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–  Jak Pan Wójt wspomina po-
czątki swojej pracy w samorządzie 
gminnym?

–  Towarzyszył  nam  ogromny  entu-
zjazm.  Ludzie,  z  którymi  rozpoczyna-
łem pracę samorządowca, wywodzili się 
z  dawnej  opozycji  demokratycznej,  byli 
wśród nich przedstawiciele  Solidarności 
Rolników Indywidualnych, NSZZ Solidar-
ność,  Związku Przedsiębiorców  i  innych 
ugrupowań.  Wszyscy  mieliśmy  ogrom-
ną  chęć  do  tworzenia  czegoś  nowego. 
W pierwszej kadencji Rady Gminy opozy-
cja odniosła miażdżące zwycięstwo.

– Czego dotyczyły pierwsze 
uchwały podejmowane przed �0 
laty?

–  Zaczynaliśmy tworzyć od podstaw 
nowe struktury samorządowe. Zajęliśmy 
się  opracowaniem  statutów  i  organiza-
cją pracy Urzędu. Przystąpiliśmy także do 
opracowania  pierwszego  projektu  bu-
dżetu gminy.

 
– Czy nie obawialiście się ogro-

mu tej pracy?
–  Ludzie,  którzy weszli wówczas do 

Rady  Gminy,  nie  mieli  doświadczenia 
w pracy samorządowej, ani żadnego te-
oretycznego  przygotowania.  Dużo  było 
osób ambitnych, które prowadziły z po-
wodzeniem swoje przedsiębiorstwa i go-
spodarstwa  rolne.  Nikt  jednak  nie  koń-
czył studiów dotyczących samorządów. 

Biorąc udział w wyborach i działając 
w  opozycji,  nie  planowaliśmy  przepro-
wadzać rewolucji w gminie, aby zdobyć 
władzę. Naszym motorem działania była 

poprawa  bytu  i  jakości  życia  mieszkań-
ców tego terenu. Ówczesny opór w sto-
sunku do władzy wziął się głównie z bra-
ku  możliwości  zaspokojenia  podstawo-
wych, codziennych potrzeb ludzi. Wielu 
miało  już  tego wszystkiego dość. Zmia-
ny musiały nastąpić, a pracy się nie oba-
wialiśmy.

– Zdaje Pan sobie sprawę z tego, 
że wielu młodych ludzi nie będzie 
wiedziało, o czym mówimy?

–  Tak, to była zupełnie inna epoka. 
Przykładem  tamtych czasów obrazują-
cym  realia,  w  jakich  żyliśmy,  był  stan 
gminnej  telekomunikacji.  W  naszej 
gminie  telefony  miało  niewiele  osób, 
a dodzwonienie się do Warszawy trwa-
ło nieraz  kilka godzin.  Telefonistka  łą-
czyła rozmowy, kiedy linia była wolna. 
To musiało trwać. Rzeczywistość rodem 
z  filmów  Barei  stała  się  wówczas  na-
szą codziennością. Nie sposób było co-
kolwiek kupić  i myśleć o  inwestycjach. 
Przysłowiowy  worek  cementu  był  nie 
do zdobycia. 

Ta stagnacja musiała się skończyć. Lu-
dzie widzieli, jaka przepaść dzieli nas od 
państw  Europy  Zachodniej.  Wiele  osób 
prowadziło  tu  przedsiębiorstwa  działa-
jące w skali międzynarodowej. Wiedzie-
liśmy  zatem,  jak  żyje  się  u  naszych  za-
chodnich sąsiadów.

– Pierwsi samorządowcy zosta-
li rzuceni na głęboką wodę. Polska 
miała co prawda przedwojenne tra-
dycje samorządowe, ale to było 
dawno temu. Czy nie obawialiście 

się trudności nowych zagadnień?
–  Oczywiście.  Po  wygranych  wybo-

rach  przyszła  refleksja-  czy  damy  radę? 
Nie obawialiśmy się jednak ciężkiej pracy, 
tylko  tego, czy merytorycznie podołamy. 
Nikt nie chciał początkowo porzucać swe-
go  poprzedniego  zawodu  i  przychodzić 
do pracy w gminie. Wielu miało dobrze 
działające  firmy.  Jednak  skoro  wystarto-
waliśmy  do  wyborów,  głosząc  reforma-
torskie hasła, honor nie pozwalał postę-
pować inaczej. Stanisław Zając – pierwszy 
Wójt Gminy – mówił o naszej grupie – my 
chłopi od pługa oderwani... Wiedzieliśmy 
jednak, że jest to człowiek z dużą energią, 
charyzmą i szeroką wizją świata. Byliśmy 
pewni, że da sobie radę. Zgodził się zo-
stać Wójtem pod warunkiem, że będzie-
my go wspierać i pracować razem z nim. 
Tak się stało i wzięliśmy się do roboty.

– Jak ludzie przyjęli nową wła-
dzę?

–  Dobrze.  Wiele  osób  chciało  już 
zmian  i myślę,  że mieliśmy duży  kredyt 
zaufania, dzięki  temu pracowało  się  ła-
twiej.  W  pierwszych  tygodniach  nowo-
wybrany  Wójt  przejmował  obowiązki 
i zapoznawał się ze specyfiką pracy urzę-
du.  Płynnie  przejął  obowiązki  od  byłe-
go  naczelnika  Kazimierza  Płatka,  który 
życzliwie podszedł do przekazywania za-
dań. Nowa władza została dobrze przy-
jęta także ze strony pracowników Urzę-
du Gminy. 

– Wówczas nasza gmina była 
jedną z największych w wojewódz-
twie?

Dobre plany  
i konsekwentne działanie
– to najlepsza recepta  
na sukces gminy!
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek 
podsumowuje �0 lat działalności samorządu

3  Najlepsza recepta na sukces gminy 
– Wójt Krzysztof Turek podsumowuje 
20 lat działalności samorządu

7  Planowanie przestrzenne
  Scalenia
8  Działalność gospodarcza
9  Oświata – wskaźnik przemian babickiej 

gminy
10  Finanse gminy
11 Inwestycje gminne
13  Gospodarka komunalna
16  Środowisko
18  Pozyskiwanie środków zewnętrznych
19  Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
20  Bezpieczeństwo
21  Sport
22  Kultura
23  Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi
24  Nagrody i wyróżnienia gminy  

Stare Babice

W numerze

W tym roku minęło �0 lat działalności Samorządu Gminy Stare Babice. Dwie dekady, podczas których dokona-
no niezwykłych przeobrażeń zarówno w sferze infrastruktury technicznej, jak i gospodarki społecznej.

Dzięki powstaniu samorządu mieszkańcy Ziemi Babickiej uzyskali możliwość swobodnego decydowania o swo-
ich sprawach i o przyszłości gminy, w której mieszkają. Nadany kierunek rozwoju sprawił, że gmina Stare Babice 
znalazła się w czołówce najlepszych polskich gmin, zdobywając wielokrotnie wysokie pozycje w rankingu „Złotej 
Setki Samorządów”. Stale jest w ścisłej czołówce najlepszych gmin Mazowsza.

Dziś babicki samorząd oczekuje na podpisanie dokumentów dotyczących dofinansowania największego pro-
jektu, jaki dotąd realizował. Dotyczy on uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy. 
Spodziewany poziom dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1�0 mln zł!

�0 lat działalności samorządu jest okresem, który warto podsumować. Dla młodych ludzi to już historia, dla 
wielu starszych duża część ich życia.

Wybrane nagrody i wyróżnienia 
dla gminy Stare Babice

Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego – gratuluje Wójtowi Gminy Stare Babice 
Krzysztofowi Turkowi osiągnięć babickiego samorządu

W przygotowaniu Specjalnego 
Wydania Gazety Babickiej uczestniczyli 
Kierownicy Referatów i wielu 
Pracowników Urzędu Gminy. 
Wszystkim Serdecznie Dziękujemy!
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Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Babicach zyskały ostatnio nowe dachy. Więcej o oświacie na stronie 9, inwestycje – str. 11

–  To  prawda.  Teren  babickiej  gmi-
ny  obejmował  również  dzisiejszą  gmi-
nę  Izabelin.  W  pierwszej  Radzie  Gminy 
zasiadało  aż  24  radnych.  Dość  szybko 
zarysował  się  pewien  konflikt  „północ-
-południe”.  Niektórzy  twierdzili,  że  za 
dużo  pieniędzy  budżetowych  inwestuje 
się w Babicach, a za mało w Izabelinie, 
mimo  że  przyjęliśmy  proporcję  w  wy-
datkach  inwestycyjnych  dotyczącą  licz-
by ludności – 60 do 40. To porozumienie 
zadowoliło radnych z Izabelina i było na-
szym wspólnym demokratycznym osiąg-
nięciem. Doszło nawet do tego, że więk-
szość radnych izabelińskich była przeciw-
na podziałowi, a i tak gminę podzielono. 
Ostatecznie zadecydowały o tym czynni-
ki zewnętrzne – opinia Wojewody i decy-
zja Premiera Waldemara Pawlaka. 

–  Jakie jeszcze problemy pojawi-
ły się na początku pracy samorzą-
du?

–  Największym  z  nich  był  niedobór 
środków  na  działalność.  Skala  potrzeb 
była  ogromna,  a  możliwości  działania 
w  pierwszym  roku  minimalne.  Dosłow-
nie  „zaczęliśmy  gasić  pożary”.  Okaza-
ło się np. że w szkole w Koczargach po-
wstało  nowe  skrzydło  budynku,  ale  za-
brakło  pieniędzy  na  papę  i  drewniany 
dach nie był niczym pokryty.  Przesunię-
ciami w budżecie  ratowaliśmy  tę sytua-
cję,  aby  zabezpieczyć dach przed zimą. 
Gmina  była  w  trudnej  sytuacji  finanso-
wej.  W  szkołach  brakowało  dosłownie 
wszystkiego,  środki  czystości  przynosili 
sami rodzice. W pewnej chwili zabrakło 
nawet kredy!

Pełni  obaw  zaczęliśmy  konstruować 
pierwszy  budżet,  zastanawiając  się,  jak 
to wszystko uda się pogodzić. 

– Kiedy przyszedł przełom?
–  Kolejny rok dał nam dużą nadzieję. 

Wskaźniki wyliczone przez Ministerstwo 
Finansów wykazały, że możemy się spo-
dziewać  wpływów  do  budżetu  gminy. 
I tak się też stało. Budżety gminy w kolej-

nych latach zaczęły 
rosnąć.

Gdy  tylko  po-
kazały  się  pierw-
sze  pieniądze,  od 
razu  przystąpiliśmy 
do  intensywnego, 
jak na tamte czasy, 
procesu  inwesty-
cyjnego.  Skala  po-
trzeb  była  ogrom-
na.  Np.  w  Klaudy-
nie  mieliśmy  czyn-
ne wysypisko śmie-
ci, a w Mościskach 
i  okolicach  zatrutą 
wodę w studniach, 
którą  zanieczysz-
czała  baza  CPN. 
Natychmiast trzeba 
było budować  tam 
wodociąg,  któ-
ry  rozprowadzo-
no  szybko po  całej 
gminie. Jednocześnie prowadziliśmy ga-
zyfikację. Od tamtego momentu działa-
nia  inwestycyjne poszły w wielu kierun-
kach.

– Kiedy nastąpił kolejny kluczo-
wy moment w historii naszego sa-
morządu?

–  Myślę,  że  takim  momentem  było 
przejęcie  oświaty.  Dokonaliśmy  tego 
w  1994  r.,  na  dwa  lata  przed  ustawo-
wym  obligatoryjnym  terminem.  Oczy-
wiście  z  całą  świadomością,  że  będzie 
to wiązało  się  z większym obciążeniem 
gminnego  budżetu.  Szkoły  okazały  się 
jednak  tak  bardzo  zaniedbane,  że  nie 
sposób było dłużej czekać z remontami. 

Dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
wszystkie nasze placówki edukacyjne są 
na  wysokim  poziomie.  Dokonano  wie-
lu  modernizacji,  rozbudowy,  wymiany 
okien, ocieplono mury  i przebudowano 
dachy, wszystkie szkoły mają sale gimna-
styczne, a przy szkole w Borzęcinie dzia-
ła  nowoczesna  Strefa  Rekreacji  Dziecię-

cej. Gdy  zaczynaliśmy,  gmina miała  tyl-
ko  jedną  salę  gimnastyczną przy  szkole 
w Starych Babicach,  która powstała  ra-
zem z  całą  tą placówką  za  czasów Mi-
nistra  Oświaty  Jerzego  Kuberskiego.  Aż 
trudno  uwierzyć,  w  jakich  warunkach 
działała  kiedyś  babicka  oświata.  A  dziś 
nasze szkoły są nowoczesne, dobrze wy-
posażone, a swoim poziomem i standar-
dem edukacji przewyższają często szkoły 
warszawskie.

– W każdym działaniu długofa-
lowym liczy się pomysł. Czy w tam-
tych latach określono już kierunki 
rozwoju gminy?

–  Pierwszy  Wójt  Gminy  Stare  Babi-
ce  Stanisław  Zając  był  rolnikiem  i  pro-
wadził  dobrze  prosperujące  gospodar-
stwo rolne, a  jednocześnie był wizjone-
rem – potrafił przewidzieć to, co wyda-
rzy się w przyszłości. – Będzie tak jak na 
Zachodzie – mawiał – w dalszych latach 
w pobliżu stolicy  rolnictwo nie ma racji 
bytu…

I tak się też stało. Dobre gleby na po-
łudnie od  szosy warszawskiej  pozwoliły 
zachować  rolnictwo, a  tereny położone 
po  stronie  północnej,  o  znacznie  słab-
szych glebach, zostały przekształcone na 
budowlane.

Przeprowadzone analizy wykazały, że 
jedyną szansą rozwoju naszej gminy jest 
budownictwo  mieszkaniowe  i  nieuciąż-
liwa  działalność  gospodarcza.  Sąsiedz-
two Kampinoskiego Parku Narodowego 
wyklucza  tu  rozwój  przemysłu.  Przyszły 
charakter  gminy  już  wtedy  został  okre-
ślony.  Kolejne  lata  potwierdzały  słusz-
ność strategii zarysowanej w pierwszym 
okresie działania samorządu. Kontynuu-
jemy ją do dziś.

– Czy polityka przestrzenna była 
podstawą rozwoju gminy?

–  Zdecydowanie tak. Plan zagospoda-
rowania przestrzennego przyjęty w 1992 
r. pozwolił na odrolnienie wielu gruntów. 
Nowe tereny zostały zabudowane i w krót-
kim czasie zasiedlone. Mieszkańców przy-
bywało.  Wiedzieliśmy,  że  jest  to  trudny 
kierunek rozwoju gminy, wymaga bowiem 
wielu kosztów, począwszy od sporządze-
nia planów, poprzez wybudowanie  infra-
struktury  i uzbrojenie  terenu, aż po póź-
niejsze  utrzymanie  ulic.  Przyjęta  strategia 
przewidywała nadchodzące  zmiany  i  do-
strzegała jednocześnie walory gminy, które 
postanowiliśmy uchronić. To wszystko za-
działało i tego trzymamy się do dziś.

Reasumując, trafna strategia i jej kon-
sekwentna  realizacja  doprowadziły  do 
tego,  że  stworzyliśmy  na  tych  terenach 
odpowiednie warunki do życia dla wie-
lu rodzin. Dziś już w naszej gminie blisko 
połowę  mieszkańców  stanowią  osoby, 
które osiedliły się tu w ostatnich latach.

– Przez lata zmieniła się również 
świadomość społeczeństwa.

–  To  prawda,  ale  to  także  w  pew-
nej  mierze  zasługa  polityki  informacyj-
nej  gminy  i  przyjętych  rozwiązań  syste-
mowych.  Świadomość  społeczeństwa 
rośnie i to może wszystkich cieszyć. Kto 
w latach dziewięćdziesiątych myślał o za-
gospodarowywaniu odpadów i ekologii? 
Mało które gospodarstwo domowe mia-
ło podpisaną umowę na wywóz śmieci. 
Po  wprowadzeniu  plastikowych  butelek 
i różnorodnych opakowań typu PET w la-
sach pojawiły się góry śmieci. 

