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aktualności
Linia L-6 przedłużona W związku z licznymi postulatami mieszkańców, od dnia 2 stycznia 2017 r. uruchomione zostało połączenie autobusowe z pętlą Stare Bemowo. Połączenie obsługuje linia L-6, której
obecna trasa zostanie przedłużona z Rynku w Starych Babicach przez ul.
Sikorskiego (Kwirynów, Janów, Klaudyn) – Lutosławskiego, Szymanowskiego, Ciećwierza, Ekologiczną (Klaudyn) – Radiową do pętli Stare Bemowo. Szczegóły na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego:
www.ztm.waw.pl oraz pod numerem telefonu Warszawskiego Miejskiego
Centrum Kontaktu: 19115.
Budowa II linii metra – nowy przystanek przesiadkowy na ul.
Górczewskiej W poniedziałek 9 stycznia 2017 r. uruchomiony został
przystanek „Grodkowska” zlokalizowany na ulicy Górczewskiej na wysokości ulicy Grodkowskiej przed wiaduktem kolejowym. Na przystanku
zatrzymują się na żądanie autobusy linii: 109, 154, 171, 190 i N43. Więcej
szczegółów na stronie www.ztm.waw.pl oraz pod numerem telefonu Warszawskiego Miejskiego Centrum Kontaktu: 19115.
2. Dziesiątka Babicka Wystartowały zapisy do biegu Dziesiątka Babicka, czyli największej imprezy sportowej Gminy Stare Babice
w 2017 r. Limit miejsc został w tym roku zwiększony i wynosi
600 osób. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dziecięce Młode Babice Biegają. Bieg główny oraz biegi dziecięce
odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2017 r. Zapisy i dodatkowe informacje
na stronie biegu: www.dziesiatkababicka.pl.
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Gminny budżet uchwalony.
Czas na realizację

Jak co roku, Radni Gminy Stare Babice uchwalili budżet na 2017 r.
Jest on większy od zeszłorocznego. Poprosiliśmy Wójta Gminy
Stare Babice Krzysztofa Turka o przedstawienie wybranych planów i przedsięwzięć do zrealizowania przez gminę w 2017 r.
Budżet Gminy Stare Babice na 2017 r.:
dochody: 103 249 345,00 zł, wydatki: 121 713 912,00 zł.
Gazeta Babicka: Panie wójcie,
budżet na 2017 uchwalony. Co nam
przyniesie ten rok? Jakie realizacje,
projekty, inwestycje?
Krzysztof Turek: Aktualnie trwa
realizacja 3. etapu projektu rozwoju
gospodarki wodno-ściekowej, dzięki
któremu uzbroimy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Nasza gminna spółka Eko-Babice zawarła umowę
na realizację projektu o wartości ponad
50 mln zł z dofinansowaniem ponad
25 mln. Planowana jest budowa 20 km
sieci kanalizacyjnej i 7,5 km sieci wodociągowej. Znacznie poprawi to nie tylko
infrastrukturę, ale i wyposażenie samej
spółki Eko-Babice, co przełoży się na
jeszcze lepszą jakość usług.
GB: Jakie inwestycje zaplanowane w budżecie na ten rok będą Pana
zdaniem najistotniejsze dla naszych
mieszkańców?
KT: Z punktu widzenia najistotniejszych potrzeb naszych mieszkańców
powiem o trzech inwestycjach. Pierwsza, to współfinansowanie remontu
ul. Izabelińskiej. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 1,7 mln zł. Jest to element
większego przedsięwzięcia, związanego
z remontem tej ulicy od ul. Sienkiewicza
aż do ronda w Laskach. My jako gmina,
współfinansujemy odcinek od ul. Sienkiewicza do granicy z gminą Izabelin.
Wykonanie odwodnień, chodników, poprawa nawierzchni drogi – to wszystko
zdecydowanie ułatwi poruszanie się ul.
Izabelińską, zarówno kierowcom jak
i pieszym czy rowerzystom.
Kolejna inwestycja, o której warto powiedzieć, to projekt i wykonanie
gminnych ulic: Jakubowicza i Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami
we wsi Lipków. Obie te ulice mają zły
stan nawierzchni, brakuje na nich chodnumer 1 (245)

ników, co jest szczególnie uciążliwe nie
tylko dla mieszkańców, ale również dla
turystów, zmierzających w stronę Lipkowa oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Ten rejon gminy jest również
atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, zatem remont tych ulic znacznie
podniesie wartość gruntów w tym miejscu. Przewidzieliśmy w budżecie na ten
cel 2 mln zł.

Nasza gminna spółka EkoBabice zawarła umowę
na realizację projektu
o wartości ponad 50 mln zł
z dofinansowaniem
ponad 25 mln. Planowana
jest budowa 20 km sieci
kanalizacyjnej i 7,5 km sieci
wodociągowej.
Aby jednak zapewnić płynność ruchu
w tym rejonie, warto wspomnieć o bardzo ważnej inwestycji, która poprawi
również bezpieczeństwo poruszania
się. Mam na myśli projekt i wykonanie
dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i Południowej. Proszę pamiętać,
że przy ul. Południowej realizujemy bez
przerw największy projekt w naszej gminie, czyli kompleks kulturalno-oświatowo-sportowy. Nie wyobrażam sobie komunikacji w tym rejonie już po oddaniu
kompleksu bez wykonania tych rond.
W tym miejscu z pewnością znacznie
wzrośnie ruch pieszy, rowerowy, czy samochodowy. Ronda w znaczącym stopniu upłynnią ten ruch.
GB: Pozostańmy na chwilę przy
temacie powstającego kompleksu
przy ul. Południowej. Chyba wszy-

scy zadajemy sobie to samo pytanie:
jaka powstanie tam szkoła?
KT: W połowie stycznia br. Prezydent
Andrzej Duda podpisał ustawę o reformie
oświaty. Oznacza to dla nas, że zarówno
w Koczargach, jak i w nowobudowanym
obiekcie w Zielonkach Parceli, z czasem
zaczną funkcjonować szkoły powszechne. Trzeba zdać sobie jednak sprawę, że
reforma systemu nauczania, to nie tylko
zmiana tabliczki z napisem „gimnazjum”
na taką z napisem „szkoła powszechna”.
To jest złożony, wieloetapowy proces, na
który ma wpływ mnóstwo czynników,
który powinien zachodzić w sprzyjających dla ucznia warunkach. Dlatego
już teraz spotykamy się z dyrektorami
gminnych placówek oświatowych, aby
wspólnie wypracować metody działań na
najbliższe miesiące i przyszłe lata szkolne.
Chcemy, aby uczestniczyli w tych rozmowach przedstawiciele rodziców.
GB: Na kompleks przy ul. Południowej oprócz szkoły złożą się również inne elementy?
KT: To również centrum gminnej kultury, sala widowiskowa, biblioteka i hala sportowa. W połączeniu z boiskami Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Południowej powstanie wielki obiekt oświatowo-kulturalno-sportowy. Czemu realizacja
tej inwestycji jest dla mnie tak istotna? Pozwoli to nam zamknąć kolejny etap rozwoju gminy, etap który zapewni nam kolejne
15 lat zrównoważonego rozwoju.

Wykonanie odwodnień,
chodników, poprawa
nawierzchni drogi – to
wszystko ułatwi zdecydowanie
poruszanie się ul. Izabelińską,
zarówno kierowcom jak
i pieszym, czy rowerzystom.
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Trzeba zdać sobie jednak
sprawę, że reforma systemu
nauczania, to nie tylko zmiana
tabliczki z napisem „gimnazjum” na taką z napisem „szkoła
powszechna”. To jest złożony,
wieloetapowy proces, na który
ma wpływ mnóstwo czynników, który powinien zachodzić
w sprzyjających dla ucznia
warunkach.
GB: Niemałą część budżetu na
2017 r. stanowi dofinansowanie
niepublicznych placówek oświatowych. W jakim celu gmina udziela
tych dotacji?
KT: W budżecie na 2017 r. podobnie
jak w roku ubiegłym, przewidziano sytuację, kiedy niepubliczne placówki oświatowe (przedszkola) mogą przyjmować
najmłodszych mieszkańców naszej gminy
na takich zasadach, jak w przedszkolach
gminnych, gdy brakuje w nich miejsc. Są
to 3 niepubliczne placówki z terenu gminy: Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”,
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny
domek” oraz Niepubliczne Przedszkole
„Wesoły Brzdąc”. W tych 3 placówkach zapewniamy 100% dotacji na każde dziecko.
Natomiast w Niepublicznym Przedszkolu
„Irena Sobkowicz”, Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowany Ołówek”, Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym
„Tęcza”, Niepublicznym Przedszkolu „Zielona Akademia”, Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielone Słonie”
oraz Przedszkolu Niepublicznym „Krasnoludki Hop”, zapewniamy 75% dotacji
na każde dziecko. Łączna kwota dotowania niepublicznych przedszkoli zgodnie
z przepisami ustawy o systemie oświaty
to w 2017 r. ponad 5,3 mln zł. Ponadto
zgodnie z przepisami ustawy o systemie
oświaty, gmina dotuje także niepubliczne szkoły podstawowe: Edu-Lab oraz BIG
BEN, dla których łączna kwota dotacji
w 2017 r. to ponad 1,7 mln zł.
GB: Co z poprawą bezpieczeństwa
w gminie? Jak w 2017 r. będzie wyglądała realizacja projektu gminnej
sieci monitoringu?
KT: Z roku na rok nasza gmina staje
się coraz bardziej atrakcyjna, zarówno pod
względem inwestycyjnym, budownictwa
mieszkaniowego, czy turystycznym. Dzie4

je się u nas coraz więcej. Z jednej strony to
bardzo dobrze, ale z drugiej mamy też „gości” niepożądanych. Tak narodził się pomysł
realizacji sieci monitoringu w gminie. Musimy dbać o nasze dobro – publiczne miejsca
jak np. park w Starych Babicach powinny
być pod nadzorem. Zresztą nie jesteśmy odosobnieni. Przecież np. Krajowa Mapa Zagrożeń firmowana przez Policję, jest właśnie
takim „monitoringiem” na większą skalę.
Chodzi o szybką reakcję w razie sytuacji kryzysowej. Dlatego w 2017 r. na dalszą rozbudowę sieci monitoringu w gminie przeznaczyliśmy 300 tys. zł. Podgląd z 10 kamer,
który już funkcjonuje na terenie gminy,
jest dobrym początkiem projektu poprawy
bezpieczeństwa. Nie mam wątpliwości, że
zeszłoroczne inwestycje w strażnice OSP

Nie mam wątpliwości, że
zeszłoroczne inwestycje
w strażnice OSP z naszej
gminy oraz dofinansowanie
wozu bojowego dla strażaków
również przyczynią się do
zapewnienia mieszkańcom
odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa.
z naszej gminy oraz dofinansowanie wozu
bojowego dla strażaków również przyczynią się do zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
GB: Poprawa bezpieczeństwa
w gminie to również poprawa jakości dróg gminnych. Na co mieszkańcy mogą liczyć w roku 2017 i latach
kolejnych?
KT: Zakończenie trzeciego etapu naszego największego projektu związanego
z gospodarką wodno-ściekową pozwoli
nam już w tym roku rozpocząć prace nad
programem budowy i modernizacji dróg
gminnych o łącznej długości ponad 30
km. Program będzie zakładał wykonanie
lub modernizację pełnej infrastruktury
drogowej, w tym m.in. odwodnień, chod-

Jako gmina cały czas stawiamy
na harmonijny i zrównoważony
rozwój. Tylko w ten sposób
możemy planować inwestycje
i przedsięwzięcia na kolejne lata.
W rezultacie to pozwala nam
osiągać tak dobre wyniki na tle
pozostałych gmin w Polsce.

