletnie przedsię-
wzięcie, na który serdecznie zapraszamy 
mieszkańców wraz z dziećmi.

tEkSt: PawEł tuRkot
PREzES zaRząDu Eko-BaBIcE

koREkta: PawEł BoHDzIEwIcz
kIERownIk jEDnoStkI REalIzującEj PRojEkt

zDjęcIE: BaRtłoMIEj waSIlEwSkI

Symboliczne otwarcie nowego budynku 
biurowego i odsłonięcie makiety oczyszczalni 
ścieków w dniu 24 czerwca 2016 r. Wstęgę 
przecinają dyr. Przemysław Grałek i dyr. 
katarzyna Harasiuk

uwaga babiccy przedsiębiorcy! 
komunikat ministerstwa rozwoju
Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CeiDG jest całkowicie bezpłatna.
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez 
siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. 
Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także 
wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim re-
jestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje 
stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach 
CEIDG czy też REGON.
MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. 
Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych 
rejestrów.

ŹRóDło: HttPS://PRoD.cEIDG.Gov.Pl/
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Pielgrzymowanie niejedno ma imię… Na 
zdjęciu wspomnienie z pielgrzymki na jasną 
Górę z 2007 r. od lewej stoją seniorzy z naszej 
gminy: ryszard kleczko, janina kuberska, 
Stanisław Lesisz (dziękujemy za dostarczenie 
fotografii), tadeusz dyszkowski.

Sierpień to dla wielu lu-
dzi czas pielgrzymowa-
nia na Jasną Górę w Czę-
stochowie. 5 sierpnia 
gościnna strażnica OSP 
z Borzęcina Dużego po-
witała uczestników 36. 
Warszawskiej Akademic-
kiej Pielgrzymki Metro-
politalnej. Większość 
pielgrzymów to ludzie 
młodzi, głównie studenci 
i uczniowie. W okresie od 
5 do 14 sierpnia mieli do 
pokonania pieszo drogę 
z Warszawy do Częstochowy. Specjalnie dla nich strażacy z OSP Borzecin Duży, przy-
gotowali w piątkowe popołudnie wodną kurtynę (tego dnia było bardzo gorąco), 
udostępnili toalety oraz przygotowali smaczną i pożywną grochówkę. Wg szacunków 
strażaków strażnicę odwiedziło ok. 3000 pielgrzymów.

tEkSt: Pk

Pielgrzymi 
w oSP Borzęcin duży
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PozIoMo
2.  obowiązkowa dla wszystkich 

sześciolatków
4. tematyka książek Lema
7.  osoba posiadająca zdolności 

przewidywania przyszłości
10. będzie harcerzem
11. stacjonata lub mur na parkurze 
13. plądrowanie, buszowanie
15. przyucza się w firmie
17.  … Woodstock, w tym roku odbył się 

po raz 22.
18. prasa periodyczna
19. listopadowe lub warszawskie
20.  odbywają się m.in. na Scenie Letniej 

w Starych Babicach 
21. dobre wychowanie 

PIonowo
1. Helsińska … Praw Człowieka
3. część fortepianu lub laptopa
5.  budynek przy górskim szlaku 

turystycznym
6. działanie podjęte w jakimś celu
8. kalorie pod kontrolą
9. jej symbolem jest kaganek
12. niejedno w rodzinnym albumie
14. chronologiczny zapis wydarzeń
16. rodzaj słownika
17. część drzewa
20. trzeba go dosiąśćHaSło

Hasło prosimy przesłać na adres: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl lub na adres urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. rynek 32 z dopiskiem „krzy-
żówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne Gminy. Hasło z krzyżówki Nr 15: AHoj WAkACyjNA PrZyGodo. 
Nagrody otrzymują: Andrzej Szczepanowski, Agnieszka Stecka. Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. rynek 32, pok. 30.
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O tym, jak rozwija się ta inicjatywa, jakie 
są plany i dlaczego muszą się udać, mówi 
Ania Warzycha-Druzd, prezes nowo po-
wstałej Fundacji Nasze Szczęścia, prowa-
dzącej starobabicki Klub Mam. 

Ruszacie na podbój Starych 
Babic?
Jak najbardziej. Zaczęłyśmy działać 
w styczniu tego roku i przez ten czas 
udało nam się zorganizować sporo zajęć 
i poznać potrzeby rodzin w naszej oko-
licy. Frekwencja pokazuje, że pomysł jest 
trafiony, tym bardziej, że gołym okiem 
widać, iż nasza okolica to raj dla rodzin 
z małymi dziećmi.

kto przychodzi do klubu?
Przychodzą głównie mamy z maluchami - 
takimi około roku, dwóch latek, te dzieci 
bowiem nie korzystają jeszcze z oferty 
przedszkoli, ale już potrzebują spędzać 
czas wśród rówieśników. A ich rodzice 
- również poszukują dla siebie takiego 
miejsca – odskoczni od codzienności - 
gdzie mogą przyjść ze swoją pociechą, 
spędzić miło czas, a także poczuć się czę-
ścią lokalnej społeczności. 

jakie zajęcia organizujecie?
Po pierwsze: bezpłatna świetlica dla mam 
z dziećmi. Spotykamy się bez zapisów we 
wtorki w godzinach 11.00-13.00, Klub 
wtedy tętni życiem i każda nowa twarz jest 
mile widziana. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się Gordonki - zajęcia umuzykal-
niające dla dzieci 0-3 lata, mamy już dwie 
grupy wiekowe i zamierzamy kontynu-
ować je od września. Dla nieco starszych 
maluchów od 1,5 roczku stworzyłyśmy 
zajęcia ogólnorozwojowe – Hopsanki.
Raz w miesiącu w sobotnie przedpołu-
dnie organizujemy warsztaty twórczego 
budowania z klocków LEGO.
Ponieważ dbamy o naszą kondycję fi-
zyczną, uruchomiłyśmy projekt Aktywna 
Mama i w każdy czwartek o godz. 18:00 
z trenerką personalną Agnieszką Mar-
kiewicz w pocie czoła ćwiczymy razem 
z naszymi pociechami. 

