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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się telefonicznie do naszej 
Redakcji w dniach 4-15 czerwca 2018 roku

 dowolną tablicę posesyjną 
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 



MIEJSCE AKTYWNYCH KOBIET
Body Beat to nowy adres na mapie Starych Babic dla aktywnych 

pań, które chcą zadbać o swoją formę i relaksować się w miłym towa-
rzystwie. 

O potrzebie stworzenia w naszej okolicy takiego miejsca tylko dla 
kobiet rozmawiamy z Edytą Rosą-Haftaniuk, właścicielką studia fit-
ness, mieszczącego się przy ul. Kutrzeby 94 w Starych Babicach.

No to wyczarowała Pani u nas prawdzi-
wie kobiecą enklawę…

Body Beat. 

Body Beat

Każda z pań znajdzie tu odpowiednie zajęcia dla siebie?

Jaka forma ćwiczeń jest teraz najbardziej popularna?

A czy są zajęcia wzmacniające kręgosłup?

Działacie niczym trener personalny…
Body Beat.

Takie podejście przyciąga.

Wygląda na to, że Body Beat będzie mieć coraz liczniejsze grono fa-
nek.

Body Beat 

Zapraszamy serdecznie i na wyjazdy, i na codzienne treningi do stu
dia na rogu ulic Sienkiewicza i Kutrzeby w Starych Babicach. 

www.bodybeat.pl 

tekst: Karina Grygielska, foto: Body Beat



POMÓŻMY MARZENIE FOREMNIK
WRÓCIĆ DO SPRAWNOŚCI!

Mieszkańcy Starych Babic i okolic. Nasza 
koleżanka Marzena Dąbrowska (z domu Fo-
remnik) z ul. Wieruchowskiej uległa poważne-
mu wypadkowi i potrzebuje naszej pomocy. 
Liczy się każda złotówka, która pomoże jej wró-
cić do zdrowia. Bardzo prosimy o Waszą po-
moc finansową.

Marzena Dąbrowska (z domu Foremnik)

Do-
tychczasowe życie Marzeny zmienił wypadek.

Marzena w wy
niku wypadku doznała urazu wielonarządowe-
go. 

Stan zdrowia Marzeny ulega poprawie. Nie 
chodzi, ma zaburzenia mowy, pamięci i koncen-
tracji, ale widać poprawę w kontaktowaniu się 
z otoczeniem.

Marzena dzielnie walczy o powrót do 
zdrowia i sprawności, ale żeby to osiągnąć ko-
nieczna jest intensywna, specjalistyczna rehabi-
litacja neurologiczna, która jest bardzo koszto
wna. 

Pomóżmy Marze-
nie powrócić do zdrowia!!! Możesz pomóc wpła-
cając dowolną kwotę

37 1750 0012 0000 0000 2886 
8189

"DAROWIZNA MARZENA 

DĄBROWSKA (FOREMNIK)"
przekazując 1% podatku. 

Z całego serca dziękujemy Wszystkim 
Darczyńcom!



Zapisz się na biegi  dystanse dla każdego! Wygraj pamiątkowy medal! 
Odkryj Szaniec Kampinos!

Trzeci rok z rzędu w Izabelinie w czerwcu odbędzie się AliRun - bieg, 
który zachęca do bliższego poznania osoby pierwszego Proboszcza Parafii 
św. Franciszka z Asyżu - ks. Aleksandra Fedorowicza.

"Dziękując za niepodległość

"Przyjaciele Alego"

Dzieci zapraszamy do udziału 
w biegach na krótszych dystansach wg. kategorii wiekowych. 