ników czy ścieżek rowerowych. Będzie to
ostatni z dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w gminie.
GB: Już po raz drugi umożliwiono
mieszkańcom składanie projektów
oraz ich wybór w ramach budżetu
partycypacyjnego, nazywanego obywatelskim. Jakie projekty będą realizowane w 2017 r. z tego budżetu?
KT: Budżet partycypacyjny pozwolił nam
lepiej poznać lokalne potrzeby mieszkańców. Cieszę się, że ta forma „samorządowej
demokracji” funkcjonuje w naszej gminie
już drugi rok. W 2017 r. będziemy realizować następujące, zgłoszone i wybrane przez
mieszkańców zadania: budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Kościuszki/ul. Kopernika za kwotę ponad 29 tys. zł, finansujemy
projekt gminnego placu zabaw w Starych
Babicach – ogólny koszt wykonania projektu wynosi ok. 100 tys. zł, urządzenie pola rekreacyjno - wypoczynkowego w Starych Babicach przy ul. Zielonej za kwotę ok. 119 tys.
zł, linarium dla dzieci przy placu zabaw
w Zielonkach Parceli – ogólny koszt inwestycji wynosi ok. 91 tys. zł, uda się zrealizować
kolejną (po parkingu i chodniku) część placu
zabaw w Mariewie – za prawie 61 tys. zł, siłownię zewnętrzną w Wojcieszynie – za prawie 54 tys. zł, zmodernizujemy również plac
zabaw przy pl. Chopina w Borzęcinie Dużym
– w kwocie prawie 51 tys. zł. Proszę pamietać, że podane kwoty, to pozycje budżetowe,
czyli mogą się zmienić.
GB: Czy projekty, o których Pan
wspomniał, uda się zrealizować
w tym roku?
KT: Jako gmina cały czas stawiamy
na harmonijny i zrównoważony rozwój.
Tylko w ten sposób możemy planować
inwestycje i przedsięwzięcia na kolejne
lata. W rezultacie to pozwala nam osiągać tak dobre wyniki na tle pozostałych
gmin w Polsce. Nasza infrastruktura stoi
na wysokim poziomie: wodociągi, kanalizacja, drogi, szkoły, czy przedszkola.
Mam nadzieję, że ten wysoki poziom
utrzymamy w latach kolejnych, a nasz
cel zostanie zrealizowany.
GB: Panie wójcie, dziękujemy za
rozmowę i życzymy udanej realizacji
budżetu na ten rok.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące tematów poruszanych w artykule, prosimy pisać na adres:
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.
Rozmawiał: PK
Foto: PK
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2016 – jaki to był rok?

W zeszłym roku w gminie wydarzyło się bardzo dużo. Aby
najistotniejsze przedsięwzięcia nie umknęły, poprosiliśmy
Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka o krótkie podsumowanie gminnych wydarzeń roku 2016.
Gazeta Babicka: Panie wójcie, co
ważnego wydarzyło się w gminie
w zeszłym roku?
Krzysztof Turek: Zacznę od zakończenia realizacji największego projektu
inwestycyjnego w historii gminy pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Stare Babice”, który
współfinansowany był ze środków Unii
Europejskiej. Imponująca jest nie tylko
wartość całego projektu, blisko 193 mln
zł oraz wartość dofinansowania ponad
102 mln zł, ale także fakt, że dzięki tej
inwestycji jesteśmy jedną z niewielu
gmin w Polsce w pełni skanalizowaną.
Wybudowanych i zmodernizowanych
zostało ponad 115 km sieci kanalizacyjnej i wybudowano 13,5 km wodociągu,
powstała stacja uzdatniania wody i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.

Imponująca jest nie tylko
wartość całego projektu,
blisko 193 mln zł oraz
wartość dofinansowania
ponad 102 mln zł, ale także
fakt, że dzięki tej inwestycji
jesteśmy jedną z niewielu
gmin w Polsce w pełni
skanalizowaną.
GB: Jakie jeszcze inwestycje
zrealizowano na terenie gminy
w 2016 r.?
KT: Zgodnie z planem, realizujemy
projekt budowy kompleksu kulturalno-oświatowo-sportowego w Zielonkach
Parceli. Jest to wciąż nasza największa
kubaturowa inwestycja, której całkowity koszt zaplanowany jest na 56 mln zł.
W 2016 r. wydaliśmy na ten cel ponad
17 mln zł. Efekty widać gołym okiem
– zadaszenie, okna, elewacja, porządkowanie terenu pod parking. Wnętrza
budynku wyposażono już w instalacje.
GB: Jak zmieniły się w mijającym
roku gminne drogi?
numer 1 (245)

GB: Jak w 2016 r. poprawiono
poziom bezpieczeństwa w gminie?
Jak przebiegał w minionym roku
projekt realizacji gminnej sieci monitoringu?
KT: Na początku 2016 r. użyczyliśmy Komendzie Powiatowej Policji
z siedzibą w Starych Babicach laserowe
urządzenie do pomiaru prędkości, które
dotychczas było na wyposażeniu Straży
Gminnej. Dofinansowaliśmy zakup radiowozów na potrzeby KPP w Starych
Babicach. Na 2016 r. przypadło zakończenie rozbudowy remizy OSP wraz ze
świetlicą w Borzęcinie Dużym, za kwotę
blisko 2 mln zł. Dofinansowaliśmy zakup wozu bojowego za blisko 980 tys.
zł. Dzięki wsparciu gminy, przy ul. Wieruchowskiej 5 w Babicach Nowych wybudowana została także nowoczesna
siedziba OSP Stare Babice. Jeśli zaś
chodzi o monitoring, zakończyliśmy
w 2016 r. pierwszy etap jego budowy.
W chwili obecnej mamy obraz już z 10
kamer z terenu Kwirynowa oraz Starych Babic.

KT: W 2016 r. dzięki naszemu współfinansowaniu Powiat Warszawski Zachodni zmodernizował całą ulicę Poprzeczną
w Borzęcinie Dużym. Naciskamy na Marszałka Województwa Mazowieckiego, aby
wreszcie zajął się remontem ul. Sobieskiego, której stan jest bardzo zły. W minionym roku utwardziliśmy nawierzchnie
ulic: Brahmsa, Kiepury, Wieniawskiego,
Góreckiego w Klaudynie oraz ul. Kontuszowej w Lipkowie. Wykonaliśmy też
perony autobusowe w Lipkowie, co podniesie poziom bezpieczeństwa i wygody
korzystania z transportu zbiorowego.
Wybudowaliśmy też bardzo potrzebny,
szczególnie przedszkolakom z Blizne Jasińskiego, parking przy ul. Kościuszki.
GB: Przy okazji tematu gminnych przedszkoli – jakie zadania
z budżetu na 2016 r. dotyczące naj- Jeśli chodzi o monitoring,
młodszych mieszkańców gminy zre- zakończyliśmy w 2016 r.
alizowano?
KT: Z myślą o ich potrzebach prze- pierwszy etap jego budowy.
budowaliśmy w 2016 r. plac zabaw W chwili obecnej mamy
przy przedszkolu w Starych Babicach. obraz już z 10 kamer
Inwestycja kosztowała nas w latach
2015–2016 blisko 250 tys. zł. Zmoderni- z terenu Kwirynowa oraz
zowaliśmy też plac zabaw przy ZSP w Bo- Starych Babic.
rzęcinie Dużym, wartość inwestycji w latach 2015–2016 to ponad 160 tys. zł.
GB: W 2016 r. w gminie pojawiło
GB: W minionym roku zrealizo- się też nowe miejsce, które szybko
wano także projekty z pierwszej stało się wizytówką gminy?
edycji budżetu partycypacyjnego?
KT: W 2016 r.
z budżetu partycypacyjnego wybudowaliśmy m.in. plenerowe
siłownie w Kwirynowie, Zielonkach Parceli oraz Borzęcinie
Dużym.
Osobiście
bardzo cieszę się, że
w 2016 r. udało się
też zrealizować drugą
edycję budżetu partycypacyjnego, to również sukces naszych Zakończenie największego projektu inwestycyjnego w historii gminy pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice”
mieszkańców.
5
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KT: Zapewne chodzi o park w Starych Babicach? Tak, wielu mieszkańców
wyrażało się pozytywnie o samym parku jak i o scenie letniej. Cykl spektakli
i wydarzeń zgromadził wielu widzów.
Mam nadzieję, że w tym roku do babickiego parku również zawitają artyści,
aktorzy, czy muzycy. Brakowało takiego
miejsca w gminie, to trafiony pomysł,
który chcemy kontynuować.
GB: Wśród publiczności było wielu naszych seniorów. Dla nich to
także był przełomowy rok?
KT: Na pewno. 6 czerwca 2016 r.
powołaliśmy Radę Seniorów Gminy
Stare Babice składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów działających na rzecz osób
starszych, przedstawicieli mieszkańców i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W ostatnich latach zmienia się struk-

W ostatnich latach zmienia
się struktura ludności,
przybywa nam seniorów,
którzy spędzili w naszej
gminie większość swojego
życia. To dobrze, że ich
potrzeby reprezentuje
formalna grupa społeczna.
tura ludności, przybywa nam seniorów, którzy spędzili w naszej gminie
większość swojego życia. To dobrze,
że ich potrzeby reprezentuje formalna
grupa społeczna. Tutaj warto wspomnieć o kolejnej gminnej inwestycji
zrealizowanej w 2016 r., czyli remoncie
pomieszczenia w Szkole Podstawowej

Modernizacja ul. Poprzecznej w Borzęcinie Dużym
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w Starych Babicach z przeznaczeniem
na Klub Mieszkańców, z którego będą
mogli korzystać mieszkańcy naszej
gminy.
GB: Jak wyglądała sytuacja z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?
KT: W 2016 r. byliśmy na przełomie
dwóch perspektyw finansowych Unii
Europejskiej. Co to oznaczało? Z poprzedniej perspektywy 2007–2013,
oprócz wspomnianego wcześniej dofinansowania naszego największego
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice”, uzyskaliśmy również zwrot
za inwestycję drogową na ul. Kutrzeby, była to niebagatelna kwota blisko
4 mln zł dofinansowania. Z myślą o nowej perspektywie opracowany został
dokument strategiczny dla rozwoju
gminy: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, dofinansowany w ramach projektu
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z nowej perspektywy finansowej
2014-2020 aplikowaliśmy o środki na
wyposażenie części kulturalnej i biblioteki publicznej w nowym budynku komunalnym w Zielonkach Parceli, ponadto mamy już potwierdzenie
o dofinansowaniu dwóch projektów
partnerskich z m.st. Warszawa. Jeden
z nich dotyczy stworzenia warunków
dla bioróżnorodności i inwestycji w rezerwatach na terenie Lasu Bemowskiego. Z drugiego zaś – pn. „Szkoła
bliżej nauki” skorzystają uczniowie
i kadra szkoły w Koczargach. W latach
2017-2018 odbędą się dla nich zajęcia
w Centrum Nauki Kopernik, doposażone zostaną również szkolne pracownie biologii, chemii,
fizyki.
GB:
Realizację
jednego z naszych
projektów budżetowych,
doceniło
w zeszłym roku gremium
ogólnopolskie.
KT: Tak, przyznano nam w 2016 r.
Certyfikat EkoSymbol.
Dostała go nasza jednostka: GPK Eko-Babice Sp. z o.o. za realizację wieloetapowego