Widujemy się też w Klubie przy wielu 
innych okazjach, np. gdy zapraszamy lo-
kalne mamy na tematyczne pogadanki. 
Nasze klubowiczki to przecież utalen-
towane mamy, które potrafią świetnie 
łączyć macierzyństwo z innymi aktywno-
ściami. Było już np. spotkanie z mamą-
-dietetykiem, gdzie uczyłyśmy się jak roz-
szerzać dietę naszych dzieci; spotkanie 
z mamą-terapeutką integracji sensorycz-
nej, gdzie uczyłyśmy się jak prawidłowo 
stymulować zmysły naszych pociech. 
Regularnie wspiera nas też swoją wie-
dzą mama-doradca laktacyjny i położna, 
mama-prawniczka i mama-psycholożka. 
Poruszamy też trudne tematy z dziedziny 
psychologii i wychowania dziecka, za-
praszamy na warsztaty znaną i cenioną 
psycholog dziecięcą Agnieszkę Stein oraz 
Justynę Wichot z Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę.

jakie plany na przyszłość?
Będzie się działo! Już we wrześniu or-
ganizujemy długo wyczekiwaną pierw-
szą wyprzedaż garażową. Zaraz za nią 
planujemy ruszyć z projektem Strefa 
Taty, zaprosimy tatusiów z dziećmi, 
a mamusie będą mogły w tym czasie 
trochę odpocząć. Od października za-
chęcamy do udziału w Szkole dla Rodzi-
ców w formie cotygodniowych spotkań 
z pedagogiem i psychologiem, poznamy 
techniki wychowawcze ułatwiające ko-

munikację z dziećmi. Już od dawna my-
ślałyśmy o tych zajęciach, ale niestety 
mocno ograniczają nas kwestie finan-
sowe, dlatego naszym priorytetem na 
najbliższy czas jest przygotowanie pro-
jektu – wniosku o wsparcie finansowe 
naszej gminy.

Stąd pomysł aby założyć 
fundację?
Dokładnie tak. Wiemy, że razem możemy 
więcej, dlatego z  kilkoma aktywnymi 
klubowiczkami założyłyśmy Fundację 
Nasze Szczęścia – organizację użytecz-
ności publicznej, która da nam możli-
wość współpracy z gminą i innymi jed-
nostkami państwowymi. Jak możemy 
przeczytać w statucie fundacji, naszym 
celem jest wszechstronna pomoc rodzi-
nie. Będziemy się starać o  pieniądze, 
które pozwolą nam się rozwijać i wcielać 
w życie nasze pomysły. Poczyniłyśmy już 
pierwsze rozmowy z Panem Wójtem w tej 
sprawie i jesteśmy dobrej myśli.

Gdzie można się dowiedzieć, co 
się dzieje w klubie Mam?
Zapraszamy na Facebooka, na profil 
„Mamy gminy Stare Babice” a także na 
stronę www.klubmamstarebabice.pl. 
Mamy nadzieję, że zarazimy innych na-
szą pasją. Zapraszamy!

tEkSt / foto: kaRIna GRyGIElSka

Mamy klub!
W Zielonkach Parceli przy ulicy Południowej 71A już od blisko ośmiu miesięcy z powo-
dzeniem funkcjonuje klub mam Gminy Stare Babice. Na warsztaty i zajęcia dla rodziców 
z dziećmi przychodzi tam coraz więcej osób. 
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Discopolowanie z Polo tV 2016
Na Polanę dwóch Stawów w Zielonkach po raz kolejny przybyły tłumy widzów spragnio-
nych dobrej zabawy i muzyki disco polo. trzeba przyznać, że impreza, która odbywa się  
w ramach ogólnopolskiej trasy discopolowanie z Polo tV, przyciąga coraz więcej osób. 

W tym roku Discpolowanie odbyło się 15 sierpnia. Zabawa 
rozpoczęła się o godz. 17:00 i trwała do późnych godzin wie-
czornych. Na scenie pojawili się znani wszystkim fanom disco 
polo: Calibra, Imperium, Play Boys oraz Power Play. Odbył się 
również konkurs talentów, w którym wystąpił zespół The Lo-
vers. Na polanie tłumy śpiewały i tańczyły do swoich ulubio-
nych piosenek.

Atrakcje czekały także na najmłodszych uczestników im-
prezy, na polanie rozstawione były dmuchańce i zabawy dla 
dzieci. Wszyscy mogli również skosztować potraw z grilla i po-
biesiadować ze znajomymi. Nawet chwilowy deszcz nie prze-
gonił nikogo, chwile po nim wszyscy robili sobie zdjęcia z po-
dwójną tęczą, która ukazała się nad sceną.

tEkSt: Mf

foto: wP
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Światowe Dni Młodzieży 2016 
w Starych Babicach 