Dziś mieszkańcy naszej gminy sortują 
dużo więcej odpadów niż warszawiacy. 
Wprowadzone  rozwiązania  udowodni-
ły, że to się opłaca w każdym gospodar-
stwie  domowym.  Śmieci  zniknęły  z  na-
szych okolic. 

– Kolejnym znaczącym punktem 
w historii gminy była reforma admi-
nistracyjna i wprowadzenie powia-
tów.

–  Z naszego punktu widzenia  refor-
ma nie była korzystna, ponieważ zabra-
no nam sporo kompetencji. Politycy gło-
sili  konieczność  reformy  administracji 
pod hasłami centralizacji zadań i kompe-
tencji, a w praktyce powiatów nie wypo-
sażono  w  odpowiednie  instrumenty  do 
działania.

W gminie wydawaliśmy w ciągu roku 
co najmniej kilkaset pozwoleń na budo-
wę,  czas oczekiwania na  te dokumenty 
wynosił  około  2-3  tygodni.  Tymczasem 
powiat  pozwolenia  na  budowę  wydaje 
w ustawowym terminie 65 dni.

Gminom zabrano także wydziały ko-
munikacji,  w  których  mieszkańcy  mogli 
rejestrować  pojazdy  i  odbierać  prawa 
jazdy. Te działania były i są krytykowane 
przez  wiele  osób,  które  odczuły  na  so-
bie dotkliwość tej  reformy. W rezultacie 
decyzje  polityków  niepotrzebnie  osłabi-
ły gminy. 

Na kondycję polskich gmin również 
niekorzystnie  wpłynęły  zasady  nalicza-
nia  subwencji  oświatowej,  którą  wyli-
czono  mniej  więcej  na  poziomie  płac, 
w  naszym  przypadku  nawet  poniżej 
tych  płac.  Subwencje  nie  uwzględni-
ły kosztów utrzymania obiektów, a tym 
bardziej  ich  remontów  i  inwestycji.  Już 
tylko z inicjatywy babickiego samorządu 
wprowadziliśmy  dla  nauczycieli  dodat-
ki motywacyjne, które również obciąża-
ły budżet gminy. 

– Czynnikiem przyśpieszającym 
rozwój babickiej gminy stało się 
wejście Polski do struktur Unii Euro-
pejskiej.

–  Nadzieje,  które wiązaliśmy  z Unią 
Europejską,  z  punktu  widzenia  naszej 
gminy  spełniły  się  w  całej  rozciągłości. 
Liczyliśmy na środki strukturalne i trochę 
lepsze prawodawstwo związane z unijną 
zasadą  subsydiarności.  Fundusze  udało 
się nam pozyskać, a zasada subsydiarno-
ści  spowodowała  przyhamowanie  ten-

dencji  polityków do dalszej  centralizacji 
kompetencji.

Jednak warto wiedzieć, że środki unij-
ne  nie  wpłynęły  do  gminy  same.  Pozy-
skanie funduszy związane było z ogrom-
ną pracą osób zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy.  Uczestniczyliśmy  w  wielu  szko-
leniach,  przygotowując  się  do  opraco-
wywania wniosków. W  rezultacie pozy-
skaliśmy najwięcej środków finansowych 
w  powiecie  warszawskim  zachodnim 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Za  kilka  tygodni  wejdziemy  w  dru-
gą  fazę pozyskiwania środków unijnych 
z Funduszu Spójności - otrzymaliśmy po-
zytywną  decyzję  o  przyznaniu  dofinan-
sowania inwestycji w wysokości przekra-
czającej  130  mln  zł!  Uplasuje  nas  ona 
w czołówce Polski, w kategorii gmin, któ-
re  potrafią  skutecznie  pozyskiwać  środ-
ki unijne. Do tej pory zdobyliśmy ponad 
25  mln zł ze środków zewnętrznych. 

Wejście do UE z punktu widzenia ba-
bickiej  gminy  dało  nam  kolejny  impuls 
do  skokowego  rozwoju.  Widocznych 
jest wiele inwestycji, ale co ciekawe, czę-
ści z nich nie widać, bowiem ulokowane 
są pod ziemią. Mam na myśli wszystkie 
instalacje  podziemne  związane  z  syste-
mem wodno-kanalizacyjnym naszej gmi-
ny. Przez lata nie mogliśmy remontować 
i modernizować naszych dróg, ponieważ 
czekaliśmy na zakończenie prac sanitar-
nych. Dziś sytuacja się zmienia, bo wie-
le inwestycji w tym zakresie dobiega już 
do końca. 

– Jaki jest zdaniem Pana Wójta 
największy sukces obecnej kaden-
cji?

– Wszystko  zależy  od  tego,  jakie 
przyjmiemy  kryterium  oceny.  Jeśli  zade-
cydują aspekty ekonomiczne, to niewąt-
pliwie największym sukcesem tej kaden-
cji  samorządu  jest zakwalifikowanie na-
szego wniosku do przyznania ponad 130 
mln zł dofinansowania z Funduszu Spój-

Skatepark w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. 
Więcej o Strefie na str.: 11, 12, 18, 21

Skwer i plac zabaw w Kwirynowie – czyt. str. 15, 16
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Nasza gmina w ostatnim dwu-
dziestoleciu uległa zasadniczemu 
przeobrażeniu, zmieniając się z typo-
wo rolniczej na podmiejską – miesz-
kaniową. 

Można wymienić następujące powo-
dy tych przemian:

•  Wzrost zamożności mieszkańcówWzrost zamożności mieszkańców
•  Migracja w rejon naszej gminyMigracja  w  rejon  naszej  gminy 

prężnych  zawodowo  i  ekonomicznie 
osób z całej Polski

•  Bezpośrednie sąsiedztwo Warsza-Bezpośrednie  sąsiedztwo  Warsza-
wy

•  Brak w okolicy wielkich uciążliwychBrak w okolicy wielkich uciążliwych 
arterii  komunikacyjnych  i  sąsiedztwo 
Kampinoskiego Parku Narodowego

•  Uroda krajobrazowa gminy spo-Uroda  krajobrazowa  gminy  spo-
wodowana  ładem  przestrzennym  oraz 
zdrowym środowiskiem: polami,  łąkami 
i  lasami, których nie zdegradowano za-
budową przypadkową i chaotyczną.

Już  na  początku  lat  90-tych  stało 
się  oczywiste,  że  aby  przeobrazić  gmi-
nę w atrakcyjne podwarszawskie  rejony 
zabudowy  jednorodzinnej,  jednocześnie 
zachowując rolnictwo na najżyźniejszych 
glebach, należy:

  Zapewnić dostawy wody pitnejZapewnić  dostawy  wody  pitnej 
z wodociągów gminnych 

  Zapewnić odbiór i oczyszczenieZapewnić  odbiór  i  oczyszczenie 
ścieków. Budowa kanalizacji musiała być 
rozpoczęta od podstaw

  Zapewnić dostawy energii elektry-Zapewnić dostawy energii elektry-
cznej.  W  tym  celu  konieczna  była  bu-
dowa stacji elektroenergetycznej tzw. RPZ 
110/15kV i nowych linii przesyłowych

  Sukcesywnie rozbudowywać sieciSukcesywnie rozbudowywać sieci 
gazowe

  Tworzyć  zręby  układu  komunika-
cyjnego uwzględniającego skalę rozwoju 
gminy

  Szybko  inwestować w  infrastruk-
turę społeczną: szkoły, przedszkola, służ-
bę zdrowia

  Uwzględnić skutki podziału gminyUwzględnić skutki podziału gminy 
na Gminę Stare Babice i Gminę Izabelin.

Uznanie  takiego  kierunku  rozwoju 
gminy jako podstawowego przez kolejne 
władze samorządowe spowodowało re-
alizację szeregu inwestycji inżynieryjnych 
i  społecznych,  które  wspierały  proces 
zabudowy  jednorodzinnej.  Aby  je  reali-
zować, konieczne stało się opracowanie 
planów  zagospodarowania  przestrzen-
nego całej gminy. Ujęły one w jedną ca-
łość  wszystkie  aspekty  jej  przebudowy, 
modernizacji i intensywnej zabudowy. 

Plany miejscowe (zabudowy) i studia 
rozwoju  były  wykonywane  z  wyprze-
dzeniem w  stosunku do  innych działań 
i  inwestycji  liniowych,  infrastruktural-
nych  czy  społecznych.  Zapewniły  zrów-
noważony  rozwój,  zachowanie  ładu 
przestrzennego,  znacząco  przyśpieszy-
ły  wszelkie  procesy  inwestycyjne,  stały 
wzrost ludności i towarzyszący temu sy-
stematyczny wzrost zamożności gminy.

Zestawienie wykonanych planów 
miejscowych:

1992 r. – Plan Ogólny Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy.

1993 r. – Plan Szczegółowy wsi Klau-
dyn  i  Plan  Szczegółowy wsi  Stare Babi-
ce.

1996  r.  –  Studium  Uwarunkowań 
i  Kierunków  Zagospodarowania  Prze-
strzennego Gminy Stare Babice.

1998  r.  –  Plan  Szczegółowy wsi  Bli-
zne Jasińskiego, wsi Blizne Łaszczyńskie-
go i wsi Latchorzew.

1999 r. – Plan Szczegółowy wsi Lip-
ków.

2000  r.  –  Plany  Szczegółowe  całej 
Gminy Stare Babice.

2003 r. – Aktualizacja Planów Szcze-
gółowych całej Gminy Stare Babice.

2006  r.  –  Nowe  Studium  Uwarun-
kowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Stare Babice oraz 
nowe  Plany  Szczegółowe  wsi  Koczargi 
Stare, wsi Wierzbin, wsi Wojcieszyn, wsi 
Janów,  wsi  Blizne  Łaszczyńskiego  (przy 
trasie ekspresowej S-8).

2010 r. – Aktualizacja i cyfryzacja Pla-
nów całej Gminy Stare Babice oraz Pla-
ny Szczegółowe wsi Borzęcin Duży, wsi 
Borzęcin  Mały,  wsi  Koczargi  Nowe,  wsi 
Zielonki Wieś, wsi Klaudyn.

W  ostatnim  dwudziestoleciu  w  pla-
nach  miejscowych  przeznaczono  pod 
zabudowę,  głównie  jednorodzinną, 
1000  ha  gruntów.  Dzięki  systematycz-
nie prowadzonym procesom odrolniania 
oraz  scalania  gruntów  stale  powiększa 
się  zasób  terenów przeznaczonych pod 
budownictwo  mieszkaniowe  jednoro-
dzinne. W połączeniu z atrakcyjnym po-
łożeniem gminy pomiędzy Puszczą Kam-
pinoską  a  Warszawą  zachęca  to  coraz 
więcej  osób  do  budowy  domu  właśnie 
tutaj. W okresie tym ponad 200 ha no-
wych  terenów  zabudowano  i  urządzo-
no.  Nastąpił  dynamiczny  rozwój  gminy 
i przyrost  liczby mieszkańców z 10 612 
osób w 1995 r. do 17 000 obecnie.

Planowanie przestrzenne 

Scalenia
Gmina Stare Babice jako pierwsza 

w Polsce przeprowadziła proces sca-
lania gruntów o niekorzystnej struk-
turze własnościowej i ich wtórny 
podział na kształtne działki korzyst-
nie wpłynął na rozwój budownictwa 
jednorodzinnego i ład przestrzenny 
tych terenów.

Pierwsze  scalenie  przeprowadzono 
w 1994 r. w Kwirynowie.

Sukces  tego  procesu  jest  powtarza-
ny  i  gmina dokonała w  sumie 7  scaleń 
w następujących wsiach: Kwirynów, Lat-
chorzew, Lipków, Blizne Łaszczyńskiego, 
Klaudyn oraz Zielonki Wieś.

Ogólna  powierzchnia  obszarów,  na 
których  przeprowadzono  postępowanie 
scaleniowe wynosiła 91 hektarów, z czego 
powstało  8��  nowych  działek,  przejęto 
ponad 1� ha gruntów pod drogi gminne.

Dane charakteryzujące przemiany przestrzenne 1992 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r.

Powierzchnia Gminy Stare Babice przed podziałem 
12 700 ha  Po podziale 6 349 ha

Tereny budowlane w m.p.z.p.  605 ha  730 ha  1300 ha 1625 ha
Tereny zabudowane  420 ha  550 ha 630 ha
Liczba oddawanych do użytku mieszkań lub domów  Średnio 127/rok
Tereny dodatkowe przeznaczone pod zabudowę w Studium 1800 ha
Razem docelowo terenów do zabudowy  ponad 50% powierzchni gminy – 3425 ha

ności  na  projekt  dotyczący  uporządko-
wania gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
w  naszej  gminie.  Po  jego  zakończeniu 
cała gmina uzyska kanalizację. 

Moim  zdaniem  sukcesem  jest  także 
odpowiednie zorganizowanie gospodar-
ki  komunalnej  i  dokonanie  wielu  inwe-
stycji  w  tym  zakresie.  Trzeba  wiedzieć, 
że zastosowaliśmy najlepsze technologie 
europejskie dostarczania wody i oczysz-
czania  ścieków,  jesteśmy  w  tej  dziedzi-
nie w czołówce Polski.  To do nas właś-
nie przyjeżdżają ci samorządowcy, którzy 
chcą zreformować swoją gospodarkę ko-
munalną.

Możemy także mówić o sukcesie, pa-
trząc całościowo na naszą gminę. Udało 
nam się znacząco podnieść poziom życia 
osób mieszkających na tym terenie. Prze-
wyższa  on  poziom  życia  w  sąsiednich 
gminach  i powiatach. Stworzyliśmy do-
bre  warunki  do  mieszkania,  nauki,  roz-
woju, a także do rekreacji. 

– Pomówmy o przyszłości babi-
ckiej gminy...

– Obserwując  przemiany,  które  do-
konują się na naszym terenie w ostatnich 
latach, zauważymy, że gmina stopniowo 
wychodzi już z kręgu inwestycji dotyczą-
cych tzw. twardej  infrastruktury. Kończy 
się etap  rozbudowy  infrastruktury  tech-
nicznej.  W  najbliższych  latach  zakoń-
czymy  inwestycje  dotyczące  kanalizacji 
i modernizacji dróg.

Jeszcze  w  tym  roku  rozpoczną  się 
inwestycje  związane  z  budową  linii 
światłowodowych. Wszyscy zaintereso-
wani będą zatem mogli otrzymać łącza 

internetowe  o  szybkiej  przepustowo-
ści  rzędu  50  Mb  na  sekundę,  umożli-
wi to rozwój lokalnej telewizji, telefonii 
AP i wiele innych usług. Pierwszy odci-
nek zostanie wybudowany z Borzęcina 
do Babic.

Przyszłość  gminy  będzie  koncentro-
wać  się  na  zaspokajaniu  wyższego  po-
ziomu potrzeb mieszkańców dotyczące-
go w większym stopniu niż dotąd: kultu-
ry, sportu i rekreacji. W Starych Babicach 
powstał  Ośrodek  Zdrowia,  świadczący 
nowoczesne usługi medyczne. Podobny 
poziom usług zapewnimy także w Borzę-
cinie Dużym, wychodząc naprzeciw po-
trzebom mieszkańców. 

W wielu częściach gminy pojawiły się 
skwery, place zabaw i miejsca do rekre-
acji  rodzinnej.  W  przyszłości  takich  in-
westycji będzie jeszcze przybywać. Tere-
ny  sportowe powstaną w Wojcieszynie, 
Lipkowie,  Klaudynie  i  w  Bliznem  Jasiń-
skiego,  a  w  Zielonkach  uzyskają  nowo-
czesną  sportową  bazę  wielofunkcyjną. 
Ukoronowaniem  tych  działań  stanie  się 
Ośrodek Kulturalno-Sportowo-Rekreacyj-
ny  z basenem,  kręgielnią  i  lodowiskiem 
w Starych Babicach. Wspólnie z Warsza-
wą planujemy  także  zagospodarowanie 
rekultywowanej  góry  śmieci  w  Klaudy-
nie. W przyszłości powstanie tam obiekt 
sportowy  z  trasami  narciarskimi  (ze 
sztuczną nawierzchnią),  rynną  snowbo-
ardową,  tarasem widokowym  i  ścieżka-
mi rowerowymi. 

