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Stare Babice, 14.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 14.12.2016 r. 
jak również informacje zamieszczone na portalu Facebook Stowarzyszenia Czy-
ste Radiowo, pragnę odnieść się do tych materiałów.

Z dniem 31.12.2016 r. na mocy decyzji Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 25.07.2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w  m.st. Warszawie Sp. z  o.o. (MPO) kończy gospodarkę odpadami na 
składowisku Radiowo. 

MPO nie wywiązało się jednak z warunków umowy najmu nieruchomości sta-
nowiącej składowisko odpadów w Radiowie w zakresie terminu zakończenia re-
kultywacji składowiska. Nie ukończyło wszystkich prac budowlanych, w tym for-
mowania bryły składowiska gruzem i ziemią, obsiania terenu trawą i nasadzenia 
zielenią. Zarząd MPO zadeklarował, że zakończenie powyższych prac zrealizuje 
w czasie 11 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w  Warszawie z  dnia 5.12.2016 r. wstrzymujące wykonanie decyzji 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w  sprawie wstrzymania użytkowa-
nia instalacji (kompostowni) bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego, 
nie dotyczy składowiska Radiowo. Należy wyraźnie podkreślić, że od dnia 
01.01.2017 r. żadne odpady z kompostowni (stabilizat) nie będą wywożone 
na składowisko w Radiowie. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu MPO, odpady 
z kompostowni będą trafiały na składowisko w Otwocku.

W związku z powyższym, jeszcze raz podkreślam, iż składowanie odpadów z kom-
postowni na terenie składowiska Radiowo kończy się z dniem 31.12.2016 r.

                                                                                      Z poważaniem                       
                                                                                    Wójt Gminy Stare Babice 

                                                                                          /-/ Krzysztof Turek
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Zmiany w gospodarowaniu odpadami
Obowiązująca od lipca 2013 roku 

ustawa o  gospodarowaniu odpadami 
całkowicie zmieniła zasady odbioru 
odpadów od mieszkańców. Jak zwykle 
w takich przypadkach, nowe zasady wy-
wołują szereg komplikacji i  problemów, 
których nie przewidział ustawodawca. 
Jednym z największych mankamentów, 
jest wprowadzenie jednakowej opłaty od 
wszystkich mieszkańców, niezależnie od 
ilości wytworzonych odpadów. W efekcie 
tego przepisu, zamożni mieszkańcy, któ-
rzy wytwarzają kilkakrotnie więcej odpa-
dów od np. emerytów i rencistów, płacą 
mniej niż poprzednio. Z  kolei, ci mniej 
zamożni, płacą więcej, co oznacza, że 
„równa opłata” jest krzywdząca dla wie-
lu naszych mieszkańców. Ta nierówność 
jest szczególnie dotkliwa w  przypadku 
wytwarzania tzw. odpadów zielonych, 
czyli skoszonej trawy, liści itp. W  okre-
sie od kwietnia do końca listopada bie-
żącego roku ok. 20% właścicieli  posesji 
wystawiało worki z tymi odpadami w ilo-
ściach przekraczających jednorazowo 
30 sztuk. Spowodowało to wzrost mie-
sięcznych kosztów odbioru o ponad 50% 
w stosunku do poprzednich okresów. Tę 
różnicę, zgodnie z  ustawą, muszą po-
kryć wszyscy mieszkańcy, czyli ci mniej 
zamożni zapłacą jeszcze więcej za tych 
bardziej zamożnych. Dlatego w interesie 
znaczącej większości mieszkańców, taki 
system musi ulec zmianie, by zapobiec 
pogłębianiu takich nierówności.

W  dniu 24 listopada 2016 r. Radni 
Gminy Stare Babice podjęli uchwałę 
w  sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 
Konieczność podjęcia uchwały zmie-
niającej stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami wyniknęła z  faktu, że 
aktualna wysokość ponoszonych przez 
mieszkańców opłat nie pokrywa kosz-
tów obsługi systemu odbioru odpadów. 
Wójt gminy przedstawił radnym 
kilka możliwych rozwiązań zmian 
dotychczas obowiązującej uchwa-
ły, określającej wysokość stawki 
opłat: zaproponował rozwiązania po-
legające na podwyższeniu stawki opłat, 
lub ograniczeniu  odbioru odpadów 
zielonych oraz rozwiązania pośrednie: 
nieznaczne podwyższenie opłaty przy 
jednoczesnym ograniczeniu ilości wor-
ków z odpadami zielonymi odbieranych 
sprzed posesji (do 2 – 3 sztuk worków). 
Na wniosek jednego z radnych Rada 
Gminy Stare Babice zdecydowała 
inaczej:  najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie odbiór odpadów zielonych wyłącz-
nie w   Gminnym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskie-
go w  Starych Babicach. Oznacza to re-
zygnację z  odbioru odpadów zielonych 
sprzed posesji i  samodzielne dostar-
czanie odpadów na ul. Mizikowskiego 
lub indywidualne podpisanie umowy 
z  uprawnioną firmą śmieciową na od-
biór tych odpadów sprzed posesji. Jed-
nocześnie radni postanowili, że podsta-
wowa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami pozostanie bez zmian (12 zł). 
Zwiększono również wysokość opłaty 
za odbiór odpadów niesegregowanych 
(z  19 do 25 zł miesięcznie za osobę). 
To rozwiązanie nie pozwoli jednak 
na pokrycie wydatków za gospoda-

rowanie odpadami w  skali całego 
roku, bowiem zgodnie z art. 6 ust. 
2 ustawy o  utrzymaniu czysto-
ści  i  porządku w  gminach (Dz.U. 
z  2016 r., poz. 250) system obioru 
odpadów od mieszkańców powinien 
się samofinansować tj. gmina nie 
może dopłacać do odbioru odpadów, 
więc podwyższenie opłaty do 25 zł mie-
sięcznie za osobę jest niewystarczające. 
Istnieje również duże prawdopo-
dobieństwo, że opłata w wysokości 
25 zł za osobę na miesiąc spowoduje 
podjęcie segregacji przez osoby do-
tychczas nie segregujące odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa (art. 6d ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach – Dz.U. 
z  2016 r., poz. 250) wykonawcę usłu-
gi polegającej na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wybiera się w  drodze przetargu. 
Podstawowym kryterium wyboru wy-
konawcy tej usługi (firmy BYŚ) w przy-
padku Gminy Stare Babice była cena 
– wybrano najtańszego wykonawcę, 
jednocześnie gwarantującego należyty 
poziom wykonania usługi. Biorąc pod 
uwagę fakt, że stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
ustalona dla osób segregujących odpady 
pozostała bez zmian, należy przypusz-
czać, że konsekwencją tego będzie pod-
jęcie przez radę gminy uchwały mającej 
na celu zmianę sposobu odbioru odpa-
dów zielonych.  

oPRacoWał: REfERat ochRony 

ŚRoDoWIska URZęDU GMIny staRE babIcE

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice
Święta Bożego Narodzenia, to czas pełen miłości, serdeczności 
i spokoju. Czas głębokiej zadumy, podsumowań i refleksji, ale 
przede wszystkim radości dzielonej z bliskimi. Życzę Państwu, 
aby ten wyjątkowy czas przebiegał w zgodzie, był okresem 
pojednania i wzajemnej życzliwości. Mam nadzieję, że spędzą 
Państwo te nadchodzące Święta w zdrowiu i pełni pogody ducha. 
Życzę wszystkim, aby zbliżający się Nowy Rok był dla każdego 
symbolicznym początkiem zmian i odpowiedzią na marzenia, 
które każdy w głębi duszy pielęgnuje. Wszystkiego najlepszego!

Wójt Gminy Stare Babice  
Krzysztof Turek
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Z gminy (w skrócie)

Zakończono prace budowlane przy Placu Chopina w Borzęcinie dużym 
(chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe)

oddano do użytku wyremontowaną ul. Poprzeczną w Borzęcinie dużym

Świąteczne iluminacje w babickim parku (dostępne do 2 lutego 2017) Zakończono 2. etap rozbudowy oSP w Borzęcinie dużym (wraz 
z zagospodarowaniem terenu)

W y K a Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 

nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Klaudyn 
przy ul. Kampinoskiej, składająca się z  działek ewidencyjnych o  nr 
513/1 o powierzchni 12,30 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszko-
wie prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00060543/3 i działki ewi-
dencyjnej nr 514/1 o powierzchni 0,38 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00060544/0 – 
przeznaczona do najmu na okres do 11 miesięcy. 

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej, sportu i rekre-
acji (rekultywacja wysypiska) – ZP1/US, drogi lokalnej 22-3KDL.

Czynsz miesięczny najmu netto – 10  000,00 zł. Czynsz będzie 
powiększony o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki, 
która w 2016 r. wynosi 23%.   

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców 
gminy 

Informujemy, że dzięki porozumieniu zawarte-
mu pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim 
a Gminą Stare Babice, w związku z art. 9 ust. 1 usta-
wy o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, od dnia 1 stycznia 2017 r. rusza Punkt 
Bezpłatnych Porad Prawnych dostępny dla 
wszystkich mieszkańców. Porady prawne będą 
udzielane bezpłatnie w budynku urzędu gminy 
przy ul. Rynek 21 w pok. 23 (obok sali konferen-
cyjnej) wg następującego harmonogramu:

•  poniedziałek w godz. 14:00 – 18:00
•  wtorek w godz. 14:00 – 18:00
•  środa w godz. 10:00 – 14:00
•  czwartek w godz. 10:00 – 14:00
•  piątek w godz. 10:00 – 14:00
W przypadku dni ustawowo wolnych od pra-

cy, w  tym świąt państwowych, Punkt będzie 
nieczynny.
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kto miał pytanie, przyszedł na spotkanie
23 listopada mieszkańcy Borzęcina dużego, Borzęcina 
małego oraz topolina podczas spotkania pytali władze 
powiatowe i gminne o sposoby rozwiązania problemów, 
z którymi borykają się na co dzień.
Spotkanie odbyło się w świetlicy OSP 
w Borzęcinie Dużym. Zostało zorgani-
zowane przez Radnych Gminy Stare Ba-
bice: Remigiusza Fijołka oraz Krzysztofa 
Szubę. Obecni byli również Starosta War-
szawski Zachodni Jan Żychliński oraz Za-
stępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin 
Zając, z którym na spotkanie przybyli 
kierownicy Referatu Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami oraz Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy Stare Babice. 