20 lipca, dzień jak co dzień, ale nie dla 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sta-
rych Babicach. Zbliżały się dni, w któ-
rych młodzież z całego świata miała oka-
zję spotkać się z Papieżem Franciszkiem. 
My -wolontariusze z pomocą parafii mie-
liśmy zaopiekować się gośćmi z księstwa 
Monako położonego nad Morzem Śród-
ziemnym. Zwarci i gotowi czekaliśmy 
z niecierpliwością na ich przybycie już od 
godziny 16:00. Kiedy przyjechał pod Dom 
Parafialny „Arka” autokar wraz z Mona-
kijczykami, przywitaliśmy ich gorąco. 
Potem przeszliśmy do ważnych spraw: 
przedstawienia im osób, do których mo-
gli się zwracać w razie problemów, przy-
dzielenia domów na okres pobytu w Sta-
rych Babicach oraz przedstawienia im 
rodzin, które miały gościć pielgrzymów 
z Monako. Nasi goście szybko udali się do 
miejsc swojego tymczasowego zamiesz-
kania, ponieważ byli bardzo zmęczeni 
długą podróżą. Następny dzień zaczęli-
śmy od mszy z udziałem księży z naszej 
parafii oraz arcybiskupa Bernarda Bar-
siego wraz z księżmi z Monako. Msza 
odprawiana była w dwóch językach: pol-
skim oraz francuskim. Po mszy wsiedli-
śmy do autokaru, który zawiózł nas na 
warszawską starówkę. Zwiedziliśmy  ka-
tedrę św. Jana Chrzciciela, przeszliśmy 
zabytkowymi uliczkami, obejrzeliśmy ry-

nek i Pomnik Warszawskiej Syrenki oraz 
trójkątny plac Kanonii wraz z dzwonem. 
Do zwiedzania mieliśmy sporo zabytków 
oraz pomników, ale grafik był dość na-
pięty. Wieczorem odbył się ostatni punkt 
dnia czwartkowego, mianowicie koncert 
na placu Piłsudskiego. Szybko mijały nam 
kolejne dni. Nasi goście odwiedzili m.in. 
Żelazową Wolę, Niepokalanów, w Ożaro-
wie Mazowieckim uczestniczyli we mszy. 
Zwiedzili również muzeum ks. Jerzego 
Popiełuszki, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Świątynię Opatrzności Bo-
żej. Wszyscy razem uczestniczyliśmy też 
w warszawskim uwielbieniu przy tejże 
świątyni. Jednym z ważniejszych punk-
tów w naszym harmonogramie było uro-
czyste nabożeństwo z okazji święta św. 
Kingi 22 lipca, które odbyło się w naszej 
parafii o godz. 21:00. Prowadzone było 
w trzech językach: polskim, francuskim 
oraz po części w języku łacińskim. Na 
tymże nabożeństwie odbyło się poświę-
cenie ognia przez arcybiskupa z Monako. 
Cały pobyt gości z Monako zwieńczyła 
msza odpustowa o godz. 11:30 w naszym 
kościele wraz z błogosławieństwem arcy-
biskupa Bernarda i podziękowaniem dla 
wszystkich za przyjęcie. Potem odbyła 
się kolacja oraz zabawa w hotelu Splen-
dor i namalowanie przez Monakijczy-
ków na murze prowadzącym z kościoła 

do parku malowideł z różnymi hasłami 
związanymi ze Światowymi Dniami Mło-
dzieży. 25 lipca nasi goście wyjechali do 
Krakowa, gdzie spotkaliśmy się jeszcze 
kilkakrotnie.

tEkSt: kRzySztof kowalSkI

foto: ŚDM StaRE BaBIcE

w parafii Blizne

W dniach 19-25 lipca mieszkańcy Bli-
znego Jasińskiego i okolic gościli pielgrzy-
mów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Parafię Objawienia Pańskiego odwiedziło 25 
młodych ludzi mieszkających w Dubaju, ale 
różnych narodowości. Od samego początku 
zaprzyjaźnili się z księżmi, polskimi wolon-
tariuszami, a także rodzinami, które zapew-
niały im noclegi. Przez cały pobyt pielgrzymi 
zarażali swoim entuzjazmem, byli otwarci 
i energiczni. Wspólnie z wolontariuszami 
przemierzali Warszawę, grali w piłkę i tań-
czyli zumbę na boisku. Wolontariusze, któ-
rzy organizowali im posiłki, atrakcje oraz 
zwiedzanie, wiele zyskali mogąc gościć tak 
otwartych i pełnych wiary młodych ludzi. Z 
całą pewnością nowym doświadczeniem dla  
niewielkiej parafii było gościć cząstkę wiel-
kiego świata. W przedostatni dzień pobytu 
wszyscy razem bawili się na pikniku para-
fialnym, podczas którego podziękowaniom 
nie było końca. Nie zabrakło wzruszeń, łez 
szczęścia, a także żalu, że goście już wy-
jeżdżają. Piknik został uwieńczony wspól-
nym zatańczeniem poloneza. Z całą pew-
nością ten wyjątkowy tydzień był czasem 
doświadczenia obecności Boga w drugim 
człowieku. Mimo, że goście już wyruszyli 
do Krakowa, jednak na zawsze pozostaną 
w sercach parafian.

tEkSt: ola PERkowSka
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dziś tworzymy historię Sn1923aXl
25 września spotkamy się na cmentarzu wojennym, aby 

uczcić bohaterów – obrońców Radiostacji Babice. Pamiętajmy, 
że żołnierze z III batalionu 26 pułku piechoty nie znaleźli się 
w Babicach przypadkiem. Bronili oni największej instalacji ra-
diotechnicznej II RP, naszego „telefonu” na świat. Wydarzenia 
tamtych dni są jednym z dwóch epizodów w Warszawie nazy-
wanych „Warszawskimi Termopilami”.

W tym roku data 25 września będzie wyjątkowa i otworzy 
nowy rozdział w historii naszej gminy. 93 lata po uruchomie-
niu Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej 
i 77 lat po jej bohaterskiej obronie, sygnał radiowy w postaci 
kropek i kresek znów popłynie z Babic w eter. 