Już w najbliższym czasie usprawnio-
ny zostanie system komunikacyjny naszej 
gminy. Liczba  linii autobusowych zosta-
nie zwiększona, pojawi się także bezpo-

średnie  połączenie  z  Ożarowem  Mazo-
wieckim. 

Przyszłość  naszej  gminy  koncentro-
wać  się  będzie  na  działalności  proro-
dzinnej rozumianej jako stworzenie naj-
lepszych  warunków  do  życia  i  rozwoju 
dla całej rodziny. Będziemy nadal wspie-
rać  działalność  organizacji  pozarządo-
wych (jest  ich na naszym terenie ponad 
20), które umożliwią mieszkańcom roz-
wój ich zainteresowań i ułatwią szeroko 
rozumianą  integrację.  Na  ten  cel  prze-
kazaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat ponad 
3  mln zł.

Gmina stopniowo zmierza w kierun-
ku  obszaru  o  charakterze  parkowo-re-
zydencjonalnym,  gdzie  ludzie  nie  tylko 
z radością będą mieszkać, ale także przy-
jadą  wypoczywać.  Taka  przyszłość  jest 
już nieodległa.

Mieszkańcy gminy Stare Babice udo-
wodnili,  przez  wszystkie  lata  pracy  na-
szego  samorządu,  że  potrafią  ofiarnie 
pracować  dla  rozwoju  naszej  małej  Oj-
czyzny – dla rozwoju Ziemi Babickiej. Pa-
trząc  wstecz  –  nasze  wspólne  dokona-
nia  cieszą  i  dają  wiele  satysfakcji.  Dzię-
kuję  wszystkim  osobom,  które  przy-
czyniły  się  do  rozwoju  gminy.  Mieszka-
my w pięknej okolicy  i dzięki wspólnym 
działaniom udaje się nam osiągnąć suk-
ces. Przyczyniła się do tego w dużej mie-
rze zgoda, która panuje pomiędzy Radą 
a Wójtem Gminy. Mimo licznych dyskusji 
i kontrowersji zawsze udaje się wypraco-
wać kompromis z korzyścią dla całej spo-
łeczności. A jak wiadomo, zgoda buduje 
i o to nam wszystkim chodzi.

Kwirynów jest dobrym przykładem planowania gospodarki przestrzennej w gminie Stare Babice
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Podziały a podatnicy
Dynamiczny  rozwój  gminy  skutkuje 

zwiększoną  ilością  dokonywanych  po-
działów  nieruchomości,  których  liczba 
wzrosła  na  przestrzeni  20  lat  o  prawie 
100%, co obrazuje zestawienie obok.

Jak  widać,  najwyższy  wskaźnik  po-
działów odnotowano w 2005 roku, kiedy 
zatwierdzono 177 podziałów. Związane 
to  było  ściśle  z  opracowanymi  planami 
zagospodarowania przestrzennego, wy-
posażeniem  terenów  w  infrastrukturę 
techniczną  i  boomem  inwestycyjnym 
w naszej gminie.

W kadencji 2006-2010  łącznie wy-
dano  506  decyzji  zatwierdzających 
podział  nieruchomości,  co  przyczyniło 
się  do  zwiększenia  obrotu  nierucho-
mościami  i  miało  istotny  wpływ  na 
zwiększenie  liczby  podatników,  a  tym 
samym na  zwiększenie dochodów na-
szej gminy.

Z  tym  zagadnieniem  związane  były 
również  decyzje  dotyczące  opłat  adia-
cenckich  z  tytułu  wzrostu  wartości  nie-
ruchomości  na  skutek  ich  podziałów. 
W  sumie wydano 523 decyzje, a w ostat-
niej kadencji 360 decyzji na łączną kwotę 
6,3  mln zł.

Mienie komunalne
W  wyniku  komunalizacji  w  latach 

1991-1994  gmina  nabyła  z  mocy  pra-
wa 117 ha gruntów. Po podziale gminy 
w 1995 r. powierzchnia gruntów wyno-

siła 78 ha.
Na przestrzeni lat 1996-2009 gmina 

prowadziła  aktywną  gospodarkę  grun-
tami,  tworząc  zasób  gruntów,  które  są 
niezbędne  do  realizacji  jej  zadań  statu-
towych.

W  ramach  tej  gospodarki  gmina 
w ostatnich  latach nabyła m.in.: grunty 
w Wojcieszynie pod utworzenie boiska, 
nieruchomość  w  Starych  Babicach  od 
Fundacji „Innowacja” z przeznaczeniem 
pod budowę ośrodka kulturalno-rekrea-
cyjno-sportowego z basenem, grunt od 
Parafii w Starych Babicach pod utworze-
nie Alei Dębów Katyńskich.

Podkreślić  należy,  że  w  wyniku  tych 

działań  powierzchnia  nabytych  grun-
tów  przewyższa  powierzchnię  gruntów 
zbytych. Obecnie zasób gruntów gmin-
nych  wynosi  82  ha.  Wzrosła  również 
powierzchnia dróg gminnych i aktualnie 
wynosi 122,8 ha. 

W  ciągu  ostatnich  10  lat  dokonano 
również  przekształceń  prawa  użytko-
wania  wieczystego  w  prawo  własności 
nieruchomości  na  wniosek  użytkowni-
ków wieczystych. Łącznie przekształcono 
w ten sposób 86 nieruchomości. W ostat-
niej kadencji przekształcono 25 nierucho-
mości z tego tytułu i uzyskano kwotę do 
budżetu gminy w wysokości 270 tys. zł.

Wydatki na działalność oświato-
wą od wielu lat są największą pozy-
cją w budżecie gminy Stare Babice. 
Wieloletnie nakłady finansowe po-
zwoliły stworzyć nowoczesną struk-
turę oświaty, która nadal jest co roku 
udoskonalana i modernizowana.

Babicki  samorząd  prowadzi  oświatę 
na swoim terenie od 16  lat, przejęto  ją 
od administracji rządowej w 1994 r.- na 
dwa  lata  przed  ustawowym  terminem. 
Znając  rangę  edukacji  w  rozwoju  spo-
łeczności  lokalnej  i  konieczność  realizo-
wania  polityki  oświatowej  w  harmonii 
z  aspiracjami  mieszkańców,  samorząd 
podjął to zadanie.

Gmina  musiała  nadrabiać  wielolet-
nie zaniedbania wynikające z ułomności 
systemu centralnego zarządzania oświa-
tą.  Budynki  szkolne  wymagały  pilnego 
remontu,  wszystkie  były  w  złym  stanie 
technicznym,  w  klasach  brakowało  po-
mocy  dydaktycznych.  Przejmując  wów-
czas  oświatę,  samorząd  uzyskał  możli-
wość  świadomego  kierowania  środków 
finansowych  na  ten  cel,  rozpoczynając 
tworzenie  wysokiego  standardu  eduka-
cji, który mamy dzisiaj.

Gmina  przejęła  trzy  szkoły  ośmio-
klasowe  i  jedną  trzyklasową,  uczyło  się 
tam  1222  dzieci.  Po  przejęciu  oświaty 
sytuacja zaczęła się radykalnie zmieniać. 
Oczywiście  był  to  proces  ciągły,  który 
trwa do dzisiaj. Polityka oświatowa, któ-
rą władze samorządowe (dawniej Zarząd 
Gminy, a obecnie Wójt Gminy) realizują 
przez ten czas, doprowadziła do popra-
wy  i  rozbudowy  bazy  oświatowej.  Pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych wyremon-
towano i rozbudowano wszystkie szkoły 
podstawowe, wybudowano hale sporto-
we w Koczargach i Borzęcinie.

Punktem  zwrotnym  w  historii  ba-
bickiej  oświaty  było  wprowadzenie  re-
formy  oświatowej.  Powstały  wówczas 
sześcioletnie  szkoły  podstawowe  i  gim-
nazjum.  Dla  samorządu  oznaczało  to 
konieczność  ponoszenia  kolejnych  na-
kładów finansowych.

Gmina modelowo wprowadziła 
nowy ustrój szkolny, za co została 
wyróżniona i nagrodzona przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Samo-
rządowi podarowano wówczas gim-
bus, który pozwolił w dobry sposób 
zorganizować dojazd dzieci do szkół.

Przeprowadzono  dalsze  inwestycje. 
Rozbudowano  budynek  w  Koczargach 
Starych, w którym dawniej działała szko-
ła  podstawowa.  Wybudowano  nowe 
skrzydło,  aulę,  funkcjonalną  stołówkę 
z  zapleczem,  12  pomieszczeń  dydak-

tycznych  i  nową 
w  pełni  skompu-
teryzowaną  biblio-
tekę  z  czytelnią. 
Powstały  zatem 
warunki  do  stwo-
rzenia  Gimnazjum 
w Koczargach.

Obecnie  gmina 
posiada  optymalny 
model  oświatowy. 
Prowadzi  Szko-
łę  Podstawową 

i Przedszkole w Starych Babicach, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny  w  Borzęcinie  Du-
żym,  Przedszkole  w  Bliznem  Jasińskie-
go  i Gimnazjum w Koczargach Starych. 
Łącznie  do  tych  placówek  uczęszcza 
1658 dzieci, liczba ta w ciągu kilkunastu 
lat  wzrosła 
o blisko 450 
u c z n i ó w 
i przedszko-
laków,  co 
ś w i a d c z y 
o  tym,  że 
gmina  stale 
się  rozwi-
ja.  Przyby-
wa  dzieci, 
p o n i e w a ż 
osiedla się tu 
coraz więcej 
osób.

Gminna  infrastruktura  edukacyjna 
jest  na  dobrym  europejskim  poziomie: 
sale  komputerowe,  pracownie  języko-
we, multimedialne pomoce dydaktyczne 
sprawiają, że dzieci mają tu odpowiednie 
warunki do nauki i rozwoju. Trzeba także 
zauważyć, że gmina posiada nowoczes-
ne obiekty  sportowe w Strefie Rekreacji 
Dziecięcej w Borzęcinie i tereny sportowe 
w Zielonkach. 

Placówki oświatowe są stale moder-
nizowane  i  ulepszane.  Niedawno  np. 
ukończono  gruntowną  przebudowę 
dachu nad szkołą i przedszkolem w Sta-
rych Babicach, zmodernizowano kuchnię 
i stołówkę, dostosowując je do wysokich 
norm unijnych, przebudowano  również 
sanitariaty.

Gmina inwestuje nie tylko w bazę, ale 
i w  ludzi,  troszcząc się o motywowanie 
kadry pedagogów do stałego podnosze-
nia kwalifikacji. Dziś we wszystkich szko-
łach  w  gminie  pracuje  171  nauczycieli, 
w  tej grupie 56 osób stanowią nauczy-
ciele mianowani i aż 58 osób nauczyciele 
dyplomowani, co stanowi łącznie blisko 
70%  zatrudnionych.  Skutkuje  to  coraz 
lepszymi wynikami kształcenia uczniów.

W 2000 roku samorząd wprowadził 
nowe  regulacje płacowe w  ramach do-
datków motywacyjnych, dodano średnio 
20% środków na etat, stworzono zatem 
doskonały  instrument  motywacyjny  dla 
dyrektorów szkół, który przekłada się na 
dobrą jakość kształcenia.

Płace nauczycieli w ostatnich 5 latach 
stanowią  70%  wydatków  bieżących  na 
oświatę.  Średnie  wynagrodzenie  w  po-
szczególnych grupach awansu zawodo-
wego  było  w  gminie  dużo  wyższe  od 
średniego  wynagrodzenia  określonego 
w  Karcie  Nauczyciela.  Np.  średnie  wy-
nagrodzenie nauczyciela dyplomowane-
go wg Karty wynosiło 4074 zł  (brutto), 
a w naszej gminie 4789 zł (brutto). 

Analiza wyników sprawdzianów uzy-
skanych  w  gminnych  szkołach  podsta-

Oświata – wskaźnik przemian 
babickiej gminy!

Na terenie gminy dynamicznie 
rozwija się sektor prywatny. Sprzy-
ja temu życzliwe podejście władz 
samorządowych do osób prowa-
dzących działalność gospodarczą, 
czynnikiem stymulującym jest rów-
nież bliskie położenie aglomeracji 
warszawskiej. 

W  strukturze  działalności  prywatnej 
zdecydowanie dominują usługi oraz han-
del. Wśród działalności usługowej prze-
ważają usługi budowlane, transportowe 
oraz mechanika pojazdowa. Ponadto na 
terenie gminy działają 52 placówki han-
dlowe oraz 10 placówek gastronomicz-
nych,  6  placówek  zapewnia  całodobo-
wą  opiekę  osobom  niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym  wieku.  Opiekę  nad  dziećmi  spra-
wuje 7 niepublicznych przedszkoli.

Działa:  9  prywatnych  gabinetów  le-
karskich,  6  gabinetów  stomatologicz-
nych, 5 aptek, 3 lecznice weterynaryjne.

W każdym roku wzrasta liczba nowo 
zarejestrowanych  przedsiębiorców.  Na 
przestrzeni  15  lat  na  naszym  terenie 
trzykrotnie  wzrosła  liczba  podmiotów 
gospodarczych.

Wg stanu na 30.09.2010 w Rejestrze 
Podmiotów Gospodarczych Urzędu Gmi-

ny  Stare  Babice  zarejestrowanych  było 
1887 podmiotów gospodarczych.

Działalność gospodarcza

Nowe Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Podziały nieruchomości dokonywane na wniosek
właścicieli oraz z urzędu w latach 1990 – �009
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Finanse gminy
Na przestrzeni 20 lat dynamicznie rosły zarówno dochody, 

jak i wydatki gminy. W 1995 roku budżet gminy po stronie do-
chodów wynosił 7,3 mln zł, a po stronie wydatków 8,1 mln zł. 
Dla porównania w 2009 roku osiągnięto dochody w wysokości 
50,6 mln zł, zaś wydatki zamknęły się kwotą 72,9 mln zł.

Wykres: Wydatki gminy w latach 199�-�009

Od  1995  roku  (kiedy  z  części  terenu  gminy  Stare  Babice 
została wydzielona gmina  Izabelin) widoczny  jest  stały  trend 
wzrostowy  wydatków  naszej  gminy.  Ich  najwyższy  poziom 
przypadł w 2008 roku i wyniósł 75,5 mln zł, co oznacza blisko 
siedmiokrotny wzrost w ostatnim piętnastoleciu. Gwałtowny 
skok wydatków w 2006 roku był związany z realizacją projektu 
rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanali-
zacyjnej w gminie. Były to wydatki majątkowe. Obecny spadek 
wydatków jest spowodowany ogólnym spowolnieniem gospo-
darczym w kraju.

Wykres: Struktura wydatków bieżących i majątko-
wych w latach 199�-�009

Wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków bie-
żących przedstawia, w jakim stopniu budżet jest nakierowany 
na realizację zadań inwestycyjnych. Analiza danych pokazuje, 
że w latach 1995-2009 wydatki bieżące i majątkowe stanowi-
ły mniej więcej połowę wydatków ogółem gminy Stare Babi-
ce. Tak wysoki udział wydatków majątkowych jest pozytywną 
cechą zdecydowanie wyróżniającą naszą gminę na tle innych 
gmin wiejskich w Polsce. 

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania oświa-
towe  i  administracyjne. Nastąpił widoczny wzrost wydatków 
na bezpieczeństwo publiczne (m.in. na straż gminną i ochot-
nicze  straże pożarne) oraz utrzymanie dróg  i  transport pub-
liczny. Trend ten jest szczególnie wart podkreślenia, ponieważ 
zadania z dziedziny bezpieczeństwa i transportu uważane są 
za działania o  istotnym znaczeniu dla zapewnienia  trwałego 
rozwoju gminy. Przyciąga również inwestycje i wpływa na roz-
wój rynku pracy.