Z poprzedniej perspektywy
2007–2013, oprócz
wspomnianego wcześniej
dofinansowania naszego
największego projektu
pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w Gminie Stare
Babice”, uzyskaliśmy
również zwrot za inwestycję
drogową na ul. Kutrzeby,
była to niebagatelna
kwota blisko 4 mln zł
dofinansowania.
programu porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej, o którym wspomniałem na początku. Doceniono nas również za działania w sferze społecznej
– gmina w 2016 r. otrzymała certyfikat:
„Gmina Przyjazna Seniorom za działania skutkujące znaczną oraz trwałą poprawą jakości życia starszych mieszkańców gminy”. To również wyróżnia nas
spośród pozostałych gmin.
GB: Nasza gmina w 2016 r. znalazła również nowych, międzynarodowych partnerów do współpracy.
KT: Od 26 sierpnia, do włoskiej
Esperii – miasta partnerskiego Gminy Stare Babice, dołączyła bułgarska
Gmina Kavarna. Tego dnia razem z Panią Burmistrz Miasta Kavarna – Niną
Stavrev podczas uroczystej Sesji Rady
Gminy podpisaliśmy porozumienie
o współpracy. Podpisanie porozumienia
odbyło się w ramach oficjalnej delegacji przedstawicieli władz gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego do miejscowości wchodzących w skład Związku
Gmin Nadmorskich Morza Czarnego.
Podczas wyjazdu porozumienia podpisały również: Gmina Izabelin z Gminą
Dolni Cziflik, Gmina Teresin z Gminą
Szabla, Gmina Błonie z Gminą Awren,
Gmina Ożarów Mazowiecki z Gminą
Sozopol, Gmina Leszno z Gminą Biała. Mam nadzieję, że w 2017 r. nasza
współpraca nabierze jeszcze większego
rozmachu.
GB: Panie wójcie dziękujemy za
rozmowę.
Rozmawiał: PK
Foto: PK
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MPO zgodnie z deklaracjami zamyka
składowisko odpadów w Radiowie
Ostatni miesiąc 2016 roku przebiegał
pod znakiem gorących dyskusji poświęconych tematowi składowiska odpadów
w Radiowie. W dialog włączone były
władze gminne, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Sprawa ta jest niezwykle ważna dla
wszystkich stron, dlatego postanowiliśmy przybliżyć Państwu szczegóły dotyczące aktualnego statusu prawnego,
związanego z nieruchomością znajdującą się na terenie Klaudyna.
Najważniejszą kwestią, podaną do informacji publicznej przez Wójta Gminy
Stare Babice Krzysztofa Turka w dniu
14 grudnia 2016 r. jest to, że na mocy
decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25.07.2012 r. Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.
st. Warszawie Sp. z o.o. (MPO) kończy
gospodarkę odpadami na składowisku
Radiowo. Oznacza to, że od dnia 1
stycznia, żadne odpady z kompostowni nie są wywożone na teren
należący do naszej gminy.
Kolejną istotną decyzją, która wydana została dnia 20 grudnia 2016 r. jest
decyzja nr 141/16/PZ.O w której Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie
składowiska.
MPO nie wywiązało się jednak z warunków umowy najmu nieruchomości
w Klaudynie w zakresie terminu zakończenia pełnej rekultywacji składowiska. Nie ukończyło wszystkich prac
budowlanych, w tym formowania bryły
gruzem i ziemią, obsiania terenu trawą i nasadzenia zielenią. Zarząd MPO
zadeklarował, że zakończenie powyższych prac zrealizuje w czasie 11 miesięcy. W trakcie wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Stare Babice,
w której brali udział radni, mieszkańcy
gminy, w tym Klaudyna, jak również
przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste Radiowo, przedyskutowane zostały
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tematy dotyczące przedłużenia najmu
nieruchomości przez MPO. Ostatecznie w dniu 15 grudnia 2016 r. Rada
Gminy Stare Babice przegłosowała
uchwałę nr XXV /243/16 w sprawie
najmu nieruchomości stanowiącej składowisko odpadów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 513/1
i 514/1, położonej we wsi Klaudyn, na
okres do 11 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 r. Umowa najmu będzie
dotyczyć wyłącznie dokończenia części
budowlanej rekultywacji.
MPO pozostanie zatem nadal podmiotem zarządzającym oraz odpowiedzialnym za dokończenie rekultywacji
przedmiotowego składowiska, aż do
dnia 30 listopada br. Do tego dnia
składowisko będzie znajdować się
na ostatnim, końcowym etapie rekultywacji.
Harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska obejmuje:
1.	Uporządkowanie terenu składowiska
– w terminie od 1 lipca do 30 listopada
br.
2.	Dokończenie rekultywacji składowiska – w terminie do 30 listopada br.
Harmonogram prac związanych z technicznym zamknięciem składowiska obejmuje:
1.	Dokończenie rozbudowy głównej
drogi wjazdowej na koronę składowiska – w terminie do 30 czerwca br.
2.	Dokończenie kształtowania bryły
składowiska – w terminie do 31 października br.
3.	Dokończenie wykonania drenażu
trasy zjazdowej – w terminie do 30
listopada br.
Decyzja Marszałka Województwa
Mazowieckiego określa także sposób
sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów,
w tym prowadzenie monitoringu oraz
warunki wykonania tego nadzoru. Za-

rządzający składowiskiem, czyli MPO,
zobowiązany jest do:
• okresowej kontroli stanu zrekultywowanych powierzchni zboczy i korony
składowiska i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zapewnienia ich bieżącego usuwania oraz prowadzenia prac zapobiegawczych,
• kontrolowania stanu technicznego
studni odgazowania,
• właściwego pielęgnowania roślinności
rekultywacyjnej,
• podejmowania działań eliminujących
przyczyny powstawania zanieczyszczeń (w przypadku stwierdzenia wystąpienia zanieczyszczenia środowiska),
• prowadzenia monitoringu składowiska zgodnie z nową „Instrukcją Prowadzenia Składowiska Odpadów Radiowo”. Wymagany okres prowadzenia
obserwacji na przedmiotowym składowisku, od dnia zakończenia rekultywacji, wynosi 30 lat.
Rekultywacja składowiska w Radiowie po jego zamknięciu prowadzona
będzie zgodnie z „Projektem budowlanym zamiennym rekultywacji składowiska odsiewów balastowych Radiowo
z kierunkiem rekultywacji jako stok
narciarski, zatwierdzonym decyzją
nr 518/2012 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia
2012 r. Projekt budowlany zakłada
ukształtowanie bryły składowiska
w sposób umożliwiający w przyszłości rekreacyjne zagospodarowanie obiektu, jako stoku narciarskiego. MPO jest odpowiedzialne
wyłącznie za ukształtowanie bryły
składowiska w sposób umożliwiający
wybudowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego, za realizację którego
odpowiedzialna będzie Gmina Stare
Babice.
Tekst: ACK
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Gmina Stare Babice wolna od smogu!

Na początku stycznia br. ponownie ogłoszony został alarm Skąd to zanieczyszczenie? Kto
jest za nie odpowiedzialny?
smogowy dla Warszawy. Informacje odnośnie złego stanu
powietrza mocno zaniepokoiły mieszkańców naszej gminy. Za smog w Polsce odpowiedzialna jest
głównie tak zwana „niska emisja”, czyli
W jakim stopniu zanieczyszczenie dotyczy Gminy Stare
zanieczyszczenia pochodzące w większoBabice i co każdy z nas może zrobić, aby skutecznie zmniej- ści z ogrzewania gospodarstw domowych
(emisja szkodliwych pyłów i związków
szać jego poziom? Odpowiadamy w poniższym artykule.
Jak duże jest zagrożenie smogiem
w Gminie Stare Babice?

Na początku warto wyjaśnić czym w zasadzie jest smog. Są to pyły i szkodliwe
związki chemiczne (w tym PM10, PM2,5
i benzo(a)piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne) znajdujące się w powietrzu. Zanieczyszczeniem atmosfery
nazywamy sytuację, gdy w powietrzu
występują konkretne i szkodliwe zanieczyszczenia w takich ilościach, które negatywnie oddziałują na nasze zdrowie
oraz środowisko.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie poinformował Urząd Gminy Stare Babice o przekroczeniu norm pyłu zawieszonego PM10
w dniach 8–12 stycznia br. Poziom
stężenia pyłu w tych dniach w naszej gminie był jednak diametralnie
niższy niż w Warszawie. Co więcej,
w Gminie Stare Babice częstotliwość
przekroczenia poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10,
w ujęciu rocznym znajduje się mocno poniżej granicy normy. Jak wynika z danych zawartych w dokumencie

„Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim – raport za
rok 2015” Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Warszawie, liczba
dni z przekroczeniem średniego dobowego stężenia PM10 na poziomie powyżej
50 μg/m3 w Gminie Stare Babice wynosi
tylko 13 dni, gdzie dopuszczalna liczba
dni z przekroczeniem poziomu stężenia
wspomnianego pyłu w roku kalendarzowym wynosi 35 dni. Dla porównania,
w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
liczba dni w których poziom stężenia
PM10 przekracza 50 μg/m3 wynosi aż 69
w całym roku kalendarzowym. Szczegóły
zawarte są w poniższej tabeli.
Warto wiedzieć, że pojawianiu się
smogu sprzyjają określone warunki atmosferyczne, mróz, brak wiatru i brak
opadów. Z kolei na rozprzestrzenianie
się pyłu i innych szkodliwych substancji
wpływa prędkość oraz kierunek wiatru.
Na szczęście nasza gmina znajduje
się w lokalizacji, w której przeważają
wiatry wiejące z zachodu, które nawiewają czyste powietrze znad Kampinoskiego Parku Narodowego na
nasz teren.

Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń
powietrza – średnie, średnioroczne wartości dla gmin i dzielnic Warszawy.
Uśrednione wartości dla obszaru gmin i dzielnic:
Liczba dni
Gmina /
PM10
PM2,5
B(a)P
z przekroczeniem
Powiat
Dzielnica średniego dobowego w μg/m3 / w μg/m3 / w ng/m3
rok
rok
/ rok
stężenia PM10
50 μg/m3
Warszawa
Bemowo
33
23,9
17,4
1,4
Warszawa
Bielany
33
24,7
17,1
1,3
Warszawa
Śródmieście
69
36,3
20,3
1,4
Warszawski
Stare Babice
13
16,3
13,6
1,1
Zachodni
Wartości
35
40
25
1,0
dopuszczalne
PM10, PM2,5: pyły zawieszone, mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych, zawierających
bardzo toksyczne związki. Benzo(a)piren: substancja silnie rakotwórcza i mutagenna.
Źródło: Raport „Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2015”, WIOŚ
w Warszawie.

8

chemicznych z niskich kominów, na wysokości do 40 metrów nad ziemią).
Za zanieczyszczenia, także na terenie naszej gminy, w największym stopniu odpowiadają domostwa w których
stosowane są przestarzałe, niesprawne
i złej jakości urządzenia grzewcze, jak
również spalany jest słabej jakości węgiel, bądź inne nieekologiczne paliwa
(np. olej opałowy niskiej jakości, olej
napędowy, czy odpady komunalne). Takie wnioski pokrywają się z danymi
Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami: aż 88% zanieczyszczeń w powietrzu pochodzi
z domowych palenisk.

Producenci zanieczyszczeń powietrza

– Udział poszczególnych żródeł odpowiedzialnych za
przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 w Polsce.
Pojazdy:
6%
Przemysł:
2%

Ogrzewanie domów:
88%

Źródło: Raport „Jesteś tym, czym oddychasz.
Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji”,
NFOŚiGW, za «Ocena jakości powietrza w strefach
w Polsce w roku 2013, GIOŚ».

