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Warszawa 

GMINA STARE BABICE 

Gmina Stare Babice położona jest na Mazowszu za zachodnią granicą 
Warszawy, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej.  

Stare Babice 

Województwo  
Mazowieckie 
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Warszawa Stare Babice 

Województwo  
Mazowieckie 



Administracyjnie Gmina Stare Babice należy do powiatu warszawskiego 
zachodniego. Wchodzi w skład cennych przyrodniczo obszarów:  

parku narodowego i jego otuliny, obszaru Natura 2000  
i Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.  

Powiat Warszawski Zachodni 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:POL_powiat_warszawski_zachodni_COA.svg


GMINA STARE BABICE 

Między puszczą a stolicą 
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GMINA STARE BABICE 

powierzchnia gminy – 63 km2 

ilość wiosek – 23 

ilość sołectw – 23 

ilość zameldowanych mieszkańców – 15 440 
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Promocja zdrowia w Gminie 
Stare Babice  

poprzez stworzenie  
Strefy Rekreacji Dziecięcej 

Propagowanie zdrowego stylu życia  
i aktywności fizycznej wśród dzieci 

 i młodzieży również dzieci 
niepełnosprawnych 

C E L 
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Po inwestycjach zaspakajających 

podstawowe potrzeby mieszkańców,  

jak wodociągi, kanalizacja, drogi 

przyszedł czas na zaspakajanie 

elementów uatrakcyjniających  gminę. 

Taką inwestycją jest powstanie 

otwartej, ogólnodostępnej dla 

mieszkańców Strefy Rekreacji  

w Borzęcinie Dużym. 

Jadąc ulicą Warszawską od strony 

Starych Babic  z daleka widać boisko 

piłkarskie, otoczone wysoką siatką.  

Nad zielonymi trybunami na 3 

wysokich masztach łopocą flagi: 

polska, norweska 

 i funduszu norway grants.  

To gościnna Strefa Rekreacji zaprasza 

na swoje boiska. 7 



Projekt 
W Gminie Stare Babice postanowiono wykorzystać możliwość  
uzyskania pomocy finansowej z Norweskiego Mechanizmu  
Finansowego (norway grants) i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (eea grants). 

IDEA 

Stworzenie otwartej i ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej, z 
której korzystać mogą wszyscy mieszkańcy Gminy. Dzięki której można 
będzie w zorganizowany sposób wspierać promowanie zdrowego stylu 
życia oraz wspólne uczestnictwo w zajęciach sportowych rodziców i 
dzieci. 

CEL 

Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży, a w szczególności zachęcenie do aktywności dzieci 
niepełnosprawnych.  

I 
Budowa 

obiektów  
sportowych 

II 
Program zajęć  

sportowo-rekreacyjnych 
Badania dzieci  

i młodzieży. 
Korektywa  

i rehabilitacja   8 



  Projekt 2007 - 2011 

W latach 2007-2011 wydatkowanie ogółem: 
 
Koszty kwalifikowalne:  1.590.891 euro  
Wielkość grantu:             1.352.257 euro 
 
Celem jak najlepszej  
realizacji projektu Gmina  
wydatkowała dodatkowo     202.122 euro 
 
 
Całkowita wartość  
projektu to   1.793.013 euro  
 
z czego ze środków 
własnych Gminy  
wydatkowano      440.756 euro 
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 2005 – starania o dofinansowanie  

 2007 – czerwiec – podpisanie umowy 

 2007 – grudzień – zakończenie prac budowlanych 

Projekt został dofinansowany  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 w ramach 5 priorytetu – opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.  

Całkowity koszt budowy strefy wyniósł 
niemal  1 milion 100 tysięcy euro,  

z czego dofinansowanie z Funduszu 
Norweskiego to blisko 900.000 euro. 

 

 

 boisko do piłki nożnej, 

 boisko do piłki ręcznej,  

 boisko do koszykówki,  

 boisko do siatkówki,  

 boisko do gimnastyki 

 skatepark  

 siłownia zewnętrzna  

 ścianka do wspinaczki,  

 tenis stołowy,  

 bieżnia prosta 4-torowa 

 plac zabaw 

 skocznia w dal,  

 skocznia wzwyż 

 

  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 

14 



  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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  2007 Budowa Strefy 
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Strefa na mapach Google 
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Wady postawy  
stają się obecnie  

jedną  
z najpoważniejszych  

chorób  
cywilizacyjnych.  

