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Przywrócenie bezpośredniej obsługi w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
Od dnia 12 lipca 2021 r. została wznowiona bezpośrednia
obsługa we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to osoby, które
nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod
nr tel.: 22 733 72 83.
Wykaz punktów oraz wszelkie informacje na temat uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce „Aktualności”.
https://stare-babice.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-wpowiecie-warszawskim-zachodnim-w-2021-r/

Pani Małgorzacie Kozubal
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych
Babicach Alicja Napurka wraz z Pracownikami

GMINA URZĄD TEREN

Szanowni Mieszkańcy,
Za nami wakacje i cykl wydarzeń w ramach Kulturalnego Lata. Ogromnie cieszę się, że tak
licznie korzystaliście Państwo z naszych propozycji. Zarówno najmłodsi świetnie bawili się
podczas specjalnych animacji, jak i starsi mieszkańcy mogli znaleźć interesujące atrakcje dla
siebie. Kulturalne Lato zakończyliśmy w ostatni weekend sierpnia, dwudniowym piknikiem, na
którym bawiły się całe rodziny, a radość uczestników pokazywała dobrą energię tej imprezy.
Obszerną relację z wydarzenia znajdziecie Państwo na kolejnych stronach tego wydania.
Przed nami bardzo intensywny okres – wrzesień to nie tylko początek nowego roku
szkolnego, ale również czas zebrań sołeckich, uroczystości patriotycznych, oraz wydarzeń
przygotowanych przez sołtysów, a także ostatni moment na udział w Narodowym Spisie Powszechnym.
Wraz z początkiem września dzieci wróciły do zajęć w szkołach, liczę na to, że proces nauczania nie ulegnie
zmianom z powodu pandemii. Mam nadzieję, że po wakacyjnym wypoczynku uczniowie wspierani przez
nauczycieli, chętnie wrócili do nauki. Jeszcze raz gratuluję awansu 6. nauczycielom z naszych gminnych szkół
podstawowych.
Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w spotkaniach wiejskich, dotyczących funduszy
sołeckich na 2022 rok. Dzięki tym funduszom, to Państwo macie realny wpływ na to, jakie inicjatywy obywatelskie
i przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi, będą realizowane w poszczególnych
sołectwach. Informacje o terminach spotkań przekażą Państwu sołtysi, są one również na bieżąco publikowane
na stronie internetowej urzędu i tablicach informacyjnych.
Przypominam Państwu, że tylko do końca września trwa obowiązkowy Spis Powszechny, dlatego na każdym
zebraniu wiejskim dotyczącym funduszy sołeckich będzie możliwość spisania się z pomocą rachmistrza
spisowego. Oczywiście spisać można się również w urzędzie gminy, telefonicznie pod numerem infolinii spisowej
22 279 99 99, oraz przez stronę internetową: https://spis.gov.pl/.
We wrześniu, tradycyjnie od wielu lat, przygotowujemy uroczystość religijno-patriotyczną dla uczczenia
pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, która odbędzie się 26 września
2021 roku w Starych Babicach. Już dziś serdecznie Państwa zapraszam na tę uroczystość. Zapraszam również
19 września o godz. 13:30 na uroczystość religijno-patriotyczną przy pomniku Pamięci Cywilnych Mieszkańców
Umiastowa i Topolina pomordowanych przez niemieckich najeźdźców 13 września 1939 roku.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Atrakcyjne KULTURALNE LATO dobiegło końca
W ostatni weekend sierpnia, wielkim
dwudniowym wydarzeniem zakończyło się „Kulturalne Lato 2021” w gminie
Stare Babice. Składało się ono z szeregu atrakcji, w których licznie i radośnie
uczestniczyli mieszkańcy. Organizatorami tego wakacyjnego projektu byli
Urząd Gminy Stare Babice i Dom Kultury Stare Babice.
„Kulturalne Lato 2021” rozpoczęło się
Zlot Food Trucków
26 czerwca znakomitym koncertem na
starobabickim rynku w wykonaniu Orkiestry Filhar- Ciekawe eksperymenty z suchego lodu i slime, rozbudzimonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis, a zakończyło ły wyobraźnię i doprowadziły do pojawienia się szczesię 2-dniowym wydarzeniem – Zlot Food Trucków. rych dziecięcych uśmiechów. Warkoczyki i brokatowe
W lipcu i w sierpniu odbyły się, cieszące się ogromnym tatuaże wykonywane przez zespół domu kultury, przy
zainteresowaniem całych rodzin animacje dla dzieci. wsparciu wolontariuszy, były absolutnym hitem! Budka
z lodami sfinansowana przez sołectwo Koczargi Stare zaserwowała uczestnikom przepyszne słodkości. Rewelacyjna pogoda sprzyjała zabawie i letnim aktywnościom.
Kolejne animacje zostały zorganizowane
18 sierpnia w Borzęcinie Dużym na skwerze
Chopina i, mimo niepewnej pogody i krążących wcześniej chmur, na czas animacji
wyszło słońce, a wiatr ucichł. Tego dnia profesjonalni animatorzy zorganizowali dwugodzinne aktywności ruchowe dla całych
Animacje w Koczargach Starych
rodzin. Były wielkie bańki mydlane i klockosOprócz tego, mieszkańcy mogli uczestniczyć w cyklu fera, czyli strefa wypełniona różnorodnymi klockami
„Kino na Leżakach”. Kulinarny najazd na Stare Babi- dla najmłodszych. Ponownie ogromnym powodzeniem
ce, czyli Zlot Food Trucków, uatrakcyjniły dodatkowe cieszyły się brokatowe tatuaże i warkoczyki – wakacyjwydarzenia tj. Festiwal Kolorów, kiermasz rękodzieła, ne „muszę mieć”. Z każdych animacji dzieci i ich rodzice
różnorodne warsztaty, gigantyczne dmuchańce, zlot wychodzili zadowoleni i uśmiechnięci.
pojazdów zabytkowych oraz „Teatr na Leżakach”. Tak
Kolejną atrakcją wakacyjnego sezonu 2021 było „Kino
na Leżakach”. W sobotę 17 lipca w Bliznem Jasińskiego, przy fantastycznej pogodzie, został wyświetlony