Najwyższy udział w wydatkach majątkowych stanowią na-
kłady  na  remonty  i  budowę  obiektów  oświatowych,  sporto-
wych, na gospodarkę wodno-ściekową oraz wykup nierucho-
mości.

Wykres: Dochody ogółem budżetu gminy Stare Babi-
ce w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Podstawowym źródłem dochodów gminy są wpływy z po-
datków  i  opłat  lokalnych,  w  tym  udziały  w  podatku  docho-
dowym od osób fizycznych i prawnych oraz od nieruchomo-
ści. Wzrost dochodów gminy per capita związany jest przede 
wszystkim z rozwojem nowych przedsiębiorstw oraz zmianami 
urbanistycznymi zachodzącymi na naszym terenie. 

Jednocześnie warto zauważyć, że wzrost dochodu w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca udało się osiągnąć bez podno-
szenia stawek podatków  i opłat  lokalnych, które  i  tak należą 
do  jednych  z najniższych na  terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego. 

Dwadzieścia lat wspólnej pracy 
władz gminy i mieszkańców, działa-
jących w nowych strukturach, znala-
zło swój wyraz w intensywnej, zrów-
noważonej polityce inwestycyjnej.

W  pierwszym  okresie  rozbudowano 
i  zmodernizowano  obiekty  oświatowe: 
Szkołę Podstawową z zapleczem sporto-
wym  i  Przedszkole w Borzęcinie Dużym 
oraz  budynek  obecnego  Gimnazjum 
w Koczargach Starych. Przy szkołach po-
wstały nowe hale sportowe, a w rozbu-
dowanych  obiektach  sale  dydaktyczne, 
pracownie  językowe  i  komputerowe. 
Modernizowano istniejące placówki pod 
kątem  energooszczędności  i  podnosze-
nia komfortu użytkowania, wymieniając 
elewacje i okna (Przedszkole i Szkoła Pod-
stawowa w Starych Babicach). W Borzę-
cinie  Dużym  wybudowany  został  nowy 
ośrodek zdrowia.

Nowe  inwestycje objęły  także drogi. 
W pierwszych latach działania samorzą-
du położono asfaltową nawierzchnię na 
ulicy  Gen.  T.  Kutrzeby  w  Starych  Babi-
cach, na części ul. Mjr. H. Dobrzańskiego 
„Hubala” w Latchorzewie i na ul. Szyma-
nowskiego w Klaudynie. Dokonano prze-
budowy ul. Rynek w otoczeniu siedziby 
Urzędu  Gminy,  modernizując  centrum 
Starych Babic.

Działalność władz gminy skierowana 
była również na rozbudowę sieci wodo-
ciągowych,  gazowych  i  wybudowanie 

niezbędnej  stacji 
elektroenergetycz-
nej.  Do  rozbudo-
wywanej  sieci  ga-
zowej  i  wodocią-
gowej  podłączone 
zostały  wszystkie 
miejscowości  gmi-
ny. 

W  roku  1996 
przyszła kolej na in-
tensywną  budowę 
sieci  kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ście-
ków. Oczyszczalnia 
powstała  w  Sta-
rych Babicach, a jej 
późniejsze  2  mo-
dernizacje w latach 2002 i 2006 umoż-
liwiły mieszkańcom dostęp do kanaliza-
cji  na  terenie  obejmującym  blisko  50% 

powierzchni  gminy. 
Obiekt  uzyskał  moż-
liwość  oczyszczania 
3 000  m3  ścieków 
na dobę i stał się naj-
większą  inwestycją 
w ciągu ostatnich lat. 
Modernizacja oczysz-
czalni ścieków w roku 
2006 i wybudowanie 

w  latach 2006 – 2007 ponad 15,5  km 
sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  6  przepom-
powniami  kosztowały  prawie  26,5  mln 
złotych. Zadanie realizowane było w ra-
mach  ZPORR,  a  dofinansowane  zostało 

kwotą 17,5 mln złotych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dalsza 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy  następuje  w  ramach 
Funduszu  Spójności  i  jest 
realizowana  przez  Gminne 
Przedsiębiorstwo  Komunalne 
„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Rozwój  inwestycji w gmi-
nie  Stare  Babice  z  wykorzy-
staniem  środków  unijnych 
jest priorytetem polityki inwe-
stycyjnej  gminy,  zwiększa  ich 

zakres i pozwala skrócić czas niezbędny 
na ich realizację. Ostatnie 4 lata to praw-
dziwy boom inwestycyjny w gminie Stare 
Babice. W okresie tym średni udział wy-
datków inwestycyjnych w gminnym bu-
dżecie wyniósł blisko 50% i zamknął się 
kwotą około 140 mln złotych.

Władze gminy kontynuowały politykę 
budowy i modernizacji placówek oświa-
towych.  Kosztem  ponad  8  mln  złotych 
wybudowano w 2010 r. Gminne Przed-
szkole  dla  150  dzieci  w  Bliznem  Jasiń-
skiego. Nowoczesny w architektonicznej 
formie,  przestronny,  przystosowany  dla 
osób niepełnosprawnych budynek został 
oddany  do  użytkowania  01.10.2010  r. 
Opiekę nad dziećmi sprawuje 29-osobo-
wy  personel.  Przedszkole  otacza  ogro-
dzony,  zagospodarowany  teren  zielony, 
wyposażony w plac zabaw. 

Inwestycje gminnewowych w ostatnich latach wykazała, że 
w  skali  punktowej  były  one  wyższe  niż 
uzyskane w szkołach powiatu warszaw-
skiego zachodniego, a także w szkołach 
województwa mazowieckiego. Również 
analiza wykonana w ramach stosowanej 
w oświacie metody oceny skali stanino-
wej wskazuje na utrzymanie w szkołach 
średniego i wysokiego poziomu naucza-
nia w stosunku do norm krajowych.

Podobnie  dobre  wyniki  nauczania 
odnotowano  w  Gminnym  Gimnazjum 
w  Koczargach  Starych.  Wyniki  uczniów 
z  tej  placówki  zrównują  się,  a  nawet 
przewyższają  średni poziom powiatowy 
i wojewódzki. 

W ostatnich  latach w gminie dał się 
zauważyć deficyt miejsc w przedszkolach, 
pomimo funkcjonowania na tym terenie 
2  przedszkoli  publicznych  i  7  placówek 

niepublicznych  dofinansowanych  przez 
samorząd.  Sytuacja  diametralnie  uległa 
zmianie  po  wybudowaniu  Przedszkola 
w Bliznem Jasińskiego, które jest obecnie 
najnowocześniejszą placówką tego typu 
w okolicy. Dziś uczęszcza tam 150 dzieci. 
Do Przedszkola w Starych Babicach cho-
dzi 120 dzieci, a do Przedszkola w Borzę-
cinie – 65 dzieci.

Parkingi przed Gimnazjum  
w Koczargach Starych

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.

2 035,80

1 786,39

2 176,69
2 369,43

3 868,23 3 755,12

4 122,09

3 275,48

Strefa Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym

Ul. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby

Rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków w Starych Babicach
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W trakcie wcześniejszych dzia-
łań  inwestycyjnych  zmodernizo-
wano  Budynek  Zespołu  Szkolno-
-Przedszkolnego  w  Borzęcinie 
Dużym  oraz  Gimnazjum  w  Ko-
czargach Starych. Obiekty  zostały 
docieplone,  uzyskały  nowe  okna 
i elewacje. Przy Gimnazjum w Ko-
czargach  Starych  powstały  nowe 
drogi  dojazdowe  oraz  przestron-
ny  parking.  Szkoła  Podstawowa 
i  Przedszkole  w  Starych  Babicach 
przykryte  zostały  nowym  wielospado-
wym  dachem,  uzyskując  atrakcyjny  wy-
gląd architektoniczny. Dokonano w nich 
także modernizacji kuchni, stołówki i sa-
nitariatów, a szkołę uczyniono przyjazną 
dla  osób  niepełnosprawnych,  wyposa-
żając  ją  w  specjalny  podjazd  i  windę. 
W wyniku powyższych modernizacji uzy-
skano znaczne oszczędności w kosztach 
eksploatacji tych placówek. Podniesiono 
także ich standard. Szkoły  i przedszkola 
stały się piękną wizytówką gminy.

W celu poprawy dostępu mieszkań-
ców  do  świadczeń  medycznych  podję-
to  decyzję  o  budowie  nowego  ośrod-
ka  zdrowia  w  Starych  Babicach.  Stary 
i  wyeksploatowany  budynek  ośrodka 
zdrowia  znajdujący  się  w  sąsiedztwie 
Urzędu  Gminy  został  rozebrany,  a  na 

jego  terenie  wybudowano  kosztem  bli-
sko 9 mln złotych nowy obiekt. Znalazły 
w nim siedzibę: nowy Ośrodek Zdrowia 
wraz ze Stacją Ratownictwa Medyczne-
go oraz część referatów Urzędu Gminy, 
Straż  Gminna,  Gminny  Ośrodek  Pomo-
cy  Społecznej,  Gminna  Spółka  Wodna, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Zespół Obsługi 
Finansowej  Oświaty.  Zagospodarowano 
teren wokół budynku. Powstały: parking 
dla samochodów, drogi dojazdowe oraz 
trawniki.  Budynek  oddano  do  użytku 
w  2010  r.  Modernizacji  poddano  także 
w 2010 r. ośrodek zdrowia w Borzęcinie 
Dużym,  wykonując  ocieplenie  budynku 
wraz z wymianą okien, elewacji  i części 
pokrycia dachowego.

Możliwość  aktywnego  wypoczynku 

i  rozwoju  fizycznego 
mieszkańców  gminy, 
głównie  młodzieży, 
znacznie  rozszerzyła 
się  po  zrealizowaniu 
w  roku  2007  budowy 
Ogólnodostępnej  Stre-
fy  Rekreacji  Dziecięcej 

położonej  na  terenie  Zespołu  Szkolno-
-Przedszkolnego  w  Borzęcinie  Dużym. 
Inwestycja  wraz  z  kosztem  prowadzo-
nych  tam czteroletnich  zajęć  kosztowa-
ła 6,4 mln zł, refundacja z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego wyniosła 3.9 
mln zł. 

Strefa  składa  się  z  szeregu  boisk, 
m.in.  z:  pełnowymiarowego  boiska  pił-
karskiego  ze  sztuczną  nawierzchnią 
i oświetleniem, boiska do siatkówki, ko-
szykówki, piłki ręcznej z nawierzchniami 
syntetycznymi, bieżni, siłowni, placu za-
baw dla dzieci, skateparku i ścianki wspi-
naczkowej. Oprócz inwestycji dotyczącej 
budowy  obiektów  sportowych  samo-
rząd  stworzył  także  program  wczesne-
go  wykrywania  i  leczenia  wad  postawy 
u młodzieży  szkolnej,  która pod opieką 
specjalistów  ma  możliwość  czynnej  re-
habilitacji  na  wybudowanych  obiektach 
sportowych. 

Drugą ważną inwestycją dającą moż-
liwość aktywnego wypoczynku i rozwija-
nia talentów sportowych wśród młodzie-
ży była budowa boiska ze sztuczną trawą 
i oświetleniem w Zielonkach. Inwestycja 
kosztowała ponad 3 mln złotych i zakoń-
czona została w 2009 r. 

Wykorzystanie wszystkich wspomnia-
nych  inwestycji nie byłoby możliwe bez 
budowy  i  modernizacji  dróg  na  terenie 
gminy Stare Babice. Od początku działa-
nia samorządu, a szczególnie w ostatnich 
latach, budowa dróg stanowiła znaczną 
część wydatków inwestycyjnych. Przygo-
towania  do  realizacji  tego  typu  zadań 
często zaczynały się wiele  lat wcześniej. 

Zespół Szkolno‑Przedszkolny,  
Strefa Rekreacji Dziecięcej 
i plac zabaw tworzą jeden 
kompleks w Borzęcinie Dużym

Potrzebne były lokalne plany zagospoda-
rowania przestrzennego,  kapitałochłon-
ne wykupy gruntów pod drogi oraz wy-
konanie projektów. 

Najkosztowniejszą  inwestycją  gmin-
ną w ostatnich latach była przebudowa 
ul. Kutrzeby w Starych Babicach  (5 mln 
złotych)  obejmująca  wykonanie  podbu-
dowy  drogi  wraz  z  nakładką  asfaltową 
na dł ok. 1100 mb, odwodnienia, przy-
krycie rowu melioracyjnego i wykonanie 
chodników wzdłuż  jezdni. Przebudowy-
wano  lub modernizowano wiele  innych 
dróg  gminnych  takich  jak:  ul.  Przejazd, 
ul. Graniczna i Łaszczyńskiego w Bliznem 
Łaszczyńskiego,  ul.  Polna,  Piłsudskiego, 
Kresowa  oraz  Pocztowa  w  Starych  Ba-
bicach i układ dróg osiedlowych w Kwi-
rynowie. Rozpoczęto projektowanie na-
stępnych ulic w gminie. 

Część  inwestycji  gmina  wykonała 
w  ramach  dobrej  współpracy  z  innymi 
szczeblami  samorządu,  wspomagała 
także budowę dróg wojewódzkich i po-
wiatowych. Wspólnie z Warszawą zmo-
dernizowała  ul.  Mjr.  H.  Dobrzańskiego 
„Hubala”,  wykonując  za  kwotę  blisko 
3  mln  złotych  nawierzchnię  asfaltową, 
odwodnienie  i  chodniki.  Współfinanso-
wała  przebudowę  drogi  powiatowej  nr 
1532  (ul.  Ogrodnicza)  łączącej  drogę 

wojewódzką  nr  580  z  Rynkiem  Hurto-
wym  Bronisze,  budowę  ul.  Akacjowej 
w  Koczargach  Starych,  ul.  Sienkiewicza 
i Sikorskiego w Starych Babicach. 

Gmina wspomagała również budowę 
ul.  Warszawskiej  poprzez  wykup  grun-
tów przeznaczonych pod budowę drogi 
wraz  z  infrastrukturą.  Przeprowadzała 
także  uzgodnienia  dotyczące  budowy 
zjazdów na prywatne posesje.

Starania władz gminnych w zakresie 
realizacji polityki  zrównoważonego  roz-
woju gminy Stare Babice znajdują uzna-
nie  zarówno  wśród  mieszkańców,  jak 
i  instytucji  zewnętrznych  przyznających 
różnego  rodzaju  certyfikaty,  nagrody 
i wyróżnienia.

Gospodarka komunalna
Wraz z rozwojem gminy rozwijała 

się również gospodarka komunalna. 
Początkowo Urząd Gminy prowadził 
wszystkie sprawy dotyczące tych 
zagadnień. W 1999 roku powołano 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunal-
ne „Eko-Babice”, któremu przekaza-
no zadania związane z eksploatacją 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

„Eko-Babice”

Gminne  Przedsiębiorstwo  Komunal-
ne  „Eko-Babice”  Sp.  z  o.o.  zajmuje  się 
od ponad 11 lat zaopatrzeniem w wodę 
i odbiorem ścieków mieszkańców gminy 
Stare  Babice.  Minione  cztery  lata  przy-

padające  na  piątą  kadencję  samorządu 
gminnego  charakteryzowały  się  skoko-
wym  wzrostem  zakresu  jego  działalno-
ści. Zmiana ta była konsekwencją przeka-
zania przedsiębiorstwu w 2007 r. zadań 
związanych z gospodarką wodno-kanali-
zacyjną. Spółka „Eko-Babice”, która  jest 
w  100%  własnością  gminy,  prowadzi 
odtąd  wszystkie  inwestycje  dotyczące 
gospodarki wodno-ściekowej.

Największa inwestycja 
w historii gminy!

Już  za  kilka  lat  cała  powierzchnia 
gminy Stare Babice będzie wyposażona 
w  kanalizację.  To  ogromne  zadanie  in-

westycyjne  zostanie 
wykonane  przy  po-
mocy  środków  euro-
pejskich  z  Funduszu 
Spójności.  Obecnie 
projekt  pod  nazwą 
„Uporządkowanie Go-
spodarki  Wodno-Ście-
kowej w gminie Stare 
Babice” został zakwa-
lifikowany do dofinan-
sowania  w  wysokości 
blisko 130 mln zł. Jego 
realizacja  jest  w  toku 
i potrwa do 2013 r.