Spotkanie rozpoczął radny Remi-
giusz Fijołek. Przekazał zebranym in-
formacje o kosztach: wykonania ścieżki 
rowerowej, chodnika oraz parkingu wzdłuż 
ul. Spacerowej na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Wodnisko  (ok. 200 000 zł), re-
montu ostatniego fragmentu dachu w ZSP 
w Borzęcinie Dużym (ok. 400 000 zł), do-
budowie w 2016 r. sali szkoleniowej w OSP 
w Borzęcinie Dużym (ok. 530 000 zł), za-
kupu ciężkiego samochodu bojowego na 
potrzeby borzęcińskiego OSP (980 000 zł), 
wykonania placu zabaw przy przedszkolu 
w Borzęcinie Dużym  (130 000 zł) oraz o po-
mocy zastępcy wójta Marcina Zająca przy 
zakupie zabytkowego wozu bojowego Star 
25, który ma służyć jako atrakcja podczas 
gminnych wydarzeń.

Radny Krzysztof Szuba omówił 
sprawy istotne dla mieszkańców Borzę-
cina Małego oraz Topolina. Powiedział 
m.in. o uregulowanej własności ul. Źródla-
nej, możliwości doświetlenia ulicy Trakt 
Królewski, wykonanym projekcie oświetle-
nia w Borzęcinie Małym przy ulicach przy-
ległych do ul. Kosmowskiej. Radny poru-
szył także sprawę drogi wojewódzkiej 718 
(ul. Jana III Sobieskiego), której stan jest 
dramatycznie zły (co później podkreślał za-
stępca wójta). Radny wspomniał również 
o progach zwalniających przy ul. Chrobrego 
(projekt realizowany w ramach budżetu par-
tycypacyjnego, mieszkańcy zaproponowali 
wykonanie 3 – 4 progów).

Zastępca wójta Marcin Zając za-
znaczył, że inwestycją realizowaną przez 
gminę, która obecnie ma największy prio-
rytet, jest kompleks budynków ze szkołą, 
domem kultury oraz siedzibą GOSiR Stare 

Babice, powstający w Zielonkach Parceli. 
Jednocześnie podkreślił, że mimo tego, 
w Borzęcinie Dużym udało się wybudo-
wać siłownię zewnętrzną, plac zabaw dla 
dzieci, wykonać ostatni etap remontu da-
chu w szkole. Zastępca wójta odniósł się 
również do problemu związanego ze sta-
nem drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Jana 
III Sobieskiego), na której brak jest oświe-
tlenia i  chodników, ale przede wszystkim 
największym problemem jest fatalny stan 
nawierzchni.  Potwierdził, że zarządcą tej 
drogi jest marszałek województwa mazo-
wieckiego, w związku z tym gmina dołoży 
wszelkich starań, aby przekonać zarządcę 
drogi do remontu. Już dziś można napi-
sać, że w styczniu odbędzie się pierwsze 
spotkanie z marszałkiem w tej sprawie.

Po zastępcy głos zabrał Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski. Wyjaśnił zebranym, że remont ul. Ko-
smowskiej odbył się dzięki współpracy 
gminy oraz starostwa polegającej na współ-
finansowaniu inwestycji i czasowemu prze-
jęciu drogi w zarząd przez gminę. Jeśli 
chodzi o chodnik przy ul. Kosmowskiej, 
starostwo w 2017 r. wykona dokumen-
tację oraz dokona wykupów, a więc reali-
zację będzie można rozpocząć w 2018 r. 
W podobny sposób starostwo zamierza 
wykonać remont ul. Kwiatowej. Starosta 
nawiązał też do wyremontowanej ul. Po-
przecznej, którą oddano do użytku 1 grud-
nia. Koszt remontu całej drogi  długości 
prawie  5 km z chodnikiem, rondem w Po-
groszewie (należącym do gminy Ożarów 
Mazowiecki) oraz odwodnieniem wyniósł 
7 800 000 zł. Połowę tej kwoty uzyskano 
z programu rządowego, a drugą część sfi-
nansowały samorządy.

W ostatniej części spotkania głos 
ponownie zabrał radny Remigiusz 
Fijołek, który podniósł temat chod-
nika przy ul. Kwiatowej, która łączy się 
z ul. Spacerową. Na odcinku ul. Spacero-
wej od ul. Warszawskiej do ul. Wodnisko 
powstaje ścieżka rowerowa oraz chod-
nik i parking, jest to inwestycja gminna. 
Radny stwierdził, że pozostały odcinek 
drogi wymagającej remontu od ul. War-

szawskiej do ul. Kwiatowej jest ostatnią 
drogą powiatową na terenie gminy, która 
nie została wyremontowana.

Podczas spotkania mieszkańcy py-
tali o scalenie i podział kompleksu po-
między ul. Warszawską a Kosmowską. 
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformowała, że 
procedura scaleniowa 1. kompleksu we 
wsi Borzęcin Duży jest na etapie wyło-
żenia projektu scalenia i podziału. Każdy 
z uczestników scalenia został o tym pi-
semnie zawiadomiony. Zachęcano miesz-
kańców do przybycia do siedziby urzędu 
oraz zapoznania się z wyłożonym projek-
tem. Jednocześnie wszyscy zostali poin-
formowani o wysokości opłaty adiacenc-
kiej, odszkodowaniu za grunt utracony 
pod drogi oraz o rozliczeniu kosztów 
prac geodezyjnych. Odnosząc się do kwe-
stii konieczności uczestnictwa w postę-
powaniu scaleniowym wyjaśniono, że 
zgodnie z ustawą o gospodarce nieru-
chomościami, nieruchomości położone 
na obszarze scalenia zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie mogą zostać wyłą-
czone z danego kompleksu. Wszczęcie 
postępowania scaleniowego następuje, je-
żeli właściciele złożą wnioski obejmujące 
powierzchnię ponad 50% obszaru scale-
nia. Pomimo niezadowolenia niektórych 
właścicieli gruntów objętych scaleniem, 
tak sformułowane przepisy prawa nie po-
zwalają na wyłączenie ich części z kom-
pleksu scaleniowego. Odnośnie pozosta-
łych kompleksów we wsi Borzęcin Duży 
oraz Borzęcin Mały mieszkańcy zostali po-
informowani, że została podjęta uchwała 
o przystąpieniu do scalenia jednego kom-
pleksu we wsi Borzęcin Mały i zbierane są 
wnioski do objęcia kompleksu 2. w Borzę-
cinie Dużym. W dniu spotkania 2. kom-
pleks w Borzęcinie Dużym obejmował 32% 
powierzchni (tyle wniosków złożyli miesz-
kańcy). Po spotkaniu ponownie wysłano 
do pozostałych właścicieli zaproszenia 
do składania wniosków. W wyniku tego 
złożono kolejne wnioski i powierzchnia 
zwiększyła się do 46,5%. Zachęcamy więc 
mieszkańców do wyrażenia akcesu przy-
stąpienia do scalenia i składania wnio-
sków do urzędu gminy.

tEkst: Pk
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gmina, urząd, teren

Zimowe utrzymanie dróg w gminie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stare Babice  
w sezonie zimowym 2016/2017,  to prace mające na celu ogra-
niczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmos-
ferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i koordynację utrzy-
mania dróg w okresie zimy w stopniu 
zależnym od zaistniałych warunków at-
mosferycznych oraz posiadanego zaple-
cza technicznego (sprzętowo-materia-
łowego) na terenie  Gminy Stare Babice 
odpowiedzialni są: 
•	 na drogach  wojewódzkich (ul. War-

szawska, Sikorskiego, Okulickiego, 
Sobieskiego) – Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk 
Mazowiecki, tel. (22) 755 59 46 lub (22) 
755 51 17 

•	 na drogach  powiatowych (ul. aka-
cjowa, Mościckiego – Sienkiewi-
cza, Izabelińska, Ogrodnicza, Po-
łudniowa, Spacerowa, Kwiatowa, 

Kosmowska) – Zarząd Dróg Powiato-
wych, ul. Poznańska 300, 05-850 Oża-
rów Mazowiecki, tel. (22) 722 13 80

•	 na drogach gminnych – Referat Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Stare Babice, tel. (22) 722 95 35. Wy-
konawcą usług w zakresie  zimowego 
utrzymania dróg gminnych  jest Spół-
dzielnia  Kółek  Rolniczych  z siedzibą  
w Czosnowie (05-152) ul.  Rolnicza 19, 
tel. (22) 785 02 03.

W pierwszej kolejności zimowemu 
utrzymaniu  podlegają ulice strategiczne 
dla komunikacji w gminie, a nie podlegają 
ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. 
Przypominamy mieszkańcom gminy, 

że ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  nakłada na właścicieli nie-
ruchomości obowiązek utrzymania 
czystości i porządku na chodnikach 
położonych wzdłuż nieruchomości 
poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu  i innych zanieczyszczeń.  Pozo-
stałe chodniki (te, których mieszkańcy 
posesji nie mają w obowiązku utrzymy-
wać) oraz parkingi i przystanki autobu-
sowe podlegają zimowemu utrzymaniu 
przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Za-
wodzie 16, tel. (22) 593 05 55.

Przypominamy również, że w przy-
padku wystąpienia przerw w  dosta-
wie energii elektrycznej (w okresie 
całego roku) należy telefonicznie po-
wiadomić zakład energetyczny – nr 
alarmowy 991.

oPR. hZ

Z sesji rady Gminy    
24 listopada br. w Urzędzie Gminy Stare 
Babice przy ul. Rynek 21 odbyła się XXIV 
Sesja Rady Gminy Stare Babice. Podczas 
sesji podjęto 16 uchwał:
1. Uchwała Nr XXIV/224/16 z dnia 24 li-

stopada 2016 r. w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.  

2. Uchwała Nr XXIV/225/2016 z dnia 
24 listopada 2016 r. w sprawie przy-
jęcia informacji o stanie realizacji za-
dań oświatowych Gminy Stare Babice 
za rok szkolny 2015/2016.

3. Uchwała Nr XXIV/226/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie programu 
współpracy Gminy Stare Babice z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2017.

4. Uchwała Nr XXIV/227/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny na lata 2017-2019.

5. Uchwała Nr XXIV/228/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie realiza-
cji „Programu bezpłatnych szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Stare Babice po-
wyżej 65 roku życia”.

6. Uchwała Nr XXIV/229/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego.

7. Uchwała Nr XXIV/230/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny sprzedaży drewna przyj-
mowanej jako podstawa obliczania po-
datku leśnego.

8. Uchwała Nr XXIV/231/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości.

9. Uchwała Nr XXIV/232/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości położonej we wsi Klaudyn.

10. Uchwała Nr XXIV/233/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie zmiany na-
zwy ulicy we wsi Blizne Jasińskiego.