"Szaniec Kampinos".

www.przyjacielealego.pl/alirun

Ks. Aleksander Fedorowicz

"Przyjaciele Alego", ks. dr. Ludwik 
Nowakowski

Wszystko to sprzyja rozwojowi kultu ks. Aleksandra Fedorowi-
cza o którego beatyfikację modlą się wierni.

ks. dr Jerzy Jastrzębski. 16 czerwca 2018 r. (sobota)
 10.00 

 12:00
12.15-14.00

14.00-14.30

16.00-17.30

W trakcie Pikniku Rodzinnego zaplanowano wiele rodzinnych atrak-
cji 

Niewątpliwą atrakcją będzie także gra terenowa "Szaniec Kampinos".
Krzysztof Koryt-

ko,
 Od godz. 16.00 na skraju lasu grać będzie "Ar

ka Noego"!

 Piknik Rodzinny finansowany 
jest Fundacji PZU, Fundacji Energa Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Urząd Gminy Izabelin, Kampinoski Park Narodowy, Gminne przedszko-
le z Izabelina im. ks. Aleksandra Fedorowicza, Szkoła podstawowa im. 
płk Stanisława Królickiego w Izabelinie, GOSiR Izabelin oraz Parafia św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie.
ks. Kardynał Kazimierz Nycz, 

dyr. Mirosław Markowski,
Jan Żychliński, Witold Ma

larowski. "Niedzieli"; "Gościa Nie-
dzielnego" i Radia Warszawa. 

Zapisy na biegi i grę terenową trwają: www.przyjacielealego.pl/alirun 
www.zapisyonline.pl Bądźcie z nami! Do zobaczenia w sobotę - 16 czerwca! 

Magdalena Kamińska

III EDYCJA ALIRUN I PIKNIK RODZINNY
"DZIĘKUJĄC ZA NIEPODLEGŁOŚĆ" - 16.06.2018.



Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza od wielu lat bierze aktywny udział w akcjach 
charytatywnych skierowanych na pomaganie dzieciom czy też rodakom w potrzebie. Przy wiel-
kim zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzieci efekty wszystkich tych akcji przerasta-
ły najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach,
wpisujący się w kalendarz narodowych 

obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

niewidome dzieci uczące się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach 

Jest mi niezwykle miło potwierdzić, że udział w koncercie zapowiedziały:

Zbiórka pieniędzy będzie odbywała się do oznaczonych puszek. 
dochód ze zbiórki zostanie przekazany na konto TOnO w Laskach. Uczestnictwo w Kon-

cercie będzie bezpłatne dla widzów.

Spotkajmy się wszyscy w niedzielę 10 czerwca o godzinie 16.00 w naszym Do-
mu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli.

W imieniu Rady Rodziców, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz Domu Kultury Stare Babice - Iwona Postek-Turchońska

KONCERT CHARYTATYWNY
W RAMACH NARODOWYCH OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ



Wkrótce minie dwa lata odkąd w Stanisławowie obok tablicy sołec-
kiej zainstalowaliśmy wspólnie z mężem małą szafkę. Nazwałam ją Na-
szą Małą Biblioteczką, gdyż miała być miejscem dla "wędrujących" 
książek, które będzie można wziąć, przeczytać, przynieść dla następ-
nych czytelników lub pozostawić u siebie w domu. Mieliśmy w swojej 
domowej bibliotece wiele przeczytanych książek, którymi chcieliśmy 
podzielić się z innymi.

Biblioteczka spotkała się z dużym zainteresowaniem.

 Rotacja 
w szafce jest duża, ale nigdy nie świeci ona pustkami. 

W biblioteczce jest także miejsce na naszą gminną prasę. "Gońca 
Babickiego" Michał Starnowski

"Gazetę Babicką"
Ania Czajkowska,

w Mariewie zlikwidowany został 
sklep spożywczy,

Zachęcam do korzystania z zasobów biblioteczki.
Urszula Świątek - Sołtys Stanisławowa

NASZA MAŁA BIBLIOTECZKA



POLANA LIPKÓW:
BEZPŁATNIE POĆWICZYSZ,
ZMIERZYSZ CIŚNIENIE I CUKIER

Wakacje coraz bliżej. Na ten moment Fundacja "Aktywni Dłużej" 
we współpracy z firmą MEDI-system, największą siecią domów opieki 
w Polsce, przygotowała szereg atrakcji dla wszystkich mieszkańców na-
szej gminy. Seniorzy i ich rodziny w każdą wakacyjną sobotę będą mo-
gli poćwiczyć na świeżym powietrzu, a także skorzystać z bezpłatnych 
porad na temat zdrowego trybu życia, zmierzyć poziom cukru i ciśnie-
nia. Zapraszamy w sobotę 23. czerwca na godz. 10.00. Ostatnie zajęcia 
odbędą się 25 sierpnia.