Wybierając sposób ogrzewania
domu mamy do dyspozycji paliwa stałe,
płynne i gazowe. Możliwości jest bardzo
dużo, możemy korzystać z gazu z sieci
miejskiej, gazu płynnego, oleju opałowego, prądu, węgla i jego pochodnych,
koksu, drewna i tak zwanych ekologicznych źródeł ciepła. Każdy sposób
ogrzewania ma swoje wady i zalety,
różni się sposobem spalania, magazynowania, wartością opałową oraz ceną.
Wybór sposobu ogrzewania domu,
to indywidualna decyzja każdego
gospodarstwa domowego. Władze rządowe, ani samorządowe nie
mogą narzucić nikomu z nas sposobu ogrzewania domu. Co więcej,
producentów także nie obowiązują żadgazeta babicka
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ne normy, czy standardy jakościowe.
W Polsce brakuje przepisów określających stosowne normy dla paliw węglowych i urządzeń grzewczych. Jest to
luka, którą wiele osób wykorzystuje.
Bardziej ekologicznymi sposobami
ogrzewania domów i mieszkań, są kotły
elektryczne, gazowe oraz pompy ciepła.
Najmniej ekologiczne, odpowiedzialne
za powstawanie zanieczyszczeń w powietrzu, w tym smogu, są piece węglowe oraz
ogrzewanie niskiej jakości paliwami stałymi. Dodatkowo warto pamiętać o tym,
że gorszej jakości węgiel to mniejsza efektywność ogrzewania, a dużo pyłu i popiołu emitowanego do atmosfery.

Jakie działania podejmuje
Gmina Stare Babice, aby
przeciwdziałać zanieczyszczeniu
środowiska na swoim terenie?

Po pierwsze, urząd gminy zadbał o to,
aby ponad 90% domów na terenie naszej gminy miało możliwość podłączenia się do instalacji gazu ziemnego.
W Gminie Stare Babice wskaźnik dostępu
do sieci gazociągowej znajduje się na jednym z najwyższych poziomów w całym
województwie mazowieckim. Korzystanie
z kotłów (pieców) gazowych poza tym, że
jest ekologiczne (emituje najmniej spalin
wśród wszystkich paliw kopalnych), ma także wiele innych zalet. Cena gazu ziemnego
jest wciąż atrakcyjna, nie ma potrzeby jego
magazynowania, obsługa pieców gazowych
jest stosunkowo prosta i umożliwia ogrzewanie także wody użytkowej. Nie wszyscy
mieszkańcy naszej gminy korzystają jednak
z możliwości podłączenia do sieci gazociągowej. Dlaczego? Przede wszystkim ze
względu na koszty zakupu oraz wykonania
instalacji pieców gazowych.
W celu rozwiązania tego problemu
Gmina Stare Babice planuje w najbliższym
czasie złożyć wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) o dofinansowanie zadania w zakresie projektu „Ochrona
środowiska – Poprawa jakości powietrza
na terenie województwa mazowieckiego –
ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni”. Ze środków
WFOŚiGW skorzystają osoby fizyczne,
chętne do zmodernizowania w swoich
domach systemów grzewczych i wymiany istniejącego źródła ciepła:
• pieca węglowego, gazowego, olejowego
na kocioł opalany biomasą,
• kotła węglowego na gazowy lub olejowy,
numer 1 (245)

• kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż
dotychczas sprawności wytwarzania
ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel
lub eko-groszek).
Dotacja będzie wynosiła do 75%
kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 zł. Gmina przewiduje
złożenie także kolejnego wniosku
o dofinansowanie, w ramach ww.
programu w przypadku dostępności
środków z WFOŚiGW.
Dodatkowo, urząd finansuje bezpieczny demontaż dachów eternitowych w gospodarstwach znajdujących
się na terenie naszej gminy. Azbest, potocznie zwany eternitem, występujący
w starych płytach dachowych. Niewłaściwe usuwanie i uszkodzenia pokrycia
dachowego z azbestu powodują powstawanie szkodliwego dla zdrowia pyłu.
Ponadto, Uchwałą Nr XXII/211/16
z dnia 29 września 2016 r. Rada Gminy
Stare Babice przyjęła do wdrożenia
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Stare Babice na lata 20162030”. W ramach przygotowania planu,
została wykonana inwentaryzacja zużycia
energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy oraz przeanalizowane zostały możliwości redukcji zużycia energii na
naszym obszarze. Z dokumentu wynikają
konkretne działania, które w kolejnych
latach gmina będzie sukcesywnie wdrażać
w życie, w tym między innymi:
• budowa, modernizacja i poprawa stanu
technicznego obiektów na terenie gminy
w oparciu o rozwiązania ekologiczne,
• promocja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, dobre wzory, pomoc gminy w poszukiwaniu źródeł finansowania tych rozwiązań,
• termomodernizacje budynków,
• inwestycje w odnawialne źródła energii,
• budowa ścieżek rowerowych,
• poprawa parametrów technicznych dróg,
• zwiększenie dostępności transportu
zbiorowego dla mieszkańców,
• budowa parkingu typu P+R „Parkuj
i jedź” na terenie gminy,
• wprowadzenie ograniczeń prędkości na
drogach o pylącej nawierzchni,
• planowe utwardzanie dróg gruntowych,
• wdrażanie systemów informowania
i ostrzegania przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze,
• skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,

• kształtowanie świadomości ekologicznej.
Aktualnie trwają także ustalenia dotyczące możliwości instalacji stacji pomiarowej, mierzącej stężenie szkodliwych
pyłów i gazów chemicznych na terenie
naszej gminy. Gmina Stare Babice zgłosiła
swój udział w projekcie „Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”, w ramach
instrumentu finansowego Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z elementów projektu jest komponent e-środowisko, w zakresie którego planowane
jest wybudowanie w gminie minimum jednego punktu pomiaru jakości powietrza i hałasu oraz włączenie
gminy do systemu monitorowania
jakości powietrza na terenie metropolii warszawskiej. Celem projektu jest
dostarczanie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji
o stanie parametrów środowiskowych,
w tym groźnych zanieczyszczeń. Zakup,
obsługa oraz przetwarzanie danych ze
stacji pozwolą na badanie jakości powietrza na naszym obszarze.

Co sami możemy zrobić, aby
ograniczyć zanieczyszczenie
powietrza?

Warto pamiętać, że na stan powietrza mają wpływ codzienne decyzje
każdego z nas. Kluczowe jest zlikwidowanie przyczyn zanieczyszczenia
powietrza, a nie walka z jego skutkami.
Działaniami zmierzającymi do ograniczenia przekroczeń są w szczególności:
• wybieranie sposobów ogrzewania,
które w jak najmniejszym stopniu
szkodzą środowisku (paliwa i piece),
• korzystanie z odnawialnych źródeł
energii,
• ograniczanie korzystania z samochodów (parkingi typu P+R) i częstsze korzystanie z alternatywnych środków
transportu (np. rower),
• korzystanie z komunikacji miejskiej,
zamiast komunikacji indywidualnej
(samochody),
• sadzenie roślinności rozdzielającej posesje od jezdni.
Na koniec przypominamy, że
w Polsce obowiązuje ustawa zakazująca spalania odpadów komunalnych w domostwach. Takie nieodpowiedzialne działania narażają
zdrowie nas wszystkich.
Tekst: ACK
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Z gminy (w skrócie)

Zakończono budowę budynku nowej remizy OSP w Starych Babicach
przy ul. Wieruchowskiej 5

Zakończono rozbudowę budynku remizy ze świetlicą w OSP w Borzęcinie
Dużym

Gmina dofinansowała zakup wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dużym
(całkowity koszt zakupu 980 tys. zł) 
foto: OSP Borzęcin Duży

Zakończono realizację 1. etapu budowy sieci monitoringu na terenie gminy

Z sesji Rady Gminy
15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy
Stare Babice przy ul. Rynek 21 odbyła się XXV Sesja Rady Gminy
Stare Babice. Podczas sesji podjęto
8 uchwał:
1. Uchwała Nr XXV/240/16 z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare
Babice na 2016 rok.
2. Uchwała Nr XXV/241/16 z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2017–
2028.
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3. Uchwała Nr XXV/242/16 z dnia
15 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2017.
4. Uchwała Nr XXV/243/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej składowisko odpadów oznaczonej nr ew. 513/1 i 514/1
położonej we wsi Klaudyn.
5. Uchwała Nr XXV/244/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy na rok 2017.
6. Uchwała Nr XXV/245/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia na rok
2017 planów pracy Komisji.

7. Uchwała Nr XXV/246/16 z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2017 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała Nr XXV/247/16 z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia i form gospodarki
komunalnej.
Ze szczegółami podjętych uchwał można
zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice oraz
w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Opracowanie: ACK

gazeta babicka

STYCZEŃ 2017

gmina, urząd, teren

Darmowa pomoc prawna
Na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1255),
Starosta Warszawski Zachodni wykonując zadanie z zakresu administracji
rządowej w porozumieniu z Wójtem
Gminy Stare Babice zorganizował od
2 stycznia 2017 r. nieodpłatną pomoc
prawną świadczoną osobiście przez radców prawnych w lokalu udostępnionym
przez gminę.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną mogą otrzymać tylko
osoby uprawnione:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,

PUNKT DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ
dla uprawnionych mieszkańców Gminy Stare Babice znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 – pok. 23
(I piętro).
Punkt czynny jest w dniach:
poniedziałek, wtorek – w godz. 14:00 – 18:00;
środa, czwartek, piątek – w godz. 10:00 – 14:00;

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pi-

sma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:
• prawa celnego,
• prawa dewizowego,
• prawa handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
tekst: ugsb
foto: pk

numer 1 (245)
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Pomagają już 15 lat
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
rozpoczął swą działalność w listopadzie
2001 r. Od tego czasu zespół tworzą ludzie, którzy dzięki wzajemnej współpracy, służą pomocą oraz radą mieszkańcom
całej gminy. Zespół tworzą pracownicy
następujących instytucji i jednostek:
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach,

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Ośrodków zdrowia,
oraz
• Pedagodzy szkolni,
• Kuratorzy sądowi,
• Pielęgniarki szkolne.
Przewodnicząca Zespołu, Konsultant
ds. Przemocy Domowej i Problemów Alkoholowych, współzałożycielka Grupy
Rodzinnej Bez Przemocy „Jutrzenka”
oraz Laureatka Gminnej Nagrody „Babinicz” w 2008 r. Wanda Morawska

swoją wdzięczność za 15 lat pracy ujmuje w proste słowa: Serdecznie dziękuję
za trud włożony w pracę i zaangażowanie
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz wzajemną pomoc w szukaniu sposobów rozwiązywania problemów. Życzę
całemu Zespołowi dalszych sukcesów oraz
satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w Nowym Roku. Jednocześnie
przewodnicząca zwraca się z apelem: Jeśli ktoś z mieszkańców gminy doznaje przemocy ze strony bliskich – niech przyjdzie do
nas! Przekona się, że można żyć inaczej, że
nie jest sam. Zawsze postaramy się pomóc.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mieści się przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach. Tel. (22) 722 04 93
oraz 605 921 579 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz.
9:00 – 16:00. Grupa wsparcia dla
osób i rodzin z przemocą domową spotyka się w poniedziałki
i czwartki w godz. 17:00 – 19:00.
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się we wtorki
w godz. 17:00 – 19:00 oraz w soboty w godz. 13:00 – 15:00. Grupa
rodzina bez przemocy „Jutrzenka” spotyka się w soboty w godz.
16:00 – 18:00.