11. Uchwała Nr XXIV/234/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie współfinansowania lokal-
nej linii uzupełniającej.

12. Uchwała Nr XXIV/235/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania zmiany „studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Stare 
Babice”.

13. Uchwała Nr XXIV/236/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie zniesie-
nia pomnika przyrody stanowiącego 
drzewo w miejscowości Koczargi Stare.

14. Uchwała Nr XXIV/237/16 z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty.

15. Uchwała Nr XXIV/238/16 z  dnia 
24 listopada 2016 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na rok 2016.

16. Uchwała Nr XXIV/239/16 z  dnia 
24 listopada 2016 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2016-2028.

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

oPRacoWanIE: ack
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Znamy Wolontariuszy roku! 
W dniu 2 grudnia w I Gminnym Gimnazjum w koczargach 
Starych odbyła się III Gminna Gala Wolontariatu, w trakcie 
której wyróżnieni zostali wolontariusze aktywnie działający 
na rzecz babickiej społeczności. Bezinteresowna pomoc  
innym, zaangażowanie w ważne sprawy i ogromna energia 
do czynienia dobra zostały po raz kolejny docenione. 
Gala Wolontariatu pozwala wyróżnić 
i nagrodzić wszystkich, którzy podjęli się 
bezinteresownej woli służenia innym i na 
te nagrody w pełni zasłużyli. Wydarze-
nie poprzedzało Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, obchodzony corocznie 
5 grudnia dla uczczenia znaczenia dzia-
łalności oraz pracy osób zaangażowanych 
we wspieranie inicjatyw pokojowych, nie-
sienie pomocy humanitarnej i medycz-
nej, monitorowanie przestrzegania praw 
człowieka i wspieranie akcji organizacji 
pożytku publicznego. 

Obrady Kapituły odbyły się 18 li-
stopada 2016 r., a przewodniczył im 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek. Największymi bohaterami wieczoru 
w dniu gali byli oczywiście sami wolon-
tariusze, którzy wśród gorących braw 
i owacji odebrali na scenie tytuły oraz 
statuetki z rąk zastępcy wójta Marcina 
Zająca, Alicji Napurki oraz Hanny Do-
mańskiej. Był to najważniejszy moment 
wieczoru, na który wszyscy z niecierpli-
wością czekali. Kapituła Konkursu wy-
łoniła i uhonorowała tytułem Wolonta-
riusza Roku 2016 dwie osoby, w dwóch 
kategoriach wiekowych. W kategorii 
powyżej 16. roku życia Wolontariu-
szem Roku została Jadwiga Więsyk, 

a w kategorii do 16. roku życia  – Da-
wid Dąbrowski. 

Nagrodzona Jadwiga Więsyk znana 
jest wielu mieszkańcom z zaangażo-
wania i ciepła okazywanego osobom 
nieuleczalnie chorym i potrzebującym 
opieki. Mieszkanka naszej gminy, z za-
wodu pielęgniarka, pracowała w ośrodku 
zdrowia, a następnie w Szkole Podsta-
wowej w Starych Babicach i w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci nie-
słyszących w Warszawie. Od ponad 15 
lat działa w hospicjum domowym CA-
RITAS w placówce terenowej w Błoniu. 
Opieka, którą otacza podopiecznych 
chorych na nowotwory, mocno wykra-
cza poza zakres jej obowiązków, a dzia-
łania wolontariackie w tym zakresie pro-
wadzi od wielu lat.

Z  kolei Dawid Dąbrowski jest 
uczniem trzeciej klasy I Gminnego Gim-
nazjum w Koczargach Starych i człon-
kiem Stowarzyszenia Odkrywamy Świat. 
Chętnie włącza się w różne działania po-
święcając swój wolny czas na rzecz in-
nych. Od ponad dwóch lat pracuje jako 
wolontariusz, zarówno podczas akcji 
propagowanych w szkole, jak i w Sto-
warzyszeniu Odkrywamy Świat. Praco-
wał także w charakterze wolontariusza 

w siedzibie Misji Afrykańskich w Borzę-
cinie Dużym oraz podczas imprez spor-
towych organizowanych przez Powiat 
Warszawski Zachodni na terenie GO-
SiR Stare Babice. Dawid swoje zaanga-
żowanie traktuje jak służbę drugiemu 
człowiekowi.

Wyróżnienia otrzymali: Agata Sie-
miątkowska, Agnieszka Starosz, Krzysz-
tof Grzelak, Angelika Dawid, Syuzanna 
Tagesyan i Fabian Idźkowski. agata Sie-
miątkowska od czterech lat jest wolon-
tariuszem w projekcie Szlachetna Paczka, 
w tym roku została liderem akcji koor-
dynując pracę 14 wolontariuszy z naszej 
gminy. agnieszka Starosz od 12 lat 
działa w wolontariacie przy GOPS Stare 
Babice, tj. od samego początku funkcjo-
nowania wolontariatu w naszej gminie. 
Krzysztof Grzelak jest Prezesem Stowa-
rzyszenia Kulturalnego Kotwica i społecz-
nikiem działającym na rzecz mieszkań-
ców w Borzęcinie Dużym. Wyróżnienia 
otrzymali także angelika Dawid, Sy-
uzanna Tagesyan i Fabian Idźkow-
ski z I Gminnego Gimnazjum w Koczar-
gach Starych. Młodzież bardzo aktywnie 
włącza się w akcje charytatywne organi-
zowane przez szkołę, gminne stowarzy-
szenia, organizację zawodów sportowych 
i imprez plenerowych, w tym Sceny Let-
niej w Starych Babicach.

Z kolei specjalne podziękowania 
w ramach Gali Wolontariatu trafiły do 
Marianny Kosińskiej, aktywnie zaan-
gażowanej w działania na rzecz aktywi-
zacji Seniorów Gminy Stare Babice oraz 
anny Warzychy-Druzd i Katarzyny 
Cienkusz, które założyły w Zielonkach 
Parcela Klub Mam Gminy Stare Babice 
i Fundację Nasze Szczęścia, organizując 
spotkania i wykłady na temat świado-
mego rodzicielstwa. 

Galę Wolontariatu zakończył koncert 
muzyczny oraz poczęstunek przygoto-
wany dla wszystkich osób, które poja-
wiły się na tym wyjątkowym wydarzeniu. 
Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy 
okazję uhonorować osoby, które tak wiele 
dobrego wnoszą do naszej gminy. Wo-
lontariusze – raz jeszcze ogromnie 
dziękujemy za Wasze zaangażowanie! 

tEkst: ack 
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szkoła nasza tolerancyjna
Czym jest odmienność? Co czują osoby niepełnosprawne? 
jak widzą świat niewidomi i głuchoniemi?  tego m.in. uczą 
się dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. 
Szkolny Tydzień Tolerancji zorganizo-
wano w związku z tegorocznym udzia-
łem babickiej podstawówki w wymianie 
międzynarodowej Erasmus+ w dniach 

14 – 18 listopada. Jej hasłem jest „Różno-
rodność pod parasolem tolerancji”, zatem 
obchody Tygodnia Tolerancji doskonale 
wpisały się w to, co dzieje się podczas 
projektu. Celem Tygodnia Tolerancji było 
uwrażliwienie uczniów na odmienność 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
niepełnosprawność.

Wiele się działo! Wychowawcy przepro-
wadzili ze swoimi klasami szereg zajęć na 
temat poszanowania odmienności. Wy-
jaśniono czym właściwie jest tolerancja, 
czym akceptacja dla odmienności i co tak 
naprawdę znaczy szanować drugiego czło-
wieka. Uczniowie zapoznawali się z róż-
nymi pojęciami wokół tematu, dyskuto-
wali, czy są granice tolerancji, jak ustalić 
ich kryteria i czy młodzi ludzie w Polsce są 

ich zdaniem tolerancyjni. Owocem klaso-
wych dyskusji stały się tematyczne prace 
plastyczne, techniczne i literackie, które 
zawisły w szkolnych gablotach. 

Tydzień Tolerancji zakończył się nie-
spodzianką w postaci atrakcyjnych warsz-
tatów. W ramach części tanecznej ucznio-
wie mieli okazję nauczyć się podstaw 
integracyjnego tańca belgijskiego i obej-
rzeć niezwykły pokaz tańca towarzy-
skiego. To, co wszystkich podbudowało 
najbardziej, to fakt, że osoby niepełno-
sprawne mogą nie tylko bez problemu 
radzić sobie w życiu codziennym, ale 
też pięknie tańczyć i odnosić sukcesy na 
skalę międzynarodową. Warsztaty pla-
styczne oraz gry i zabawy miały na celu 
wczucie się w położenie osób niepełno-
sprawnych oraz uświadomienie sobie, 
jak ważne w codziennym życiu jest wza-
jemne wsparcie i współpraca. Dzieci ko-
lorowały z zasłoniętymi oczami, pisały 
nie tą ręką, co zazwyczaj, próbowały na-
lewać wodę do kubka bez użycia wzroku, 
tylko na podstawie instrukcji udziela-
nych przez kolegę oraz usiłowały wy-
konać wspólnie różne zadania, będąc 
połączone szarfami niczym bliźnięta 
syjamskie. Choć zabawy i śmiechu było 
przy tym co niemiara, to była też reflek-
sja o tym, jak trudno być osobą niepeł-
nosprawną i jak wielkiego wsparcia po-
trzeba, by móc dobrze funkcjonować 
w szkole i poza nią. Była też oczywiście 
nauka języka migowego przeprowadzona 
przez gości z Centrum Polskiego Języka 
Migowego. Ponadto w szkole zorganizo-
wano wystawę zdjęć przedstawiających 
różne odmienności, a jej zwiedzanie po-
przedzone było odczytaniem bajki tera-
peutycznej o pewnym nieakceptowanym 
nowym koledze w szkole, który pomimo 
swej inności, okazał się nie tylko miłym 
towarzyszem, ale też Leśnym Matema-
tycznym Omnibusem.

Dzień Tolerancji (18 grudnia), 
który zakończył cały projekt, zro-
bił na wszystkich ogromne wrażenie. 
Starsze klasy zaangażowały się w or-
ganizację poszczególnych warszta-
tów, a młodsi aktywnie w nich uczest-
niczyli, zapamiętując najważniejszy 
przekaz dnia – każdy człowiek, nie-
zależnie od stopnia swojej spraw-
ności, pochodzenia czy wyglądu ma 
swoje uczucia i chce być szanowany 
oraz dobrze traktowany. 

tEkst/ foto: kaRIna GRyGIElska
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być blisko dziecka
dzieci nie wychowuje się tylko przez tłumaczenie, 
konsekwencja jest dobra dla dzikich zwierząt, a w noszeniu 
dziecka na rękach, czy wspólnym spaniu rodzica z małym 
dzieckiem nie ma nic złego – takie odważne tezy 
stawia Agnieszka Stein podczas warsztatów z rodzicami 
w babickim klubie mam.