Wspólnie z Warszawskim Klubem Łączności Ligi Obrony 
Kraju SP5KAB nasze stowarzyszenie uruchamia okoliczno-
ściową radiostację krótkofalową, która będzie nadawała przez 
cały miesiąc (25.09-25.10). Znak wywoławczy radiostacji to 
Sn1923aXL. SN to symbol radiostacji okolicznościowych, 1923 
to rok uruchomienia Radiostacji Babice a AXL to jej sygnał wy-
woławczy. Każdy łącznościowiec na świecie, który odbierze nasz 
sygnał dostanie specjalny dyplom. Już we wrześniu Stare Ba-
bice będą słyszane na całym globie. Nadawanie rozpoczniemy 
po uroczystościach na cmentarzu wojennym. Dzięki uprzejmo-
ści władz możemy zaprosić do naszego namiotu ustawionego 
przed Urzędem Gminy Stare Babice. Na miejscu będą mogli 
państwo porozmawiać nie tylko ze specjalistami od łączności 
krótkofalowej. Zobaczą państwo również eksperymenty stra-
tosferyczne Politechniki Warszawskiej, umundurowanie żoł-
nierza polskiego z 1939 roku, niepublikowane nigdy wcześniej 
zdjęcia Radiostacji Babice. Z radością o wszystkim opowiemy. 
Zapraszamy całe rodziny.

Stare Babice wyróżniają się na tle innych gmin właśnie dzięki 
swojej historii, a historia Babic to historia rozwoju łączności. To 
właśnie u nas stała najsilniejsza w Europie i druga pod względem 
wielkości na świecie Radiostacja Transatlantycka. Naszym zdaniem 
oraz zdaniem co najmniej piętnastu zaprzyjaźnionych z nami sto-
warzyszeń i fundacji, nie da się rozwijać naszej gminy z pominię-
ciem pamięci po Radiostacji. Od kilku lat z wielkim uznaniem pa-
trzę na działania samorządu. Wydanie książki „Transatlantycka 
Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach”, dwa pomniki 
(jeden przed urzędem gminy drugi obok ronda w Babicach No-
wych), strategia rozwoju gminy, uroczystości patriotyczne oraz 

wielokrotne wspólne konsultacje i posiedzenia udowadniają, że 
Gmina Stare Babice jest na dobrej drodze. Wspólnie musimy sku-
pić rozwój naszej gminy wokół tego, co ją wyróżnia. Niech pa-
mięć o Radiostacji stanie się iskrą do animacji całego nurtu kul-
tury w naszej gminie. Podam tylko kilka przykładów, a jest ich 
tysiąckrotnie więcej. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Polskim Ra-
diu, własne audycje radiowe, klub modelarski, koło radiotechni-
ków, zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi w tym inżynierią, 
współpraca z Kołem Astronautycznym Politechniki Warszaw-
skiej, zorganizowane wycieczki do radiostacji w Gliwicach, w Na-
uen (Niemcy), w Grimeton (Szwecja), izba pamięci (muzeum), 
zbieranie pamiątek, publikacja książek, zwiedzanie giełdy papie-
rów wartościowych w Warszawie, zainteresowanie najmłodszych 
marynistyką, zwiedzanie okrętów Marynarki Wojennej RP, lekcje 
historii, rozbudowanie bazy turystycznej, kształtowanie postaw 
obywatelskich, nauka poprzez zabawę. Jest to tylko kilka luźno 
rzuconych haseł, ale każde z nich bezpośrednio łączy się z opo-
wieścią o Radiostacji Babice!

Dziedzictwo naszych przodków nie może zostać zapomniane 
i nie może pójść na marne. To my dzisiaj swoją postawą i ciężką 
pracą musimy codziennie udowadniać, że pamiętamy bohaterów. 
Pamięć to nie tylko wspomnienia to również przyszłość i rozwój. 
Przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. Czy my zostawimy im 
coś na miarę tego, co sami otrzymaliśmy? Czerpmy z przeszło-
ści, aby budować przyszłość i nie zatracić swojej tożsamości.

Słowa redaktorów Telewizji Polskiej utwierdzają nas w prze-
konaniu, że jest to jedyny i właściwy kierunek: „Nie ma dla nas 
piękniejszej sytuacji, niż takie właśnie jak tutaj obserwujemy, 
nagromadzenie i nagłe wyzwolenie niezwykłej energii spo-
łecznej. Ludzie z różnych środowisk, skrzyknęli się w obronie 
swojej historycznej przestrzeni. Tej ze starych rodzinnych fo-
tografii i domowych przekazów. Warci są każdego wsparcia, 
by kolejne pokolenie mieszkańców tej okolicy mogło wzrastać 
w tym magicznym klimacie. Tak, jakby maszty Radiostacji Ba-
bice ciągle rysowały się na tle nieba, a nadajniki mruczały swą 
międzykontynentalną mową.”

jaRoSław cHRaPEk

PREzES StowaRzySzEnIa

PaRk kultuRowy tRanSatlantycka RaDIotElEGRafIczna 

cEntRala naDawcza
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Strona Sceny Letniej
kultura

na pełnym morzu z Mrożkiem 
Na deskach sceny letniej po raz kolejny wystąpili aktorzy Teatru Wodzisławskiej Ulicy.  

16 lipca zaprezentowali adaptację sztuki Sławomira Mrożka pt. Na pełnym morzu w reżyserii Do-
roty Nowak. Tekst sztuki Sławomira Mrożka jest zawsze aktualny - śmiejemy się z ludożerczych 
zamiarów bohaterów oraz z inicjatywy, jaką przejawiają w chronieniu własnej skóry. Przestaje 
nam być wesoło, kiedy zdajemy sobie sprawę, że w życiu codziennie jesteśmy  albo „ludożer-
cami”, albo ich ofiarami - ktoś chce nas wykorzystać, a my się przed tym bronimy. Na tym po-
lega ponadczasowość tego tekstu, a aktorzy Teatru Wodzisławskiej Ulicy: Przemysław Janetta, 
Marek Maźnio, Tomasz Prudel oraz Marcin Milej świetnie to oddali.