Spotkanie Noworoczne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Tekst/ foto: PK

Uczeń I Gminnego Gimnazjum
w Koczargach najlepszy w Polsce
Pod koniec 2016 r. Dominik Mandes
– uczeń II klasy koczarskiego gimnazjum, został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
OLIMPUS. W swojej kategorii wiekowej
zajął 1. miejsce w Polsce. Jest to sukces,
na który złożyła się zarówno praca Dominika, jak i jego nauczycieli. Serdecznie
gratulujemy! Przy tej okazji warto wspomnieć, że wymierne efekty przyniosło
wprowadzenie przez gminę profilowanych klas matematycznych i językowych
w gimnazjum: na próbnym egzaminie
gimnazjalnym klasa IIIa o profilu j. an12

gielskiego osiągnęła 82,8% (średni wyniku w kraju to 62,2%), klasa III b o profilu matematycznym osiągnęła 80,8%
(średni wynik w kraju to 50,2%). To również efekt dofinansowania przez gminę
dodatkowych godzin w tych klasach.
W gimnazjum gmina stale inwestuje
także w techniczne środki nauczania,
m.in. w ostatnim roku zakupiono 8 nowoczesnych tablic interaktywnych oraz
przeszkolono personel w ich obsłudze.
Czym jest OLIMPUS? Są to przedmiotowe olimpiady tematyczne, organizowane od 16 lat na różnym poziomie

zaawansowania. Olimpiady stanowią
cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.
Coraz częściej są umieszczane w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy
uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie
szkolnym. Olimpiady przygotowane są
przez doświadczoną i wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną.
Tekst: B. Tuzimek
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VII Rodzinne Kolędowanie w Bliznem
Jasińskiego
12 stycznia odbyła się już VII Edycja „Rodzinnego Kolędowania” w Przedszkolu
w Bliznem Jasińskiego. Na zaproszenie
skierowane do wszystkich chętnych
z gminy i powiatu odpowiedziało wiele
rodzin. Dzieci śpiewały z rodzeństwem,
ciociami, wujkami, babciami oraz z rodzicami. Historia o narodzeniu Jezusa wygrywana była na różnych instrumentach:
pianinie, saksofonie, skrzypcach, czy perkusji. Brzmiały pastorałki znane i często
śpiewane na nabożeństwach i w domach.
W tym roku ku naszej radości pojawiło
się wiele nieznanych utworów. Z roku na
rok wyłaniają się nowe pomysły i aranżacje, a wśród występujących budzi się
coraz większa odwaga.
W tym roku ponowił swoją wizytę na
kolędowaniu Dariusz „Maleo” Malejonek (lider zespołu Maleo Reggae Rockers oraz członek Arki Noego). Kolędowanie wsparli również muzycy zespołu
„Zakopower” i ich wokalista Sebastian

Karpiel-Bułecka. Góralskie kolędy przeniosły nas w góry i do nieba, wyciskały
łzy wzruszenia nad pięknym śpiewem
i muzyką – jak np. pastorałka „Oj maluśki, maluśki”.
Oj, rośnie nam rośnie ten przegląd, oj rośnie! I dobrze, bo piękna
tradycja, którą zapoczątkowaliśmy

w naszej gminie jest kontynuowana,
przekazywana, kultywowana, w naszym przedszkolu oraz w innych placówkach, a przecież w zamyśle pomysłodawczyni o to właśnie chodziło.
Do zobaczenia za rok!
Tekst: Katarzyna Żyżelewicz
Foto: PK

Borzęcińskie Kolędowanie łączy
pokolenia
Okres okołoświąteczny zachęca nas do
wspólnego kolędowania. 9 stycznia w borzęcińskiej szkole zgromadziła się liczna
grupa mieszkańców gminy, aby wspólnie
śpiewać piękne, polskie kolędy i pastorałki. To międzypokoleniowe spotkanie,
w którym udział wzięły dzieci, dorośli
i seniorzy, było okazją do zaprezentowania swoich talentów i zdolności. Na
początku wystąpili uczniowie klasy III a,
którzy zaprezentowali zebranym Jasełka.

numer 1 (245)

Ta opowieść o narodzeniu Jezusa uzupełniona była wspólnym śpiewem kolęd.
Utwory kolędowe zagrane na pianinie,
skrzypcach i gitarze zaprezentowały
uczennice klas młodszych. Przed zgromadzonymi wystąpił także chór dzieci
z borzęcińskiej szkoły. Współczesne
kolędy i pastorałki w nowym wydaniu
zaśpiewał chór borzęcińskich Seniorów
,,Sami Swoi”. Wszystkim zgromadzonym
życzenia noworoczne złożył zastępca

wójta Marcin Zając. Na zakończenie oba
chóry: Uczniów i Seniorów oraz wszyscy
zgromadzeni przy akompaniamencie naszych muzyków, zaśpiewali kolędę Bóg się
rodzi. Wspólne kolędowanie długo jeszcze
będzie rozbrzmiewać w uszach zgromadzonych osób, tak jak pięknie wypełniło
halę w borzęcińskiej szkole.
Tekst: Agnieszka Matuszewska
Foto: MZ
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Babinicz 2016
Paweł Turkot Laureatem
Nagrody Babinicza!
Dnia 5 stycznia 2016 r. w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych podczas uroczystej gali, statuetkę Babinicza
z rąk Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka odebrał
Paweł Turkot – Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.
Statuetka Babinicza – symbol sienkiewiczowskiej tradycji, jest wręczana osobie
szczególnie zasłużonej dla gminnej społeczności. Osobę tę od 1998 r. wybiera
corocznie kapituła nagrody. Wręczenie
statuetki odbywa się podczas Spotkania
Noworocznego organizowanego przez
wójta gminy. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wszystkich szczebli
samorządu, Policji, Wojska Polskiego,

duchowieństwa, a także Radni Gminy
Stare Babice, sołtysi, przedstawiciele
gminnych placówek oświatowych, Laureaci Nagrody Babinicz z lat poprzednich oraz zaproszeni goście.
Tegoroczną uroczystość uświetnił
występ Gminnej Orkiestry Dętej im.
K. Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego oraz chóru Babiczanie.
Artyści zaprezentowali wysoki poziom

muzyczno-wokalnych
umiejętności,
pięknie prezentowały się również nowe
stroje, w których wystąpili.
Ceremonię wręczenia statuetki poprzedziło podsumowanie najważniejszych gminnych wydarzeń w 2016 r.,
którego dokonał wójt gminy Krzysztof
Turek. Przy tej okazji wójt złożył również wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Po tym nastąpiła najważniejsza część uroczystości, czyli wręczenie
statuetki Laureatowi. Wójt odczytał
również laudację, z której dowiedzieliśmy się, kim jest Paweł Turkot, jak na
przestrzeni lat przebiegał rozwój GPK
Eko-Babice Sp. z o.o., jak bardzo wpłynęło to na rozwój gminy oraz podniosło
jakość życia mieszkańców. Tegoroczny
Laureat był bardzo wzruszony wyróżnieniem, dlatego obiecał zebranym złożenie podziękowań za pośrednictwem
Gazety Babickiej.
Kolejną niespodzianką tego wieczoru było wręczenie wójtowi gminy
okazjonalnego grawertonu od Klubu
Łączności Ligii Obrony Kraju oraz Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Telegraficzna Centrala
Nadawcza. W ten sposób podziękowano za wspieranie inicjatyw zmierzających do zachowania pamiątek po
babickiej stacji nadawczej, zniszczonej
77 lat temu, szczególnie zaś za pomoc
przy ponownym uruchomieniu w 2016
r. radiostacji nadawczej o symbolu AXL
nadającej ze Starych Babic.
Tegoroczną uroczystość zakończył
występ znanej piosenkarki Eleni. Jej
przeboje, utrzymane w radosnej, greckiej stylistyce, przypadły do gustu zebranym, którzy razem z nią zaśpiewali
wiele utworów, znanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami.
Tekst: PK
Foto: WP
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Babinicz 2016

Uzasadnienie Kapituły Nagrody Babinicz 2016

Pan Paweł Turkot jest prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Eko-Babice Sp. z o.o. od jego powołania
przez Radę Gminy Stare Babice w 1999 r.,
a wcześniej wniósł znaczący wkład w jego
organizację od podstaw. Przedsiębiorstwo
obecnie jest wysoce wyspecjalizowaną
firmą komunalną, jego podstawowym
zadaniem jest dostarczanie wody pitnej
i odbieranie nieczystości płynnych od
mieszkańców gminy. Przez cały okres
swojej aktywności przedsiębiorstwo
doskonaliło się w wykonywaniu zadań
komunalnych i dziś należy do czołówki
najlepszych tego typu przedsiębiorstw
w kraju. Ważną cechą przedsiębiorstwa
jest fakt zastosowań najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, jak też
budowania systemu ze znaczną rezerwą
wydajności, uwzględniającą dynamiczny
rozwój gminy. System ten jest sukcesywnie rozbudowywany i unowocześniany,
a głównym elementem całego układu jest
Gminna Oczyszczalnia Ścieków, która
była trzykrotnie rozbudowywana w latach: 2002, 2006 i 2015. W tym okresie
jej wydajność została zwiększona dziesięciokrotnie, z początkowo 600 m3 do
obecnych 6000 m3 na dobę. Zapewnia to
zdolność do przyjęcia ścieków od ponad
40 tys. mieszkańców, czyli od ponad dwukrotnie większej liczby mieszkańców, niż
obecnie liczy nasza gmina. Ale nie tylko
jej wydajność jest jej atutem. Najważniejsza jest efektywność oczyszczania, która
spełnia najsurowsze normy w kraju, wynikające z położenia w tzw. otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Główne
parametry jakości mieszczą się w pierwszej klasie czystości wód, dzięki czemu
nasza oczyszczalnia w pełni zasługuje na
miano „fabryki bardzo czystej wody”.
Drugi dział systemu, czyli produkcja i dystrybucja wody pitnej, jest także
bardzo ważny dla jakości życia naszych
mieszkańców. W 2008 r. została wybudowana bardzo nowoczesna Stacja
Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym.
Jakość wody z tej stacji jest wyjątkowo
wysoka, a zdolność produkcyjna posiada
znaczne rezerwy i zapewnia niezawodne
zaopatrzenie wody szybko rosnącej liczbie ludności w zachodniej i w środkowej
części gminy. Drugim źródłem zaopatrzenia wody jest Stacja Uzdatniania
Wody w Starych Babicach, która została
gruntownie zmodernizowana w 2015 r.
Obecnie prezes Paweł Turkot podjął
numer 1 (245)

działania zmierzające do sięgnięcia do
zasobów wody oligoceńskiej. Trzeba dodać, że nasz system wodociągowy jest
połączony dwoma wydajnymi łączami
z systemem warszawskim, z którego zasobów na co dzień korzystamy w ograniczonym zakresie, ale jest bardzo ważnym
zabezpieczeniem na wypadek awarii lub
remontu.
W 2007 r. przedsiębiorstwo złożyło aplikację do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej w Gminie Stare Babice” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt składający się
z dwóch etapów z powodzeniem został
zakończony w minionym roku. Jego
wartość brutto przekroczyła 190 mln zł
z czego dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wyniosło ponad 102 mln zł.
To osiągnięcie stawia nas na pierwszym
miejscu w grupie gmin wiejskich w Polsce. Następna gmina na tej liście uzyskała
dofinansowanie w wysokości około 54
mln. W tym roku przedsiębiorstwo złożyło aplikację na dofinansowanie trzeciego
etapu tego projektu, jego realizacja jest
znacząco zaawansowana. Przewidywana
wartość tego etapu wynosi około 50 mln
zł z czego dofinansowanie wyniesie około
26 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt zastosowania nowatorskich technologii, wysokiej jakości urządzeń, jak i wykonawstwa
na najwyższym poziomie.
Te okoliczności, zdobyte doświadczenia i wzorowe zarządzanie, pozwoliły
gminie powierzyć przedsiębiorstwu kierowanemu przez pana Pawła Turkota,
poprowadzenie największej inwestycji

