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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 Czyste Radiowo, pragnę odnieść się do tych materiałów.
Z dniem 31.12.2016 r. 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.
MPO nie wywiązało się jednak z warunków umowy najmu nieruchomości stanowiącej składowisko odpadów w Radiowie w zakresie terminu zakończenia rekultywacji składowiska. Nie ukończyło wszystkich prac budowlanych, w tym formowania 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 Administracyjnego w Warszawie z dnia 5.12.2016 r. wstrzymujące wykonanie decyzji
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania 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 kompostowni na terenie składowiska Radiowo kończy się z dniem 31.12.2016 r.
Z poważaniem
Wójt Gminy Stare Babice
/-/ Krzysztof Turek
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wraz z pracownikami Urzędu Gminy Stare Babice

Szanownej Pani
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i Jej bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci
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gmina, urząd, teren
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

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 wywołują 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, którzy wytwarzają kilkakrotnie więcej odpadów od np. emerytów i rencistów, płacą
mniej niż poprzednio. Z kolei, ci mniej
zamożni, płacą więcej, co oznacza, że
„równa opłata” jest krzywdząca dla wielu naszych mieszkańców. Ta nierówność
jest szczególnie dotkliwa w przypadku
wytwarzania tzw. odpadów zielonych,
czyli skoszonej trawy, liści itp. W okresie od kwietnia do końca listopada bieżącego roku ok. 20% właścicieli posesji
wystawiało worki z tymi odpadami w ilościach przekraczających jednorazowo
30 sztuk. Spowodowało to wzrost miesięcznych kosztów odbioru o ponad 50%
w stosunku do poprzednich okresów. Tę
różnicę, zgodnie z ustawą, muszą pokryć 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
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komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Konieczność podjęcia uchwały zmieniającej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wyniknęła z faktu, że
aktualna wysokość ponoszonych przez
mieszkańców opłat nie pokrywa kosztów obsługi systemu odbioru odpadów.
Wójt gminy przedstawił radnym
kilka możliwych rozwiązań zmian
dotychczas obowiązującej uchwały, określającej wysokość stawki
opłat: zaproponował rozwiązania polegające na podwyższeniu stawki opłat,
lub ograniczeniu odbioru odpadów
zielonych oraz rozwiązania pośrednie:
nieznaczne podwyższenie opłaty przy
jednoczesnym ograniczeniu ilości worków z odpadami zielonymi odbieranych
sprzed posesji (do 2 – 3 sztuk worków).
Na wniosek jednego z radnych Rada
Gminy Stare Babice zdecydowała
inaczej: najlepszym rozwiązaniem będzie odbiór odpadów zielonych wyłącznie w Gminnym Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego w Starych Babicach. Oznacza to rezygnację z odbioru odpadów zielonych
sprzed posesji i samodzielne dostarczanie odpadów na ul. Mizikowskiego
lub indywidualne podpisanie umowy
z uprawnioną firmą śmieciową na odbiór tych odpadów sprzed posesji. Jednocześnie radni postanowili, że podstawowa 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 czystości 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 miesięcznie za osobę jest niewystarczające.
Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że opłata w wysokości
25 zł za osobę na miesiąc spowoduje
podjęcie segregacji przez osoby dotychczas nie segregujące odpadów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6d ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach – Dz.U.
z 2016 r., poz. 250) wykonawcę usługi polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wybiera się w drodze przetargu.
Podstawowym kryterium wyboru wykonawcy tej usługi (firmy BYŚ) w przypadku Gminy Stare Babice była cena
– wybrano najtańszego wykonawcę,
jednocześnie gwarantującego należyty
poziom wykonania usługi. Biorąc pod
uwagę fakt, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalona dla osób segregujących odpady
pozostała bez zmian, należy przypuszczać, że konsekwencją tego będzie podjęcie przez radę gminy uchwały mającej
na celu zmianę sposobu odbioru odpadów zielonych.
Opracował: Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice
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Z gminy (w skrócie)

Świąteczne iluminacje w babickim parku (dostępne do 2 lutego 2017)

Zakończono 2. etap rozbudowy OSP w Borzęcinie Dużym (wraz
z zagospodarowaniem terenu)

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

Oddano do użytku wyremontowaną ul. Poprzeczną w Borzęcinie Dużym

WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona 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 Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00060543/3 i działki ewidencyjnej 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 przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11
Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej, sportu i rekreacji (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%.
4

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
gminy
Informujemy, że dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim
a Gminą Stare Babice, w związku z art. 9 ust. 1 ustawy 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 konferencyjnej) 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 pracy, w tym świąt państwowych, Punkt będzie
nieczynny.
gazeta babicka