Projekt był i  jest głównym zadaniem 
inwestycyjnym realizowanym przez Eko-
Babice.  Pomimo  że  formalnie  wniosek 
aplikacyjny został złożony do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w listopadzie ubiegłego 
roku, to prace nad jego przygotowaniem 
trwały od 2007 roku. Polegały one m.in. 
na opracowaniu studium wykonalności, 
przygotowaniu projektów technicznych, 
uzyskaniu  zezwoleń  na  budowę,  a  tak-
że  na  skompletowaniu  różnego  rodza-
ju  uzgodnień  i  decyzji  środowiskowych 
zgodnie z wymogami Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Równolegle dzięki posiadanym środ-
kom  finansowym  przekazanym  na  ten 
cel przez gminę Stare Babice, realizowa-
no od połowy 2007 roku zadania inwe-
stycyjne, dla których uzyskano wcześniej 
zezwolenia na budowę. 

Pierwszym  zadaniem  była  budowa 
nowej  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Bo-
rzęcinie  Małym.  Obiekt  pracuje  już  od 
ponad dwóch lat i całkowicie spełnia po-
kładane  w  nim  nadzieje.  Zrealizowanie 
tej  inwestycji  pozwoliło  utrzymać  ceny 
wody  na  dotychczasowym  poziomie 
pomimo  inflacyjnego  wzrostu  kosztów 
jej  wytwarzania.  Wraz  z  realizacją  tej 
kluczowej inwestycji, w kolejnych latach 
wykonano  sieci  kanalizacji  sanitarnej 

Wydatki inwestycyjne w latach �00� – �010 (w zł)

Sport i Rekreacja
19 182 849

Wodociągi
i Kanalizacja
61 325 124

Drogi
35 746 952

Ochrona 
przeciwpożarowa

841 797

Ośrodki Zdrowia
9 060 444

Szkoły i Przedszkola
16 580 339

Pozostałe
966 815

Nowy Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach Siedziba GPK „Eko‑Babice”
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w wielu miejscowościach na terenie gmi-
ny. Sukcesywnie powstawały następują-
ce inwestycje:
•  Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej 

pomiędzy Klaudynem a Janowem.
•  Kanalizacja  w  ul.  Koczarskiej  w  Sta-

rych Babicach.
•  Kanalizacja w kwartale ulic pomiędzy: 

ul. Prusa, Mickiewicza, Reja  i Żerom-
skiego w Bliznem Jasińskiego. 

•  Kanalizacja  w  ul.  Grupy  Kampinos 
w Latchorzewie.

•  Kanalizacja  w  ul.  Agawy  wraz  z  po-
przecznymi w Kwirynowie.

•  Kanalizacja  wzdłuż  ul.  Warszawskiej 
w Lubiczowie i Bliznem Jasińskiego.

•  Kanalizacja  w  miejscowości  Klaudyn 
I i II.

•  Kanalizacja  w  ul.  Wieruchowskiej 
i Ożarowskiej oraz we fragmencie uli-
cy Warszawskiej.
Wykonanie  powyższych  sieci  kana-

lizacji  sanitarnej  zwiększyło  długość 
dotychczasowej sieci o kolejne 15 km, 
umożliwiając  podłączenie  do  niej  na-
stępnych  413  nieruchomości.  Dodat-
kowym  elementem  tych  sieci,  umożli-
wiającym ich funkcjonowanie była bu-
dowa siedmiu przepompowni  ścieków 
oraz  kanałów  tłocznych  o  długości 
około 2 km.

Ostatnim w 2010 roku ważnym ele-

mentem sieci  kanalizacyjnej było wybu-
dowanie  Głównej  Przepompowni  Ście-
ków „Borzęcin” w Borzęcinie Dużym, za 
pośrednictwem której będą w przyszło-
ści przetłaczane ścieki z całej zachodniej 
części gminy do Oczyszczalni w Starych 
Babicach. Obiekt ten jest obecnie w trak-
cie  prowadzenia  prac  rozruchowych, 
a budowa dwóch przewodów tłocznych 
(o długości 4,5 km każdy) umożliwiają-
cych  przesył  ścieków  do  miejscowości 
Koczargi jest w trakcie realizacji.

Od 2003  roku gmina wprowadziła 
nową  formę  rozbudowy  sieci  wodno-
kanalizacyjnej  polegającą  na  realizacji 
zadań  w  oparciu  o  porozumienia  za-
warte  z  poszczególnymi  mieszkańca-
mi.  Mieszkańcy  realizowali  inwestycję 
z  własnych  środków,  a  po  przekaza-
niu  sieci  na  majątek  gminy  (a  później 
na  majątek  „Eko-Babic”),  otrzymywali 
częściowy  zwrot  poniesionych  nakła-
dów. Zawarto 300 umów, dzięki czemu 
udało się rozbudować sieć wodociągo-
wą o ponad 30 km, a sieć kanalizacyjną 
o ponad 15 km.

Obecnie  już  blisko  połowa  gospo-
darstw domowych w gminie dysponuje 
kanalizacją.

Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody  
w Starych Babicach

Każda  stacja  uzdatniania  wody  jest 
obiektem, który z powodu wymogu pra-
cy ciągłej stwarza obiektywne trudności 
w prowadzeniu remontów i moderniza-
cji.  Ponieważ  jednak  od  ponad  dwóch 
lat  gmina  dysponuje  dwoma  stacjami 
uzdatniania  wody,  to  możliwa  stała  się 
modernizacja  Stacji  Uzdatniania  Wody 
w Starych Babicach. Obiekt ten powstał 
ponad dwadzieścia lat temu, skala moż-
liwej do wykonania modernizacji była za-
tem duża. Wyznacznikiem odpowiednich 
rozwiązań  technicznych  i  monitorowa-
nia  procesu  uzdatniania  wody  stała  się 
Stacja  Uzdatniania  Wody  w  Borzęcinie 
Małym, której parametry pracy znajdują 
się na najwyższym możliwym obecnie do 

uzyskania  poziomie.  Ostatnim  elemen-
tem kończącej  się aktualnie moderniza-
cji  jest  ograniczenie  energochłonności 
procesu  uzdatniania  i  dystrybucji  wody 
do  sieci,  co  będzie  sprzyjało  obniżaniu 
kosztów jednostkowych produkcji wody 
w przyszłości.

Obecne możliwości techniczne dwóch 
stacji  uzdatniania  wody  zapewniają  nie-
przerwane dostawy wody nawet w okre-
sach przedłużających się upałów. Dodatko-
wo  bezpieczeństwo  utrzymania  ciągłości 
dostaw  wody  zostanie  wzmocnione  pod 
koniec  roku,  po  uruchomieniu  drugiego 
połączenia magistralnego z siecią MPWiK 
z rejonu ulicy Arkuszowej w Warszawie. 

Drogi

Drugim  ważnym  obszarem  gospo-
darki  komunalnej  są  drogi.  W  ostatniej 
kadencji gmina od podstaw wybudowa-
ła ulice: Graniczną, Pocztową, Piłsudskie-
go. Gruntownie zmodernizowano ulice: 
Kresową. Mjr. H. Dobrzańskiego „Huba-
la”, Kościuszki, Kutrzeby, Łaszczyńskiego. 
Gmina partycypuje ponadto w kosztach 
prac dotyczących modernizacji dróg po-
wiatowych  i  wojewódzkich,  których 
większość już wyremontowano.

Wiele dróg gminnych zostało utwar-
dzonych  destruktem  bitumicznym.  W 
ostatnich  latach  wybudowano  i  utwar-
dzono  w  ten  sposób  na  terenie  gminy 
47 km dróg.

Na  terenie gminy Stare Babice  znaj-
duje  się  około  100  km  dróg  gminnych 
o  różnym  sposobie  utwardzenia  na-
wierzchni, od dróg gruntowych, poprzez 
utwardzone  destruktem  bitumicznym, 
aż do dróg asfaltowych. Gmina zajmuje 
się ich konserwacją, sprzątaniem, a tak-
że  utrzymaniem  zimowym.  Na  bieżąco 
utwardza także gruntowe drogi gminne 
kruszywem. Utwardzanie dróg  stało  się 
procesem ciągłym, gdyż w wyniku dyna-
micznego  rozwoju  gminy  zwiększa  się 
ilość  terenów  budowlanych  i  przybywa 
nowych dróg.

W latach �00� – �010 samorząd 
gminy Stare Babice na utrzyma-
nie dróg gminnych wydał łącznie 
8,� mln zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:
1.  Remonty  cząstkowe,  w  latach  2006 
– 2010 wydano w sumie 1,4 mln zł.
�. Równanie  dróg  gminnych,  w  latach 
2006 – 2010 wydano w  sumie 720  ty-
sięcy  zł.
�.  Sypanie kruszywem drogowym, w la-
tach 2006 – 2010 wydano 1,8 mln zł.
�.  Utwardzenie dróg gminnych destruk-
tem bitumicznym wraz z powierzchnio-
wym utrwaleniem, w latach 2006 – 2010 
wydano łącznie 4,4 mln zł.
�.  Nakładki  bitumiczne,  w  roku  2009 
wydano 400 tys. zł.

Poza  budową  i  utrzymaniem 
dróg gminnych, samorząd uczest-
niczy w modernizacji dróg powia-
towych i wojewódzkich. W ramach 
współpracy z samorządem powia-
towym  gmina  współfinansowała 
modernizację  ulic:  Sienkiewicza 
w  Starych  Babicach,  Ogrodniczej 
w Babicach Nowych, Akacjowej w 
Koczargach Starych. Gmina wnio-
sła  ponadto  wkład  rzeczowy  do 
modernizacji dróg wojewódzkich: 
dla  ul.  Warszawskiej  wykupiła 
grunty potrzebne do budowy  in-
stalacji odwadniających, oraz pod 
przystanki, dla ul. Sikorskiego wykonała 
natomiast  prace  projektowe  dotyczące 
modernizacji  drogi  oraz  wykupiła  teren 
pod chodnik i ścieżkę rowerową.

Oświetlenie uliczne

W  latach  2006-2010  oświetlono 
31  ulic.  Zamontowano  304  lampy. 
Łączny  koszt  inwestycji  wyniósł  ponad 
11  mln zł. 

W  celu  ograniczenia  zużycia  energii 
elektrycznej w oświetleniu ulicznym do-
konano wymiany fotokomórek na zegary 
astronomiczne.  Pozwoliło  to na  skróce-
nie czasu świecenia lamp, co przełożyło 
się  na  zmniejszenie  zużycia  energii.  Na 
terenie całej gminy zastosowano sodowe 
źródła światła, które są energooszczęd-
ne  (posiadają  dużą  skuteczność  świet-
lną).  Wymiana  lamp  ograniczyła  pobór 
prądu.  W  ostatnich  latach  sukcesywnie 
wymieniano  lampy  żarowe  o  mocach 
200W na lampy sodowe o mocach 70W, 
nie powodując pogorszenia widoczności 
na drogach. 

Oznakowanie

W  ostatnim  czasie  wykonano 
System  Informacji  Gminnej  (SIG) 
polegajacy  na  oznakowaniu  ulic, 
obiektów  użyteczności  publicznej 
i  innych  ważniejszych  miejsc  na 
terenie gminy. Przy głównych dro-
gach na granicy gminy ustawiono 8 
tablic informacyjnych, tzw. witaczy. 
Łączny koszt oznakowania wyniósł 
1,5  mln  zł.

Komunikacja

Samorząd od lat modernizuje system 
komunikacyjny,  dostosowując  go  do 
zmieniających się potrzeb mieszkańców. 
W latach 90-tych komunikacja publiczna 

na terenie gminy obsługiwana była przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samocho-
dowej  (PKS)  i  jedną  linię  podmiejską, 
Obecnie  na  terenie  gminy  funkcjonują 
cztery  linie  autobusowe  Zakładu  Trans-
portu Miejskiego  (ZTM) z Warszawy. Są 
to:  712,  714,  719,  729  –  łączą  miesz-
kańców  z  głównymi  punktami  prze-
siadkowymi  w  Warszawie  na  Osiedlu 
Górczewska  i przy  stacji 
metra Młociny.

Gmina posiada obec-
nie  najlepszą  komuni-
kację  zbiorową  spośród 
wszystkich  gmin  pod-
warszawskich. Na dopła-
ty do jej funkcjonowania 
samorząd  corocznie 
przeznacza ponad 2 mln 
zł.  System  komunikacji 
jest  stale  udoskonalany, 
a liczba linii zwiększa się. 

Planowane jest uruchomienie niebawem 
dwóch  nowych  połączeń  –  ze  Starego 
Bemowa do Klaudyna i linii wewnętrznej 
z Borzęcina (ul.  Kosmowska) – do Babic 
(Rynek). 

Przystanki

Rozbudowywanie  linii  komunikacyj-
nych wiąże się z koniecznością budowy 
nowych przystanków  i wiat przystanko-
wych. Po modernizacji ul. Warszawskiej 
wymieniono  wszystkie  wiaty  na  nowe. 

Łącznie  w  latach  2008-2009  na 
terenie gminy postawiono 46 no-
wych wiat przystankowych.

Ochrona zwierząt

Od  2008  roku  w  oparciu 
o uchwałę Rady Gminy samorząd 
realizuje  program  zapobiegania 
bezdomności  zwierząt na  terenie 
gminy Stare Babice. Zwierzęta  są 
znakowane  czipami,  sterylizowa-
ne lub kastrowane, poszukuje się 
dla nich także nowych włascicieli.

Gmina  Stare  Babice  posiada 
umowę  ze  schroniskiem  dla  bezdom-
nych  zwierząt  „Przyjaciel”  w  Kotliskach 
pod  Kutnem  oraz  umowę  z  lekarzem 
weterynarii  na  leczenie  powypadkowe 
zwierząt bezdomnych i transport ich do 
schroniska. 

Skwery i place zabaw

W gminie co roku przybywa estetycz-
nie urządzonych terenów zielonych. Po-
wstają skwery i place zabaw. Roślinność 
pojawia  się  także na nowo wybudowa-
nych rondach i w pobliżu Miejsc Pamięci 
Narodowej. W ostatnich latach utworzo-
no skwery i place zabaw na powierzchni 
1,7 ha.

Skwery  znajdują  się  w:  Borzęcinie 
Dużym,  Kwirynowie,  Zielonkach  Parce-
li  i w Starych Babicach. Place zabaw w: 
Lipkowie, Starych Babicach, Kwirynowie, 
Borzęcinie Dużym i Bliznem Jasińskiego.

Koszt założenia skwerów i pla-
ców zabaw, wraz z wyposażeniem, 
wyniósł w ostatnich latach ok. 
�00 tys. zł.

Długość gminnej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w km

Długość sieci wodociągowej
Długość sieci kanalizacyjnej

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym Rondo im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Starych Babicach

Ul. Pocztowa w Starych Babicach
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Środowisko
Samorząd  Gminy  Stare  Babice  co 

roku  przeznacza  znaczącą  część  środ-
ków  budżetowych  na  realizację  zadań 
z  zakresu  ochrony  środowiska.  Podej-
ście  proekologiczne  władz  gminy  wyni-
ka m.in.  z  jej położenia w otulinie KPN 
i  Warszawskim  Obszarze  Chronionego 
Krajobrazu.

Na  ochronę  środowiska  składają  się 
działania  w  zakresie  ochrony  wód,  po-
wietrza,  ochrona  przed  hałasem  i  go-
spodarka odpadami. We wszystkich tych 
obszarach  gmina  prowadzi  aktywną 
politykę inwestycyjną i edukacyjną. Prze-
jawem tych działań są inwestycje: wod-
no-kanalizacyjne,  drogowe,  segregacja 
odpadów,  gazyfikacja  gminy,  zagospo-
darowanie i konserwacja terenów zielo-
nych oraz właściwa polityka planowania 
przestrzennego. 

Inwestycje w dziedzinie ochrony 
środowiska są w ostatnich latach 
największym składnikiem w struk-
turze wydatków inwestycyjnych 
budżetu gminy, które generuje 
zwłaszcza rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. 