Projekt rusza pod koniec czerwca na kampinoskiej Polanie Lip-
ków. uczestnicy będą mogli nie tylko 
bezpłatnie poćwiczyć pod okiem doświadczonego instruktora, ale tak-
że skorzystać z darmowych porad 

Każdy chętny zmierzy sobie ciśnienie i poziom cukru.
otrzymać specjalne karty z zestawami ćwiczeń 

Najzdrowsza forma ruchu

Zajęcia gimnastyki na Polanie Lipków będą prowadzone w oparciu 
o autorską metodę Fundacji Aktywni Dłużej. 

Warsztaty prowadzone przez Fundację 

adresowanej w dużej mierze do osób starszych, 

Bezpieczeństwo i fachowa opieka

Instruktorzy Fundacji Aktywni Dłużej

MEDI-system to największa w Polsce sieć domów opieki, obecna w na
szym kraju od ponad 15 lat.

 Siłą 
MEDI-system jest zespół profesjonalistów 

Od stycznia 2016 r. 
MEDI-system należy do międzynarodowej Grupy ORPEA, 

Dane Fundacji:
Adres: ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 lok.9

05-082 Stare Babice, Latchorzew
e-mail: aktywnidluzej@halasana.edu.pl

tel. 504770809, 517631784



25 maja 2018 r. w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/41/WE.

 Dane osobowe to informacje o zidentyfikowa-
nej lub możliwej do zidentyfikowanie osobie fizycznej.

 imię i nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania, ale 
również adres IP komputera, niekiedy adres e-mail.

Administratorem naszych danych może być

 
Podmioty przetwarzające dane osobowe to 

Obowiązkiem stoso
wania Rozporządzenia będą 

Dane osobowe przetwarzać można będzie jedynie na podstawie udzielo-
nej zgody. 

w treści powinny znaleźć się informacje:
1. 
2. 
3. 

4.

Zakazane będzie
"wyrażam zgodę" 

Zgoda może zostać w każdym cza-
sie cofnięta. 

Osobom, których dane będą przetwarzane przysługiwać będą m.in. 
następujące prawa:

1.

2.
3.
4.
5. 

6.

Administrator musi również poinformować: 

Przed przedsiębiorcami trudny czas zbierania zgód,

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

PRAWNIK RADZI… RODO, CZYLI...
WAŻNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH



KAŻDY JEST INNY... 
NOWE MIEJSCE, NOWE MOŻLIWOŚCI

Jaka szkoła podstawowa będzie najlepsza dla naszych dzieci? To py-
tanie spędza sen z powiek wielu rodzicom nie tylko pierwszoklasistów. 
Teraz mamy wybór - poza placówkami publicznymi są jeszcze szkoły 
niepubliczne, których oferta znacznie wykracza poza standardowy pro-
gram nauczania. 

O tym jak i czego uczy taka niestandardowa szkoła, rozmawiamy 
z Jolantą Buczyńską, właścicielką polsko-brytyjskiej szkoły BIG BEN 
z Lubiczowa w Starych Babicach.

Skąd pomysł o założeniu szkoły prywatnej? 

Jest kilka szkół prywatnych w okolicy. Jak przekonuje Pani rodzi-
ców, by zdecydowali się właśnie na BIG BEN?

Big Ben

A jaki jest program nauczania?