GRUDZIEŃ 2016

gmina, urząd, teren

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 zorganizowane przez Radnych Gminy Stare Babice: Remigiusza Fijołka oraz Krzysztofa
Szubę. Obecni byli również Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin
Zając, z którym na spotkanie przybyli
kierownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatu
Inwestycji Urzędu Gminy Stare Babice.
Spotkanie rozpoczął radny Remigiusz Fijołek. Przekazał zebranym informacje o kosztach: wykonania ścieżki
rowerowej, chodnika oraz parkingu wzdłuż
ul. Spacerowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wodnisko (ok. 200 000 zł), remontu ostatniego fragmentu dachu w ZSP
w Borzęcinie Dużym (ok. 400 000 zł), dobudowie w 2016 r. sali szkoleniowej w OSP
w Borzęcinie Dużym (ok. 530 000 zł), zakupu ciężkiego samochodu bojowego na
potrzeby borzęcińskiego OSP (980 000 zł),
wykonania placu zabaw przy przedszkolu
w Borzęcinie Dużym (130 000 zł) oraz o pomocy 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 Borzęcina Małego oraz Topolina. Powiedział
m.in. o uregulowanej własności ul. Źródlanej, możliwości doświetlenia ulicy Trakt
Królewski, wykonanym projekcie oświetlenia w Borzęcinie Małym przy ulicach przyległych do ul. Kosmowskiej. Radny poruszył także sprawę drogi wojewódzkiej 718
(ul. Jana III Sobieskiego), której stan jest
dramatycznie zły (co później podkreślał zastępca wójta). Radny wspomniał również
o progach zwalniających przy ul. Chrobrego
(projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy zaproponowali
wykonanie 3 – 4 progów).
Zastępca wójta Marcin Zając zaznaczył, że inwestycją realizowaną przez
gminę, która obecnie ma największy priorytet, jest kompleks budynków ze szkołą,
domem kultury oraz siedzibą GOSiR Stare
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Babice, powstający w Zielonkach Parceli.
Jednocześnie podkreślił, że mimo tego,
w Borzęcinie Dużym udało się wybudować siłownię zewnętrzną, plac zabaw dla
dzieci, wykonać ostatni etap remontu dachu w szkole. Zastępca wójta odniósł się
również do problemu związanego ze stanem drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Jana
III Sobieskiego), na której brak jest oświetlenia i chodników, ale przede wszystkim
największym problemem jest fatalny stan
nawierzchni. Potwierdził, że zarządcą tej
drogi jest marszałek województwa mazowieckiego, w związku z tym gmina dołoży
wszelkich starań, aby przekonać zarządcę
drogi do remontu. Już dziś można napisać, że w styczniu odbędzie się pierwsze
spotkanie z marszałkiem w tej sprawie.
Po zastępcy głos zabrał Starosta
Warszawski Zachodni Jan Żychliński. Wyjaśnił zebranym, że remont ul. Kosmowskiej odbył się dzięki współpracy
gminy oraz starostwa polegającej na współfinansowaniu inwestycji i czasowemu przejęciu drogi w zarząd przez gminę. Jeśli
chodzi o chodnik przy ul. Kosmowskiej,
starostwo w 2017 r. wykona dokumentację oraz dokona wykupów, a więc realizację będzie można rozpocząć w 2018 r.
W podobny sposób starostwo zamierza
wykonać remont ul. Kwiatowej. Starosta
nawiązał też do wyremontowanej ul. Poprzecznej, którą oddano do użytku 1 grudnia. Koszt remontu całej drogi długości
prawie 5 km z chodnikiem, rondem w Pogroszewie (należącym do gminy Ożarów
Mazowiecki) oraz odwodnieniem wyniósł
7 800 000 zł. Połowę tej kwoty uzyskano
z programu rządowego, a drugą część sfinansowały samorządy.
W ostatniej części spotkania głos
ponownie zabrał radny Remigiusz
Fijołek, który podniósł temat chodnika przy ul. Kwiatowej, która łączy się
z ul. Spacerową. Na odcinku ul. Spacerowej od ul. Warszawskiej do ul. Wodnisko
powstaje ścieżka rowerowa oraz chodnik 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 pytali o scalenie i podział kompleksu pomiędzy ul. Warszawską a Kosmowską.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami poinformowała, że
procedura scaleniowa 1. kompleksu we
wsi Borzęcin Duży jest na etapie wyłożenia projektu scalenia i podziału. Każdy
z uczestników scalenia został o tym pisemnie zawiadomiony. Zachęcano mieszkańców do przybycia do siedziby urzędu
oraz zapoznania się z wyłożonym projektem. Jednocześnie wszyscy zostali poinformowani o wysokości opłaty adiacenckiej, odszkodowaniu za grunt utracony
pod drogi oraz o rozliczeniu kosztów
prac geodezyjnych. Odnosząc się do kwestii konieczności uczestnictwa w postępowaniu scaleniowym wyjaśniono, że
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości położone
na obszarze scalenia zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie mogą zostać wyłączone z danego kompleksu. Wszczęcie
postępowania scaleniowego następuje, jeżeli właściciele złożą wnioski obejmujące
powierzchnię ponad 50% obszaru scalenia. Pomimo niezadowolenia niektórych
właścicieli gruntów objętych scaleniem,
tak sformułowane przepisy prawa nie pozwalają na wyłączenie ich części z kompleksu scaleniowego. Odnośnie pozostałych kompleksów we wsi Borzęcin Duży
oraz Borzęcin Mały mieszkańcy zostali poinformowani, że została podjęta uchwała
o przystąpieniu do scalenia jednego kompleksu we wsi Borzęcin Mały i zbierane są
wnioski do objęcia kompleksu 2. w Borzęcinie Dużym. W dniu spotkania 2. kompleks w Borzęcinie Dużym obejmował 32%
powierzchni (tyle wniosków złożyli mieszkańcy). 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 przystąpienia do scalenia i składania wniosków do urzędu gminy.
Tekst: PK

5

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 ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.
Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu
zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie Gminy Stare Babice
odpowiedzialni są:
• na drogach wojewódzkich (ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego,
Sobieskiego) – Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk
Mazowiecki, tel. (22) 755 59 46 lub (22)
755 51 17
• na drogach powiatowych (ul. Akacjowa, Mościckiego – Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa,

Kosmowska) – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 13 80
• na drogach gminnych – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Stare Babice, tel. (22) 722 95 35. Wykonawcą usług w zakresie zimowego
utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia 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,

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 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.
2. Uchwała Nr XXIV/225/2016 z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stare Babice
za rok szkolny 2015/2016.
3. Uchwała Nr XXIV/226/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu
współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
4. Uchwała Nr XXIV/227/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
5. Uchwała Nr XXIV/228/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie realizacji „Programu bezpłatnych szczepień
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profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”.
6. Uchwała Nr XXIV/229/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7. Uchwała Nr XXIV/230/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego.
8. Uchwała Nr XXIV/231/16 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Uchwała Nr XXIV/232/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Klaudyn.
10. Uchwała Nr XXIV/233/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Blizne Jasińskiego.
11. Uchwała Nr XXIV/234/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej.

że ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania
czystości i porządku na chodnikach
położonych wzdłuż nieruchomości
poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń. Pozostałe chodniki (te, których mieszkańcy
posesji nie mają w obowiązku utrzymywać) oraz parkingi i przystanki autobusowe podlegają zimowemu utrzymaniu
przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Zawodzie 16, tel. (22) 593 05 55.
Przypominamy również, że w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej (w okresie
całego roku) należy telefonicznie powiadomić zakład energetyczny – nr
alarmowy 991.
Opr. HZ

12. Uchwała Nr XXIV/235/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare
Babice”.
13. Uchwała Nr XXIV/236/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego
drzewo w miejscowości Koczargi Stare.
14.Uchwała Nr XXIV/237/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 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 Informacji 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. Wydarzenie poprzedzało Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza, obchodzony corocznie
5 grudnia dla uczczenia znaczenia działalności oraz pracy osób zaangażowanych
we wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw
człowieka i wspieranie akcji organizacji
pożytku publicznego.
Obrady Kapituły odbyły się 18 listopada 2016 r., a przewodniczył im
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Największymi bohaterami wieczoru
w dniu gali byli oczywiście sami wolontariusze, którzy wśród gorących braw
i owacji odebrali na scenie tytuły oraz
statuetki z rąk zastępcy wójta Marcina
Zająca, Alicji Napurki oraz Hanny Domańskiej. Był to najważniejszy moment
wieczoru, na który wszyscy z niecierpliwością czekali. Kapituła Konkursu wyłoniła i uhonorowała tytułem Wolontariusza Roku 2016 dwie osoby, w dwóch
kategoriach wiekowych. W kategorii
powyżej 16. roku życia Wolontariuszem Roku została Jadwiga Więsyk,

a w kategorii do 16. roku życia – Dawid Dąbrowski.
Nagrodzona Jadwiga Więsyk znana
jest wielu mieszkańcom z zaangażowania i ciepła okazywanego osobom
nieuleczalnie chorym i potrzebującym
opieki. Mieszkanka naszej gminy, z zawodu pielęgniarka, pracowała w ośrodku
zdrowia, a następnie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach i w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niesłyszących w Warszawie. Od ponad 15
lat działa w hospicjum domowym CARITAS w placówce terenowej w Błoniu.
Opieka, którą otacza podopiecznych
chorych na nowotwory, mocno wykracza poza zakres jej obowiązków, a działania wolontariackie w tym zakresie prowadzi od wielu lat.
Z kolei Dawid Dąbrowski jest
uczniem trzeciej klasy I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych i członkiem Stowarzyszenia Odkrywamy Świat.
Chętnie włącza się w różne działania poświęcając swój wolny czas na rzecz innych. Od ponad dwóch lat pracuje jako
wolontariusz, zarówno podczas akcji
propagowanych w szkole, jak i w Stowarzyszeniu Odkrywamy Świat. Pracował także w charakterze wolontariusza

w siedzibie Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym oraz podczas imprez sportowych organizowanych przez Powiat
Warszawski Zachodni na terenie GOSiR Stare Babice. Dawid swoje zaangażowanie traktuje jak służbę drugiemu
człowiekowi.
Wyróżnienia otrzymali: Agata Siemiątkowska, Agnieszka Starosz, Krzysztof Grzelak, Angelika Dawid, Syuzanna
Tagesyan i Fabian Idźkowski. Agata Siemiątkowska od czterech lat jest wolontariuszem w projekcie Szlachetna Paczka,
w tym roku została liderem akcji koordynując pracę 14 wolontariuszy z naszej
gminy. Agnieszka Starosz od 12 lat
działa w wolontariacie przy GOPS Stare
Babice, tj. od samego początku funkcjonowania wolontariatu w naszej gminie.
Krzysztof Grzelak jest Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Kotwica i społecznikiem działającym na rzecz mieszkańców w Borzęcinie Dużym. Wyróżnienia
otrzymali także Angelika Dawid, Syuzanna Tagesyan i Fabian Idźkowski z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Młodzież bardzo aktywnie
włącza się w akcje charytatywne organizowane przez szkołę, gminne stowarzyszenia, organizację zawodów sportowych
i imprez plenerowych, w tym Sceny Letniej w Starych Babicach.
Z kolei specjalne podziękowania
w ramach Gali Wolontariatu trafiły do
Marianny Kosińskiej, aktywnie zaangażowanej w działania na rzecz aktywizacji 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 świadomego rodzicielstwa.
Galę Wolontariatu zakończył koncert
muzyczny oraz poczęstunek przygotowany dla wszystkich osób, które pojawiły się na tym wyjątkowym wydarzeniu.
Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy
okazję uhonorować osoby, które tak wiele
dobrego wnoszą do naszej gminy. Wolontariusze – raz jeszcze ogromnie
dziękujemy za Wasze zaangażowanie!
Tekst: ACK
Foto: JP
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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 zorganizowano w związku z tegorocznym udziałem babickiej podstawówki w wymianie
międzynarodowej Erasmus+ w dniach