 

 Badania postawy dzieci 
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W ramach projektu, aby prawidłowo dobrać ćwiczenia  
i aktywność fizyczną zaplanowano badania wad postawy 
przeprowadzane metodą mory projekcyjnej.  

Zebrania z rodzicami 

Metoda „mory projekcyjnej”. 
•nieinwazyjna 
•bezdotykowa 
•bez promieniowania RTG 
•analiza komputerowa 
•szczegółowy wynik badania 

 Badania postawy dzieci 
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ROLA RODZICÓW   

Potrzebne jest dopilnowanie dziecka  
by systematycznie wykonywało zalecenia 
lekarskie.  

Badano również stopy  
przy pomocy podoskopu 

Wynik badania postawy  
 i zalecenia postępowania 

W 2010 r  wykonano 
badanie BMI  

 W ciągu 4 lat  
 przebadano około 6000 dzieci 
z terenu gminy i okolic 

 Badania postawy dzieci 
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Przykładowe wyniki badań 
 

Skala przeprowadzonych  
w ramach programu jest 

unikalna w Polsce. 

Wyniki potwierdzają stan 
zdrowia dzieci, wśród których 
postawę prawidłową ma tylko 

ponad 30%. 

Młodsze dzieci mają gorszą 
postawę. 

 

 

Prowadzenie zajęć korekcyjnych, 
rehabilitacyjnych oraz 

sportowych wśród młodzieży  
w wieku rozwojowym jest ciągle 
bardzo ważne i stale potrzebne. 

 

 Badania postawy dzieci 
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W Strefie organizowane są 
pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne, zajęcia korekcyjne 
oraz nieodpłatana profesjonalna 

rehabilitacja. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Przy dobrej pogodzie wszystkie zajęcia 
w-f są prowadzone właśnie na boiskach 
Strefy. 
Szkoła zyskała świetną bazę sportową, 
jest ona dumą dyrekcji, nauczycieli i 
uczniów.  
W szkole ma miejsce Biuro projektu. 

 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Wypożyczalnia sprzętu sportowego 

 Instruktorzy Strefy pełnią dyżury  
w wypożyczalni sprzętu sportowego. 
Sprzęt jest wypożyczany za darmo. 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Wykorzystanie obiektów sportowych 

Zajęcia lekcyjne Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Borzęcinie 
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Program zajęć obejmował wiele dyscyplin sportowych m.in: 

• sekcję piłki nożnej (również weekendową sekcję rodzinną) 

• sekcję gier zespołowych (siatkówka, koszykówka i piłka ręczna),  

• sekcję tenisa stołowego (w tym sekcję integracyjną),  

• sekcję integracyjną gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,  

• sekcję zajęć ogólnorozwojowych (ćwiczenia korekcyjne),  

• sekcję zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,  

• sekcję minitenisa dla maluchów,  

• sekcję zajęć rehabilitacyjnych, 

• koordynowany dostęp do skateparku, 

• otwarty dostęp do ścianki wspinaczkowej  
(z wyznaczonymi dyżurami trenera),  

• otwarty dostęp do siłowni zewnętrznej  
  (z wyznaczonymi dyżurami trenera), 

• otwarty dostęp do placu zabaw dla dzieci  
   najmłodszych (z animowanymi zajęciami  
  ogólnorozwojowymi dwa razy w tygodniu).  

pon.-pt w godz. od 15.00-19.00  
w weekendy w godz. 10.00-19.00  
przez 8 miesięcy w roku.  

Wykorzystanie obiektów sportowych 

Zajęcia pozalekcyjne 
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Wykorzystanie obiektów sportowych 

1. Zajęcia sportowe z zakładanych 768 zajęć, zrealizowano 860, 
co przełożyło się na blisko 20 000 godzin, 

2. Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia 
integracyjne z zakładanych 312 zajęć, zrealizowano 316, co 
przełożyło się na ponad 1000 godzin, 

3. Zajęcia rehabilitacyjne i korektywne dla dzieci z zakładanych 
216 zajęć, zrealizowano 321, co przełożyło się na blisko 
6 000 godzin. 