72. rocznica Powstania warszawskiego 
31 lipca wspólnie wspominaliśmy czasy Warszawy przedwo-

jennej, tej z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego. Na sce-
nie letniej w parku w Starych Babicach wystąpili: Kapela Praska 
oraz Chór Kameralny Modo Maiorum. Okazją do koncertu była 
72. rocznica Powstania Warszawskiego. Mimo deszczowej pogody 
przybyło bardzo wielu słuchaczy, którzy owacjami na stojąco na-
grodzili występ. Wyjątkowa oprawa i atmosfera koncertu sprawiła, 
że razem uczciliśmy ten dzień.

Po włosku w babickim parku
12 sierpnia na babickiej scenie letniej odbył się iście włoski wieczór. Licznie przybyli go-

ście mogli posłuchać najbardziej znanych włoskich przebojów takich artystów jak m.in. Al-
bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, Drupi, Marco Antonelli i śpiewać je wraz z duetem 
Con Passione. Wokaliści rozruszali publiczność. Na koniec każdy mógł skosztować pysznej 
włoskiej pizzy, którą zasponsorowała babicka, ale typowo włoska pizzeria Ristorante da Santi.

teatr Pinokio dla dzieci 
w babickim parku

W  niedzielę, 14 sierpnia o  godz. 
13:00, widownię babickiej sceny letniej 
zapełnili najmłodsi. Dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchały przed-
stawień Przepowiednie staruszki oraz Kłamstwa kozy w wykonaniu teatru 
kukiełkowego Pinokio. Pogoda jak zwykle dopisała, było dużo śmiechu 
i zabawy. Po przedstawieniu spacer po babickim parku, lody w pobliskiej 
cukierni i niedziela udana!

Pożeglowali z babicką sceną letnią…
20 sierpnia o godz. 17:00 ze sceny letniej w parku w Starych Babicach usły-

szeliśmy gromkie: Ahoj! 
Do wspólnej zabawy i śpiewu zachęcali zebraną publiczność Sylwester Kar-

nafel i Maksymilian Wosk z zespołu Kochankowie Sally Brown. Artyści wyko-
nali wiele popularnych szant oraz pieśni żeglarskich, doskonale znanych publicz-
ności. Koncert bardzo spodobał się zebranym, artyści wykonali również kilka 
utworów na „bis”. Żal pozostał jedynie po „hiszpańskich dziewczynach”, z któ-
rymi trzeba się pożegnać…

tEkSt/foto: Mf, Pk
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co słychać u seniorów?

Święto Policji w Starych Babicach

Starobabicki uniwersytet III Wieku zakończył drugi rok działalności.  
27 września 2016 r. początek nowego roku akademickiego.  
Zapraszamy nowych słuchaczy.

Lipiec 2016 r. nie był dla policjantów z mazowsza łatwym miesiącem: szczyt NAto w Warszawie, 
czy przygotowania do Światowych dni młodzieży spowodowały, że musieli być w ciągłej 
gotowości. jednak 20 lipca, kiedy uroczyście obchodzono Święto Policji, na chwilę odetchnęli.

Czerwiec to czas zakończenia roku szkol-
nego i akademickiego. W naszym Staroba-
bickim Uniwersytecie III Wieku także za-
kończyliśmy drugi rok działalności. Wszyscy 
studenci zaliczyli z wyróżnieniem, bogatsi 
w nową wiedzą i doświadczenia. Udało nam 
się poszerzyć gamę zajęć o wyjazdy do kina, 
teatru oraz spotkania integracyjne. Pod-
stawową wiedzę zgłębialiśmy podczas wy-
kładów o bardzo różnorodnej tematyce. 
Najpierw wędrowaliśmy poprzez świat do-
wiadując się więcej o kulturze Chin, Indii i Ja-
ponii. Kolejne nasze wykłady były realizo-
wane w ramach cyklu „Od Siemowita II do 
księdza Jana Twardowskiego! Starobabic-

kie opowieści historyczne” organizowane 
przez Fundację Hereditas, a finansowane 
przez Gminę Stare Babice. Wykładowca, 
Pani Ewa Andrzejewska, przeprowadziła nas 
przez zaproponowaną tematykę. Poznaliśmy 
już sławne kobiety i mężczyzn związanych 
z naszą gminą, a także poszerzyliśmy wie-
dzę o księdzu Kurowskim i Henryku Sien-
kiewiczu. Jedną z nowości był także udział 
naszych studentów wraz z uczniami szkoły 
w Borzęcinie Dużym w grze miejskiej po 
Parku Rydza Śmigłego. Wspólnie z Klubem 
Seniora z Babic zwiedziliśmy wystawę „Ti-
tanic” w Pałacu Kultury, poznając historie 
ludzkiego życia zakończonego na rejsie ma-

rzeń. Ostatnie tegoroczne spotkanie odbyło 
się na Polanie w Lipkowie, ponieważ tam 
też zaczynaliśmy nasz Rok Akademicki. Po 
udziale w ponad 25 wydarzeniach nadszedł 
czas zasłużonych wakacji. 