14 – 18 listopada. Jej hasłem jest „Różnorodność 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 przeprowadzili ze swoimi klasami szereg zajęć na
temat poszanowania odmienności. Wyjaśniono czym właściwie jest tolerancja,
czym akceptacja dla odmienności i co tak
naprawdę znaczy szanować drugiego człowieka. Uczniowie zapoznawali się z różnymi pojęciami wokół tematu, dyskutowali, czy są granice tolerancji, jak ustalić
ich kryteria i czy młodzi ludzie w Polsce są

ich zdaniem tolerancyjni. Owocem klasowych dyskusji stały się tematyczne prace
plastyczne, techniczne i literackie, które
zawisły w szkolnych gablotach.
Tydzień Tolerancji zakończył się niespodzianką w postaci atrakcyjnych warsztatów. W ramach części tanecznej uczniowie mieli okazję nauczyć się podstaw
integracyjnego tańca belgijskiego i obejrzeć niezwykły pokaz tańca towarzyskiego. To, co wszystkich podbudowało
najbardziej, to fakt, że osoby niepełnosprawne mogą nie tylko bez problemu
radzić sobie w życiu codziennym, ale
też pięknie tańczyć i odnosić sukcesy na
skalę międzynarodową. Warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy miały na celu
wczucie się w położenie osób niepełnosprawnych oraz uświadomienie sobie,
jak ważne w codziennym życiu jest wzajemne wsparcie i współpraca. Dzieci kolorowały z zasłoniętymi oczami, pisały
nie tą ręką, co zazwyczaj, próbowały nalewać wodę do kubka bez użycia wzroku,
tylko na podstawie instrukcji udzielanych przez kolegę oraz usiłowały wykonać wspólnie różne zadania, będąc
połączone szarfami niczym bliźnięta
syjamskie. Choć zabawy i śmiechu było
przy tym co niemiara, to była też refleksja o tym, jak trudno być osobą niepełnosprawną i jak wielkiego wsparcia potrzeba, 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 zorganizowano wystawę zdjęć przedstawiających
różne odmienności, a jej zwiedzanie poprzedzone było odczytaniem bajki terapeutycznej o pewnym nieakceptowanym
nowym koledze w szkole, który pomimo
swej inności, okazał się nie tylko miłym
towarzyszem, ale też Leśnym Matematycznym Omnibusem.
Dzień Tolerancji (18 grudnia),
który zakończył cały projekt, zrobił na wszystkich ogromne wrażenie.
Starsze klasy zaangażowały się w organizację poszczególnych warsztatów, a młodsi aktywnie w nich uczestniczyli, zapamiętując najważniejszy
przekaz dnia – każdy człowiek, niezależnie od stopnia swojej sprawności, 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.

Agnieszka Stein

To podejście określane jest terminem
„rodzicielstwo bliskości” które „w najkrótszy sposób można streścić tak: zaufaj dziecku, zaufaj sobie, zaufaj naturze” – pisze Agnieszka Stein w książce
„Blisko dziecka”. Rodzicielstwo bliskości
nie daje prostych narzędzi wychowawczych (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 komunikacji i budowania relacji nie da się
zamknąć w paru prostych receptach.
Idea rodzicielstwa opartego na przywiązaniu jest od lat znana i z powodzeniem pratykowana w wielu kulturach.
Również w Polsce ten styl wychowania
obecny jest od dawna i obecnie przeżywa swój renesans. I nie chodzi tu wcale
ani o rozpieszczanie, ani o bezstresowe
wychowywanie. Chodzi o to, by dziecko

numer 12 (244)

czuło się kochane i bezpieczne, by słuchało 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 artykuły o wychowywaniu dzieci, bo pisze
na ten temat już od lat. Jest cenionym
psychologiem, autorką książek i artykułów, które pomogły niejednej rodzinie
w trudnościach wychowawczych. Ci,
którzy dopiero w klubie stykają się z filozofią bliskości, są oczarowani takim
podejściem do rodzicielstwa.
„W rodzicielstwie bliskości rodzice 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 dziecko ich nie przeżywało, tylko o to, żeby
mu w tych emocjach towarzyszyć”.
Ponieważ każda rodzina to inny
przypadek, każde dziecko to inne emocje 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 naszych rodzinach panowała przyjazna
atmosfera. Dlatego warto przyjść na
warsztaty i poznać tajniki rodzicielstwa
bliskości. „Agnieszka uświadamia
nam jak bardzo jesteśmy przywiązani do stereotypów” – mówi Ania
Warzycha-Druzd z klubu Mam. Podczas warsztatów obalamy wiele mitów,
które narosły wokół wychowania dzieci.
Mamy szansę, by przetrawić różne własne problemy, z którymi stykamy się na
co dzień, spojrzeć z dystansem na trudności, czasem pośmiać się z tego, jak reagujemy i nauczyć się nowych sposobów
komunikacji. Agnieszka słucha i nakierowuje na znalezienie rozwiązań, często
zaskakujących dla nas samych.
„Na warsztatach można się dowiedzieć, czym jest świadome i troskliwe 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 rodzeństwem” – mówi Kasia Cienkusz,
uczestniczka warsztatów. Agnieszka
Stein potrafi empatycznie nas wysłuchać, jest jak przyjaciel. Podpowiada jak
wspierać dzieci na różnych etapach ich
rozwoju, jak osiągnąć równowagę między potrzebami wszystkich członków
rodziny. Daje nam pewnego rodzaju wytchnienie od codzienności, pomaga zrozumieć trudne emocje i poradzić sobie
ze sprawami, do których nie mamy już
siły. Zapraszamy na warsztaty! Zapisy: klub@klubmamstarebabice.pl.
Rozmawiała: Karina Grygielska
Foto: Agnieszka Stein
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GOPS w pigułce, czyli Dzień Pracownika
Socjalnego 2016
21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Dla GOPS w Starych Babicach tegoroczne
obchody miały wyjątkowy charakter – 25 lat temu (26 kwietnia 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 Zając. 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 kierownikiem była Krystyna Trojak, która pełniła 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 Alimentacyjnych. Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania wynikające przede wszystkim
z ustawy o pomocy społecznej, które obejmują wykonywanie pracy socjalnej oraz
przyznawanie świadczeń zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych prowadzi postępowania ustalające uprawnienia
do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia wychowawczego. Do zadań Działu Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych należy również wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń. Od 1 kwietnia 2016 r.
wypłacane jest świadczenie wychowawcze
(tzw. 500+). Na dzień 30 września 2016 r.
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w gminie z tytułu tego świadczenia wypłacono 6 137 966,64 zł. Przeciętna miesięczna
liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia do 30 września
2016 r. wyniosła 2027. Do końca października 2016 r. złożono w sumie 1618 wniosków. Babicki GOPS realizuje również
(lub realizował w poprzednich latach)
szereg dodatkowych działań wynikających z tzw. programów osłonowych
powstałych w oparciu o lokalne potrzeby. Są lub były to:
• Pomoc państwa w zakresie dożywiania, czyli program, którego strategicznym celem jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów
objętych wysokim poziomem bezrobocia
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych.
• Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Najbardziej Potrzebującym,
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (FEAD) oraz środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85%
– 15%.

• Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w Gminie Stare
Babice był programem, w ramach którego w 2001 r. odbywały się wykłady
dot. prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życia oraz akcje, spotkania
(m.in. z prof. Religą) oraz piknik.
• Konkurs Zdrowa Gmina był skierowany do gmin województwa mazowieckiego. Organizatorem była Polska Unia
Onkologii. Miał za zadanie zmobilizować gminy, aby te zachęcały swoich
mieszkańców do korzystania z onkologicznych badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz Narodowy
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Gmina zajęła w konkursie
3. miejsce oraz zdobyła statuetkę Zdrowa
gmina i kwotę 25 000 zł do wykorzystania na dalsze działania prozdrowotne.
• Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy Stare Babice
powyżej 65. roku życia na lata 2012
– 2016 – każdego roku wykonywane są
szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców gminy powyżej 65. roku życia, które
można wykonać w okresie od 10 września do 15 grudnia.
gazeta babicka
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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 wolontariuszy polegają na pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, samotnym,
niepełnosprawnym oraz udzielaniu bezpłatnych korepetycji i pomocy w nauce (reedukacja). Od 2013 r. pracownicy socjalni GOPS
pomagają wolontariuszom programu Szlachetna Paczka w rekrutacji rodzin i osób,
które następnie zostają objęte pomocą. Od
2014 r. przy współpracy GOPS ze Stowarzyszeniem 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 program Pracy społecznie użytecznych dla
bezrobotnych mieszkańców gminy. Każdego roku zawierane jest porozumienie na
dany rok kalendarzowy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Obejmują one 40 godz. miesięcznie (10 godzin
tygodniowo). Koszt za 1 godzinę wykony-

wanych prac społecznie użytecznych wynosi 8,10 zł, co daje kwotę 324 zł miesięcznie. Prace społecznie użyteczne w 2015 r.
wykonywały 23 osoby. W tym roku GOPS
razem z Powiatowym Urzędem Pracy realizował 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 Seniora 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 rodzin wielodzietnych, przez GOPS wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako
dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem
dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
Karta przyznawana jest na wniosek członka
rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłatnie. Podstawą do otrzymania karty jest

złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydano łącznie ok. 1000 Kart
Dużej Rodziny dla 193 rodzin.
Od 2016 r. GOPS realizuje zadania dot.
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
W roku szkolnym 2016/2017 wydano 49 decyzji przyznających stypendium szkolne
dla 76 uczniów.
W drugiej części spotkania zastępca
wójta Marcin Zając podziękował Kierownik Alicji Napurce oraz wszystkim
pracownikom za ich wkład w rozwój
GOPS w Starych Babicach. Szczególnie podkreślił wysoką jakość usług, jaką
świadczy ta jednostka oraz dobrą współpracę 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

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 Starych Babicach odbył się wielki finał XVI
edycji projektu, w którym wzięli udział
także przedstawiciele naszej gminy. Wolontariusze zaangażowani w działania
pomogli najbardziej potrzebującym ze
Starych Babic już po raz czwarty!
Idea akcji jest prosta. Tak zwani darczyńcy, czyli osoby które postanowiły pomóc, na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem 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 publiczna – wystarczy, że z elektronicznego
systemu dostępnego na stronie internetowej projektu wybierze rodzinę i postanowi jej pomóc.
numer 12 (244)

W tym roku spośród najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, wskazanych
przez GOPS Stare Babice, do projektu wybrane zostały 23 rodziny. Wolontariusze
z naszego regionu odwiedzili każdą z nich,
rozmawiając i zapoznając się z trudną sytuacją, w której się znaleźli. Pytali o potrzeby i jakie upominki chcieliby otrzymać na święta. Akcja Szlachetna Paczka
opiera się bowiem na koncepcji „mądrej pomocy”, której efektem ma być polepszenie
sytuacji rodzin nie poprzez przekazywanie pieniędzy, ale wsparcie rzeczowe. Wolontariusze pytali również o przyczyny, dla
których rodzina znalazła się w ciężkim położeniu, rozmawiali o problemach, życzeniach i marzeniach. Następnie potrzeby rodzin przekazane zostały darczyńcom, którzy
przygotowali świąteczne paczki przekazywane 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 babickie firmy, w tym Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno, Pizzeria Loco Lipków
oraz Hotel Splendor. Swoją pomoc zaoferowali 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 wolontariusze pomogli kilkudziesięciu rodzinom z terenu gmin Stare Babice i Izabelin
oraz zaprzyjaźnionego Pułtuska. Cieszymy
się, że tego typu inicjatywy są udziałem naszych mieszkańców i że z roku na rok pojawia się tyle osób chętnych do niesienia bezinteresownej 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.