We wszystkich zakładanych wskaźnikach projektu w zakresie 
programu zajęć pozalekcyjnych, ich realizacja przekroczyła 
zakładany poziom. 

Co roku w zajęciach brało udział  
kilkanaście tysięcy dzieci. 
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Rekreacja na boiskach 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Skatepark 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Boisko piłki nożnej zajęte nawet zimą 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Minisiłownia i ścianka 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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Gry i zabawy rodzinne 

Wykorzystanie obiektów sportowych 
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W strefie rekreacji były prowadzone 
zajęcia dla młodzieży i dzieci (do 25 lat) 
niepełnosprawnych. Możliwość wyjazdu i 
pobyt w Strefie jest ważnym elementem 
terapii. Warunkiem wyjazdu grupy jest 
dobra pogoda.  
Dzieci dowożone są specjalnym 
samochodem na zajęcia, głównie 
integracyjne. 

Koordynatorem grup korzystającym z 
zajęć jest pani Aneta Molik z Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej. 

W okresach dobrej pogody zajęcia są 
prowadzone przed południem 4 razy w 
tygodniu dla grup 9-cio osobowych. 

W czasie wakacji zajęcia integracyjne 
odbywały się po południu.  
Tygodniowo w zajęciach korzystało około 
40-tu osób, które były dowożone do 
Borzęcina. Zarówno dla młodzieży, jak i 
ich opiekunów, każdorazowy wyjazd, jest 
wielką atrakcją w ich trudnym życiu. 

Wykorzystanie obiektów sportowych 

Zajęcia dla osób  
niepełnosprawnych 
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•UKS Borzęcin 
•Strażacka Liga Piłkarska 
•Mistrzostwa Szkół Specjalnych 
 

Wykorzystanie obiektów sportowych  
Rozgrywki 
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Wykorzystanie obiektów sportowych 
Powiatowa Liga Amatorskich Szóstek Piłkarskich  
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Duże, otwarte, rodzinne imprezy 
są najlepszą promocją  

Strefy Rekreacji 

Imprezy kulturalno-sportowe 
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Imprezy kulturalno-sportowe 
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Publiczność oglądająca 
pokazy skaterów 

 

Kolejka  
chętnych  

 do jazdy na  
speedwayu 

Imprezy kulturalno-sportowe 
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Sportowa noc na zakończenie wakacji 

Imprezy kulturalno-sportowe 
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Czy program spełnił swoje zadanie? 
Po 3 latach od chwili oddania do użytku Strefa jest częścią krajobrazu 
Borzęcina i jego sportową wizytówką. Szkoła, Przedszkole, Klub 
Sportowy korzystają na co dzień z boisk i urządzeń sportowych strefy. 

 
W pogodne dni w strefie przebywają całe rodziny z dziećmi. Wspólnie 
spędzają czas, jeżdżą na rolkach, grają w  piłkę z własnymi dziećmi. 
Maluchy korzystają z placu zabaw a starsi ćwiczą w minisiłowni. 
Można zobaczyć całe rodziny na rowerach,  
lub odpoczywających turystów rowerowych wracających z wycieczki 
do puszczy kampinoskiej.   
Na boisku piłkarskim zawsze jest rozgrywany jakiś mecz, nie tylko 
klubu UKS, często jest to sąsiedzki mecz sparingowy.  
Skutki profilaktycznych badań i prowadzonych zajęć z obecnymi 
dziecmi będą widoczne po latach. Mamy nadzieję, że przyczynią się do 
ich zdrowia.  
Jednak już teraz widać, że wybudowany, nowoczesny kompleks 
sportowy jest licznie odwiedzany. Tylko zimą, po dużych opadach 
śniegu, malownicze obiekty strefy pustoszeją. 
Nowoczesny, zadbany obiekt, którego inne miejscowości mogą 
pozazdrościć.  

 
Warto odwiedzać Strefę. 

  

Podsumowanie 
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Zapraszamy do strefy 
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Dziękuję za uwagę  

 
Stare Babice 2011 
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