Spotykamy się ponownie już 27 wrze-
śnia na kolejnym wykładzie pt. „Najpięk-
niejsze kościoły i kapliczki przydrożne 
Gminy Stare Babice”. Zapraszamy do 
naszego grona kolejne osoby. Wystarczy 
tylko wyjść z domu i dołączyć do naszej 
studenckiej braci. Wykłady odbywają się 
zwykle we wtorki po południu. Tu każdy 
znajdzie dla siebie coś ciekawego. 

aGnIESzka MatuSzEwSka

O godz. 13.00 przed budynkiem Ko-
mendy Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 

w Starych Babicach odbył się uroczysty 
apel z okazji 97. rocznicy powołania Poli-
cji. Była to również okazja aby nagrodzić 
i wyróżnić funkcjonariuszy za zaangażo-
wanie w wykonywanie swoich obowiąz-
ków służbowych. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: Zastępca Komendanta Sto-
łecznego Policji młodszy inspektor Hu-
bert Kowalczewski, Starosta Warszaw-

ski Zachodni Jan Żychliński, Komendant 
Powiatowy Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego podinspektor To-
masz Szachowski oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, służb i instytu-
cji współpracujących z komendą oraz ro-
dziny policjantów. Gminę Stare Babice re-
prezentował zastępca wójta Marcin Zając.

oPRac./foto: Pk

Zespół Musicisti Basso Lazio (MBL) 
przyjechał do naszej gminy z włoskiego 
Lazio. Założony został w 1999 roku przez 
piosenkarza i badacza muzyki ludowej Be-
nedetto Vecchio, który poprzez powrót do 
miejscowej tradycji muzycznej chce przy-
bliżać słuchaczom kulturę włoskiego folku.

Koncerty MBL to ciekawa podróż, 
która prowadzi słuchaczy przez tra-
dycyjne, folkowe dźwięki m.in. dudy 
zmieszane z nowoczesnymi tematami 
muzycznymi.  Całości dopełnia regio-
nalny taniec w wykonaniu uroczej człon-
kini zespołu. Niedzielny koncert przy-

padł do gustu babickim słuchaczom. 
Niejednokrotnie można było usłyszeć 
niech żałują Ci, którzy nie przyszli. Ar-
tyści zostali nagrodzeni brawami oraz 
kwiatami.

tEkSt: Mf

foto: aSzt

włosi zaśpiewali 
Skocznie, wesoło, z włoskim temperamentem - tak bawili 
się w niedzielne południe 7 sierpnia przybyli na koncert 
włoskiej grupy musicisti Basso Lazio mieszkańcy gminy.
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Stare Babice 
BMX challenge 2016 
za nami!

każdy mieszkaniec 
powinien 
to wiedzieć!
W oSP Borzęcin duży i Stare Babice znajduje 
się defibrylator, z którego należy korzystać 
w nagłych przypadkach. każdy mieszkaniec 
naszej gminy powinien zapoznać się z tą 
informacją, aby wiedzieć jak wygląda 
procedura użycia urządzenia. 

Zawody z  cyklu BMX 
Challenge odbyły się 23 lipca 
w skateparku w Borzęcinie 
Dużym. Częścią organiza-
cyjną zajął się GOSiR Stare 
Babice przy wsparciu Gminy 
Stare Babice oraz Partnerów. 
Łączna pula nagród wyno-
siła 3000 zł, więc było o co 
walczyć! Zawodnicy starto-
wali w 2 kategoriach: Amator 
oraz Pro. Wyróżniono rów-
nież grupę najmłodszych 
uczestników, wśród których 
znalazł się nawet siedmiola-
tek! W kategorii Pro bezkonkurencyjny okazał się debiutu-
jący w zawodach Piotr Leszczyński, który zwyciężył również 
w kategorii Best Trick (polegającej na wykonaniu ewolucji na 
rowerze najwyżej ocenionej przez sędziów). Kolejne miejsca 
w kategorii Pro zajęli: Stanisław Gońda i Marcin Szumiel. W ka-
tegorii Amator zwyciężył Maks Płuciennik, drugi był Adrian 
Nawolski, trzeci - Konrad Mańkowski. Dla pięciu najmłod-
szych uczestników przewidziano nagrody specjalne i trzeba 
przyznać, że bez kompleksów wzięli udział w prawdopodob-
nie swoich pierwszych zawodach! BMX Challenge w Borzęci-
nie Dużym zdobywa coraz większą popularność, w tym roku 
przyjechali zawodnicy z różnych miejsc Polski (m.in. ze Ślą-
ska). Wszyscy wysoko oceniali poziom przygotowania zawo-
dów oraz zapowiedzieli przyjazd w przyszłym roku.

oPRac./foto: Pk

Na ogrodzeniu 
strażnicy OSP w Bo-
rzęcinie Dużym wisi 
tablica informująca 
o tym, że w straży 
znajduje się AED 
(Automated Exter-
nal Defibrillator). 
Jeżeli w  okolicy 
jest osoba poszko-
dowana, nie od-
dycha lub jest nie-
przytomna, należy 
zadzwonić na tele-
fon alarmowy 998 
lub 112 i poinformować dyspozytora, że w straży jest AED. Dys-
pozytor włącza automatycznie alarm w straży pożarnej, po około 
minucie w obu jednostkach (w Borzęcinie Dużym i Starych Babi-
cach) stawia się przeszkolony strażak i niezwłocznie podejmuje 
akcję reanimacyjną, czyli po około 2 minutach od alarmu. Przy-
pominam, że użycie defibrylatora w ciągu 5 minut powoduje, że 
przeżycie osoby poszkodowanej wzrasta nawet do 75 %! Obsługa 
AED jest dziecinnie prosta tym bardziej, że urządzenie samo in-
struuje nas co mamy robić. 

PREzES oSP BoRzęcIn DuŻy 

RatownIk MEDyczny PawEł MajcHRzak 

udało się, mamy nowych strażaków!
Po wspólnych działaniach prewencyjnych, mających na 

celu pozyskanie nowych członków straży pożarnej, do OSP 
w Borzęcinie Dużym wstąpiło 15-tu nowych strażaków, dzięki 
czemu powstały drużyny młodzieżowe męska oraz żeńska! Za-
rząd straży jest niezmiernie wdzięczny za współpracę z Gazetą 
Babicką oraz gimnazjum w Koczargach Starych. Jest to nasz 
ogromny, wspólny sukces, który już przekłada się na bezpie-
czeństwo mieszkańców, ponieważ prócz młodzieży pozyska-
liśmy kilka osób dorosłych chcących nieść bezinteresowną po-
moc. Zapraszamy nowych strażaków na spotkania w każdy 
piątek o godz. 17:00 do strażnicy OSP Borzęcin Duży. 