Ale realizujecie też podstawę programową?
BIG BEN

Nadprogramowe zajęcia wiążą się jednak z dodatkowym czasem 
spędzonym w szkole.

Zapraszacie do siebie ciekawych ludzi?

Anna Maria Anders, 

A jak radzicie sobie z trudnościami wychowawczymi?

Znajdujecie w ludziach ich mocne strony.

Różnorodność jest jednak ujęta w jakieś ramy?

Rodzice szukają takich miejsc.

Serdecznie zapraszam wszystkich, 

Dziękuję za rozmowę i z całego serca życzę powodzenia!
tekst: Karina Grygielska, foto: Jolanta Buczyńska



RUSZYŁ PROGRAM DOFINANSOWANIA
WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

Komunikat skierowany do Mieszkańców gminy Stare Babice.

w Gminie Stare Babice ruszył program 
dofinansowania do wymiany pieców węglowych. 

Program ma na celu wymianę przez Mieszkańców Gminy Stare Babi-
ce starych urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniej-
szej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowana wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 70% kosz-
tów kwalifikowanych realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł.

Zachęcamy Państwa

na podstawie informacji UG Stare Babice, fot. pixbay.com

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Przypominamy, że od 1 sierpnia 2013 czynny jest Gminny Punkt Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Mizi-
kowskiego (wjazd od ul. Kutrzeby).

Do gminnego punktu przyjmowane są w godzinach otwarcia różne 
odpady 

odpady muszą być posegregowane. 

Oddając odpady do punkt konieczne jest podanie numeru identyfika-
cyjnego (ID), 

GPSZOK czynny jest: w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopa-
da): wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 14.00-18.00 oraz sobo-
ta w godzinach 10.00-16.00.

na podstawie informacji UG Stare Babice



W sobotę, 5 maja 2018 roku odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Cyklistom nie przeszkodził nawet długi weekend, ponieważ na inicjaty-
wę Borzęcińskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Sportowego i GOSiRu 
Stare Babice odpowiedziało rekordowo - ponad 260 osób.

dystans około 25 km., drogami gminy 
Stare Babice i ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego

wszyscy zjechali do Borzęcina, 

Gminę Stare Babice, GOSiR Stare Babice i Powiat 
Warszawski Zachodni.

Michał Starnowski

RODZINNY RAJD ROWEROWY

PRZY KRZYŻU W STANISŁAWOWIE
Tradycją lipkowskiej wspólnoty parafialnej jest, że w maju przy 

krzyżach i kapliczkach odprawiane są wspólnie z kapłanem Nabożeń-
stwa Majowe i Msze Święte.

ks. Łukasz Wawro
Urszuli Świątek

(Nabożeństwo Majowe).

Michał Starnowski
bądź na bieżąco - www.babice24.pl



Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Babicach rozpo-
częły babickie uroczystości w okazji Dnia Strażaka 2018 r. Mszy Świętej 
przewodniczył i homilię wygłosił Proboszcz ks. Grzegorz Kozicki.

 na placu OSP przy ul. Wieruchow-
skiej 5 odbyła się Uroczysta Zbiórka, 

 dh Waldemara Pawlaka,

 dh Gracjan Kli-
mek

Michał Starnowski, fot. M.S., Adam Klimek i Radosław Szkiela

BABICKI DZIEŃ STRAŻAKA 2018 R.



Większość rodziców sprowadza dzieci na ten Świat w błogiej nieświa-
domości i przekonaniu, że wystarczy je kochać i karmić, żeby wyrosły 
na wspaniałych ludzi, a co najmniej tak wspaniałych jak my sami. Dopie-
ro po jakimś czasie orientujemy się, że wychowywanie nie jest tak pro-
ste, a na przestrzeni lat powstało tysiące teorii i książek na temat 
wychowania dzieci i młodzieży. Oczywiście dla "ułatwienia" okazuje się, 
że teorie te są sprzeczne ze sobą, a wiele "dobrych rad" wyklucza się na-
wzajem. Czując, że sama rodzicielska intuicja nie wystarcza zaczynamy 
szukać poradników i błądzić w meandrach tradycyjnej lub nowocze-
snej, niekonwencjonalnej lub głównego nurtu, zachodniej lub wschod-
niej i każdej innej reklamowanej "pedagogiki".