kubaturowej tj. „Budowa Gimnazjum
Gminnego wraz z Halą Sportową i Domem Kultury” w Zielonkach Parcele,
w formie inwestorstwa zastępczego. Pan
prezes z powodzeniem wykorzystuje nowoczesne metody zarządzania jakością,
które pozwalają na godzenie często antagonistycznych elementów, tj. uzyskiwanie wysokiej jakości robót budowlanych,
z jednoczesnym obniżeniem kosztów
wykonawstwa w stosunku do wartości
kosztorysu.
Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 82 wykwalifikowanych pracowników, jego wartość dynamicznie rośnie.
Uwzględniając wartość środków trwałych, kwalifikacje załogi, wartości niematerialne, prawne i inne, aktualną wartość
firmy można oszacować na około 300
mln zł. Jest to największe przedsiębiorstwo w gminie. Otrzymujemy wiele bardzo dobrych opinii o nim, od różnych
instytucji i osób z branży.
Pan Paweł Turkot dał się poznać nie
tylko, jako skuteczny menedżer. Jest
osobą zaangażowaną w wiele działań
kulturalnych, społecznych, sportowych
itp. Wspomaga pracę naszych szkół,
przedszkoli, systematycznie udziela się
charytatywnie, a kierowane przez niego przedsiębiorstwo stosuje wiele ulg
i zwolnień z kosztów świadczonych usług
dla mniej zamożnych mieszkańców.
Długoletnia praca i zaangażowanie
społeczne pana Pawła Turkota, przyczyniły się do dynamicznego, zrównoważonego rozwoju gminy, poprawy środowiska naturalnego, tym samym znacząco
podniosły jakość życia społeczności Gminy Stare Babice.
Stare Babice, 5 stycznia 2017 r.
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Babinicz 2016
Podziękowania Laureata Nagrody
Babinicz 2016
Szanowni Państwo
W pierwszym rzędzie podziękowanie
kieruję do członków szacownej kapituły Babinicza, którzy zdecydowali
o przyznaniu mi tego największego
wyróżnienia Gminy Stare Babice.
Jak wynika z treści uzasadnienia,
jest to nagroda za całokształt mojej
dotychczasowej pracy na rzecz gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji różnych zadań inwestycyjnych.
Skoro tak, to należy zauważyć, że
podstawową przyczyną umożliwiającą
zrealizowanie tych wszystkich przedsięwzięć były decyzje podjęte prawie
dwadzieścia lat temu przez władze
gminy i konsekwentnie kontynuowane w czasie kolejnych kadencji przez
Wójta Gminy, jego zastępców oraz
członków Rady Gminy i jej Przewodniczących.

To wola i decyzje kilkudziesięciu
osób umożliwiły powstanie przedsiębiorstwa „Eko-Babice”, a następnie
powierzenie nam tych wszystkich
zadań do realizacji, za co w imieniu
pracowników „Eko-Babice” i własnym
bardzo dziękuję.
Zaplanowanie i wykonanie tych
wszystkich przedsięwzięć w ciągu 17
lat istnienia „Eko-Babic”, było możliwe tylko dzięki oddanej pracy kilkudziesięciu pracowników firmy, a także
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki, którą miałem i mam
przyjemność kierować. Jest to nasz
wspólny sukces i za ten sukces im
wszystkim serdecznie dziękuję.
Uczestniczę w uroczystym wręczaniu statuetki „Babinicza” od roku 2000.
Bodajże w roku 2005, kiedy laureatów
tej nagrody było już dziewięciu, w trakcie uroczystości wspólnie z radnym

Leszkiem Poborczykiem, zastanawialiśmy się, ile to statystycznie lat trzeba
pracować na rzecz Gminy Stare Babice,
aby mieć szansę otrzymania tego wyróżnienia. Po wnikliwej wspólnej analizie ustaliliśmy, że trzeba wykazać się
przynajmniej 20 latami działalności.
Oznacza to, że ja i „Eko-Babice” otrzymaliśmy tę nagrodę nieco „na kredyt”.
Nie pozostaje w takim razie nic innego
jak odpracować to wyróżnienie tak, jak
potrafimy najlepiej, realizując kolejne
przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz
Gminy Stare Babice w kolejnych latach
naszej pracy. Do tego w imieniu własnym i wszystkich pracowników „Eko-Babic” mogę się z radością zobowiązać, jeszcze raz dziękując za przyznane
wyróżnienie.
Paweł Turkot
Stare Babice, 5 stycznia 2017 r.

Drugi od prawej: Paweł Turkot – laureat Nagrody Babinicz 2016
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Klub Mam ma już rok

Minął już rok, odkąd powstał Klub Mam w Starych Babicach. Dzieci urosły, klubowiczek przybyło, wiele pomysłów
doczekało się realizacji, a kolejne plany wciąż rodzą się
w głowach. Klub rozwija się i tętni życiem.
Regularnie

Od roku organizujemy regularne zajęcia
dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym,
warsztaty psychologiczne dla rodziców
i zajęcia tematyczne na różne tematy –
przypomina Ania Warzycha-Druzd. We
wtorki są Edu figle, które wspaniale przygotowują nieco starsze dzieci do przedszkolnej przygody, a w czwartki Gordonki
zajęcia umuzykalniające dla młodszych
dzieci. Mamy też oczywiście bezpłatną
świetlicę we wtorki od 11:00 do 13:00
i wiele niespodzianek dla klubowiczów
po drodze.

Od czasu do czasu

Jedną z tych niespodzianek jest na przykład kurs szycia na maszynie, prowadzony przez Iwonę Janasz, który dzięki
uprzejmości Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach Doroty Smolińskiej, odbywa się w babickiej szkole.
„Kurs cieszy się zainteresowaniem, rusza
jego kolejna edycja. Dziewczyny chcą się
uczyć szycia, jest to umiejętność wciąż
ważna, nawet w naszych czasach” – tłumaczy Ania Warzycha-Druzd. „Wyciągamy więc maszyny do szycia naszych
mam, cioć, czy babć i biegniemy na
kurs do Iwony. To nie tylko nauka, ale
i świetna zabawa. Przyciągają też warsztaty psychologiczne. W ciągu roku odbyło
się kilka sesji na temat tego jak okiełznać
małych złośników, jak utrzymywać dobre relacje w rodzinie, czy w jaki sposób mądrze stawiać dzieciom granice.
Odwiedzają nas znakomite specjalistki
w dziedzinie wychowania dzieci – psycholog Agnieszka Stein, Justyna Wichot
z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czy
trenerka Porozumienia Bez Przemocy
– Ania Tomaszewska-Cichowlas” – wymienia Ania. „Te nazwiska przyciągają,
bo dają gwarancję satysfakcji. Uczestnicy
warsztatów wychodzą z nich uzbrojeni
w taką wiedzę, jakiej nikt inny im do tej
pory nie przekazał, dowiadują się rzeczy,
które czasem wywracają do góry nogami
numer 1 (245)

ich stereotypowy porządek świata, ale
przynoszą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań”. Od czasu do czasu odbywają
się też spotkania z dietetyczką i położną
– a wszystko po to, by uzupełniać wiedzę rodzicielską, aby rodzice czuli się
jak najlepiej doinformowani we wszelkich sprawach związanych z opieką nad
małymi dziećmi.
„Ale nie samą wiedzą się żyje, ważna jest też zabawa, dlatego organizujemy z powodzeniem warsztaty Lego,
na które zapraszamy głównie ojców
z dziećmi po to, by jeszcze lepiej
zintegrować okoliczne rodziny i dać
chwilę wytchnienia mamom, które na
co dzień opiekują się dziećmi” – mówi
Kasia Cienkusz, która wraz z Anią
prowadzi Klub Mam.

Rytm niezakłócony

„Pytań jest wiele, szczególnie gdy ma
się u swego boku gromadkę rozhisteryzowanych maluchów, czy w momencie, gdy właśnie na świecie pojawia się pierwsze dziecko. W klubowej
świetlicy, co wtorek i czwartek, można
te pytania śmiało zadawać innym rodzicom, nic nie pozostaje bez odpowiedzi. Oczywiście wiele tematów można
znaleźć w internecie, ale to naprawdę
nie to samo” – przekonuje Ania. „Klub
żyje, dzięki temu miejscu poznajemy się i wzajemnie wspieramy. To coś
więcej niż suche forum z pytaniami
i odpowiedziami. Poza warsztatami
i świetlicą, klub organizuje też wyprzedaże garażowe, a także uczestniczy w akcjach zbiórki rzeczy dla osób
potrzebujących. Naszym celem jest
wsparcie rodzin w różnych sytuacjach
życiowych” – mówi Ania. „Musimy
sobie wzajemnie pomagać, bo wtedy
świat wokół nas jest piękniejszy. A wieczorami można wspólnie poćwiczyć
podczas zajęć fitness Aktywna Mama,
które odbywają się w każdy wtorek” –
przypomina Kasia Cienkusz. „Można

wziąć dzieciaki i przy okazji zrzucania
zbędnych kilogramów znakomicie się
bawić i zarażać życiodajną energią,
która z pewnością będzie potrzebna
podczas kolejnych chwil opieki nad
dziećmi” – dodaje Kasia.

Szkoła dla Rodziców

„W marcu w Klubie Mam rusza kolejny
projekt – Szkoła dla Rodziców – organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bonum z Błonia. Będzie to cykl
spotkań skierowany do osób, które chcą
lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić relacje w rodzinie, komunikować się
w oparciu o wzajemny szacunek i poczucie bliskości” – mówi Kasia Cienkusz. Celem warsztatów jest wsparcie
i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców dzieci w wieku do
6 lat. Podczas cotygodniowych spotkań
w małej grupie uczestnicy będą mieć
okazję zapoznać się z tym, jak budować
zdrowe relacje z dzieckiem, jak wspierać
go w rozwoju, jak uczyć samodzielności
i odpowiedzialności za siebie. Rodzice
poznają skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów, stawiania dzieciom zdrowych i bezpiecznych granic, dowiedzą
się jak zachęcać dzieci do współpracy, jak
pomóc dziecku radzić sobie w przeżywaniu własnych stanów emocjonalnych.
Szkoła dla Rodziców pomoże wzmocnić
więzi z dzieckiem, ale przede wszystkim
wzmocni samych rodziców, by poczuli
się spełnionymi rodzicami.
„Już nie możemy się doczekać tych
warsztatów”– cieszy się Kasia Cienkusz. „Szkoła rusza 6 marca, a zajęcia
będą odbywać się w poniedziałki w godzinach 18:00 – 20:00. Będą i wykłady i ćwiczenia, i rozmowy, i wspólne
szukanie rozwiązań. Warto przyjść,
bo przecież szczęście naszych rodzin
w dużej mierze zależy właśnie od nas
samych, od tego, jak się komunikujemy
i jak odnosimy się do siebie nawzajem”.
Klub Mam zaprasza wszystkich na
swoje pierwsze urodziny, które odbędą się we wtorek, 7 lutego. Przyjdźcie,
zobaczcie i dołączcie do grona klubowiczów! Więcej informacji na stronie Facebook babickiego Klubu Mam.
Tekst: Karina Grygielska
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„Penelopa” ma 25 lat

Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa” powstała
25 lat temu z inicjatywy mieszkanki naszej gminy Zenony
Szczepaniak, która była nie tylko założycielką, ale również
wieloletnią instruktorką techniki tkactwa – tej pięknej
i trudnej formy wyrazu artystycznego.
Pracownia skupia artystów amatorów,
dla których tkactwo jest sposobem na
życie, wytchnieniem od codzienności,
ale również prawdziwą pasją. Większość
uczestników jest związana z pracownią
od wielu lat, spora grupa tworzy jej historię od pierwszego spotkania w 1991 r. Od
czterech lat instruktorem i opiekunem
jest Bogumiła Gołacka, która prowadzi
zajęcia w Wolskim Centrum Kultury. Na
terenie naszej gminy spotkania odbywają
się w każdy poniedziałek, w godz. 15-19
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
Na przestrzeni lat w pracowni powstało kilkaset gobelinów podziwianych na
wystawach, nagradzanych w konkursach
nie tylko warszawskich, ale i ogólnopolskich. Tkaniny z pracowni „Penelopa”
wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia m.in. na dorocznej Ogólnowarszawskiej Wystawie Konkursowej
w Domu Kultury „Kadr”, na Przeglądzie
Gobelinów „Pasja tworzenia” w Bielań-

skim Ośrodku Kultury czy też na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny
Unikatowej, organizowanym co dwa lata
w Bydgoszczy. W 2013 r. podczas X Ogólnopolskiego Triennale Nieprofesjonalnej
Twórczości Tkackiej w Turku „Penelopa” została wyróżniona medalem „Złote
Czółenko” i uznana została za najlepszą
w Polsce pracownię tkactwa artystycznego dla amatorów. Kolejnym sukcesem
były przyznane przez Jury nagrody in-

dywidualne: „Złoty Tur”, „Brązowy Tur”
oraz cztery Dyplomy Uznania.
9 grudnia 2016 r. w Muzeum Miasta
Turku miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
XI Triennale, gdzie po raz drugi z rzędu „Penelopa” otrzymała medal „Złote
Czółenko”. W uzasadnieniu werdyktu Jury podkreśliło wysoki poziom
wszystkich prezentowanych prac. W kategorii nagród indywidualnych, członkowie pracowni zostali uhonorowani
Wyróżnieniem oraz trzema Dyplomami Uznania. Sukces tym większy, że
w przeglądzie brały udział 23 amatorskie pracownie tkackie z całej Polski,
a do konkursu zgłoszono 220 tkanin!
Zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej: www.penelopa.eu.
Tekst/ foto: Małgorzata Mosiej

Artyści z „Penelopy” podczas Triennale w Turku

25 Finał WOŚP w babickim przedszkolu
Już po raz drugi zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jesteśmy jedynym takim Sztabem WOŚP na terenie naszej gminy, co jest dla nas dodatkową motywacją do działania.
Sztab nr 3715 powstał z inicjatywy Małgorzaty Libert i Ilony Nowak – wolontariuszek Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nasz przedszkolny
Sztab miał charakter imprezy zamkniętej, co oznacza, że na terenie placówki
mogliśmy zbierać pieniądze do puszek

w określonym terminie. W naszą zbiórkę zaangażowali się rodzice, pracownicy
przedszkola oraz dzieci. Nasze pociechy
w ciągu 2 tygodni zbierały pieniądze na
25 Finał WOŚP. W tym czasie zapoznały
się z działaniami fundacji, uczyły empatii
i były wdrażane w pomaganie innym, za-

równo dzieciom jak i seniorom. Organizowane zajęcia plastyczne skupiały się wokół inicjatyw Fundacji. Zdjęcia i wszystkie
relacje z naszych działań wysyłaliśmy do
Fundacji. Nieustanna korespondencja
i wymiana informacji bardzo cieszyła
dzieci. Szczególnie miłą niespodzianką
były ciepłe słowa podziękowania od Jurka
Owsiaka. W tegorocznej zbiórce udało
nam się zebrać 1499,61 zł. Zwieńczeniem naszego wspólnego grania była
wizyta strażaków z OSP w Starych Babicach. Dziękujemy wszystkim rodzicom,
pracownikom przedszkola oraz dzieciom
za to, że po raz drugi nam się udało.
Zapraszamy też na nasze konto Facebook pn. Przedszkole w Starych Babicach,
gdzie Czytelnicy znajdą pełną relację
z funkcjonowania naszego Sztabu oraz
aktualności z życia przedszkola.
Tekst/ foto: Małgorzata Libert
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Inkontynencja, czyli kilka słów
o nietrzymaniu moczu
Obawa przed kichnięciem, śmianiem, głośniejszym
wołaniem, czy aktywnością fizyczną mogą świadczyć
o nietrzymaniu moczu, a więc o inkontynencji. Problem ten może dotyczyć nawet 50% kobiet w różnym
okresie życia. Jest to poważny objaw, która może
prowadzić do izolacji społecznej, a w konsekwencji
nawet do depresji. Pomimo że inkontynencja stanowi
ogromny problem społeczny i medyczny dalej jest
tematem „tabu”. Gdyby tak nie było, wiele osób cierpiących z tego powodu mogłoby się dowiedzieć, że
można ją z powodzeniem leczyć.
Nietrzymanie moczu stanowi objaw,
który towarzyszy chorobom lub stanom, w których dana osoba się znajduje, a nie jest więc odrębną jednostką chorobową. Nie można też mówić
o jednym sposobie leczenia jeśli przyczyn inkontynencji jest wiele. Od pochodzenia będzie zależała metoda
leczenia, która powinna być indywidualna dla każdego pacjenta, jednak warto podkreślić, że w większości przypadków problem ten można skutecznie
leczyć.

Nietrzymanie moczu często
pojawia się u młodych mam,
u których w wyniku porodu doszło do
uszkodzenia i osłabienia mięśni dna
miednicy. Stanowią one podtrzymanie dla narządów rodnych, ale także
odpowiadają za prawidłową mikcję
(oddawanie moczu). Błędem jest myślenie, iż poród musi wiązać się z problemem nietrzymania moczu do końca
życia. Osłabienie mięśni dna miednicy
da się wyrównać odpowiednio prowadzonymi ćwiczeniami pod okiem fizjoterapeuty. Przed takim treningiem
konieczne jest wykonanie badań dla
ustalenia prawidłowej diagnozy, a tak-
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że intensywności treningu. Takie ćwiczenia pozwolą znacznie zmniejszyć
lub całkowicie wyeliminować problem
nietrzymania moczu. Ostatnio w Internecie pojawiło się wiele artykułów oraz filmów instruktażowych
dotyczących ćwiczeń dna miednicy.
Niestety, część z nich jest nie tylko nieskuteczna, ale może pogłębić lub wywołać problem, jeśli taki
wcześniej nie występował. Z tego
powodu wykonywanie ćwiczeń bez
konsultacji z ginekologiem lub fizjoterapeutą może prowadzić do poważnych
konsekwencji i przynieść odwrotny
skutek.
Innym powodem inkontynencji są infekcje układu moczowego.
W tym przypadku po zastosowanej
farmakoterapii dobranej przez lekarza
problem znika razem z zakażeniem,
jednocześnie nie stanowiąc problemu
przewlekłego.

prowadzić do konieczności coraz
częstszego udawania się do toalety,
a nawet nietrzymania moczu. Z tego
powodu warto czekać do uczucia pełnego napełnienia pęcherza. Oczywiście zbyt długie wstrzymywanie
mikcji również nie jest dobrym
pomysłem i może prowadzić do
poważnych konsekwencji.
Nietrzymanie moczu to problem
dotykający nie tylko kobiety, ale
także i mężczyzn. W swoich skutkach może prowadzić do wycofania
społecznego, więc warto o nim mówić,
zwłaszcza, że po podjęciu prawidłowego leczenia można go znacznie zniwelować lub całkowicie zlikwidować.
Wstydliwy problem przez to, że stał
się tematem tabu dotyka wielu osób,
które przez charakter tej dolegliwości
nie podejmują leczenia, dlatego warto
o nim rozmawiać i przełamywać zakłopotanie.
Autor: Patrycja Rzepczak

Kolejną przyczyną może być zbyt
częste chodzenie do toalety.

fizjoterapeuta

Może się zdarzać, że ktoś idzie do
łazienki „na zapas”, co nie jest dobry pomysłem, ponieważ pęcherz
„rozleniwia się”. Takie sytuacje mogą
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dla mieszkańca

Niezbędnik seniora

Prezentujemy 2. część poradnika wiedzy przydatnej
seniorom, przygotowanego w oparciu o system informacji
prawnej LEX.
Uzdrowisko, czyli sanatorium, to miejsce o wyjątkowych wartościach leczniczych. Można tam podreperować zdrowie, albo odpocząć. Jak wyjechać do
sanatorium ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ), czyli bezpłatnie?
Zanim poddamy się rehabilitacji sanatoryjnej, musimy skompletować „trochę papierków”.
Powinniśmy zatem:
• uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie zaopiniowane z wpisanymi zaleceniami,
• następnie wykonać przepisane badania,
• przekazać dokumenty do Oddziału
NFZ (osobiście lub listownie).
Odpowiedź (decyzję) powinniśmy
otrzymać w ciągu 30 dni. W przypad-

ku odmowy decyzja powinna zawierać
uzasadnienie. Czas pobytu w sanatorium może wynosić od 6 do 28 dni
(w zależności od rodzaju schorzenia
i zaleceń lekarza). Z leczenia sanatoryjnego można korzystać średnio co
18–24 miesiące.
W ramach tego „bezpłatnego” wyjazdu
musimy jednak ponieść pewne koszty.
Są to m.in.:
• opłata za przejazd do miejsca pobytu
w obie strony,
• częściowa dopłata do zakwaterowania
w zależności od standardu pokoi, (np.
pokój 1-osobowy to koszt ok. 28-36 zł,
pokój wieloosobowy to koszt ok. 9,510,5 zł),
• na własne życzenie możemy również wzbogacić jadłospis za ustaloną
w miejscu pobytu dopłatą,

• musimy także uiścić opłatę klimatyczną (tzw. miejscową lub uzdrowiskową), której wysokość kształtuje
się w zależności od miejsca, dokąd jedziemy. Np. w Goczałkowicach-Zdroju
opłata to 2,1 zł za 1 dzień pobytu, w Busku-Zdroju opłata to 3,4 zł za 1 dzień
pobytu, w Krynicy-Zdroju 3,5 zł za
1 dzień pobytu (stan na styczeń 2017 r.).
Na koniec warto dodać, że nie mamy
wpływu na wybór sanatorium. Decyzje podejmuje NFZ, który jednak
powinien wziąć pod uwagę wskazania naszego lekarza, które możemy
zasugerować.
Opracowano na podstawie tekstu
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 879 z późn. zm.).
Tekst: A. Cza jkowska

Pociągiem „Dragon” na ferie do Krakowa
Koleje Mazowieckie zapraszają do skorzystania z oferty weekendowej
połączeń Warszawy z Krakowem. Pociąg „Dragon” złożony z klimatyzowanych, piętrowych wagonów kursuje w soboty i niedziele. Wagony są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także
posiadają przewijaki dla niemowląt. W pociągach można nieodpłatnie przewieźć psa lub rower. Dużym atutem połączenia jest czas
przejazdu oraz konkurencyjne ceny biletów. Szczegóły kursowania pociągu znajdują się na stronie www.dragon.mazowieckie.pl oraz
dostępne są pod numerem telefonu (22) 364 44 44.

foto: www.dragon.mazowieckie.pl
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6)
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14)
12)
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HASŁO
POZIOMO
1)

dla mieszkańca

2)

PIONOWO

1. fachowe ugniatanie mięśni
3. Dzień Zakochanych obchodzony
14 lutego
5. zimowe w szkole
8. … czwartek, w tym roku przypada na
dzień 23 lutego
9. rozpoczyna Wielki Post
11. niewielki utwór epicki, np. „Antek”
B. Prusa
14. kolej podziemna
15. obchodzi swoje święto 21 stycznia
16. pociągiem … na ferie do Krakowa