PREzES oSP BoRzęcIn DuŻy

RatownIk MEDyczny PawEł MajcHRzak 

użycie tego niepozornego urządzenia zwiększa 
szansę przeżycia osoby poszkodowanej nawet 
do 75 %
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Piotr Paziński, nauczyciel WF z babickiej szkoły oraz trener babickiej sekcji ta-
ekwondo, przegrał z Miladem Beigim Harcheganim z Azerbejdżanu w walce o brą-
zowy medal i został sklasyfikowany na 5. miejscu w kategorii do 80 kg. Dzięki wy-
granej w repasażach z Niemcem Tahirem Guelecem, Polak  mógł stanąć do walki 
o brązowy medal. Walka z Azerem zakończyła się przy stanie 12:0 dla Harchega-
niego. Brązowy medal w tej kategorii zdobył Oussama Oueslati z Tunezji, a złoto 
wywalczył Cheick Cisse z Wybrzeża Kości Słoniowej. Gratulujemy Panu Piotrowi 
kwalifikacji, występu na Igrzyskach, życzymy dalszych sukcesów i przypominany: 
przegrać na Igrzyskach Olimpijskich, to tak jakby wygrać przygodę życia!

tEkSt: Pk

foto: PIotR PazIŃSkI

Po raz szósty biegacze m.in. z Polski, 
Belgi, Białorusi, Francji, Kenii, Włoch 
i Ukrainy stanęli na starcie Półmaratonu 
im. Janusza Kusocińskiego, aby pokonać 
dystans 21 097,5 m na trasie prowadzącej 
z Błonia do Borzęcina Dużego. W tym roku 
zarejestrowało się ponad 700 uczestników, 
którzy w ten sposób postanowili przypo-
mnieć sylwetkę i dokonania Janusza Ku-
socińskiego, złotego medalisty z Igrzysk 
Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. Na 
trasie biegu czekały na zawodników liczne 
atrakcje, m.in. kurtyny wodne, 3 punkty 
żywieniowe, (5, 10 i 15 km) czy lotna pre-
mia „Zmierz się z Kusocińskim” pomiędzy 

14 a 17 kilometrem trasy. Wszyscy, którzy 
ukończyli bieg,  otrzymali pamiątkowe 
medale. Zdobywcy miejsc I – III w klasy-
fikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz 
zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wie-
kowej otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Dodatkowo organizator przyznał nagrody 
pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 
pierwszych kobiet (w kategorii OPEN) 
w wysokości 1500zł (1. miejsce), 1000zł (2. 
miejsce), 500zł (3. trzecie miejsce).

Tegoroczna edycja przebiegła pod 
znakiem bicia rekordów. Najszybszy 
mężczyzna - Rop Abel Kibet z Kenii, po-
konał trasę w czasie 1 godz. 6 min. 14 

sek., co jest najlepszym czasem w histo-
rii tego biegu. Chwilę po nim przekro-
czył linię mety Kimaiyo Hillary Kiptum 
Miyo, również reprezentujący Kenię. 
Przebiegł on trasę półmaratonu w cza-
sie 1 godz. 6 minut  46 sek. Jako trzeci 
na metę wbiegł zawodnik pochodzący 
z Ukrainy, ale reprezentujący Polskę – 
Andrii Starzchynski. Czas jego biegu: 1 
godz. 10 min. 2 sek. Kategorie kobiecą 
także zdominowały Kenijki: jako pierw-
sza trasę pokonała Margaret Wama-
hinga Muhigi, następna była Christine 
Moraa Oigo. Trzecią kobietą na mecie 
była Agnieszka Kowalczyk.

tEkSt/ foto: Pk

Igrzyska olimpijskie Rio 2016: 
Piotr Paziński 

6. Edycja Półmaratonu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
im. janusza kusocińskiego zakończona
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sport

Wójt Gminy Stare Babice
ogłasza rokowania

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Borzęcin Duży, stanowiącej działki 
o nr ew. 593/3 i 593/4 o łącznej powierzchni 0,1500 ha. Nieruchomość przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową . Działka zabudowana jest budynkiem przeznaczo-
nym do rozbiórki. Wartość budynku nie została uwzględniona w operacie szacunkowym.
 I przetarg odbył się w dniu 29.12.2015 r., II przetarg odbył się 8 czerwca 2016 r. Oba 
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 
Cena wywoławcza – 345 000,00 zł ( cena nie zawiera podatku VAT, który zostanie 
doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług we-
dług stawki 23%). Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach wraz z podatkiem 
VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku ban-
kowego Gminy Stare Babice.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych ‘’ Ro-
kowania sprzedaż Borzęcin Duży- działka nr 593/3 i 593/4” można składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, pokój nr 18, w terminie do dnia 26 października 
2016 r. do godz. 15.30. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Refe-
racie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, pokój nr 32.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot
2)  datę sporządzenia zgłoszenia
3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
Rokowania odbędą się 3 listopada 2016 roku, o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32. Na rokowania należy zgłosić się z dowodem osobistym.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpie-
czenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 5% wartości 
ceny wywoławczej tj. 17 250,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
zaliczki najpóźniej do dnia 26 października 2016 r. do godz. 15.30 na konto Gminy: WBS 
W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.
Zaliczka zostanie naliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy, Wójt może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo 
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Informacja telefoniczna pod 
numerem: 22- 722- 91- 39.