wychowanie klasyczne,

Dariusz Zalewski 

Dariusz Zalewski eduka-
cja-klasyczna.pl

Dariusz Zalewski 

https://www.kursy-zalewski.info/ksiazki/

Wychować człowieka szlachetnego

śp. o. prof. Mieczysław A. Krąpiec : Czytelnik otrzymuje 
sprawdzone przez wieki przepisy dotyczące wychowania. Zero fantazjowa-
nia, zero nowinek. Same konkrety. Jeśli masz dość bezstresowego wychowa-
nia (w różnych współczesnych wersjach), to zajrzyj do tej książki. Zoba
czysz w niej inny świat, już zapomniany i otrzymasz niepowtarzalną szansę 
wskrzeszenia go na nowo! Struktura książki została oparta na następują-
cym schemacie: 1) opis danej cnoty, a następnie 2) praktyczne rady w jaki 
sposób daną cnotę kształtować.

Decyduj i walcz!

"Decyduj 
i walcz!" zainteresuje młodszych, jak i star-
szych czytelników.

Książka składa się z 25 artykułów. Poznasz w nich:

Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

Czytając tę książkę:
•

•

•

•

•
• 

Więcej informacji na https://www.edukacja-klasyczna.pl/ oraz https://
www.kursy-zalewski.info/ksiazki/ - Polecam.

Marzena Pawłowicz - fot. źródło: edukacja-klasyczna.pl

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE...
EDUKACJA KLASYCZNA



W dniu 27 kwietnia 2018 r. do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewi-
cza w Starych Babicach przyjechali uczestnicy Narodowej Zimowej Wy-
prawy na K2, Rafał Fronia i Piotr Tomala.

Rafał Fronia 

 Piotr Tomala Elizabeth Revol na Nanga 
Parbat.

Podczas trzech spotkań himalaiści po-
kazywali zdjęcia i filmy z Wyprawy

Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 została zorganizowa-
na przez Polski Związek Alpinizmu.
Krzysztof Wielicki Janusz Gołąb

Piotr Snopczyński Maciej Bedrejczuk, Adam Bielec-
ki, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, 
Piotr Tomala, Dariusz Załuski, Denis Urubko, Jarosław Botor

 Przemysław Guła

 W trakcie trwania Wyprawy mia-
ły miejsce dwa wypadki: Adama Bieleckiego

Rafała Froni 

Denisa Urubko 
Krzysztof Wielicki 

Marzena Szydłowska

W czasie wizyty w naszej szkole, Rafał Fronia znalazł chwilę, by odpo-
wiedzieć na kilka pytań:

- Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze wspinaniem?

- Czy jako dziecko miał Pan doświadczenia związane z górami, wędrówka-
mi, wspinaczką?

- Co najbardziej podoba się Panu, pociąga Pana w górach?

- Czy ostatnia wyprawa na K2 nauczyła Pana czegoś nowego?

- Czy spotkanie z dziećmi w szkole było dla Pana wyzwaniem? Które pyta-
nia dzieci były najtrudniejsze?

- Czy ma Pan idola wśród wspinaczy? Kto Panu imponuje?

- Czym kieruje się Pan przy wybieraniu celu wyprawy (trudnościami 
technicznymi, wysokością, itp)?

- Czym najchętniej zajmuje się Pan podczas oczekiwania na okna pogo-
dowe?

- Czym było dla Pana pisanie dzienników podczas wyprawy na K2?

- Jakie ma Pan marzenia i plany zawodowe?

P.S. Na rok 2019 planowana jest kolejna zimowa wyprawa na K2.