To podejście określane jest terminem 
„rodzicielstwo bliskości” które „w naj-
krótszy sposób można streścić tak: za-
ufaj dziecku, zaufaj sobie, zaufaj natu-
rze” – pisze Agnieszka Stein w książce 
„Blisko dziecka”. Rodzicielstwo bliskości 
nie daje prostych narzędzi wychowaw-
czych (np. karny jeżyk czy żetony jako 
nagroda). A to dlatego, że chodzi w nim 
o współpracę i porozumienie z dzieckiem, 
a nie o egzekwowanie naszej woli. A ko-
munikacji i budowania relacji nie da się 
zamknąć w paru prostych receptach.

Idea rodzicielstwa opartego na przy-
wiązaniu jest od lat znana i z powodze-
niem pratykowana w  wielu kulturach. 
Również w Polsce ten styl wychowania 
obecny jest od dawna i obecnie przeży-
wa swój renesans. I nie chodzi tu wcale 
ani o rozpieszczanie, ani o bezstresowe 
wychowywanie. Chodzi o to, by dziecko 

czuło się kochane i bezpieczne, by słu-
chało nas nie ze strachu, lecz dlatego, 
że rozumie, co do niego mówimy i  od 
nas uczy się, że wzajemne wsparcie jest 
w  porządku. W  tym duchu przebiegają 
warsztaty, które prowadzi Agnieszka 
Stein w babickim Klubie Mam. Znają ją 
dobrze ci, którzy czytają książki i arty-
kuły o  wychowywaniu dzieci, bo pisze 
na ten temat już od lat. Jest cenionym 
psychologiem, autorką książek i artyku-
łów, które pomogły niejednej rodzinie 
w  trudnościach wychowawczych. Ci, 
którzy dopiero w klubie stykają się z fi-
lozofią bliskości,  są oczarowani takim 
podejściem do rodzicielstwa. 

„W  rodzicielstwie bliskości ro-
dzice akceptują wszystkie emocje 
dziecka i  doceniają je” – podkreśla 
Agnieszka Stein. „A ponieważ uznają, że 
emocje są potrzebne i  niosą ważne in-

formacje, nie starają się o to, aby dziec-
ko ich nie przeżywało, tylko o to, żeby 
mu w tych emocjach towarzyszyć”. 

Ponieważ każda rodzina to inny 
przypadek, każde dziecko to inne emo-
cje i  inne potrzeby, więc praktycznie 
każdy z  nas poszukuje odpowiedzi na 
tysiące piętrzących się w głowie pytań. 
Chcemy wiedzieć, jak zbudować dobre 
relacje z  dzieckiem, jak żyć w  zgodzie 
z  samym sobą i  jak sprawić, by w  na-
szych rodzinach panowała przyjazna 
atmosfera. Dlatego warto przyjść na 
warsztaty i poznać tajniki rodzicielstwa 
bliskości. „agnieszka uświadamia 
nam jak bardzo jesteśmy przywią-
zani do stereotypów” – mówi Ania 
Warzycha-Druzd z  klubu Mam. Pod-
czas warsztatów obalamy wiele mitów, 
które narosły wokół wychowania dzieci. 
Mamy szansę, by przetrawić różne wła-
sne problemy, z którymi stykamy się na 
co dzień, spojrzeć z dystansem na trud-
ności, czasem pośmiać się z tego, jak re-
agujemy i nauczyć się nowych sposobów 
komunikacji. Agnieszka słucha i nakie-
rowuje na znalezienie rozwiązań, często 
zaskakujących dla nas samych. 

„Na warsztatach można się do-
wiedzieć, czym jest świadome i tro-
skliwe rodzicielstwo, oparte na 
zaufaniu do kompetencji dziecka 
i  podążaniu za jego potrzebami.  
Każde spotkanie koncentruje się na 
innej sprawie, na przykład ostatnio 
mówiliśmy o  relacjach między ro-
dzeństwem” – mówi Kasia Cienkusz, 
uczestniczka warsztatów. Agnieszka 
Stein potrafi empatycznie nas wysłu-
chać, jest jak przyjaciel. Podpowiada jak 
wspierać dzieci na różnych etapach ich 
rozwoju, jak osiągnąć równowagę mię-
dzy potrzebami wszystkich członków 
rodziny. Daje nam pewnego rodzaju wy-
tchnienie od codzienności, pomaga zro-
zumieć trudne emocje i  poradzić sobie 
ze sprawami, do których nie mamy już 
siły. Zapraszamy na warsztaty! Za-
pisy: klub@klubmamstarebabice.pl.

RoZMaWIała: kaRIna GRyGIElska

foto: aGnIEsZka stEIn

wydarzenia
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GoPs w pigułce, czyli dzień Pracownika 
Socjalnego 2016
21 listopada w całej Polsce obchodzony jest dzień Pracow-
nika Socjalnego. dla GoPS w Starych Babicach tegoroczne 
obchody miały wyjątkowy charakter – 25 lat temu (26 kwiet-
nia 1991 r.) rada gminy uchwaliła utworzenie tej jednostki.
25 listopada w sali konferencyjnej urzędu 
gminy zgromadzili się pracownicy GOPS 
w Starych Babicach wraz z kierownikiem 
Alicją Napurką. W  uroczystości wziął 
udział również zastępca wójta Marcin Za-
jąc. W pierwszej części spotkania 25 
lat działalności GOPS przedstawiła 
kierownik alicja Napurka. Do 2004 r. 
ośrodek realizował zadania własne gminy 
oraz zadania zlecone wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej. Pierwszym kierow-
nikiem była Krystyna Trojak, która peł-
niła tę funkcję do marca 2004 r. Obecna 
kierownik objęła swoją funkcję 1 kwietnia 
2004 r. Babicki GOPS składa się obecnie 
z dwóch działów: Pomocy Środowiskowej 
oraz Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyj-
nych. Dział Pomocy Środowiskowej reali-
zuje zadania wynikające przede wszystkim 
z ustawy o pomocy społecznej, które obej-
mują wykonywanie pracy socjalnej oraz 
przyznawanie świadczeń zarówno pienięż-
nych, jak i niepieniężnych. Dział Świad-
czeń Rodzinnych i Alimentacyjnych prowa-
dzi postępowania ustalające uprawnienia 
do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia wy-
chowawczego. Do zadań Działu Świadczeń 
Rodzinnych i Alimentacyjnych należy rów-
nież wydawanie decyzji administracyjnych 
w sprawie przyznania bądź odmowy przy-
znania świadczeń. Od 1 kwietnia 2016 r. 
wypłacane jest świadczenie wychowawcze 
(tzw. 500+). Na dzień 30 września 2016 r. 

w gminie z tytułu tego świadczenia wypła-
cono 6 137 966,64 zł. Przeciętna miesięczna 
liczba dzieci otrzymujących świadczenie wy-
chowawcze od 1 kwietnia do 30 września 
2016 r. wyniosła 2027. Do końca paździer-
nika 2016 r. złożono w sumie 1618 wnio-
sków. Babicki GOPS realizuje również 
(lub realizował w poprzednich latach) 
szereg dodatkowych działań wynika-
jących z tzw. programów osłonowych 
powstałych w oparciu o lokalne po-
trzeby. Są lub były to:
•  Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia, czyli program, którego strategicz-
nym celem jest ograniczenie zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży z ro-
dzin o niskich dochodach lub znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem uczniów z terenów 
objętych wysokim poziomem bezrobocia 
i ze środowisk wiejskich oraz osób doro-
słych, w szczególności osób samotnych, 
w podeszłym wieku, chorych lub osób 
niepełnosprawnych.

•  Program operacyjny pomoc żywno-
ściowa 2014 – 2020 (PO PŻ) jest krajo-
wym programem operacyjnym współfi-
nansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Najbardziej Potrzebującym, 
który realizowany jest w oparciu o roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i finansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej (FEAD) oraz środków krajo-
wych (budżet państwa) w podziale 85% 
– 15%. 

•  Promocja zdrowia i prewencja cho-
rób układu krążenia w Gminie Stare 
Babice był programem, w ramach któ-
rego w 2001 r. odbywały się wykłady 
dot. prawidłowego odżywiania, zdro-
wego stylu życia oraz akcje, spotkania 
(m.in. z prof. Religą) oraz piknik.

•  Konkurs Zdrowa Gmina był skiero-
wany do gmin województwa mazowiec-
kiego. Organizatorem była Polska Unia 
Onkologii. Miał za zadanie zmobili-
zować gminy, aby te zachęcały swoich 
mieszkańców do korzystania z onkolo-
gicznych badań profilaktycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowo-
tworowych. Gmina zajęła w konkursie 
3. miejsce oraz zdobyła statuetkę Zdrowa 
gmina i kwotę 25 000 zł do wykorzysta-
nia na dalsze działania prozdrowotne. 

•  Program bezpłatnych szczepień pro-
filaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Stare Babice 
powyżej 65. roku życia na lata 2012 
– 2016 – każdego roku wykonywane są 
szczepienia profilaktyczne dla mieszkań-
ców gminy powyżej 65. roku życia, które 
można wykonać w okresie od 10 wrze-
śnia do 15 grudnia.

wydarzenia
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•  Od stycznia 2017 r. będzie realizowany 
również Program opieki nad kobietą 
w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare 
Babice.
Oprócz tego od 2004 r. GOPS rozwija 

program Wolontariatu. Działania wolon-
tariuszy polegają na pomocy rodzinom wie-
lodzietnym, osobom starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym oraz udzielaniu bezpłat-
nych korepetycji i pomocy w nauce (reedu-
kacja). Od 2013 r. pracownicy socjalni GOPS 
pomagają wolontariuszom programu Szla-
chetna Paczka w rekrutacji rodzin i osób, 
które następnie zostają objęte pomocą. Od 
2014 r. przy współpracy GOPS ze Stowarzy-
szeniem Odkrywamy Świat organizowana 
jest Gala Wolontariatu, którą poprzedza 
konkurs na Wolontariusza Roku. (Więcej 
o konkursie i gali na str. 7 niniejszego 
numeru). GOPS organizuje także pro-
gram Pracy społecznie użytecznych dla 
bezrobotnych mieszkańców gminy. Każ-
dego roku zawierane jest porozumienie na 
dany rok kalendarzowy w sprawie organi-
zacji prac społecznie użytecznych. Obej-
mują one 40 godz. miesięcznie (10 godzin 
tygodniowo). Koszt za 1 godzinę wykony-

wanych prac społecznie użytecznych wy-
nosi 8,10 zł, co daje kwotę 324 zł miesięcz-
nie. Prace społecznie użyteczne w 2015 r. 
wykonywały 23 osoby. W tym roku GOPS 
razem z Powiatowym Urzędem Pracy reali-
zował również w okresie od 26 września do 
25 listopada 2016 r. program  Aktywizacja 
i Integracja, o którym więcej na str. 17 
niniejszego numeru.