Animacje w Koczargach Starych

wyglądało w tym roku Kulturalne Lato w naszej gminie!
21 lipca na boisku szkolnym w Koczargach Starych
odbyły się animacje dla dzieci z mnóstwem atrakcji.
4
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Animacje w Borzęcinie Dużym
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„Kino na Leżakach” w Wojcieszynie

pogodę, rozmieszczone były
w hali sportowej GOSiR wraz
z całym kiermaszem rękodzieła, m.in. ceramika, grafika,
malarstwo, makrama, koralikowa biżuteria, przedmioty
i ozdoby wykonane na szydełku, uszyte oraz z tzw. papierowej wikliny. Również warsztaty tego typu rękodzieła cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na stoisku
Polskiego Stowarzyszenia Carrom dzieci, młodzież, jak
i dorośli grali w indyjski bilard, czyli carrom, a także crokinole, pstrykaną grę pochodzącą z Kanady. Z kolei przy
stoisku Gminnej Rady Seniorów można było z półki
„bookcrossingowej” wziąć książkę, a także nabyć prze-

film pt. „Niezwykła podróż Fakira, który utknął w szafie”,
a 21 sierpnia w Wojcieszynie, już przy zdecydowanie
niższej temperaturze, pod kocykami, młodzież i dorośli
widzowie obejrzeli oscarowy thriller pt. „Parasite”. Było
bardzo emocjonująco i z dreszczykiem!
Zwieńczeniem atrakcyjnego „Kulturalnego Lata” był
Food Truck Festival. Dwudniowy najazd Food Trucków
ściągnął do Zielonek-Parceli rzesze amatorów street foodu i dobrej zabawy i – jak się okazało to był strzał w dziesiątkę! Licznie
przybyli mieszkańcy gminy i okolic, mieli okazję spędzić wspólnie czas ze znajomymi. Impreza
z uwagi na deszczowy tydzień,
została przeniesiona z Polany
Dwóch Stawów na teren parkingu przed halą sportową GOSiR
Stare Babice w Zielonkach-ParceAtrakcje na hali GOSiR
li. Smakosze mieli w czym wybierać – była kuchnia meksykańska, amerykańska, azjatyc- piękne serwety i ozdoby szydełkowe, wykonane przez
ka, słynne frytki belgijskie, lody tajskie i włoskie oraz babicką seniorkę. Swój punkt informacyjny miała również firma Carebits, która oferuje specjalne urządzenia
polski browar rzemieślniczego piwa z Łodzi.
Dzieci w tym czasie mogły bezpłatnie skakać na ko- KTG monitorujące w warunkach domowych przebieg
lorowych dmuchańcach, które z uwagi na niepewną ciąży. Przy współpracy z Gminą Stare Babice firma

Festiwal Kolorów
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Warsztaty gniotkowe

wraz z wolontariuszami uwijali się jak
w ukropie, aby z tej atrakcji skorzystali
wszyscy zainteresowani. Wielu mieszkańców skorzystało też z Punktu Narodowego Spisu Powszechnego, gdzie
przy pomocy wykwalifikowanych
rachmistrzów dopełnili obowiązku spisowego.
Kulminacyjnym punktem sobotniego wydarzenia był Festiwal Kolorów.
Ta zabawa, inspirowana indyjskim świętem wiosny zwanym Holi, przyciągnęła tłumy. W ciągu 3 godzin uczestnicy
nie tylko obsypywali się kolorowymi
proszkami, ale także brali udział w konkursach i zabawach.