Trzymamy kciuki! Rozmawiała: Marta Bańkowska

HIMALAIŚCI W BABICKIEJ PODSTAWÓWCE





CZAS I KOMUNII ŚWIĘTYCH
Pierwsza komunia święta - uroczystość katolicka, w której podczas 

mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wy-
znawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod posta-
cią chleba. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie 
tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty pa-
rafialnej.

58 dzieci z lipkowskiej wspólnoty parafialnej

ks. Tomasz Sobiecki. 
w Babicach 

Edu-lab i Big-ben

w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego,

w Parafii pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem. 
20 dzieci 

Proboszcz ks. Marian Rowicki.

 grupa dzieci 
ze szkół podstawowych w Zielonkach i w Starych Babicach w babickim 

kościele 120 
osobowa w Borzęcinie Dużym

80 osób.
Michał Starnowski

więcej zdjęć na www.babice24.pl i na facebook.com/babice24

BIERZMOWANIE W LIPKOWIE
We wtorek, tj. 22 maja 2018 roku podczas Mszy świętej o godz. 18:00 

ks. Bp. Michał Janocha - biskup pomocniczy warszawski udzieli młodzie-
ży z lipkowskiej wspólnoty sakramentu bierzmowania.

Michał Starnowski
zdjęcie grupowe oraz zdjęcia wszystkich bierzmowanych

dostępne na stronie www.babice24.pl lub na facebook.com/babice24

RENSEI - GRAND PRIX SOPOT
12 maja 2018 roku, 13-osobowa grupa naszych karateków wzięła udział w Grand Prix Karate Sopot - 

Arawaza Cup. W zawodach tych uczestniczyło ok. 400 zawodników z 24 klubów z Polski, Ukrainy oraz Ro-
sji. Liczna grupa zawodników naszego klubu dzielnie stawiła czoła swoim przeciwnikom. 

Wszyscy nasi zawodnicy plasowali się dość wysoko, a największym sukcesem poszczycić się może sensei 
Ewa Gąsiewska.

Sensei Ewa jest ponadto 
aktualną Akademicką Mistrzynią Polski

Wszystkim tym, co wzięli udział w zawodach bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy osiągniętych 
wyników. Oss!



Urząd Gminy Stare Babice przygotowuje się do wdrożenia niezwykle 
ważnego dokumentu - nowego "Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice". Jak piszą auto-
rzy tego opracowania: biorąc pod uwagę walory ekonomiczne prze
strzeni gminy, presję urbanizacyjną od strony Warszawy, położenie 
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, ochronę walorów środo-
wiska przyrodniczego i kulturowego, poprawę warunków życia ludno-
ści, jak również wymagania ładu przestrzennego Studium określa naj
korzystniejsze kierunki przeobrażeń i rozwoju przestrzennego gminy ze 
wskazaniem obszarów dla których potrzeby realizacji w/w celów uzasad-
niają sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go.

Jest rzeczywiście nowe Studium odpowiedzią na zmieniającą się rze-
czywistość urbanistyczną

Rozwój mieszkaniowy naszej gminy jest procesem właściwym

rzyjęcie Stu-
dium przez Radę Gminy spowoduje konieczność sporządzenia dla wię
kszości naszego obszaru zaktualizowanych planów miejscowych

pojawi-
ły się w nim ustalenia, których zasadność należy poddać w wątpliwość 
i które przeczą założeniom Studium

Rzecz dotyczy Blizne Łaszczyńskiego, a konkretnie obszaru między 
trasą S8 a granicą z Jelonkami (Dzielnica Bemowo). Swoje niezadowole-
nie wyrażają mieszkańcy tego rejonu mieszkający przy ulicach Gościn-
nej i Św. Mikołaja.
uzyskał przeznaczenie pod rozległe centrum handlowe

U3a budownictwo wielorodzinne, ale z dopuszczeniem 
zabudowy bardzo wysokiej MWU U3a

Planuje się budowę dużego centrum handlowego. 

w obecnej sytuacji 
negatywny koszt społeczny takiego przedsięwzięcia jest zbyt wysoki. 

nasycenie obszaru gminy obiektami handlowy-
mi jest bardziej niż wystarczające

Najbardziej niepokoi jednak 
fakt, że nowe obiekty handlowe w Bliznem obsługiwane będą komunika-
cyjnie przez ulicę Warszawską, co bez wątpienia pogorszy jeszcze bar-
dziej i tak złą już sytuację dojazdową do stolicy. 

nowej 
drogi nikt budować nie zamierza. 