Działalność GOPS to również Klub Se-
niora Nadzieja działający od 6 czerwca 
2009 r. Liczba uczestników na spotkaniach 
Klubu wynosi od 30 do 35 osób. Spotkania 
odbywają się 2 razy w miesiącu. Każdego 
roku GOPS razem ze Szkołą Podstawową 
w Starych Babicach organizuje Spotkanie 
Noworoczne dla Seniorów Gminy Stare 
Babice. 

W ramach rządowego programu dla ro-
dzin wielodzietnych, przez GOPS wprowa-
dzona została Karta Dużej Rodziny, jako 
dokument zapewniający specjalne upraw-
nienia rodzinom z co najmniej trojgiem 
dzieci bez względu na dochód w rodzinie. 
Karta przyznawana jest na wniosek członka 
rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłat-
nie. Podstawą do otrzymania karty jest 

złożenie wniosku o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny do Działu Świadczeń Rodzin-
nych i Alimentacyjnych. Na dzień 31 grud-
nia 2015 r. wydano łącznie ok. 1000 Kart 
Dużej Rodziny dla 193 rodzin.

Od 2016 r. GOPS realizuje zadania dot. 
przyznawania świadczeń pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym: sty-
pendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 
W roku szkolnym 2016/2017 wydano 49 de-
cyzji przyznających stypendium szkolne 
dla 76 uczniów. 

W drugiej części spotkania zastępca 
wójta Marcin Zając podziękował Kie-
rownik alicji Napurce oraz wszystkim 
pracownikom za ich wkład w rozwój 
GOPS w Starych Babicach. Szczegól-
nie podkreślił wysoką jakość usług, jaką 
świadczy ta jednostka oraz dobrą współ-
pracę z innymi jednostkami i instytucjami.  
Na koniec uroczystości wręczył wszystkim 
okolicznościowe fotografie całego zespołu 
oraz kwiaty.

oPR. Pk na PoDstaWIE MatERIałóW 

GoPs W staRych babIcach

foto: Pk

wydarzenia

Wolontariusze ze Szlachetnej Paczki  
Stare Babice pomogli po raz kolejny 

Za nami kolejna piękna, ważna 
i wzruszająca Szlachetna Paczka, czyli 
ogólnopolska akcja pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. W dniach 10-11 grudnia 
2016 r. w Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach odbył się wielki finał XVI 
edycji projektu, w którym wzięli udział 
także przedstawiciele naszej gminy. Wo-
lontariusze zaangażowani w działania 
pomogli najbardziej potrzebującym ze 
Starych Babic już po raz czwarty!

Idea akcji jest prosta. Tak zwani dar-
czyńcy, czyli osoby które postanowiły po-
móc, na dwa tygodnie przed Bożym Naro-
dzeniem dostarczają świąteczne paczki do 
osób, które z różnych względów znalazły 
się w ciężkiej sytuacji materialnej. Co roku 
darczyńcą może zostać każdy z nas - osoba 
lub grupa osób, także firma, bądź osoba pu-
bliczna – wystarczy, że z elektronicznego 
systemu dostępnego na stronie interne-
towej projektu wybierze rodzinę i posta-
nowi jej pomóc. 

W tym roku spośród najbardziej potrze-
bujących mieszkańców gminy, wskazanych 
przez GOPS Stare Babice, do projektu wy-
brane zostały 23 rodziny. Wolontariusze 
z naszego regionu odwiedzili każdą z nich, 
rozmawiając i zapoznając się z trudną sy-
tuacją, w której się znaleźli. Pytali o po-
trzeby i jakie upominki chcieliby otrzy-
mać na święta. Akcja Szlachetna Paczka 
opiera się bowiem na koncepcji „mądrej po-
mocy”, której efektem ma być polepszenie 
sytuacji rodzin nie poprzez przekazywa-
nie pieniędzy, ale wsparcie rzeczowe. Wo-
lontariusze pytali również o przyczyny, dla 
których rodzina znalazła się w ciężkim po-
łożeniu, rozmawiali o problemach, życze-
niach i marzeniach. Następnie potrzeby ro-
dzin przekazane zostały darczyńcom, którzy 
przygotowali świąteczne paczki przekazy-
wane właśnie w dniach finału akcji.

Działania 14 wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki z terenu Gminy Stare Babice, jako 
liderka koordynowała w tym roku Agata 
Siemiątkowska. W organizację finału akcji 

włączyły się charytatywnie lokalne babic-
kie firmy, w tym Centrum Medyczno-Re-
habilitacyjne Sorno, Pizzeria Loco Lipków 
oraz Hotel Splendor. Swoją pomoc zaofe-
rowali także strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borzęcinie Dużym oraz wiele 
osób prywatnych.

Szlachetna Paczka Stare Babice swoją 
działalność w naszej gminie rozpoczęła po 
raz pierwszy w 2013 r. Od tego czasu wo-
lontariusze pomogli kilkudziesięciu rodzi-
nom z terenu gmin Stare Babice i Izabelin 
oraz zaprzyjaźnionego Pułtuska. Cieszymy 
się, że tego typu inicjatywy są udziałem na-
szych mieszkańców i że z roku na rok poja-
wia się tyle osób chętnych do niesienia bez-
interesownej pomocy.

tEkst/foto: ack
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babickie Mikołajki już za nami
jak co roku Święty mikołaj oraz Śnieżynka w swej przedświątecznej podróży nie ominęli 
Starych Babic. 4 grudnia mieszkańcy gminy w każdym wieku spotkali się, aby wspólnie 
świętować radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

Święty mikołaj obdarował wszystkie dzieci pluszowymi zabawkami

Świąteczny pociąg ruszył!

kiermasz pierników przygotowanych przez rodziców dzieci z Przedszkola 
w Bliznem jasińskiego
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Atrakcji w niedzielne popołudnie było mnóstwo: kiermasze 
świąteczne, konkursy i zabawy dla dzieci, sesja fotograficzna 
ze Św. Mikołajem, występy najmłodszych na scenie oraz zespół 
taneczny znanego tancerza i choreografa Roberta Kochanka. 
Niespodzianką, która ucieszyła szczególnie dzieci były: pod-
świetlony wielki kolorowy miś opowiadający bajki oraz renifer 
zaprzęgnięty do sanek. Obie postacie zagościły w babickim 
parku za urzędem gminy i wśród zimowej scenerii wyglądały 
naprawdę uroczo. Warto dodać, że będą dostępne do 2 lutego.

Podczas Mikołajek najbardziej popularną personą był oczy-
wiście Święty Mikołaj, który wywiązał się ze swojego zadania 
bardzo dobrze. Zapytany o wrażenia, odpowiedział: Bardzo 
mi się u was podoba, chociaż trochę za ciepło. Rozdałem już 1200 
pluszaków i żadne dziecko nie odeszło z pustymi rękami, wszyst-
kie otrzymały prezent. Mam również nadzieję, że za bardzo nie po-
psują im się zęby, bo słodyczy starczyło dla każdego dziecka! Ale 
w końcu po to jest ten czas, aby każdy z nas świętował i cieszył się, 
bo już wkrótce Boże Narodzenie!

Tradycji stało się zadość i podczas Babickich Mikołajek  Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek po odliczaniu od dziesię-
ciu przez wszystkich zebranych, rozświetlił choinkę na babickim 
rynku. Wielu mieszkańców czekało również na pokaz fajerwer-
ków, który w tym roku wielu oglądającym zaparł dech w piersiach.

Babickie Mikołajki zorganizowała Gmina Stare Ba-
bice, Głównym Partnerem całego wydarzenia była firma 
PROFBUD, która ufundowała pluszowe zabawki, słodycze 
ufundowała firma Sainz Development Sp. z o. o., a niebo 
rozświetlały sztuczne ognie dzięki firmie Tropic, za co 
serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy czytelników również na stronę interne-
tową urzędu gminy: www.stare-babice.pl, gdzie można 
obejrzeć filmową relację z Babickich Mikołajek.

tEkst: Pk

foto: jP

Na Babickie mikołajki przybyła również myszka miki

Na scenie zespół tancerza i choreografa roberta kochanka

Sesja fotograficzna ze Świętym mikołajem Święty mikołaj aktywnie uczestniczył w zabawach z dziećmi

Główny Partner
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dla mieszkańca

Eksport siłą Warszawy i 39 gmin!
Co najmniej 250 małych i średnich przedsiębiorstw 
otrzyma wsparcie w eksporcie. Warszawa i 39 gmin są-
siadujących przeznaczy 30 mln zł na projekt „Grow with 
Greater Warsaw”. Przedsiębiorcy z pięciu wiodących branż 
wezmą udział w szkoleniach, targach zagranicznych, mi-
sjach gospodarczych i wizytach studyjnych, otrzymają 
również profesjonalną pomoc ekspercką. 
W ramach projektu „Grow with Greater 
Warsaw” wspierającego rozwój eksportu 
firm z sektora MŚP (małych i średnich 
przedsiębiorstw) z aglomeracji warszaw-
skiej, firma PwC Polska na zlecenie m. st. 
Warszawy, opracowała „Diagnozę poten-
cjału eksportowego Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw z Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF) w zakresie inter-
nacjonalizacji”. Wyniki badania zaprezen-
towano 25 listopada w Centrum Kreatyw-
ności Targowa na konferencji pn.  Eksport 
siłą Warszawy i 39 gmin. W wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele władz War-
szawy i gmin Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Ministerstwa Rozwoju, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Za-
granicznych, firm z sektora MŚP, Instytu-
cji Otoczenia Biznesu oraz PwC Polska. 

Jak wynika z „Diagnozy…” przygoto-
wanej przez firmę doradczą PwC Polska, 
wartość eksportu realizowanego przez tu-
tejszych przedsiębiorców wyniosła 72,5 
mld zł, co oznacza 71,7%. wartości eks-
portu z całego województwa mazowiec-
kiego (odpowiednio 9,9% wartości eks-
portu z Polski). 