Cała istniejąca sieć kanalizacyjna wy-
budowana  w  latach  1995  –  2010  ma 
długość  76,8  km  (ok.  4900  przyłączy). 
W tym okresie długość sieci wodociągo-
wej zwiększyła się z 52,5 do 146 km (ok. 
2200 przyłączy).

W  latach  2003  –  2008  kosztem 
27,5  mln zł (z czego 18 mln zł stanowi-
ło dofinansowanie  ze  środków UE) wy-
budowano 3,3 km sieci wodociągowej, 
15,5 km sieci kanalizacyjnej i 6 przepom-
powni  ścieków,  rozbudowano  Gminną 
Oczyszczalnię  Ścieków,  odbiornik  ście-
ków  oczyszczonych  –  rów  Z-7  i  podłą-
czono do sieci ponad 1200 gospodarstw 
domowych.

W roku 2008 oddano do eksploatacji 
nową Stację Uzdatniania Wody w Borzę-
cinie wyposażoną w trzy studnie czwar-
torzędowe  o  wydajności  wody  do  120 
m3/h. Budowa nowej SUW pozwoliła na 
uniezależnienie się od dotychczasowych 
dostaw wody z Leszna.

Aktualnie  gminna  sieć  wodociągo-
wa obsługuje blisko 100% mieszkańców 
gminy, z sieci kanalizacyjnej korzysta pra-
wie 50% mieszkańców.

Gospodarka odpadami

W  roku  2004  samorząd  rozpoczął 
wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów. 
Zbiórka  oparta  była  o  zestawy  ogólno-
dostępnych  pojemników  rozstawionych 
w  miejscach  publicznych.  Do  chwili 
obecnej  pojemniki  ogólnodostępne  na 
odpady  segregowane  ustawione  są  na 
terenach szkolnych w Starych Babicach, 

Koczargach  Starych  oraz  w  Borzęcinie 
Dużym.

W  roku  2008  wprowadzono  selek-
tywną zbiórkę odpadów w systemie wor-
kowym. Odpady odbierane są w dwóch 
workach sprzed posesji.

Efekty tych działań są następujące:
• w roku �008 zebrano 1�0 ton od-
padów
• w roku �009 – ��0 ton odpadów
• w I półroczu �010 – �0� ton od-
padów

Statystyczny  mieszkaniec  Babic 
w  ciągu  ubiegłego  roku  segregował 
powyżej 17 kg odpadów. System selek-
tywnej zbiórki od 4  lat uzupełnia zbiór-
ka  przeterminowanych  lekarstw  oraz 
zużytych baterii,  których co  roku zbiera 
się ok. 700 kg.  Samorząd  cyklicznie or-
ganizuje  również 
zbiórkę  odpadów 
wielkogabaryto-
wych.  Co  roku 
wywozi  się  z  tere-
nu  gminy  ok.  170 
– 200 ton tych od-
padów,  a  od  roku 
2008  także  zużyty 
sprzęt  elektryczny 
i elektroniczny. 

Od  roku  2008 
realizowany  jest 

program  usuwania  z  te-
renu  gminy  wyrobów  za-
wierających  azbest.  Za-
kłada on usunięcie całości 
eternitu  do  roku  2015. 
Według przeprowadzonej 
w  latach  ubiegłych  ewi-
dencji, na początku 2008 
roku  w  gospodarstwach 
domowych na tym terenie 
było ok. 45 tys. m2 eterni-
tu. W ciągu 2 lat usunięto 

ok. 20 tys. m2 eternitu zdjętego z da-
chów  budynków  i  zebranego  z  tere-
nów posesji.

Zagospodarowanie 
i pielęgnacja terenów 

publicznych

W  latach  2008  –  2010  dokonano 
oczyszczenia  i  odmulenia  wielu  zbior-
ników wodnych na  terenie gminy, m.in. 
w: Borzęcinie Dużym, Zielonkach Parceli, 
Starych Babicach, w Bliznem  Jasińskiego 
i  Latchorzewie.  Wokół  zbiorników  urzą-
dzono  tereny  zielone,  nasadzono  roślin-
ność, wykonano ścieżki  i elementy małej 
architektury.  Urządzono  także  skwery. 
Działania te pochłonęły blisko 600 tys. zł.

Jesienią 2009 roku zostało zagospo-
darowane  rondo  im. Ks.  Jerzego Popie-
łuszki.  Wykonano  nasadzenia  krzewów 

oraz  roślin  jednorocznych,  a  w  2010  r. 
obsadzono  kompozycjami  roślin  wielo-
letnich  rondo  u  zbiegu  ulic:  Warszaw-
skiej i Ogrodniczej. 

Każdego  roku  prowadzona  jest  bie-
żąca konserwacja ogólnodostępnych te-
renów zieleni zlokalizowanych na terenie 
całej gminy o łącznym areale 17 000 m2. 
Stanowią je: skwery w Borzęcinie Dużym, 
Kwirynowie  oraz  Zielonkach  Parceli,  te-
ren wokół Urzędu Gminy, tereny, na któ-
rych posadzono drzewa  i  krzewy m.in.: 
przy ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, 
Lawendowej, Pocztowej i Rynek, Miejsca 
Pamięci Narodowej w Babicach Nowych, 
Borzęcinie Dużym oraz tereny wokół sta-
wów.  Roczny  koszt  pielęgnacji  wynosi 
ok. 45 000 zł. 

Sprzątaniem  terenów  publicznych 
zajmują  się  pracownicy  zatrudnieni 
w  ramach prac  społecznie użytecznych, 
finansowanych  przez  Powiatowy  Urząd 
Pracy. Wynikiem ich działania jest zebra-
ne z terenów leśnych i poboczy dróg ok. 
200  m3  odpadów  rocznie.  Dzięki  temu 
zniknęły dzikie wysypiska śmieci, co roku 
wywozi się bowiem ponad 28 kontene-
rów przeróżnych odpadów. 

Od  roku  2009  samorząd  prowadzi 
akcję ochrony kasztanowców przed szro-
tówkiem  kasztanowcowiaczkiem.  W  jej 
ramach  na  wszystkich  kasztanowcach 
gminnych  i  zgłoszonych  przez  miesz-
kańców – łącznie 70 drzew – zakłada się 

opaski wyposażone w pu-
łapki feromonowe.

Co  roku  prowadzona 
jest  także  konserwacja 
16  gniazd  bocianich  (są 
one umacniane, a w razie 
potrzeby  zastępowane 
nowymi). 

Edukacja 
ekologiczna

W  ramach  edukacji  ekologicznej  od 
2006 r. dzieci  i młodzież we wszystkich 
szkołach  gminnych  uczestniczą  w  spe-
cjalnych lekcjach poszerzających ich wie-
dzę  na  temat  środowiska  naturalnego. 
Prowadzone są tzw. „Ptasie lekcje” przy-
bliżające  zagadnienia  ochrony  środowi-
ska.  Co  roku  samorząd  finansuje  akcje 
„Sprzątanie  Świata”  i  „Dzień  Ziemi”. 
W roku 2009 we wszystkich szkołach na 
terenie  gminy  przeprowadzono  szkole-
nia pt. „Oszczędzanie energii w gospo-
darstwie domowym i w szkole”. Podczas 
szkoleń  dzieci  i  młodzieży  wręczano 
energooszczędne żarówki. 

Działalność Spółki 
Wodnej „Babice”

Gminna Spółka Wodna „Babice” jako 
samodzielna  jednostka  funkcjonuje  od 
roku 2002. Została powołana do utrzy-
mania i eksploatacji melioracyjnych urzą-
dzeń wodnych – 81400 metrów rowów 
melioracyjnych,  sieci  drenarskiej  i  prze-
pustów. 

W latach 2006 – 2010 Spółka Wod-
na  wykonała  konserwację  i  wykoszenie 
rowów, naprawę 24 awarii drenarskich, 
odmulanie dna rowów, udrażnianie wy-
lotów  drenarskich,  remonty  lub  ułoże-
nie nowych przepustów. W tym okresie 
wykonano  łącznie  konserwację  rowów 
na długości ponad 154 km oraz usunię-
to  24  awarie  urządzeń  melioracyjnych 
– koszt wszystkich prac podejmowanych 
przez Spółkę Wodną wyniósł łącznie po-
nad milion złotych.

Z uwagi na  trudne warunki grunto-
wo-wodne,  jakie  występują  na  terenie 
gminy  Stare  Babice  oraz  liczne  podto-
pienia  pojawiające  się  po  intensywnych 
odpadach,  samorząd  co  roku wspoma-
ga działania  Spółki Wodnej,  dofinanso-
wując  ją  kwotą  ok.  150  tys.  zł.  Gmina 
w miejscach szczególnie narażonych na 
podtopienia wykonuje  lokalne elementy 
urządzeń odwadniających drogi i tereny 
publiczne.

Konserwacja gniazd bocianich

Skwer w Zielonkach

Skwer w Starych Babicach „Akcja Żarówka” w babickiej podstawówce
Żyjemy w czystym środowisku. Taki obrazek możemy zobaczyć w Lesie Bemowskim 
przy ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”

Prace melioracyjne
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Od  momentu,  gdy  polskie  gminy 
miały dostęp do dodatkowych środków, 
przeznaczonych  na  wyrównywanie  po-
ziomu życia i pobudzanie rozwoju lokal-
nego, gmina Stare Babice aktywnie sta-
rała się wykorzystać tę wielką szansę. 

Łącznie w latach 199�-�010 zło-
żono �� wniosków o dofinansowa-
nie zadań z zewnętrznych źródeł fi-
nansowych, z czego wsparcie otrzy-
mało �� wniosków na łączną kwotę 
�� ��� 1�9 zł.

Niebawem  kolejny,  26.  projekt  pn. 
„Uporządkowanie  gospodarki  wod-
no-ściekowej  w  gminie  Stare  Babice” 
otrzyma  środki  na  realizację.  Został  on 
już zakwalifikowany do dofinansowania 
z Funduszu Spójności w wysokości blisko 
130 mln zł. 

Pierwsze  środki  samorząd  gminy 
pozyskał  z  budżetu  państwa  w  latach 
1997-1998 na budowę hal  sportowych 
w szkołach w Borzęcinie Dużym i Koczar-
gach  Starych.  Ostatnim  przedsięwzię-
ciem realizowanym przy udziale środków 
zewnętrznych  był  zorganizowany  we 
wrześniu bieżącego roku „Piknik Rybny”. 
Przeprowadzana  wówczas  Kampania 
Promocyjna Karpia „Zdrów jak ryba” sfi-
nansowana została w 82% ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Rybackiego 
i budżetu państwa.

Poniżej  przedstawiono  wykres  obra-
zujący  źródła  i  wysokość  otrzymanego 
dofinansowania  oraz  opisano  wszyskie 
grupy  zadań,  które  były  zrealizowane 
przy  udziale  zewnętrznych  środków  fi-
nansowych. 

PROJEKTY INWESTYCYJNE

I. Gospodarka wodno-ściekowa 
– dofinansowanie 18,� mln zł.

Spośród trzech projektów z tej dzie-
dziny  największy  dotyczył  rozbudowy 
oczyszczalni  ścieków  wraz  z  budową 
sieci kanalizacyjnej, a wartość dofinanso-
wania wynosiła ponad 17,5 mln zł (środ-
ki  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZPORR).

Kolejne  dwa  mniejsze  przedsięwzię-
cia polegały na budowie sieci wodocią-
gowej we wsiach Stanisławów i Mariew 
(dofinansowanie  w  wysokości  ponad 
488  tys.  zł  z  programu  SAPARD)  oraz 
przygotowaniu Wstępnego Studium Wy-
konalności  i  dokumentacji  aplikacyjnej 
dla  przedsięwzięcia  „Uporządkowanie 
gospodarki  wodno-ściekowej  w  gminie 
Stare  Babice”  (dofinansowanie  ponad 
217 tys. zł z Pomocy Technicznej Fundu-
szu Spójności).

II. Sport i rekreacja  –  dofinanso-
wanie ponad �,9 mln zł.

Z  dotacji  tej  powstała  i  funkcjonuje 
Strefa  Rekreacji  Dziecięcej  w  Borzęcinie 
Dużym  (środki  Norweskiego  Mechani-
zmu Finansowego). 

III. Bezpieczeństwo –  dofinanso-
wanie około �08 tys. zł.

Dotacja  z  budżetu  województwa 
mazowieckiego  pozwoliła  na  zakup 
ciężkiego  samochodu  ratowniczo-gaś-
niczego  i  lekkiego  samochodu  do  ra-
townictwa  drogowego  dla  OSP  w  Bo-
rzęcinie  Dużym  oraz  średniego  samo-
chodu  ratowniczo-gaśniczego  dla  OSP 
w Starych Babicach. Ponadto zakupiono 
odzież  ochronną  i  reprezentacyjną  dla 
obu jednostek straży.

IV. Oświata i wychowanie – dofi-
nansowanie ponad 1,� mln zł. 

Przy udziale środków z budżetu pań-
stwa i budżetu samorządu województwa 
mazowieckiego  wybudowane  zostały 
hale  sportowe w szkołach w Borzęcinie 
Dużym  i w Koczargach Starych. Kolejne 
projekty dotyczyły ocieplenia Szkoły Pod-
stawowej  w  Borzęcinie  Dużym,  moder-
nizacji  budynku  Gimnazjum  w  Koczar-
gach Starych oraz modernizacji stołówki 
szkolnej w Starych Babicach.

V. Informatyzacja – dofinansowa-
nie ponad �8� tys. zł. 

Projekt polegający na rozwoju dostę-
pu  do  e-usług  publicznych  zakwalifiko-
wany został do dofinansowania z Euro-
pejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regional-
nego w ramach RPO WM 2007-2013.

PROJEKTY MIĘKKIE 
(nieinwestycyjne)

I. Pomoc społeczna – dofinansowa-
nie ponad ��9 tys. zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekty z tego zakresu przygotowu-
je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W latach 2008 – 2010 realizowane były 
trzy  edycje  projektu  „Moja  przyszłość 
w moich rękach – upowszechnianie ak-
tywnej  integracji  społecznej  w  gminie 
Stare Babice”.

II. Administracja samorządowa 
–  dofinansowanie  ponad  8�0 tys. zł 
otrzymał lider projektu, kwota przypada-
jąca  na partnera  projektu  –  gminę  Sta-
re  Babice  wynosiła  ponad  �1� tys. zł. 
Środki  pochodziły z  Europejskiego  Fun-
duszu Społecznego i budżetu państwa.

W  projekcie  „Wymagający  obywa-

Pozyskiwanie środków zewnętrznych tel  –  profesjonalny  urzędnik”  przeszko-
lonych  zostało  52  urzędników  i  kadra 
zarządzająca Urzędu Gminy  Stare Babi-
ce.  Szkolenia  miały  zakres  podstawowy 
i specjalistyczny. 

III. Promocja zdrowia – dofinanso-

wanie ponad 11� tys. zł (środki  Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego i budże-
tu państwa).

Zrealizowano projekt Kampania Promo-
cyjna Karpia „Zdrów jak ryba” – w ramach 
akcji odbył się piknik, w czasie którego pro-

mowano zasady zdrowego żywienia. 
Ponadto  w  2010  r.  gmina  zdobyła 

nagrodę �� tys. zł w konkursie „Zdro-
wa  Gmina”.  Nagrodzony  projekt  doty-
czył profilaktyki chorób nowotworowych 
wśród mieszkańców gminy. 

Źródła i wysokość (w zł) otrzymanego dofinansowania

W ciągu �0 lat diametralnie zmie-
nił się poziom usług medycznych na 
terenie gminy, świadczonych w za-
kresie podstawowej opieki zdrowot-
nej. 

W  połowie  lat  dziewięćdziesiątych 
wybudowano Ośrodek Zdrowia w Borzę-
cinie Dużym. Wcześniej był  tam  jedynie 
punkt opieki medycznej, który miał swo-
ją skromną siedzibę w remizie Ochotni-
czej  Straży  Pożarnej.  Placówka  działała 
w trudnych warunkach lokalowych, bez 
niezbędnej infrastruktury sanitarnej.