Obszar MNU oznacza z kolei zabudowę wielofunkcyjną mieszkanio-
wo - usługową z maksymalną wysokością zabudowy 26m (!), ale z do-
puszczeniem realizacji dominant o maksymalnej wysokości 29m (!!!), 

dopuszcze-
nie na nim budowy obiektów 10 czy nawet 11 piętrowych to już niedo
rzeczność.

Reasumując, chociaż nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice jest w swej zasad-
niczej części opracowaniem dobrym i dla gminy prorozwojowym, to 
przynajmniej w części dotyczącej opisanego powyżej terenu, pojawiły 
się zapisy, które powinny skłonić radnych gminnych do ich głębszego 
przeanalizowania, zanim podejmie się decyzję o zatwierdzeniu doku-
mentu.

Tomasz Szuba

PLANOWANE ZMIANY
W ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM GMINY

PO ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW
O sprawach ważnych i bardzo ważnych, czyli o inwestycjach drogo-

wych, bezpieczeństwie i oświacie a w szczególności o planach miejsco-
wych i zagospodarowania przestrzennego terenu w okolicach trasy S8 
w okolicach ulic: Gościnnej i Św. Mikołaja rozmawiali Mieszkańcy Bli-
zne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczowa na zebraniu, które 
odbyło się w budynku przedszkola w poniedziałek 21 maja 2018 roku.

(Ewę Kawczyńską, Leszka Poborczyka, Krzysztofa Wąsikowskiego 
i Jacka Dawidowskiego)  
Marcin Zając 

Tomasza Szuby
odnoszącego się do tematyki związanej z planowaniem prze-

strzennym gminy.
Michał Starnowski, fot. Karolina Bielińska

BLIZNE JASIŃSKIEGO, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO I LUBICZOWA



W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII... 
BOŻE CIAŁO DAWNIEJ

Mało kto wie, mało kto pamięta, że procesje Bożego Ciała w Parafii 
Babice przechodziły także przez Kwirynów.

Pani Marianna Kosińska

zdjęcia z 1981 roku 
historia pobytu w Babi-

cach dwóch sióstr zakonnych, 
Melanii i Prudencji. 

tel. 796 
920 796. 

Michał Starnowski

ŚREDNIOWIECZNE ŚWIĘTO SZKOŁY
26 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odby-

ła się coroczna impreza, czyli obchodzone było Święto Szkoły. Hasłem 
przewodnim tego wydarzenia było "Polska w średniowieczu".

babicka podstawówka zamieniła się w "śre-
dniowieczne miasto", 

Była to niezapomniana średniowieczna uczta dla ciała i ducha. 

GRATULUJEMY.
Michał Starnowski

zdjęcia również na www.babice24.pl



Klub Mam w Starych Babicach znany jest przede wszystkim z te-
go, że odbywają się tu ciekawe zajęcia dla maluszków do trzeciego ro-
ku życia i można tu miło spędzić czas kilka razy w tygodniu. Dla wie
lu mam miejsce to jednak ma dużo głębszy sens: mogą one bowiem tu-
taj rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, swoje pasje i umiejęt-
ności.

Fundacja Nasze Szczęścia, która organizuje w Klubie Mam zajęcia,

Mamy Trenerki

mówi Ania Warzycha-Druzd, prezes Fundacji Nasze Szczę-
ścia.

coraz więcej cykli warsztatowych, prowadzą klu-
bowe mamy Trenerki.