Głównymi trzema grupami produk-
tów eksportowanych z aglomeracji war-
szawskiej za granicę w 2015 r. były sprzęt 
gospodarstwa domowego (8,6%), wyroby 
chemii użytkowej i kosmetyczne (5,9%), 
a także mięso i wyroby zakonserwowane 
z mięsa (4,8%). Przodującymi kierun-
kami eksportu są Niemcy, Czechy oraz 
Wielka Brytania. 

W ramach „Diagnozy…” zidentyfi-
kowanych zostało pięć podstawowych 
specjalności eksportowych: 
•  Innowacyjne tworzywa sztuczne, 
•  Maszyny przyszłości (Przemysł 4.0), 
•  Rozwiązania  informatyczne  (ICT) 

i elektronika, 

•  Nowoczesna moda i projektowanie, 
•  Zrównoważone przetwórstwo spożywcze,

w ramach których prowadzone będą 
działania wspierające małe i  średnie 
przedsiębiorstwa w rozwoju eksportu. 

Potencjał eksportowy firm z Gminy 
Stare Babice – struktura wielkości 
firm w Gminie Stare Babice:
•  duże ( powyżej 250 zatrudnionych) 

– 0
•  średnie  (50-250  zatrudnionych)  

– 10
•  małe (10-50  zatrudnionych) – 97 
•  mikro (mniej niż 10 zatrudnionych) 

– 3171 Razem 3278 
Stan na 2016 r.

89 mln PLN – Ogólna wartość eksportu 
z Gminy Stare Babice 
12,4% – średnioroczny wzrost eksportu  
w latach 2011-2015
52 – liczba podmiotów eksportujących 
0,1% – udział w eksporcie z Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 
Dane za rok  2015

Główne kierunki eksportowe* 
1. Niemcy  (19%) 
2. Republika Czeska  (9,8%)
3. Rosja  (6,2%) 
*(udział eksportu na danym kierunku  
w całkowitym eksporcie gminy)
Główne produkty eksportowe**
1.  Urządzenia, instrumenty i wyroby 

medyczne, włączając dentystyczne  
(13,9%)

2.  Meble do siedzenia i ich części, części 
pozostałych mebli (13,2%)

3.  Instrumenty i przyrządy pomiarowe, 
kontrolne i nawigacyjne (13,1%)

**(udział eksportu danej grupy produk-
tów w całkowitym  eksporcie gminy 
Stan na 2016 r. 
Opracowanie PwC na podstawie danych Izby 
Celnej oraz GUS

Działania promocyjne dla sektora MŚP 
z aglomeracji warszawskiej (targi, konferen-
cje, spotkania biznesowe i networkingowe 
etc.) ujęte w strategii obejmującej 5 progra-
mów wsparcia, w ramach 5 specjalności eks-
portowych wskazanych w diagnozie, po-
mogą z pewnością spełnić te oczekiwania. 
Rekomendowane w części diagnostycznej 
rynki zagraniczne staną się faktycznym 
miejscem działań promocyjnych i gospo-
darczych dla firm z regionu warszawskiego, 
które realizowane będą w latach 2017-2022. 
Szczegółowy program wsparcia eksportu, 
zostanie opracowany w ramach współpracy 
z PwC Polska, a kompleksową ofertę po-
znamy w kwietniu 2017 r. 

Sektor MŚP oczekuje wsparcia zwłasz-
cza w zakresie poszukiwania oraz doboru 
kontrahentów na rynkach zagranicznych 
i uczestnictwa w spotkaniach skierowa-
nych do segmentu biznesowego. Możli-
wość udziału w targach oraz konferen-
cjach postrzegana jest przez firmy jako 
szansa na poszerzenie wiedzy, nawiąza-
nie nowych kontaktów handlowych oraz 
promocję swoich towarów i usług. Innymi 
oczekiwanymi formami wsparcia są rów-
nież szkolenia dotyczące działalności eks-
portowej, doradztwo w zakresie przygoto-
wania strategii eksportu firmy i strategii 
finansowania internacjonalizacji firmy. 

Działania realizowane pod nazwą 
„Grow with Greater Warsaw” w ramach 
projektu „Promocja gospodarcza War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(WOF Expo)”, współfinansowane są ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o  projekcie 
można uzyskać pisząc na adres e-mail: 
info@gwgw.com.pl lub bezpośrednio  
u Andrzeja Czajkowskiego – Koordyna-
tora Projektu z ramienia m. st. Warszawy, 
tel. +48 22 443 07 91, email: aczajkowski@
um.warszawa.pl.

oPRacoWała na PoDstaWIE MatERIałóW 

PRasoWych M.st. WaRsZaWy

bEata tUZIMEk

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działania promocyjne dla sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej (targi, konferencje, spotkania 
biznesowe i networkingowe etc.) ujęte w strategii obejmującej 5 programów wsparcia, w ramach 5 
specjalności eksportowych wskazanych w diagnozie, pomogą z pewnością spełnić te oczekiwania. 
Rekomendowane w części diagnostycznej rynki zagraniczne staną się faktycznym miejscem działań 
promocyjnych i gospodarczych dla firm z regionu warszawskiego, które realizowane będą w latach 2017‐
2022. Szczegółowy program wsparcia eksportu, zostanie opracowany w ramach współpracy z PwC 
Polska, a kompleksową ofertę poznamy w kwietniu 2017 r.  
Sektor MŚP oczekuje wsparcia zwłaszcza w zakresie poszukiwania oraz doboru kontrahentów na rynkach 
zagranicznych i uczestnictwa w spotkaniach skierowanych do segmentu biznesowego. Możliwość udziału 
w targach oraz konferencjach postrzegany jest przez firmy jako szansa na poszerzenie wiedzy, 
nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz promocję swoich towarów i usług. Innymi 
oczekiwanymi formami wsparcia są również szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w 
zakresie przygotowania strategii eksportu firmy i strategii finansowania internacjonalizacji firmy.  
Działania realizowane pod nazwą „Grow with Greater Warsaw” w ramach projektu „Promocja 
gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, współfinansowane są ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020. 
Więcej informacji o projekcie na stronie info@gwgw.com.pl lub bezpośrednio u Andrzeja Czajkowskiego 
‐ Koordynatora Projektu z ramienia m. st. Warszawy, tel. +48 22 443 07 91, email: 
aczajkowski@um.warszawa.pl. 
 

Opracowała na podstawie materiałów prasowych m.st. Warszawy 
Beata Tuzimek 

 
 
 
 

 
 
 

Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) 

Główne kierunki eksportowe*  
1. Niemcy  (13,9 %)  
2. Republika Czeska  (13,2 %) 
3. Rosja  (13,1%)  
*(udział eksportu na danym kierunku w całkowitym eksporcie gminy) 
 

Główne produkty eksportowe** 
1. Urządzenia,  instrumenty  i  wyroby  medyczne,  włączając  dentystyczne  

(13,9%) 
2. Meble do siedzenia i ich części, części pozostałych mebli (13,2%) 
3. Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne (13,1%) 

**(udział eksportu danej grupy produktów w całkowitym  eksporcie gminy  
Stan na 2016 r.  
Opracowanie PwC na podstawie danych Izby Celnej oraz GUS 

Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)
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spotkania z kulturą, czyli Indie 
w przedszkolu
Indie, to niezwykle barwny 
i zróżnicowany kraj. kultura, 
religia, historia oraz obyczaje 
hindusów dla Polaków są 
dosyć odległe, ale jednocze-
śnie bardzo interesujące. 
W ramach projektu „Indie 
w przedszkolu” w trakcie 
spotkań współfinansowanych 
przez Gminę Stare Babice, 
dzieci z przedszkoli w Bli-
znem jasińskiego, Borzęcinie 
dużym i Starych Babicach po-
znały ciekawostki oraz prak-
tyczne informacje związane 
z Indiami.
Podczas spotkań z dziećmi z 3 gminnych 
przedszkoli wiceprezes stowarzyszenia 
Paulina Nowakowska przedstawiła wy-
brane informacje związane z Indiami. 
Wyjaśniła gdzie się znajdują, jak duża 
jest powierzchnia oraz jak ogromna 
liczba ludności zamieszkuje to państwo. 
Prowadząca opowiedziała także trochę 
o zwyczajach panujących w Indiach, po-
kazała charakterystyczne powitanie hin-
dusów czyli namaste (tłumaczone jako 
„pokłon Tobie”), a następnie rozmawiała 

z dziećmi o ich własnych skojarzeniach 
związanych z  tym krajem. W  dalszej 
części spotkania prezentowano różne 
rodzaje tradycyjnych indyjskich strojów, 

w które zostali ubrani również uczestnicy 
spotkania. 

Nie zabrakło części artystycznej. Tan-
cerka Zuzanna Kann, która wielokrotnie 
odwiedziła Indie i pobierała tam lekcje 
tańca, prezentowała zebranym maluchom 
dwa rodzaje form tanecznych. Pierwszy 
tradycyjny taniec był bardziej techniczny, 
drugi z kolei bardziej poetycki i przybrał 
formę opowieści o niezwykle popular-
nym wśród hindusów bóstwie Ganeśi, 
przedstawianym zwykle jako charakte-
rystyczny czteroręki mężczyzna o gło-
wie słonia z jednym kłem.

Podczas 3 spotkań dzieci oglądały po-
kaz z wielkim skupieniem. Możliwość po-
znania odmiennych kultur, to ciekawe 
doświadczenie, które z pewnością zapa-
miętają na długo.

tEkst/foto: ack
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sprawdź, ile może senior
kontynuujemy temat Lotnych Szkół rad Seniorów. tym 
razem relacja z 3. oraz 4. sesji szkoleniowej, podsumowującej 
projekt „Lotnych Szkół”.

Trzecia sesja szkoleniowa poświęcona 
tematowi współpracy rad seniorów z me-
diami lokalnymi odbyła się 7 listopada 
2016 r. w Pruszkowie w pięknych wnę-
trzach Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego. Podobnie jak pod-
czas poprzednich spotkań, zebranych 
przywitał przedstawiciel władz lokal-
nych – Prezydent Miasta Pruszkowa Jan 
Starzyński. Wykładowcą była Anna Kę-
dzierska – dziennikarka, ekspert ds. wy-
stąpień medialnych oraz trenerka umie-
jętności społecznych. Omówiła sposoby 
popularyzowania działalności rad senio-
rów poprzez materiały prasowe i internet. 
W części warsztatowej spotkania nale-
żało zastosować w praktyce nabytą wie-
dzę, czyli zaliczyć sprawdzian.