Od  1996  r.  w  Borzęcinie  Dużym, 
w nowym Ośrodku Zdrowia uruchomio-
no pierwszy Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej na tym terenie- „Medicus Fa-
miliaris”. Zakres i poziom usług medycz-
nych uległy radykalnej poprawie. Z cza-
sem przy ośrodku rozpoczął działalność 
także punkt apteczny.

W  Starych  Babicach,  po  przekształ-
ceniach  ustrojowych,  samorząd  przejął 
budynek  ośrodka  zdrowia  od  Skarbu 
Państwa. Od 2000 r. rozpoczął tam dzia-
łalność kolejny NZOZ- „Jummamed”. Bu-
dynek ze względu na zły  stan  technicz-
ny  został  rozebrany.  Samorząd  w  maju 
2010  r.  oddał  do  użytku  nowy  obiekt, 
w  którym  rozpoczęło  działalność  Cen-
trum  Medyczne  „Sorno”,  zapewniając 
nowoczesny  standard  opieki  zdrowot-
nej. 

W Centrum oprócz lekarzy pierwsze-
go  kontaktu  pracują  także  lekarze  spe-
cjaliści  i  fizjoterapeuci. Ośrodek posiada 
gabinety  do  fizykoterapii,  nowoczesny 
ultrasonograf  i  oferuje  obecnie  najszer-
szą gamę usług medycznych w gminie.

Od dwóch  lat w centrum Babic sta-
cjonuje  karetka  pogotowia,  działająca 
w  ramach  Powiatowej  Stacji  Ratowni-
ctwa Medycznego. Dzięki niej mieszkań-
cy  gminy  mają  zagwarantowany  szybki 
dostęp  do  pomocy  medycznej.  Jest  to 
efekt  dobrej  współpracy  samorządu 
gminnego z powiatowym.

Promocja zdrowia 

Samorząd  od  2001  r.  realizuje  pro-
gram pt.: „Promocja zdrowia  i prewen-
cja  chorób  układu  krążenia  w  gminie 
Stare Babice”. Zarządzeniem Wójta Gmi-
ny został powołany Zespół ds. Promocji 
Zdrowia, który aktywnie organizuje róż-
norodne przedsięwzięcia.

W ramach programu przeprowadzo-
no  np.  szereg  badań  profilaktycznych 
m.in.: mammografię, cytologię, densyto-
metrię. Odbywały się wykłady dotyczące 
prawidłowego  odżywiania  i  zdrowego 
stylu  życia.  Przeprowadzano  także  róż-
nego  rodzaju  akcje  prozdrowotne,  np. 
„Paleniu – NIE” i „Tydzień dla zdrowia”.

Gośćmi gminy byli wybitni spe-
cjaliści z wielu dziedzin m.in. prof. 
Zbigniew Religa i dr Małgorzata Ko-
złowska-Wojciechowska.

W lutym br.  samorząd przystąpił do 
konkursu:  „Zdrowa  Gmina”  organizo-
wanego  przez  Polską  Unię  Onkologii. 
Jego  celem  było  wypromowanie  badań 
przesiewowych  wśród  mieszkańców 
polskich gmin. Działania naszego samo-
rządu  w  zakresie  promocji  zdrowia  zo-
stały  docenione.  Zdobyliśmy  3.  miejsce 
wśród gmin Mazowsza i nagrodę w wys. 
25  tys. zł. 

Pomoc społeczna

Osoby w trudnej sytuacji materialnej 
(spełniające  kryteria  ustawowe)  mogą 
zawsze  liczyć  na  pomoc  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Starych 
Babicach. Wiele  rodzin korzysta z  zasił-
ków celowych, na zakup opału, lekarstw 
i dożywianie dzieci. Osoby o orzeczonej 
niepełnosprawności  mogą  ubiegać  się 
o  zasiłki  stałe,  a  także  zasiłki  na  usługi 
opiekuńcze- przyznawane osobom cho-
rym. Duża grupa mieszkańców korzysta 
z  zasiłków  rodzinnych  przyznawanych 

rodzinom o niskich dochodach- nieprze-
kraczających 504 zł na osobę.

Od  2005  roku  GOPS  przejął,  jako 
zadanie zlecone, z zakresu administracji 
rządowej,  wypłatę  zaliczki  alimentacyj-
nej, która w 2007 roku została zastąpio-
na funduszem alimentacyjnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, oprócz 
podstawowych  zadań  wynikających 
z  ustawy  o  pomocy  społecznej,  swoje 
działania  realizuje  również  przez  two-
rzenie  tzw.  programów  osłonowych 
spełniających  lokalne  potrzeby.  Wśród 
nich należy wymienić wolontariat, Grupę 
Wsparcia  dla  Dzieci,  Klub  Seniora  „Na-
dzieja” i programy systemowe.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej  istnieje od listopada 
2004 r. Jego działanie polega na pomo-
cy:  rodzinom  wielodzietnym,  osobom 
starszym, samotnym, niepełnosprawnym 
i udzielaniu bezpłatnych korepetycji. Ba-
bicki  wolontariat  jest  jedynym  zorgani-
zowanym  wolontariatem  w  powiecie, 
a  jego  liderzy  pomagają  w  zakładaniu 
podobnych przedsięwzięć w innych gmi-
nach.

Grupa  Wsparcia  dla  Dzieci  działa 
w gminie od kwietnia 2005 r. Jej głów-
nym  zadaniem  jest  pomoc  w  pokony-
waniu  trudności  szkolnych,  a  także  za-
gospodarowanie  wolnego  czasu  dzieci. 
Grupa  cieszy  się  dużym  zainteresowa-
niem uczniów,  szczególnie w  czasie  fe-
rii  zimowych  i wakacji. Wówczas dzieci 
wspólnie  z  podopiecznymi  Ogniska  To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
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w Borzęcinie Dużym, jeżdżą na basen, do 
kin, grają w kręgle i uczestniczą w różno-
rodnych wycieczkach i spotkaniach.

Klub Seniora istnieje w naszej gminie 
od czerwca 2009 r. Jego utworzenie oka-
zało się bardzo potrzebne. Seniorzy spo-
tykali się dotąd tylko przy okazji świąt czy 
innych wydarzeń okolicznościowych. Ak-
tualnie spotkania dla nich organizuje się 
dwa razy w miesiącu i zawsze cieszą się 
one  dużym  powodzeniem.  Celem  dzia-
łania  klubu  jest  integracja  i  aktywizacja 
osób  starszych,  stworzenie  warunków 
miłego spędzania wolnego czasu i spot-
kania  z  ciekawymi  osobami.  W  ramach 
jego działalności zorganizowano dla se-
niorów wycieczki i kurs komputerowy.

GOPS  zrealizował  w  gminie  projekt 
finansowany  z  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wy-
kształcenia przez osoby niepełnospraw-
ne  zamieszkujące  gminy  wiejskie  oraz 
gminy  miejsko-wiejskie”.  Skorzystało 

z niego 30 dzieci.
Zorganizowano również po raz trze-

ci  program  aktywizacyjny  –  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki- 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Program 
nosił tytuł „Moja przyszłość w moich rę-
kach  –  upowszechnianie  aktywnej  inte-
gracji społecznej w gminie Stare Babice”. 
Uczestniczyło w nim również 30 osób.

Na  terenie  gminy  dzieci  niepełno-
sprawne  mogą  korzystać  z  fachowej 
pomocy  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Te-
rapeutycznego  w  Bliznem  Jasińskiego. 
Ośrodek utworzono w 1999  r.  z  inicja-
tywy  rodziców,  przy  wsparciu  gminy, 
która  nieodpłatnie  przekazała  budynek 
po dawnej szkole podstawowej. Placów-
ka prowadzi zajęcia dla dzieci niepełno-
sprawnych  w  godzinach  popołudnio-
wych, co pozwala na włączenie do nich 
rodziców lub opiekunów. 

W 2009 r. opieką Ośrodka objęto 30 
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Gmina udziela dotacji na rzecz dzia-
łania  Ośrodka  w  wysokości  55  tys.  zł 
rocznie, w  ramach otwartego konkursu 
ofert.  Od  2003  do  2007  roku,  właśnie 
przy Ośrodku – wspólnie z GOPS, GKRPA 
i  Zespołem  ds.  Promocji  Zdrowia  –  or-
ganizowany  był  Integracyjny  Rodzinny 
Dzień Dziecka. Od 2008  r.  impreza od-
bywa  się  w  Strefie  Rekreacji  Dziecięcej 
w Borzęcinie Dużym.

Na terenie gminy od kwietnia 1997  r. 
działa  również  Gminna  Komisja  Roz-
wiązywania  Problemów  Alkoholowych. 
Organizacja niesie pomoc osobom uza-
leżnionym  i  współuzależnionym  od  al-
koholu  oraz  pomoc  dla  osób  i  rodzin 
z przemocą w rodzinie. Ważnym faktem 
w  działalności  Komisji  jest  istnienie  ze-
społu  interdyscyplinarnego,  złożonego 
z  wielu  fachowców,  którzy  potrafią  za-
pewnić  profesjonalną  pomoc.  Komisja 
organizuje  konferencje,  szkolenia  i  pro-
gramy profilaktyczne, z których korzysta-
ją zainteresowane osoby. 

Gmina Stare Babice zaliczana jest do 
najbezpieczniejszych  gmin  w  powiecie 
warszawskim zachodnim i w woj. mazo-
wieckim.  Władze  samorządowe  w  spo-
sób  priorytetowy  postrzegają  problemy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
tak istotne dla wszystkich mieszkańców.

Samorząd  od  lat  pomaga  w  pracy 
Policji, partycypując w kosztach budowy 
Komendy  Policji  Powiatowej  w  Starych 
Babicach, a także w jej wyposażeniu i za-
kupie niezbędnego sprzętu. 

To właśnie w tej gminie  jest najwię-
cej  masztów  fotoradarów  w  całym  po-
wiecie,  doprowadziły  one  do  poprawy 
bezpieczeństwa  na  drogach,  zwłaszcza 
w pobliżu szkół i przejść dla pieszych.

Z inicjatywy samorządu wprowadzo-
no  tzw.  służby  ponadnormatywne-  do-
datkowe  patrole  policyjne  w  miejscach 
wskazanych przez mieszkańców. Służby 
te opłacane są przez gminę.

Jednym  z  owoców  tej  kadencji  jest 
powołanie  Straży  Gminnej  w  2008  r. 
Ideą  jej  powstania  była  potrzeba  prze-

ciwdziałania  naruszeniom  prawa  doty-
czącym spraw porządkowych. Dwa  lata 
działania tej służby wykazały jej skutecz-
ność.  Do  cennych  inicjatyw  należy  zali-
czyć również program ścisłej współpracy 
Straży Gminnej z Policją, czego efektem 
są  tzw.  wspólne  patrole  Policji  i  Straży, 
wzajemna  wymiana  informacji,  a  także 
wspólnie  realizowany  nadzór  i  opieka 
nad miejscami zagrożonymi potencjalną 
przestępczością.

W  gminie  Stare  Babice  funkcjonują 
dwie Ochotnicze Straże Pożarne: w Sta-
rych Babicach i Borzęcinie Dużym. Warto 
zauważyć,  że  obydwie  jednostki  dzięki 
dobremu wyposażeniu i odpowiedniemu 
wyszkoleniu zostały włączone do Krajo-
wego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego. 
Samorząd  od  lat  nie  szczędzi  środków, 
by dobrze wyposażyć  jednostki OSP. Co 
roku na ich utrzymanie wydaje około 160 
tys. zł, a w latach 2008 i 2009 nakłady te 
wyniosły odpowiednio: ponad 870 tys. i 
blisko  400  tys.  zł.  Tak  duży  wzrost  na-
kładów na jednostki straży spowodowa-

ny  był  zakupem 
nowych  samo-
chodów:  samo-
chodu  ratowni-
czo-gaśniczego 
Man  i  samocho-
du  ratownictwa 
drogowego.  Do 
zakupu  tych  po-
jazdów samorzą-
dowi  udało  się 
pozyskać również 
środki  ze  źródeł 
zewnętrznych, 

m.in. z samorządu woj. mazowieckiego.
Samorząd dużą wagę przykłada tak-

że do zagadnienia bezpieczeństwa dro-
gowego.  Oprócz  instalacji  wspomnia-
nych  wcześniej  fotoradarów,  znaczącą  
rolę  odgrywa  odpowiednie  planowa-

nie  inwestycji  drogowych.  To  skutkiem 
tych działań wszystkie drogi  gminne  są 
oświetlone,  na  głównych  drogach  po-
wstały  ronda  i  bezpieczne  przejścia  dla 
pieszych (z wysepkami).

Zagadnienia bezpieczeństwa dotyczą 
także  odpowiedniej  opieki  zdrowotnej. 
Dzięki  dobrej  współpracy  samorządu 
gminnego  z  powiatowym  właśnie  w 
Babicach  stworzono  punkt  wyczekiwa-
nia karetki pogotowia. Mieszkańcy mają 
zatem  zagwarantowaną  szybką  pomoc 
medyczną. Od tego roku działa tu rów-
nież nowoczesny Ośrodek Zdrowia – w 
nowym  budynku  gminnym  w  Starych 
Babicach. Samorząd planuje też moder-
nizację Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie.

Bezpieczeństwo

W babickiej gminie dużą wagę przy-
kłada się do zagadnienia rozwoju fizycz-
nego dzieci i młodzieży. Wszystkie szkoły 
gminne  posiadają  sale  gimnastyczne, 
a  okoliczne  tereny  sprzyjają  uprawianiu 
sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.

W  Borzęcinie  Dużym  trzy  lata  temu 
powstała Strefa Rekreacji Dziecięcej. Jest 
to obiekt sportowy składający się z wielu 
boisk ze sztuczną nawierzchnią, przezna-
czonych  do  uprawiania  różnych  dyscy-
plin sportowych. Można grać tam m.in. 
w piłkę nożną, w tenisa, siatkówkę i ko-
szykówkę. Obiekt wyposażony jest rów-
nież w skatepark i siłownię. Strefa Rekre-
acji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
powstała w ramach realizacji programu 
„Promocja Zdrowia w Gminie Stare Ba-
bice”. Projekt obejmujący budowę  tego 
obiektu oraz czteroletni program badań 
wad postawy dzieci wraz z ich ko-
rekcją został dofinansowany z Fun-
duszu Norweskiego. 

Wszystkie  zajęcia,  w  których 
uczestniczą  dzieci:  sportowo-re-
kreacyjne, korekcyjne i rehabilitacja 
odbywają  się  tam bezpłatnie. Dar-
mowa  jest  również  wypożyczalnia 
sprzętu  sportowego,  która  działa 
na terenie Strefy. W ramach powyż-
szego  projektu  przeprowadzono 
badania wad postawy u 4 tys. dzie-
ci. Dzięki temu obiektowi samorząd 
uzyskał realny wpływ na prawidło-
wy rozwój dzieci i młodzieży.

Przy szkołach gminnych działają 
uczniowskie  kluby  sportowe.  Naj-

większymi osiągnięciami może pochwa-
lić  się Klub Karate UKS Rensei Borzęcin, 
założony w 2009 r. W tegorocznych Mi-
strzostwach Świata Karate Shotokan we 
Włoszech zdobył wiele medali.

Najstarszym  klubem  w  gminie  jest 
LKS  „Naprzód”  Zielonki.  Klub  ten  liczy 

sobie  już  30  lat.  Prowadzi  wiele  sekcji 
sportowych, m.in.: 8 sekcji piłki nożnej, 
w  tym  czwartoligowy  zespół  seniorski, 
sekcję badmintona, w której zawodnicy 
odnoszą  sukcesy  zarówno  ogólnopol-
skie,  jak  i  europejskie,  sekcję  siatkówki, 
a także sekcję wędkarską. 

„Naprzód”  Zielonki  od  5  lat  orga-
nizuje  zawody  jeździeckie  w  skokach 
konnych przez przeszkody, turnieje piłki 
plażowej,  jest  też  współorganizatorem 
rajdów rowerowych.