I tak oto powstały dwa cykle klubowych warsztatów 
"Być mamą, być sobą" Karinę Grygielską
"Pozytywna Dyscyplina", Olą Zakrzewską, 

"Urodziłam życie"
 Funda-

cji Sto Pociech. 

Ania Niewiarowska,

chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami rodzicielskimi, 

 Klub Mam 
stanowi swojego rodzaju networking,

Mamy Kreatywne

warto też zadbać o swoje dobre samopoczucie,

Warsztaty kreatywne Kasia Buczyń-
ska

Kasia jest 
prawdziwą czarodziejką,

ruszyła też kolejna już edycja kursu szycia dla mam,
Iwony Janasz,

Gabodres 

Podczas 
spotkań w Klubie rozmawiamy o tym co nas interesuje, co chciałybyśmy 
dla siebie i dla innych robić, dzielimy się pomysłami. 

Mamy Spełnione
Klub Mam Gminy Stare Babice

 Zapraszamy też i Ciebie, 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.naszeszczescia.pl
tekst: Karina Grygielska, zdjęcie: Klub Mam Stare Babice

SPEŁNIONA MAMA TO SZCZĘŚLIWA MAMA



XXI TEATR RODZICÓW
W zachwycających dekoracjach, z bombowymi kreacjami aktorski-

mi, z wyśmienitymi humorami, z właściwie dobraną muzyką - w taki 
to sposób odbyły się przedstawienia w ramach przedszkolnego XXI Te-
atru Rodziców. Tym razem widzowie obejrzeli inscenizacje wystawio-
ne w ramach "Kabaretu na jednej nodze".

10 maja 2018 roku w Przedszkolu w Starych Babicach

Czerwo-
nym Kapturku, Jasiu i Małgosi, Śpiącej Królewnie i Kopciuszku.

Obsada XXI Teatru Rodziców: (Marta Janow-
ska), (Małgorzata Kłudkiewicz), (Dominik Marchliński),

 (Paweł Żurawski), (Wojciech Skarbek),  
(Emilia Skotnicka), (Michał Kos),  (Paulina Drzewińska),

 (Magda Marchlińska), (Paulina Kos),
(Ewa Olchowska), (Daniel Olchowski), 

 (Piotr Domaradzki), (Aneta Żurawska), (Ur-
szula Cerańska),  (Joanna Konopacka), 
(Karolina Nawrocka, Anna Kozłowska, Monika Cytryna), (Ma-

ciej Wojtkowski),  (Monika Jędrzejczak).
Barbara Szala i Aleksandra Perzanowska,

Kamila Lewandowska.

Bożenna Pyć

zebrał: Michał Starnowski - Dziadek Leon z XIV Teatru Rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na XXI Teatr Rodzi-
ców Przedszkola w Starych Babicach pt. "Kabaret na jednej nodze". 
Sztuka zostanie wystawiona na scenie Gminnego Domu Kultury w Zie-
lonkach dn. 13 czerwca 2018 roku o godz. 18.00. Aktorzy zapraszają 
wszystkich: małych i dużych widzów - wstęp wolny, ilość miejsc ogra-
niczona.

W DESZCZU USIEKŁ BOHUNA…
Po raz drugi na "Lipkowskiej Polanie" odbył się piknik w klimacie 

"Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie, które zapowiadało się 
bardzo ciekawie, ze względów bezpieczeństwa zostało delikatnie okrojo-
ne. Otóż ze względu na padający deszcz i przechodzące burze, odwoła-
no pokazy konne Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Po
morskiego.

 Ci, którzy zdecydowali się przyjechać do 
Lipkowa mogli obejrzeć m. in. inscenizację pojedynku Wołodyjowskie-
go z Bohunem (nasze zdjęcia) oraz posłuchać melodii granych przez ze-
spół muzyki renesansowej "Fleurdelis". 

Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego 
Parku Narodowego Michał Starnowski