Na podsumowującej projekt „Lot-
nych Szkół” czwartej sesji szkolenio-
wej spotkaliśmy się 24 listopada 2016 r. 
w Drobinie w woj. płockim. Była to Kon-
ferencja Regionalnych Organizacji Senioral-
nych, na której przedstawiono dobre prak-
tyki współpracy międzysektorowej na rzecz 

seniorów. Uczestniczyło w niej prawie 200 
przedstawicieli z 25 gmin mazowieckich, sa-
morządowców, urzędników, ekspertów oraz 
członków rad seniorów. Tematem przewod-
nim była ocena dotychczasowych osiągnięć 
oraz prezentacja ciekawych projektów lo-
kalnych, w tym nowe trendy myślenia o po-
trzebach najstarszych obywateli i sposoby 
ich wspierania. Propozycje dotyczące aktu-
alnej polityki senioralnej w wymiarze kra-
jowym i lokalnym przedstawił Jakub Bor-
kowski z Departamentu Polityki Senioralnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Agata Miśkowiec z Krajowego 
Instytutu Gospodarki Senioralnej. O współ-
pracy międzysektorowej, warunkującej po-
wodzenie lokalnej polityki senioralnej, mó-
wił m.in. Janusz Marszałek z Europejskiej 
Unii Seniorów oraz Przemysław Wiśniew-
ski z Fundacji Zaczyn.

Część szkoleniowa została poświęcona 
dzieleniu się doświadczeniami, proble-
mami i sukcesami rad seniorów oraz przed-
stawicieli obywatelskich organizacji prose-
nioralnych. Ciekawymi informacjami oraz 

pomysłami podzielili się: Agnieszka Cieśla 
z Politechniki Warszawskiej, która omó-
wiła budownictwo wzorcowych mieszkań 
dla seniorów, Karolina Burns z Fundacji 
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka oraz Mi-
chał Kolankiewicz z magazynu „Głos Se-
niora”, który przedstawił ideę ogólnopol-
skiej „Karty Seniora”.

Członkowie rad seniorów wzbogacili 
swoja wiedzę w wielu dziedzinach, co na 
pewno wykorzystają w swojej pracy. Uczyć 
się i mieć z tego satysfakcję można w każ-
dym wieku, trzeba tylko chcieć. Jak poin-
formował nas Prezes Fundacji Zaczyn oraz 
członek Rady Polityki Senioralnej przy 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Przemysław Wiśniewski, fun-
dacja będzie kontynuowała wparcie orga-
nizacyjne i szkoleniowe dla rad seniorów. 

Korzystając z okazji, w związku ze 
zbliżającymi się Świętami Bożego Na-
rodzenia, życzymy Koleżankom i Ko-
legom Seniorom wielu duchowych 
przeżyć oraz miłych chwil w otocze-
niu rodziny. W Nowy Rok dużo zdrowia 
„młodego” samopoczucia, aktywnego 
spędzania czasu i realizowania swoich 
zainteresowań. Miłości i szacunku bli-
skich, życzliwości i wsparcia przyjaciół 
– Rada Seniorów Gminy Stare Babice.

Z RaDy sEnIoRóW GMIny staRE babIcE

anna cZajkoWska

niezbędnik seniora 
Prezentujemy 1. część poradnika wiedzy przydatnej seniorom, 
przygotowanego na podstawie systemu informacji prawnej 
LeX.

Prawo do ochrony zdrowia każdemu  
gwarantuje Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej (art. 68). Władze publiczne 
mają szczególny obowiązek zapewnie-
nia opieki zdrowotnej niepełnospraw-
nym oraz osobom w podeszłym wieku.

Jakie prawa ma pacjent Narodo-
wego Funduszu Zdrowia? 

W zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej każdy ma prawo do:
•	 świadczeń zdrowotnych zgodnych z ak-

tualną wiedzą medyczną, 
•	 sprawiedliwego i przejrzystego usta-

lenia kolejności dostępu do ww. za-
biegów lekarskich, natychmiastowej 

pomocy, gdy zagrożone jest zdrowie 
i życie, 

•	 wglądu do dokumentacji medycznej 
dotyczącej zdrowia i leczenia, 

•	 żądania opinii konsylium lekarskiego 
lub innego lekarza w przypadku pro-
blematycznej diagnozy, 

•	 dobrych warunków i należytej troski.
Jako pacjenci możemy oczekiwać 

od lekarzy: 
•	 dokładnej informacji o stanie swojego 

zdrowia, sposobach leczenia, stosowa-
nych lekach i ich działaniu, 

•	 zachowania w tajemnicy wiedzy o na-
szym stanie zdrowia, 

•	 wystąpienia o zgodę na operację i inne 
zabiegi inwazyjne potwierdzone na  
piśmie, 

•	 wszelkich dostępnych środków uśmie-
rzających ból i cierpienie, 

•	 zgody na obecność bliskiej osoby 
i opieki duszpasterskiej, 

•	 intymności i poszanowania naszej god-
ności, w tym prawa do odejścia w spo-
koju, 

•	 kontaktów z odwiedzającymi lub ich 
odmowy.
Gdy nasze prawa są naruszane, 

możemy odwołać się do Rzecznika Praw 
Pacjenta (adres: ul. Młynarska 46, 01-171 
Warszawa, tel. (22) 532 82 50. Podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz.U. 2016.186 z 16.02.2016 r. 
z późn. zm).

tEkst: a. cZajkoWska 
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Zakończenie programu społecznego osób 
bezrobotnych
dnia 1 grudnia odbyło się oficjalne zakończenie i podsumo-
wanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (w skró-
cie „PAI”). Program realizowany był w okresie od 26 wrze-
śnia do 25 listopada 2016 r., zgodnie z porozumieniem  
nr 6/2016/PSu/FP z dnia 9 września 2016 r. zawartym po-
między Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach a Powiatowym urzędem Pracy (PuP) dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.
Głównym celem projektu była poprawa 
sytuacji zawodowej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, dla których PUP ustalił 
3. profil pomocy oraz kształtowanie ich 
aktywnej postawy w życiu społecznym 
i zawodowym. W ramach programu PAI 
realizowane były  poniższe działania 
w zakresie aktywizacji i integracji:

1. działania w zakresie aktywiza-
cji zawodowej bezrobotnych realizowane 
w ramach prac społecznie użytecznych, 
zgodnie z art. 73a ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy.  Za 
wykonywanie ww. prac gmina otrzymuje 
zwrot poniesionych kosztów w wysoko-
ści 60%  z PUP, a 40% stanowi wkład wła-
sny gminy. Prace wykonywane są 40 godz. 

miesięcznie; 10 godz. tygodniowo i za to 
osoba wykonująca prace otrzymuje 324 zł 
za miesiąc,

2. działania w zakresie integra-
cji społecznej bezrobotnych obejmu-
jące cykl szkoleń służących kształtowa-
niu aktywnej postawy w życiu społecznym 
i zawodowym. Były to zajęcia z psycholo-
giem i doradcą zawodowym. Organizato-
rem całego cyklu szkoleń był Zakład Do-
skonalenia Zawodowego.

Do programu zgłoszonych zostało 
10 osób, a 8 z nich ukończyło go w ca-
łości. Dwie osoby podejmą pracę, 
a kilka chce pracować dalej w pra-
cach społecznie użytecznych. Był to 
pierwszy tego rodzaju program reali-
zowany w oparciu o współpracę GOPS 
Stare Babice z PUP dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. 

Obecna na spotkaniu Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy Aleksandra Cheda, 
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Mar-
cin Zając i Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Alicja Napurka za-
pewniali, że jeśli będzie taka potrzeba, 
to pierwszy zrealizowany cykl szkoleń 
otworzy drogę do dalszej współpracy. 
Możliwe jest zatem, że zostaną zorga-
nizowane podobne działania dla osób 
bezrobotnych mieszkających na terenie 
Gminy Stare Babice.

Za pomoc przy realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja dziękujemy pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Stare Babice i pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

tEkst: alIcja naPURka 

foto: Pk

obywatelski Parlament Seniorów
3 października w Muzeum Historii  Ży-
dów Polskich POLIN w Warszawie od-
była się sesja inauguracyjna II Kadencji 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
2016-2019. Z naszej gminy oddelegowani 
na nią zostali Tadeusz Wiśniewski – prze-
wodniczący Rady Seniorów Gminy Stare 

Babice oraz Barbara Pruszkowska - Kubel  
reprezentująca Uniwersytet III Wieku. 

Delegaci powołani w skład Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów, złożyli ślu-
bowanie na trzyletnią kadencję, aby rze-
telnie i sumiennie reprezentować interesy 
osób starszych w Polsce, dbać o godne wa-

runki życia oraz rozwój aktywności oby-
watelskiej seniorów. Jednocześnie zobo-
wiązali się do przestrzegania Regulaminu 
Obywatelskiego Parlamentu oraz  do ak-
tywnego  uczestniczenia we wszystkich 
formach jego funkcjonowania. 

tEkst: baRbaRa PRUsZkoWska-kUbEl
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dla mieszkańca
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Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 19: BARBARA MROZI MIKOŁAJ LÓD ZWOZI. Nagrody otrzymują: Antonina Smolińska i Piotr Sawionek. 
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
 

 
POZIOMO 
 

1.  potomek męski 
2. utwory Andersena i braci Grimm 
3. potrawa wigilijna litewska 
7. pływa w wannie przed Bożym 

Narodzeniem  
8. cienka warstwa lodu pokrywająca jezdnie i 

chodniki 
9. duszek leśny 
12. tradycyjne ciasto wigilijne 
14. Szlachetna … ; świąteczna akcja 

pomocowa 
15. Mikołaj przynosi niegrzecznym dzieciom 

… 
17. drewniany chłopiec 
19. jedna z pór roku 
21. Bożonarodzeniowe widowisko, które w 

grudniu odbywało się w gminnych 
przedszkolach 

22. orszak jadący saniami 
23. zimowy pojazd malucha 
24. w kole zębatym 
 

 
PIONOWO 
 

1. ozdoba świątecznego stołu 
2. z marchewkowym nosem i oczami z 

węgielków 
4. do usztywniania złamanych kończyn 
5. kocha swoje wnuki 
6. z Kacprem i Baltazarem 
10. migają na choince 
11. Bożonarodzeniowa stajenka 
13. w żłób mu siano dano 
16. … Wolontariatu, odbyła się 2 grudnia w 

gimnazjum w Koczargach Starych 
18. mydlane, puszczane przez dzieci 
20. odwiedził babicki park i opowiada bajki 
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PIONOWO
 1. ozdoba świątecznego stołu
 2. z marchewkowym nosem i oczami 

z węgielków
 4. do usztywniania złamanych kończyn
 5. kocha swoje wnuki
 6. z Kacprem i Baltazarem
10. migają na choince
11. Bożonarodzeniowa stajenka
13. w żłób mu siano dano
16. … Wolontariatu, odbyła się 2 grudnia  

w gimnazjum w Koczargach Starych
18. mydlane, puszczane przez dzieci
20. odwiedził babicki park i opowiada bajki