oGłoSzEnIE o RokowanIacH na SPRzEDaŻ nIERucHoMoŚcI

To pierwszy rok funkcjonowa-
nia naszego nowego parku w Sta-
rych Babicach. Jego oferta kultu-
ralno - sportowa jest bardzo bogata: 
od wydarzeń teatralnych i muzycz-
nych dla dorosłych, poprzez plene-
rowe teatrzyki dla dzieci, po zaję-
cia sportowe typu fitness. A oferta 
cały czas rośnie. Ostatnio dołączyły 
do niej zajęcia z jogi. W pięknej sce-

nerii babickiego parku mieszkańcy 
naszej gminy i okolic ćwiczyli w nie-
dzielne sierpniowe poranki pod pro-
fesjonalnym okiem trenerki Justyny 
Siemiątkowskiej. Program dostoso-
wany był do poziomu przybyłych 
uczestników. Ćwiczenia bardzo się 
podobały.

tEkSt: Mf

foto: aSzt

joga w babickim parku

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

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą 
składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia (publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy stare Babice przy ul. Rynek 32.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel: 22 730 80 26.

wykaz

Opis i położenie Babice Nowe
nieruchomość gruntowa  niezabudowana, ogrodzona,
położona przy ul. Ożarowskiej.
Kształt kompleksu prostokąt, teren płaski.

Powierzchnia działki w m2 2288 m²

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00059789/9

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 62/8, 62/15, 62/17

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zago-
spodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą 
Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.  część przedmiotowej nieruchomość przeznaczona jest 
pod usługi celu publicznego U1.
Dz. 62/8 i 62/17 z dostępem do ulicy, dz. 62/15 położona w głębi, zabudowana wiatą konstrukcji metalowej z murowaną 
przybudówką. Pod wiatą pozostały 2 zbiorniki metalowe o pojemności po 10 tyś. litrów każdy. Zbiorniki są zagłębione 
0,5-2,2 m pod powierzchnią, długość zbiorników ok. 5 m, posadowione na ławach żelbetowych, rok budowy stacji paliw 
1974. Zbiorniki nie spełniają obecnych norm oraz ze względów na wiek nie mogą być wykorzystane w dalszej eksploatacji. 
W tej sytuacji cały obiekt wraz z częścią podziemna przeznaczony jest do rozbiórki.

Cena nieruchomości w zł 605 000 zł netto
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informacje

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

wykaz

Opis i położenie Klaudyn
działka gruntowa  niezabudowana, 
położona przy ul. Estrady

Powierzchnia działki w m2 6000 m²

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00060541/9

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 844/37

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospoda-
rowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego 
Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. , przedmiotowa nieruchomość znajduje 
się na obszarze oznaczonym symbolem UP (przeznaczenie podstawowe usługowo-produkcyjne).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata

Wysokość czynszu Miesięczna stawka czynszu netto-4800  zł.
Czynsz będzie powiększony o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki, która w 2016 roku wynosi 23%.

Warunki zmiany wysokości czynszu Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Uwagi Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku niezbędnej przydatności 
działki na cele własne gminy.

wójt GMIny StaRE BaBIcE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁaSZa
ii USTny PRZeTaRG nieOGRaniCZOny

na SPRZeDaż  nieRUCHOMOŚCi  nieZaBUDOWaneJ
położonej w miejscowości  Janów

nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 324 o powierzchni 
0,0451 ha, położona na terenie przeznaczonym pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej
cena wywoławcza -  165 000,00 PLn netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej w przetargu, zostanie doliczony poda-
tek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena 
nieruchomości ustalono w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości 
przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty 
całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice.
 
Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2016 r. o godz. 1130  w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium naj-
później do dnia 21.09.2016 r. na konto Gminy: 
WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania prze-
targu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 
uczestnika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 
nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony 
przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod 
nr tel.: (22) 730-80-26.

wójt GMIny StaRE BaBIcE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁaSZa
ii USTny PRZeTaRG nieOGRaniCZOny

na SPRZeDaż  nieRUCHOMOŚCi  nieZaBUDOWaneJ
położonej w miejscowości  Janów

nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 361 o powierzchni 
0,0757 ha, położona na terenie przeznaczonym pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną
cena wywoławcza -  280 000,00 PLn netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej w przetargu, zostanie doliczony poda-
tek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena 
nieruchomości ustalono w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości 
przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty 
całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice.
 
Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2016 r. o godz. 1000  w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium naj-
później do dnia 21.09.2016 r. na konto Gminy: 
WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania prze-
targu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 
uczestnika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 
nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony prze-
targ.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod 
nr tel.: (22) 730-80-26.
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Zarząd Spółdzielni 

Handlowo – Usługowej 

W Starych Babicach 

 

wynajmie pomieszczenia 

 biurowe znajdujące się  

 w budynku Spółdzielni 

 przy ul. Rynek 11: 

 

∙ 14,5 m2 (2 pokoje) 

∙ 18,5 m2 (1 pokój) 
 

Szczegółowe informacje: 

Tel. (22) 722 90 09 

Tel. (22)722 90 23 
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ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

chcesz zareklamować się  
w Gazecie Babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com

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

Zadzwoń! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

Szukasz? Kostki brukowej, 
ziemi,  piachu,  kruszyw?

 
  

 www.           .org 
 

Zadzwoń! 512 640 420 
Ul. Warszawska 470, Zielonki Wieś 

 Dzieci od 4 roku życia 
 Kursy gimnazjalne i maturalne 
 Zajęcia indywidualne i grupowe 
 Konwersacje 

 
 Nowoczesne sale zajęciowe 
 Przyjazna atmosfera 
 Idealne warunki do nauki 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Angielski 
  włoski, niemiecki 

Zapraszamy do naszego biura! 
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 
biuro@rensei.pl 

ZADZWOŃ ! 
533 093 093 