PIONOWO
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

1. miesiąc matur i zakochanych
1. fachowe ugniatanie mięśni
Hasło
oraz
imię i nazwisko
przesłać na adres:
lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082
2. np.
Opatrzności
Bożej prosimy
w Warszawie
3. gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
Dzień Zakochanych obchodzony 14 lutego
Hasło
prosimy
przesłać
na
adres
:
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,
4. gęsta
mgła
dymem,
5. zimowe
szkole
Stare
Babice,
ul. zRynek
32 charakterystyczna
z dopiskiem „krzyżówka”.
Wśródwosób,
które
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, wylosowane zostaną zestawy
ul. Rynek
32 z dopiskiem
nadeślą prawidłowe
zostaną zestawy promocyjne
dla wielkich
miast „krzyżówka”. Wśród osób,8.które
… czwartek,
w tym rokurozwiązanie
przypada nawylosowane
dzień
promocyjne
gminy.
Gminy.
6. zestawienie planowanych wpływów i
23 lutego
z krzyżówki
Nr19:
20: NOWY
NOWY ROK
ROK JAKI
JAKI
ROK TAKI. Nagrody
otrzymują:
Natalia Łuczak i Henryk Stańczyk.
Hasło wudatków;
krzyżówkiRada
Nr
Nagrody
otrzymują:
Gminy Stare
Babice CAŁY 9. TAKI.
rozpoczyna
Wielki
Post Natalia Łuczak i Henryk Stańczyk.
Po zestaw
zestaw
gminnych
gadżetów
zapraszamy
dosiedziby
siedziby
urzędugminy,
gminy,
Rynek
pok.
gminnych
zapraszamy
do
ul.ul.
Rynek
32,32,
pok.
30.30.
uchwaliła
go 21gadżetów
grudnia 2016
r.
11.urzędu
niewielki
utwór
epicki,
np.
„Antek”
B. Prusa
7. dni kończące karnawał
14. kolej podziemna
10. okulary narciarskie
15. obchodzi swoje święto 21 stycznia
12. pojemnik w ogródku, w którym przebiega
16. pociągiem … na ferie do Krakowa
kompostowanie odpadów
biodegradowalnych
13.
sejm ustanowił
rok 2017 rokiem
rzeki … którzy wzięli udział Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru: prezenDziękujemy
wszystkim
czytelnikom,
17.
na nogachkonkursie.
Kamila Stocha
i Justyny
w naszym
Poniżej
nowa zagadka: zdjęcie wy- towana fotografia przedstawiała budynek OSP w Borzęcinie
Kowalczyk
konane
w
2007
r.
Jeśli
rozpoznajecie
Państwo to miejsce, Dużym. Obecnie to miejsce wygląda tak:
18. trofeum sportowe
19.
wykonywanie
trudnych,
niebezpiecznych
prosimy
o przesłanie
odpowiedzi
na adres redakcji listownie
(ul.ćwiczeń
Rynekgimnastycznych
32, 05-082 Stare Babice) lub za pośrednictwem
20. sala, w której uczniowie spędzają czas po
poczty
e-mail
na adres: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.
lekcjach

Konkurs dla spostrzegawczych

ASŁO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

asło prosimy przesłać na adres : gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,
Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne
miny.
asło z krzyżówki Nr 19: NOWY ROK JAKI CAŁY ROK TAKI. Nagrody otrzymują: Natalia Łuczak i Henryk Stańczyk.
o zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

Gratulujemy wszystkim osobom, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi: Stanisławowi Wierzbickiemu oraz
czytelnikowi podpisanemu „karpik19”.
numer 1 (245)
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sport

Bracia Barszczewscy w Supercrossie
„King of Poland”
W 2016 r. po raz pierwszy w Polsce
odbyły się zawody Supercross „King
of Poland”. Hala Łódzkiej Atlas
Areny została zmieniona na tor supercrossowy. Trasa bardzo trudna,
wiele skoków o różnym poziomie
trudności. Nasz Klub Motorowy Cross
Team Stare Babice reprezentowali bracia
Barszczewscy: Alan i Erwin. Jak sami
powiedzieli, jechali na te zawody z dużą
tremą. Nie do końca wiedzieli czego się
spodziewać, ponieważ supercross to
dyscyplina odmienna od motocrossu
czy cross country. Organizator zdawał
sobie sprawę, że wielu zawodników po
raz pierwszy bierze udział w tej formule

Erwin Barszczewski – Cross Team Stare Babice

zawodów i w trosce o bezpieczeństwo dał
możliwość przeprowadzenia dodatkowego treningu. Początek jazdy wyglądał
fatalnie, chłopaki nie mogli się odnaleźć
na torze, kolejną nowością było sztuczne
oświetlenie oraz echo, jakie odbijało się
w hali.
Druga sesja treningowa była przełomowa: opadła trema, a zawodnicy
się otworzyli. Bracia Barszczewscy wykorzystali czas treningowy bardzo dobrze, zapamiętali trasę z całą sekwencją
skoków oraz złapali rytm co umożliwiło
płyną jazdę. Również udało się dostroić
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zawieszenia w ich motocyklach KTM
SX250F. Jeszcze trochę szwankowała
psychika, więc do kwalifikacji podchodzili z brakiem wiary w swoje umiejętności. W końcu to jeszcze Juniorzy i na
tle innych doświadczonych zawodników
mogą mieć tremę! Okazało się jednak, że
koncentracja i profesjonalizm całego zespołu sprawił mega niespodziankę i nasi
zawodnicy weszli do wielkiego finału:
Alan z 9. pozycji, a Erwin z 12. pozycji.
Cel zatem został osiągnięty. W oczekiwaniu na finał, już pewnie stąpając po
ziemi, chłopaki opowiadali swoje wrażenia: że jest bardzo trudno, że najmniejszy błąd grozi kontuzją. Ekipa

się dobrze, obaj bracia walczyli o utrzymanie wysokich pozycji. No cóż w tak
doborowym towarzystwie bracia Barszczewscy musieli uznać wyższość swoich starszych kolegów i zawody ukończyli poza podium. Alan Barszczewski

Alan Barszczewski – Cross Team Stare Babice

była dumna z zakwalifikowania się do
finału, ale apetyt rósł w miarę jedzenia.
Finał w Atlas Arenie to hala szczelnie
wypełniona kibicami oraz wielki doping. Zawodnicy kolejno są przedstawiani i wjeżdżają na maszynę startową.
Wszyscy trzymamy kciuki za naszych
reprezentantów. Ruszyli i już w drugim zakręcie stanęły nam serca z wrażenia ponieważ Alan zajmował trzecią
pozycję, a Erwin ósmą. Instruktor Hubert Barszczewski zamarł widząc, jak
wysoko chłopaki postawili poprzeczkę.
Bał się, że przeszarżują. Wyścig układał

na miejscu 6. a jego młodszy brat Erwin Barszczewski na 10. pozycji. Wielkie gratulacje od Klubu oraz kibiców.
A oni sami chcą podziękować Teamowi,
Klubowi Cross Team Stare Babice oraz
w szczególności Szkółce B-MOTO, gdzie
szlifują swoją technikę i umiejętności.
Wielkie podziękowania za wsparcie dla
Gminy Stare Babice oraz sponsorów za
wiarę w nas. Bez was osiąganie tak dobrych wyników byłoby niemożliwe.
Tekst: Hubert Barszczewski
Foto: dariusz nowak d foto sport
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Otwarte Mistrzostwa Warszawy
w Taekwondo
Kończące bardzo intensywny sezon 2016
Otwarte Mistrzostwa Warszawy, będące
jednocześnie finałową turą Grand Pix
Kolor-Graf dla zawodniczek z Babic zakończyły się z dorobkiem aż czterech
medali, w tym dwóch złotych.
Ostatnie zawody w sezonie, to swoiste
zamknięcie sezonu i obydwie zawodniczki
trenowane przez Piotra Pazińskiego stawiły się w Hali CRS Bielany z dużym apetytem na medale.
Medalowy rajd zawodniczek z Babic
tego dnia rozpoczęła Wiktoria Sadowska w rozgrywanej jako pierwsza tego
dnia konkurencji technicznej po bardzo
zaciętej i wyrównanej rywalizacji w finale konkurencji technicznej nieznacznie

ustąpiła zawodniczce
z UKS G-8 i ostatecznie uplasowała się
na drugim miejscu.
W kolejnej konkurencji – sprawnościowej
doskonałą dyspozycję pokazała Karolina
Szymańska zdobywając srebrny medal. Do
ostatniej konkurencji czyli walk dziewczyny przystąpiły mocno zmotywowane
i zgodnie z rozpisanymi drabinkami każda
musiała tego dnia stoczyć dwa dwurundowe pojedynki. Zwycięstwa w obu pojedynkach zapewniały złoty medal i ta
sztuka udała się
zarówno Wiktorii
jak i Karolinie.
Na szczegółowe podsumowanie roku 2016
przyjdzie jeszcze
czas i tradycyjnie
podczas uroczystej
gali kończącej rok
w gronie wyróżnionych taekwon-

dzistów na pewno nie zabraknie babickich akcentów.
Tymczasem nasze młode medalistki
po raz kolejny udowodniły wysoką formę
i świetne przygotowanie. Od 2017 r. przed
nimi starty w wyższej kategorii wiekowej. Przejście dziewczynek do kategorii
KADET (12-14 lat) związane jest z rozgrywaniem walk w systemie trzy-rundowym z wysokimi kopnięciami na głowę –
dotychczas walczyły dwie rundy i kopiąc
tylko na ochraniacz tułowia. Kadeci mogą
też startować w turniejach rankingowych
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, czyli Pucharze Polski.
Tekst/Foto: Marcin Sadowski

Akrobatyka sportowa z pasją
Od połowy września 2016 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym swoją działalność
rozpoczęła Akrosfera Stare Babice,
oferująca zajęcia akrobatyki dla
dzieci i młodzieży.

Na zajęcia zapraszamy dzieci
w wieku od 7 do 10 lat, które chcą
spróbować swoich sił w akrobatyce
sportowej.
Treningi odbywają się we wtorki
i czwartki w godz. 16:10-17:30 oraz

soboty od godz. 11:00 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Na stronie
www.akrosfera.pl możemy przeczytać
m.in., że dzieci są ciągle w ruchu, dlatego klub wychodzi temu naprzeciw.
Organizuje zajęcia gdzie ruch jest podstawą rozwijania takich cech motorycznych jak zwinność, szybkość, skoczność
czy gibkość. W czasie zajęć poprzez zabawę dzieci rozwijają wszystkie swoje
zmysły, lepiej poznają i rozumieją otaczający świat.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia.
Tekst: www.akrosfera.pl
Foto: Marika Markowska
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informacje

RPP.6721.1.2017

Stare Babice, 17 styczeń 2017 r.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew
przy ul. Spacerowej
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku z podjęciem
przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXIII/219/16
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi
Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej
(terenu zamkniętego i otaczające go drogi)
zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży
i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej – Uchwały Nr XXIII/219/16
z dnia 27 października 2016 r.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku
z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie
Warszawskim Zachodnim o uzgodnienie w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ww. planu miejscowego.
Pismem znak: WOOŚ-III.411.681.2016.ARM.2 z dnia
14.12.2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego, w uzasadnieniu stwierdzając między innymi „Działania
przewidziane w przedmiotowym dokumencie nie będą przydatne w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności
w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska oraz działania wynikające z ustaleń dokumentu nie są powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska”.
Pismem znak: ZS.9022.2050.2016 PK z dnia 26.10.2016 roku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego,
w uzasadnieniu stwierdzając między innymi „Będzie to niewielka
modyfikacja dokumentu już obowiązującego”.
Pismem znak: RPP.6721.48.2016 z dnia 27 października 2016 r.
Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przystąpienie do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz poinformował o możliwości składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 listopada
2016 r., w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęły żadne wnioski.
Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to że zachodzi przesłanka określona w art. 48 ust. 1, czyli że przedmiotowy plan miejscowy
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Stare Babice odstąpił w dniu dzisiejszym od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi
Mariew przy ul. Spacerowej.
Zastępca Wójta
(-) Marcin Zając
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Centrum Edukacyjno-Sportowe
zaprasza na kursy:

GITARA
Nauka gry dla każdego !

MATEMATYKA

* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprzątamy teren
* kosimy trawę oraz wycinamy drzewa
Zadzwoń! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37

Od podstaw do matury !
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725
www.rensei.pl

Zadzwoń! 533-093-093
Z nami nauka staje się przyjemnością!
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)
tel./fax (022) 796-04-95, tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl
e-mail: biuro@extradachy.pl
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DOSTAWA: 535 376 323
z tą gazetą 10 % zniżki

sala zabaw
dla dzieci
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