POZIOMO
 1. potomek męski
 2. utwory Andersena i braci Grimm
 3. litewska potrawa wigilijna
 7. pływa w wannie przed Bożym 

Narodzeniem 
 8. cienka warstwa lodu pokrywająca jezdnie  

i chodniki
 9. duszek leśny
12. tradycyjne ciasto wigilijne
14. Szlachetna … ; świąteczna akcja 

pomocowa
15. Mikołaj przynosi niegrzecznym 

dzieciom…
17. drewniany chłopiec
19. jedna z pór roku
21. Bożonarodzeniowe widowisko, które 

w grudniu odbywało się w gminnych 
przedszkolach

22. orszak jadący saniami
23. zimowy pojazd malucha
24. w kole zębatym

konkurs dla spostrzegawczych
Coraz więcej spostrzegawczych czytelników Gazety Babic-
kiej przysyła rozwiązania w naszym konkursie, za co ser-
decznie dziękujemy. Poniżej prezentujemy kolejną zagadkę: 
zdjęcie wykonano w 2014 r. Jeśli rozpoznajecie Państwo to 
miejsce, prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres redakcji 
listownie (ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice) lub za pośred-
nictwem poczty e-mail na adres: 
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru: pre-
zentowana fotografia przedstawiała teren parkingu i chod-
nika przy ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego (pomiędzy 
kościołem a przedszkolem). Obecnie to miejsce wygląda tak: 

Gratulujemy wszystkim osobom, które udzieliły prawi-
dłowej odpowiedzi: Piotrowi Sawionkowi, adrianowi 
Ogrzewalskiemu, Zbigniewowi Kołodziejowi.



Numer 12 (244) 19

zapisy wkrótce!
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III Młodzieżowe Mistrzostwa w Carrom
10 listopada w budynku Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego od-
były się III Młodzieżowe Mistrzostwa 
w Carrom. Ta egzotyczna gra, która czy-
telnikom znana jest również jako bilard 
indyjski, zyskuje coraz większą liczbę 
zwolenników, głównie dzięki działalno-
ści Polskiego Stowarzyszenia Carrom. 
Partnerem zawodów był GOSiR Stare 
Babice. Tym razem rywalizowali młodzi 
zawodnicy (do 18 lat), którzy rozgrywali 
turnieje singlowe w systemie szwajcar-
skim. Mecz finałowy, nazwany „brato-
bójczym pojedynkiem” rozegrali między 
sobą dwaj bracia: Bartosz i Jakub Sa-
sińscy z Legionowa. Zwyciężył Bartosz, 
2. miejsce przypadło Jakubowi, 3. miejsce 
zajął Wojtek Rzewuski, reprezentujący 
Gminę Stare Babice. Najlepszym graczem 
poniżej 13 lat okazał się Dominik Drab 

z Gminy Kampinos, najlepszą zawod-
niczką była Magda Szczepaniak, również 
reprezentująca naszą gminę.

tEkst/ foto: Pk

halowy turniej Piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Stare Babice
Sobota 26 listopada w Borzęcinie Dużym 
minęła pod znakiem rywalizacji sporto-
wej. Hala sportowa Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego gościła zawodników, 
którzy zmierzyli się w Halowym Tur-
nieju Piłki Nożnej dla rocznika 2010 
o Puchar Wójta Gminy Stare Babice. 
Turniej zorganizowany został przez 

GOSiR Stare Babice oraz GKS Naprzód 
Stare Babice.

25 rozegranych meczy doprowadziło 
do wyłonienia najlepszych ekip turnieju. 
Z 10 drużyn najlepszym zespołem okazała 
się Akademia Piłkarska „11” Legionowo I. 
Pozycja druga przypadła w udziale Mło-
dym Orłom Pułtusk. Miejsce trzecie za-

jęła Warszawska Akademia Piłki Nożnej. 
Gospodarze Turnieju – Naprzód Stare 
Babice I oraz Naprzód Stare Babice II, 
prowadzeni przez Michała Szczuckiego, 
Eryka Beckera i Mateusza Zabijaka zajęli 
odpowiednio 4. i 9. lokatę. Każdy uczest-
nik turnieju otrzymał pamiątkowy me-
dal, a trzy najlepsze zespoły otrzymały 
puchary. Nagrody wręczył zastępca wójta 
Marcin Zając.        

tEkst: jaRosłaW PłócIEnnIk 

foto: MIchał sZcZUckI-stoGnIEW

sport
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Dobre samopoczucie i zgrabna sylwetka w nowym Roku
Któż z  nas nie ma postanowień i  intencji na Nowy Rok? Wiele z  nich 

związanych jest z chęcią zrzucenia zbędnych kilogramów i zadbaniem o sie-
bie. Pragniemy mieć dużo energii, czuć się dobrze w swoim ciele oraz zacho-
wać zdrowie. Dlatego też szczególnie w okresie noworocznym, postanawia-
my zrealizować złożone sobie obietnice.

Mało jeść, dużo ćwiczyć – to nie działa.
Niestety źle prowadzone diety odchudzające i wylewanie potu na trenin-

gach przynoszą odwrotny efekt. Jak udowadniają badania, aż u 95% osób, 
które stosowały diety redukcyjne, waga powraca do wartości wyjściowej lub 
jest wyższa. Co gorsza, u niemal połowy z nich występuje napadowe objada-
nie się. Jest to związane z tym, że typowy reżim dietetyczny powoduje stałe 
poczucie napięcia i frustracji, z którymi trudno jest sobie poradzić.

Poszukując rozwiązania.
Najlepiej jest zwrócić się do specjalisty. Wita-Joga Studio Jogi i Dietety-

ki prowadzone jest przez dietetyczkę Justynę Siemiątkowską, która stawia 
na kompleksowe (holistyczne) podejście do utrzymania zdrowia i właściwej 

sylwetki. Istotne są dwie kwestie – po pierwsze wiedza o tym, co i kiedy spo-
żywać oraz jak prowadzić kuchnię i dokonywać zakupów. Drugim elemen-
tem jest umiejętność radzenia sobie z  zachciankami, zajadaniem emocji, 
apetytem na żywność, która nam szkodzi. Zależy mi na rzetelnej pracy, 
tak by każdy klient miał kompletną wiedzę i narzędzia do wprowadze-
nia korzystnych zmian w swoim życiu – mówi Justyna Siemiątkowska.

Wita-Joga proponuje bogatą i szeroką ofertę, dla osób z różno-
rodnymi potrzebami. Są to:
  indywidualne konsultacje żywieniowe oraz jadłospisy, w  pełni dostoso-

wane do klienta,
  grupowy program redukcji wagi jako alternatywa dla indywidualnych 

spotkań, podczas którego przekazane są ogólne informacje i techniki po-
zwalające prowadzić zdrową kuchnię i tryb życia, utrzymując motywację 
i wytrwałość,

  comiesięczne tematyczne warsztaty zdrowego odżywiania, skierowane do 
tych, którzy chcą się dowiedzieć, jakie wybierać produkty i na co uważać ro-
biąc zakupy oraz jak prowadzić zdrową kuchnię i zmienić nawyki żywieniowe.
Co poza tym?
Ponadto w Studio Wita-Joga prowadzone są zajęcia jogi. Tego rodzaju 

ćwiczenia również pozwalają na utrzymanie zgrabnej sylwetki, zdrowego 
kręgosłupa oraz zmniejszają stres i napięcia w ciele. Dodatkowo działają wy-
ciszająco i rozwijają pozytywną postawę do siebie i do świata. W Wita-Joga 
grupy są niewielkie (do 6 osób). Zapewnia to komfort zajęć, możliwość kon-
centracji oraz daje kameralną atmosferę. Dbamy przede wszystkim o to, by 
poziom dostosowany był do uczestników.

Więcej informacji: www.wita-joga.pl
Wita-Joga studio Jogi i Dietetyki
ul. T. Kościuszki 20/ lok. 2 
05-082 Stare Babice
tel. 534 537 842

Dobre samopoczucie i zgrabna sylwetka w Nowym Roku 
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zrealizować złożone sobie obietnice. 
Mało jeść, dużo ćwiczyć ‐ to nie działa. 
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NAUCZAM JĘZYKA CHIŃSKIEGO 

SZYBKO I BARDZO ŁATWO 

DOJEŻDŻAM DO UCZNIA 

TEL. 696 137 381 

oGłosZEnIE
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
Gminy Stare Babice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2016, poz. 778 z  późn. 
zm.), zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały 
Nr XXIV/235/16 z  dnia 24 listopada 2016 r. w  sprawie przystą-
pienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania Gminy Stare Babice” uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku 
na obszarach oznaczonych: Nr 1, Nr 2 i Nr 3. 

Opis granic obszarów: 
1)  obszar Nr 1– położony jest we wsi Blizne Łaszczyńskiego pomiędzy 

Trasą Armii Krajowej, ulicą Warszawską oraz odcinkami granicy admi-
nistracyjnej Gminy: wschodnim i południowym;

2)  obszar Nr 2 – położony we wsi Babice Nowe po wschodniej stronie 
cmentarza parafialnego i  obejmuje część działek o  następujących nu-
merach ewidencyjnych: 52/3, 53/2, 55/2 i 57/31;

3)  obszar Nr 3 – położony we wsi Zielonki Parcele przy ulicy Południowej 
przy granicy z Gminą Ożarów Mazowiecki i obejmuje działki o nume-
rach ewidencyjnych 99/2 i 99/5.

Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 
31 stycznia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 
353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 31 stycznia 2017r.:
1.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  

05-082 Stare Babice,
2.  drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,
3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w godzinach urzędowania 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice w zakładce: 
Uchwały Rady Gminy pod adresem: www.bip.babice-stare.waw.pl

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare Babice. 
Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zastępca Wójta
Marcin Zając (-)
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Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

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

www.rensei.pl 

Zadzwoń! 533-093-093 
Z nami nauka staje się przyjemnością! 

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

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

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

sala zabaw 
dla dzieci

restauracja //  pizzeria //  kawiarnia
ul .  Warszawska 394 /  Zielonki-Wieś

DOSTAWA: 535 376 323 
z tą gazetą 10 % zniżki  