Kiermasz pierników przygotowanych przez rodziców dzieci z Przedszkola
w Bliznem Jasińskiego

Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci pluszowymi zabawkami

Świąteczny pociąg ruszył!
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Sesja fotograficzna ze Świętym Mikołajem

Święty Mikołaj aktywnie uczestniczył w zabawach z dziećmi

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: podświetlony 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 oczywiście 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, wszystkie otrzymały prezent. Mam również nadzieję, że za bardzo nie popsują 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 dziesięciu przez wszystkich zebranych, rozświetlił choinkę na babickim
rynku. Wielu mieszkańców czekało również na pokaz fajerwerków, który w tym roku wielu oglądającym zaparł dech w piersiach.
Babickie Mikołajki zorganizowała Gmina Stare Babice, 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 internetową urzędu gminy: www.stare-babice.pl, gdzie można
obejrzeć filmową relację z Babickich Mikołajek.

Na Babickie Mikołajki przybyła również Myszka Miki

Na scenie zespół tancerza i choreografa Roberta Kochanka

Tekst: PK
Foto: JP

Główny Partner

numer 12 (244)
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Eksport siłą Warszawy i 39 gmin!
Co najmniej 250 małych i średnich przedsiębiorstw
otrzyma wsparcie w eksporcie. Warszawa i 39 gmin sąsiadujących przeznaczy 30 mln zł na projekt „Grow with
Greater Warsaw”. Przedsiębiorcy z pięciu wiodących branż
wezmą udział w szkoleniach, targach zagranicznych, misjach gospodarczych i wizytach studyjnych, otrzymają
również profesjonalną pomoc ekspercką.

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
W ramach projektu „Grow with Greater
Nowoczesna
moda i projektowanie,
miejscem działań promocyjnych i gospoGłówne•kierunki
eksportowe*
Warsaw” wspierającego rozwój eksportu1. Niemcy
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(13,9 %) przetwórstwo spożywcze, darczych dla firm z regionu warszawskiego,
firm z sektora MŚP (małych i średnich2. Republika
w ramach
których
prowadzone
będą które realizowane będą w latach 2017-2022.
Czeska
(13,2
%)
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i
średnie
Szczegółowy program wsparcia eksportu,
(13,1%)
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eksportu na danym
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Warszawy, opracowała „Diagnozę potenz
PwC
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znamy
w
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2017 r.
Główne produkty
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Stare Babice – struktura wielkości
Przedsiębiorstw z Warszawskiego Obszaru1. Urządzenia,
Sektor MŚP
oczekujedentystyczne
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tel. +48 22 443 07 91, email: aczajkowski@
kontrolne i nawigacyjne (13,1%)
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tów w całkowitym eksporcie gminy
W ramach „Diagnozy…” zidentyfiOpracowała na podstawie materiałów
Opracowała na podstawie materiałów prasowych m.st. Warszaw
Stan na 2016 r.
prasowych m.st. Warszawy
kowanych zostało pięć podstawowych
Beata Tuzim
Opracowanie PwC na podstawie danych Izby
Beata Tuzimek
specjalności eksportowych:
Celnej oraz GUS
• Innowacyjne tworzywa sztuczne,
• Maszyny przyszłości (Przemysł 4.0),
• Rozwiązania informatyczne (ICT)
i elektronika,
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 jednocześnie bardzo interesujące.
W ramach projektu „Indie
w przedszkolu” w trakcie
spotkań współfinansowanych
przez Gminę Stare Babice,
dzieci z przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie
Dużym i Starych Babicach poznały ciekawostki oraz praktyczne informacje związane
z Indiami.
Podczas spotkań z dziećmi z 3 gminnych
przedszkoli wiceprezes stowarzyszenia
Paulina Nowakowska przedstawiła wybrane 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, pokazała charakterystyczne powitanie hindusów 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. Tancerka 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 popularnym wśród hindusów bóstwie Ganeśi,
przedstawianym zwykle jako charakterystyczny czteroręki mężczyzna o głowie słonia z jednym kłem.
Podczas 3 spotkań dzieci oglądały pokaz z wielkim skupieniem. Możliwość poznania odmiennych kultur, to ciekawe
doświadczenie, które z pewnością zapamiętają 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 mediami lokalnymi odbyła się 7 listopada
2016 r. w Pruszkowie w pięknych wnętrzach Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, zebranych
przywitał przedstawiciel władz lokalnych – Prezydent Miasta Pruszkowa Jan
Starzyński. Wykładowcą była Anna Kędzierska – dziennikarka, ekspert ds. wystąpień medialnych oraz trenerka umiejętności społecznych. Omówiła sposoby
popularyzowania działalności rad seniorów poprzez materiały prasowe i internet.
W części warsztatowej spotkania należało zastosować w praktyce nabytą wiedzę, czyli zaliczyć sprawdzian.
Na podsumowującej projekt „Lotnych Szkół” czwartej sesji szkoleniowej spotkaliśmy się 24 listopada 2016 r.
w Drobinie w woj. płockim. Była to Konferencja Regionalnych Organizacji Senioralnych, na której przedstawiono dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz

seniorów. Uczestniczyło w niej prawie 200
przedstawicieli z 25 gmin mazowieckich, samorządowców, urzędników, ekspertów oraz
członków rad seniorów. Tematem przewodnim była ocena dotychczasowych osiągnięć
oraz prezentacja ciekawych projektów lokalnych, w tym nowe trendy myślenia o potrzebach najstarszych obywateli i sposoby
ich wspierania. Propozycje dotyczące aktualnej polityki senioralnej w wymiarze krajowym i lokalnym przedstawił Jakub Borkowski z Departamentu Polityki Senioralnej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Agata Miśkowiec z Krajowego
Instytutu Gospodarki Senioralnej. O współpracy międzysektorowej, warunkującej powodzenie lokalnej polityki senioralnej, mówił m.in. Janusz Marszałek z Europejskiej
Unii Seniorów oraz Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn.
Część szkoleniowa została poświęcona
dzieleniu się doświadczeniami, problemami i sukcesami rad seniorów oraz przedstawicieli obywatelskich organizacji prosenioralnych. Ciekawymi informacjami oraz

Niezbędnik seniora

Prezentujemy 1. część poradnika wiedzy przydatnej seniorom,
przygotowanego na podstawie systemu informacji prawnej
LEX.
Prawo do ochrony zdrowia każdemu
gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 68). Władze publiczne
mają szczególny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku.
Jakie prawa ma pacjent Narodowego Funduszu Zdrowia?
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej każdy ma prawo do:
• świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,
• sprawiedliwego i przejrzystego ustalenia kolejności dostępu do ww. zabiegów lekarskich, natychmiastowej
16

pomocy, gdy zagrożone jest zdrowie
i życie,
• wglądu do dokumentacji medycznej
dotyczącej zdrowia i leczenia,
• żądania opinii konsylium lekarskiego
lub innego lekarza w przypadku problematycznej diagnozy,
• dobrych warunków i należytej troski.
Jako pacjenci możemy oczekiwać
od lekarzy:
• dokładnej informacji o stanie swojego
zdrowia, sposobach leczenia, stosowanych lekach i ich działaniu,
• zachowania w tajemnicy wiedzy o naszym stanie zdrowia,

pomysłami podzielili się: Agnieszka Cieśla
z Politechniki Warszawskiej, która omówiła budownictwo wzorcowych mieszkań
dla seniorów, Karolina Burns z Fundacji
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka oraz Michał Kolankiewicz z magazynu „Głos Seniora”, który przedstawił ideę ogólnopolskiej „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 każdym wieku, trzeba tylko chcieć. Jak poinformował nas Prezes Fundacji Zaczyn oraz
członek Rady Polityki Senioralnej przy
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Przemysław Wiśniewski, fundacja będzie kontynuowała wparcie organizacyjne i szkoleniowe dla rad seniorów.
Korzystając z okazji, w związku ze
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, życzymy Koleżankom i Kolegom Seniorom wielu duchowych
przeżyć oraz miłych chwil w otoczeniu rodziny. W Nowy Rok dużo zdrowia
„młodego” samopoczucia, aktywnego
spędzania czasu i realizowania swoich
zainteresowań. Miłości i szacunku bliskich, życzliwości i wsparcia przyjaciół
– Rada Seniorów Gminy Stare Babice.
Z Rady Seniorów Gminy Stare Babice
Anna Cza jkowska

• wystąpienia o zgodę na operację i inne
zabiegi inwazyjne potwierdzone na
piśmie,
• wszelkich dostępnych środków uśmierzających ból i cierpienie,
• zgody na obecność bliskiej osoby
i opieki duszpasterskiej,
• intymności i poszanowania naszej godności, w tym prawa do odejścia w spokoju,
• 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 Pacjenta (Dz.U. 2016.186 z 16.02.2016 r.
z późn. zm).
Tekst: A. Cza jkowska
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Zakończenie programu społecznego osób
bezrobotnych
Dnia 1 grudnia odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (w skrócie „PAI”). Program realizowany był w okresie od 26 września do 25 listopada 2016 r., zgodnie z porozumieniem
nr 6/2016/PSU/FP z dnia 9 września 2016 r. zawartym pomiędzy 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 aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane
w ramach prac społecznie użytecznych,
zgodnie z art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za
wykonywanie ww. prac gmina otrzymuje
zwrot poniesionych kosztów w wysokości 60% z PUP, a 40% stanowi wkład własny 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 integracji społecznej bezrobotnych obejmujące cykl szkoleń służących kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym
i zawodowym. Były to zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Organizatorem całego cyklu szkoleń był Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Do programu zgłoszonych zostało
10 osób, a 8 z nich ukończyło go w całości. Dwie osoby podejmą pracę,
a kilka chce pracować dalej w pracach społecznie użytecznych. Był to
pierwszy tego rodzaju program realizowany w oparciu o współpracę GOPS
Stare Babice z PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Obecna na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Aleksandra Cheda,
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając i Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Alicja Napurka zapewniali, że jeśli będzie taka potrzeba,
to pierwszy zrealizowany cykl szkoleń
otworzy drogę do dalszej współpracy.
Możliwe jest zatem, że zostaną zorganizowane podobne działania dla osób
bezrobotnych mieszkających na terenie
Gminy Stare Babice.
Za pomoc przy realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja dziękujemy pracownikom 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 Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się sesja inauguracyjna II Kadencji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
2016-2019. Z naszej gminy oddelegowani
na nią zostali Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący Rady Seniorów Gminy Stare
numer 12 (244)