W  wielu  miejscach  gminy  powstały 
skwery i place zabaw dla małych dzieci. 

Obiekty te wyposażone są w różnorodne 
urządzenia  umożliwiające  najmłodszym 
wspólne  gry  i  zabawy  pod  opieką  do-
rosłych.  Place  zabaw  znajdują  się  m.in. 
w Starych Babicach, w Zielonkach, Kwi-
rynowie i Borzęcinie. Planowane są także 
następne. Wszyscy chętni mogą wspólnie 
korzystać ze ścieżki zdrowia, wyposażo-
nej w specjalne przeszkody i urządzenia 
do  ćwiczeń,  która  znajduje  się  w  Lesie 

Bezpieczeństwo  mieszkańców  gmi-
ny  wiąże  się  z  odpowiednią  edukacją 
dzieci  i  młodzieży.  Przy  współpracy  z 
Komendą  Główną  Państwowej  Straży 
Pożarnej i Szwedzką Ligą Obrony Cywil-
nej od 2004  r. w gminnych placówkach 
oświatowo-wychowawczych  realizowa-
ny jest program edukacyjny „Bezpieczne 
życie”.

Podobne  programy  realizuje  się 
wspólnie z Komendą Policji Powiatowej, 
np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Poli-
cja w oczach dziecka” itp.

Nowatorskim pomysłem nauczycielek 
ze  Szkoły  Podstawowej  w  Starych  Babi-
cach było utworzenie w  ramach  realiza-
cji  programu  „Bezpieczne  życie”  ścieżki 
edukacyjnej „Droga Zgubka”, mającej na 
celu przybliżenie zagadnień związanych z 
poznaniem przez dzieci  i młodzież pod-
stawowych technik przetrwania w lesie.

Wzorowo  układa  się  współpraca 
gminnych władz  samorządowych  z  do-
wództwem,  żołnierzami  i  pracowni-
kami  cywilnymi  obchodzącego  w  tym 
roku 40–lecie  powstania  62.  dywizjonu 

rakietowego Obrony  Powietrznej w Bo-
rzęcinie. Oficerowie dywizjonu aktywnie 
uczestniczą w pracach Gminnego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego, a dowódz-
two i żołnierze biorą udział w lokalnych 
uroczystościach patriotycznych. 

Poczucie  bezpieczeństwa  mieszkań-
ców gminy oraz niski  stopień przestęp-
czości są jednym z czynników świadczą-
cych o rozwoju i atrakcyjności tych tere-
nów. Nierzadko poziom bezpieczeństwa 
w  gminie  jest  brany  pod  uwagę  także 
przez potencjalnych inwestorów. 

Sport

Nowy samochód dla OSP Stare Babice

Strefa Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym
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Na  terenie  gminy  Stare  Babice  pla-
cówki  oświatowe  pełnią  funkcję  ośrod-
ków  życia  kulturalnego.  Właśnie  tam 
odbywają  się  różne  imprezy  kulturalne, 
uroczystości patriotyczne, konkursy o za-
sięgu  gminnym  i  powiatowym.  W  ten 
sposób dobrze wykorzystuje  się obiekty 
szkolne  w  godzinach  wieczornych,  co 
jest racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia. 

Pierwszym  wydarzeniem  rozpoczy-
nającym  kalendarz  imprez  kulturalnych 
gminy jest noworoczne spotkanie władz 
samorządowych  z  mieszkańcami,  pod-
czas którego wręcza  się  statuetkę Babi-
nicza.  Ten  oryginalny  gminny  Oskar  co 
roku przyznawany jest osobie specjalnie 
zasłużonej  dla  babickiej  społeczności. 
Uroczystość połączona jest zawsze z kon-
certem Gminnej Orkiestry Młodzieżowej 
i bogatym programem artystycznym.

Podczas  całego  roku  organizowane 
są koncerty z okazji uroczystości patrio-
tycznych, świąt kościelnych itp. 

Od  6  lat  gmina  jest  współorganiza-
torem  festiwalu  „W  Krainie  Chopina”. 
Koncerty w ramach tego przedsięwzięcia 
odbywają  się  w  Kościołach,  w  nowym 

budynku Urzędu Gminy i innych elegan-
ckich miejscach na tym terenie.

Kolejną  imprezą  przyciągającą  wiele 
osób jest Gminny Dzień Dziecka w Strefie 
Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. 
Jest to impreza rodzinna, podczas której 
odbywa się wiele koncertów muzycznych 
o lżejszym charakterze. Samorząd orga-
nizuje wówczas także liczne gry i zabawy 
dla całych rodzin.

Największym 
w y d a r z e n i e m 
t o w a r z y s k o -
a r t y s t y c z n y m 
w ciągu roku jest 
Wielki Festyn Ba-
bicki  organizo-
wany  tradycyjnie 
15  sierpnia  na 
Polanie  Dwóch 
Stawów  w  Zie-
lonkach. Impreza 
odbywa  się  od 
15 lat (przed laty 
organizowano 

ją w  Lipkowie)  i  zawsze przyciąga  setki 
mieszkańców babickiej gminy. Nic dziw-
nego,  bowiem  samorząd  nie  szczędzi 
starań,  aby  Festyn  był  atrakcyjny.  Tego-
roczną gwiazdą  imprezy był  np.  zespół 
„Brathanki”.

Mieszkańcy  gminy  spotykają  się 
również  przy  okazji  świąt  kościelnych 
i  uroczystości  państwowych.  Gminnym 
świętem  patriotycznym  jest  tradycyjnie 
ostatnia  niedziela  września.  Wówczas 
mieszkańcy gminy po Mszy Św. w Koś-
ciele  w  Starych  Babicach  udają  się  na 
Cmentarz  Wojenny,  gdzie  na  grobach 
żołnierskich składane są kwiaty. 

Tradycje patriotyczne są bardzo żywe 
na tym terenie. To właśnie dzięki nim wła-
dze gminy stworzyły w ostatnich latach 3 
Miejsca  Pamięci Narodowej:  Pomnik po-
święcony Obrońcom Ziemi Babickiej w Ba-
bicach Nowych, Aleję Dębów Katyńskich 
w  Starych  Babicach  oraz  Pomnik  1939-
1944 w Borzęcinie Dużym. We wszystkich 
tych miejscach składane są kwiaty i odby-
wają się uroczystości patriotyczne.

Kultura

Od kilku  lat wiele zadań z dziedziny 
sportu, kultury i pomocy społecznej gmi-
na  zleca  organizacjom  pozarządowym, 
w  ramach  otwartych  konkursów  ofert. 
Liczba organizacji  zwiększyła  się w  tym 
okresie i obecnie w naszej gminie jest ich 
już 25.

Działalność  organizacji  pozarządo-
wych  jest  przejawem  aktywności  spo-
łecznej, budowania społeczeństwa oby-
watelskiego  i  troski  o  pełne  zaspokoje-
nie  potrzeb  społecznych  mieszkańców 

gminy.  Dlatego  też  samorząd  stara  się 
wspierać  działalność  tych  organizacji, 
wzmacniać ich potencjał, tak aby mogły 
skutecznie realizować swoje cele i zleco-
ne zadania gminne. 

W  2009  r.  zostało  zawiązane  part-
nerstwo  lokalne,  którego  członkami  są: 
gmina i organizacje społeczne. Na pod-
stawie zawartej umowy partnerzy podej-
mują współpracę na rzecz rozwoju gmi-
ny,  w  zakresie  aktywizacji  społeczności 
lokalnej.

Gmina  organizuje  szkolenia  dla 
przedstawicieli  organizacji  pozarządo-
wych. Prowadzą je pracownicy Regional-
nego  Ośrodka  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  oraz  Lokalnej  Grupy  Dzia-
łania  „Między  Wisłą  a  Kampinosem”, 
której nasza gmina jest członkiem. Szko-
lenia mają na celu m.in. pomoc w przy-
gotowaniu wniosków dotyczących pozy-
skiwania środków unijnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Samorząd  gminny  jest  otwarty  na 
propozycje mieszkańców, dotyczące  ini-
cjatyw kulturalnych. To dzięki wspólnym 
uzgodnieniom  działa  na  tym  terenie 
grupa  Młodych  z  Pasją  założona  przy 
Towarzystwie  Muzycznym  im.  Henryka 
Wiłkomirskiego.  Młodzi  ludzie  mogą 
tam  realizować  swoje  pasje  artystyczne 
w  dziedzinie  muzyki,  aktorstwa  i  sztuk 
plasycznych  (w  tym  fotografii).  Wielo-
ma sukcesami może pochwalić się także 
Grupa  Tkacka  „Penelopa”  zdobywająca 
laury na konkursach ogólnopolskich.

Seniorzy  babickiej  gminy  spotyka-
ją  się w Klubie „Nadzieja”, uczestniczą 
także w próbach chórów: „Babiczanie” 
i „Sami Swoi”, a wcześniej „Babickie Są-
siadki”.

Samorząd  posiada  szeroką  wizję 
rozwoju  kulturalnego  babickiej  gminy. 
W tym celu nawiązuje kontakty ogólno-
polskie, a nawet międzynarodowe. Kilka 
lat temu podpisano porozumienie z wło-
ską  gminą  Esperia.  Zaowocowało  ono 
wymianą  kulturalną  dotyczącą  naszych 
orkiestr.  Do  Włoch  pojechała  Gminna 
Orkiestra  Muzyczna,  a  samorząd  gościł 
Orkiestrę z Esperii. 

Sympatyczne  kontakty  nawiązano 
także z rodziną gmin babickich. Okaza-
ło  się,  że  na  terenie  Polski  w  powiecie 
chrzanowskim  istnieje  gmina  Babice, 

a  na  terenie  Czech  gmin 
o  takiej  nazwie  jest około 
piętnastu.  Od  trzech  lat 
nasz samorząd uczestniczy 
w  spotkaniach  babickich 
gmin  –  podczas  których 
przedstawia  się  ich osiąg-
nięcia  i  życie  kulturalne. 
W  2011  r.  gmina  Stare 
Babice  będzie  gospoda-
rzem  takiego  spotkania. 
Spodziewamy  się  przy-
jazdu  samorządowców 
z co najmniej 10 babickich 
gmin.

Kilka  lat  temu  nawią-
zano  kontakty  z  Polakami 
mieszkającymi  na  Litwie. 
Owocem współpracy z sa-
morządem  powiatowym 
było  wspólne  ufundo-
wanie  sztandaru  dla  Pol-
skiej Szkoły  im. Antoniego Wiwulskiego 
w  Wilnie.  Polskie  dzieci  z  Litwy  przy-
jeżdżają do nas na wakacje, a kontakty 
z samorządowcami z Rejonu Wileńskie-
go z każdym rokiem zacieśniają się.

Z zagadnieniem kultury ściśle związa-
ne są periodyki ukazujące się na terenie 
gminy. Przed 20 laty ustawa samorządo-
wa przyjęta przez polski Parlament dała 
wolność decydowania o  sobie nie  tylko 
środowiskom  lokalnym,  ale  stworzyła 
również warunki do zaistnienia niezależ-
nej prasy samorządowej. Właśnie wtedy 
powstała „Gazeta Babicka,” która w tym 
roku obchodzi 20-lecie swego  istnienia. 

Początkowo  tworzyli  ją  i  redagowali: 
Krzysztof Turek, Jan Żychliński, Stanisław 
Fijałkowski, a w czasie późniejszym dołą-
czyły do nich:  Jolanta Stępniak, Wiesła-
wa Wojtachnio i Joanna Regulska. Obec-
na  redakcja  prowadzi  gazetę  już  blisko 
10 lat. 

Oprócz  „Gazety  Babickiej”  w  czasie 
20 lat na terenie naszej gminy ukazywa-
ły się także: „Biuletyn Gminny” i „Nasze 
Sprawy”.  Od  kilku  lat  ukazuje  się  coty-
godniowy  „Serwis  Informacyjny  Urzędu 
Gminy”,  a  od  2010  roku  internetowy 
Newsletter.

Bemowskim w Starych Babicach.
Rozległe  tereny do uprawiania spor-

tu  i  rekreacji  znajdują  się  w  Zielonkach 
Parceli.  Tam  właśnie  odbywa  się  wiele 
imprez  plenerowych,  a  pełnowymia-
rowe boiska piłkarskie, w  tym  jedno  ze 

sztuczną nawierzchnią, umożliwiają roz-
grywanie w Zielonkach  ligowych meczy 
piłkarskich. Tu również organizowane są 
Biegi Przełajowe o Puchar Starosty i Wój-
ta Gminy oraz inne imprezy sportowe.

Gminna Orkiestra Młodzieżowa

Eugeniusz Koczorski – nasz olimpijczyk z Seulu 
– często zwycięża w Zielonkach

Mistrz Konstanty Andrzej Kulka grał w Starych 
Babicach podczas festiwalu „W Krainie Chopina”

Gwiazdą Festynu w ub. roku był Van Downham z zespołu „Smokies”

Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Zielonkach



Nagrody i wyróżnienia dla gminy Stare Babice
Lp. Rok Nazwa konkursu, organizator Zajęte miejsce, zdobyty tytuł

1. 2010 Konkurs „Zdrowa Gmina” 
Organizator – Polska Unia Onkologii

III miejsce w Konkursie „Zdrowa Gmina”  
(nagroda 25 tys. zł)

2. 2010

Narodowy Konkurs Ekologiczny
Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku”
podkategoria „Gmina Przyjazna Środowisku” 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
Narodowa Rada Ekologiczna

IV miejsce w Polsce 
w Narodowym Konkursie Ekologicznym

3. 2009

Ranking „Europejska gmina, europejskie 
miasto” w województwie mazowieckim 

Ranking Dziennika Gazety Prawnej  
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wyróżnienie 

4. 2009

Ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów 
na infrastrukturę techniczną” 

w latach 2006-2008, VII Samorządowe 
Forum Kapitału i Finansów

VIII miejsce w Polsce w rankingu inwestycyjnym samorzą-
dów w kategorii gmin wiejskich 

5. 2009 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2009

Tytuł Najlepszej Gminy Wiejskiej za zajęcie I miejsca na 
Mazowszu i VII miejsca w Polsce w Rankingu Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2009

6. 2008 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2008

Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

(po raz ósmy na liście „Złotej Setki Samorządów”). Uhono-
rowane zostały samorządy, które najbardziej dbają o pod-
niesienie jakości życia mieszkańców, zachowując przy tym 
reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego

7. 2007
IV Wakacyjny Turniej Gmin
„Ekologiczna Gmina 2007” 

Radia Dla Ciebie

Wyróżnienie (gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce 
wyróżnionych gmin)

8. 2007 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2007

Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2007
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

9. 2007

Ranking „Europejska gmina, europejskie 
miasto” w województwie mazowieckim 

Ranking Dziennika Gazety Prawnej  
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

Wyróżnienie

10. 2006 Akcja Przejrzysta Polska 
„Gazety Wyborczej”

Certyfikat dla Urzędu Gminy Stare Babice za udział w akcji 
„Przejrzysta Polska” 2005

11. 2006 Akcja Przejrzysta Polska 
„Gazety Wyborczej”

Wyróżnienie dla Urzędu Gminy Stare Babice za podjęcie 
dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych  

w Akcji „Przejrzysta Polska”.
Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności  

w samorządach, które przyczynią się do poprawy jakości życia 
publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej

12. 2006

„Gmina otwarta na fundusze strukturalne”
Konkurs Związku Powiatów Polskich na pod-

stawie porozumienia zawartego
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Tytuł „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”

13. 2003 Gmina FAIR PLAY
Krajowa Izba Gospodarcza Tytuł Gminy FAIR PLAY 2003

14.
Lata 
2001 

– 2004

Złota Setka Samorządów 
Centrum Badań Regionalnych i dziennika 

„Rzeczpospolita”

Dyplomy dla Gminy Stare Babice w uznaniu za inwestycje  
w rozwoju lokalnym (zdobyte czterokrotnie) w latach 
1998–2000, 1999–2001, 2000–2002, 2001–2003

Źródło: Dane Urzędu Gminy Stare Babice 

XX LAT SAMORZĄDU