Babice oraz Barbara Pruszkowska - Kubel
reprezentująca Uniwersytet III Wieku.
Delegaci powołani w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, złożyli ślubowanie na trzyletnią kadencję, aby rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy
osób starszych w Polsce, dbać o godne wa-

runki życia oraz rozwój aktywności obywatelskiej seniorów. Jednocześnie zobowiązali się do przestrzegania Regulaminu
Obywatelskiego Parlamentu oraz do aktywnego uczestniczenia we wszystkich
formach jego funkcjonowania.
Tekst: Barbara Pruszkowska-Kubel
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promocyjne
gminy. litewska
Gminy.
7.
pływa
w wannie
Bożym MROZI
4. LÓD
do usztywniania
złamanych
kończyn
Hasło
z krzyżówki
Nr
19:
MROZI MIKOŁAJ
MIKOŁAJ
ZWOZI.
otrzymują:
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Smolińska
i Piotr
Sawionek.
Hasło
krzyżówki
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19: BARBARA
LÓD
ZWOZI.Nagrody
Nagrody
otrzymują:
Antonina
Smolińska
i Piotr
Sawionek.
Narodzeniem
5. kocha
swoje
wnuki
Po
zestaw
gminnych
gadżetów
zapraszamy
do
siedziby
urzędu
gminy,
ul.
Rynek
32,
pok.
30.
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.
8. cienka warstwa lodu pokrywająca jezdnie i
6. z Kacprem i Baltazarem
chodniki
10. migają na choince
9. duszek leśny
11. Bożonarodzeniowa stajenka
12. tradycyjne ciasto wigilijne
13. w żłób mu siano dano
14. Szlachetna … ; świąteczna akcja
16. … Wolontariatu, odbyła się 2 grudnia w
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przynosi
niegrzecznym dzieciom
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przedstawiała teren parkingu i chod… przysyła rozwiązania w naszym konkursie,
20. odwiedził
i opowiada
bajki
17. decznie
drewniany
chłopiec Poniżej prezentujemy kolejną zagadkę: nika przy ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego (pomiędzy
dziękujemy.
19. jedna z pór roku
zdjęcie wykonano w 2014 r. Jeśli rozpoznajecie Państwo to kościołem a przedszkolem). Obecnie to miejsce wygląda tak:
21. Bożonarodzeniowe widowisko, które w
miejsce,
prosimy się
o przesłanie
grudniu odbywało
w gminnychodpowiedzi na adres redakcji
przedszkolach
listownie
(ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice) lub za pośred22. nictwem
orszak jadący
saniami
poczty
e-mail na adres:
23. zimowy pojazd malucha
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.
24. w kole zębatym

Konkurs dla spostrzegawczych
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10)
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o prosimy przesłać na adres : gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,
ynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne
ny.
o z krzyżówki Nr 19: BARBARA MROZI MIKOŁAJ LÓD ZWOZI. Nagrody otrzymują: Antonina Smolińska i Piotr Sawionek.
estaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

Gratulujemy wszystkim osobom, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi: Piotrowi Sawionkowi, Adrianowi
Ogrzewalskiemu, Zbigniewowi Kołodziejowi.
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III Młodzieżowe Mistrzostwa w Carrom
10 listopada w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyły się III Młodzieżowe Mistrzostwa
w Carrom. Ta egzotyczna gra, która czytelnikom znana jest również jako bilard
indyjski, zyskuje coraz większą liczbę
zwolenników, głównie dzięki działalności Polskiego Stowarzyszenia Carrom.
Partnerem zawodów był GOSiR Stare
Babice. Tym razem rywalizowali młodzi
zawodnicy (do 18 lat), którzy rozgrywali
turnieje singlowe w systemie szwajcarskim. Mecz finałowy, nazwany „bratobójczym pojedynkiem” rozegrali między
sobą dwaj bracia: Bartosz i Jakub Sasińscy 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 zawodniczką 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 sportowej. Hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego gościła zawodników,
którzy zmierzyli się w Halowym Turnieju 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 Młodym 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 uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal, a trzy najlepsze zespoły otrzymały
puchary. Nagrody wręczył zastępca wójta
Marcin Zając.
Tekst: Jarosław Płóciennik
Foto: Michał Szczucki-Stogniew
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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 planowaniu 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 przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 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 administracyjnej Gminy: wschodnim i południowym;
2) obszar Nr 2 – położony we wsi Babice Nowe po wschodniej stronie
cmentarza parafialnego i obejmuje część działek o następujących numerach 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 numerach ewidencyjnych 99/2 i 99/5.

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 środowiska 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.

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 nieruchomości, której dotyczy.

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 (-)

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

Dobre samopoczucie i zgrabna sylwetka w Nowym Roku
Któż z nas nie ma postanowień i intencji na Nowy Rok? Wiele z nich związane jest z chęcią zrzucenia
zbędnych kilogramów i zadbaniem o siebie. Pragniemy mieć dużo energii, czuć się dobrze w swoim
ciele oraz zachować zdrowie. Dlatego też szczególnie w okresie noworocznym, postanawiamy
zrealizować złożone sobie obietnice.
Mało jeść, dużo ćwiczyć ‐ to nie działa.
Niestety źle prowadzone diety odchudzające i wylewanie potu na treningach 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
objadanie 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 Dietetyki 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 spożywać oraz jak prowadzić kuchnię i dokonywać zakupów. Drugim elementem jest
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Ul. T. Kościuszki 20/ lok. 2
Wita-Joga studio Jogi i Dietetyki
05‐082 Stare Babice
ul. T. Kościuszki 20/ lok. 2
05-082 Stare Babice
tel. 534 537 842

NAUCZAM JĘZYKA CHIŃSKIEGO

SZYBKO I BARDZO ŁATWO
DOJEŻDŻAM DO UCZNIA
TEL. 696 137 381

Dobre samopoczucie i zgrabna sylwetka w Nowym Roku
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* 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

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!
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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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