proponuje bezpłatne KTG dla kobiet w ciąży. Podczas
gdy dzieci szalały na dmuchańcach i uczestniczyły
w warsztatach, rodzice mogli relaksować się w strefach
chilloutowych na leżakach. Wielką atrakcją dla małych
i dużych był gigantyczny dmuchany tor przeszkód,
który zajmował całą długość hali sportowej. Sprawność

Gra w carrom

Brokatowe tatuaże

swoją testowali wszyscy, niezależnie od wieku. Były
także kolorowe warkoczyki i brokatowe tatuaże, na
które oczekiwało wielu chętnych. Zespół domu kultury

W niedzielę, 29 sierpnia, dodatkową atrakcją był Zlot
Starych Samochodów, gdzie prym wiodły „maluchy”
budzące wśród zwiedzających niemałe poruszenie
i ogromne zainteresowanie. Słychać było zdziwienie
młodzieży i opowieści starszych o wyjazdach kultowymi „maluszkami” na wakacje. Można było wsiąść do
małego fiata, włączyć ssanie, odpalić silnik i wrócić do
wspomnień sprzed ponad 30 lat!

Punkt Narodowego Spisu Powszechnego

Zlot Starych Samochodów
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„Wodewil Warszawski”

Zwieńczeniem tego pełnego atrakcji weekendu był
„Teatr na Leżakach”, który ostatecznie odbył się pod
dachem hali sportowej, a nie przed Domem Kultury, jak
wstępnie planowaliśmy. Wspaniały spektakl „Wodewil
Warszawski” w wykonaniu energetycznego Teatru Pijana Sypialnia, wypełniony był niezwykłymi piosenkami
i muzyką na żywo. Zachwycały dowcipne dialogi mówione gwarą warszawską, znakomity scenariusz łączący
w inteligentny sposób przeszłość z teraźniejszością,
a także taneczne umiejętności aktorów. Spektakl nie
tylko zachwycił, ale i poruszył blisko 150-osobową widownię, która wraz z artystami zaśpiewała i zatańczyła
na koniec fragment choreografii.
Wielkie podziękowania należą się dyrektorowi
GOSiR Stare Babice Jarosławowi Płóciennikowi za udostępnienie przestrzeni na organizację tego wydarzenia.
Dziękujemy również Panu Dariuszowi Sobczakowi –
przedstawicielowi GPK Eko-Babice, Panu Andrzejowi
Karpińskiemu – komendantowi Straży Gminnej Gminy Stare Babice i jego strażnikom, oraz pracownikom
Urzędu Gminy Stare Babice i GOSiR Stare Babice za
pomoc w realizacji wydarzenia.

Warsztaty ceramiczne

Ogromne podziękowania należą się też wolontariuszom, ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy SP im. H.
Sienkiewicza w Starych Babicach, a także tym spoza
Koła, którzy przez dwa dni wspierali nas organizacyjnie.
Jesteście wspaniali!
Kulturalne Lato 2021 zakończone, ale my już planujemy kolejne! Rezerwujcie sobie ostatni weekend
przyszłych wakacji na drugą edycję Kulinarnego Najazdu na Stare Babice. Do zobaczenia!
Tekst: DKSB; Foto: IB, PN, UGSB
Zespół wolontariuszy
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Nowe Biuro Obsługi Klienta w GPK „Eko-Babice”
Od kilku miesięcy GPK „Eko-Babice” wprowadza szereg działań mających na celu bardziej przyjazną obsługę klientów,
którzy mogą korzystać już z nowego Biura Obsługi Klienta. Ta nowa sala operacyjna to tylko jeden z elementów zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. O zmianach tych opowiedziała nam w wywiadzie Pani Monika
Jędrzejczak - zastępca kierownika Biura Obsługi Klienta Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o. o.

GB: Pani Moniko, skoro o potrzebach mieszkańców
mowa, to proszę nam przybliżyć jakie dokładnie
sprawy możemy załatwić w BOK?
MJ: W Biurze Obsługi Klienta nasi mieszkańcy mogą
uzyskać:
– warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, rozbudowy czy przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
– zaświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej (w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków).
Warto podkreślić, że przy obowiązującym ustawodawstwie jest to wystarczający dokument do uzyska-

Nowe Biuro Obsługi Klienta w GPK „Eko-Babice”

nia pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia budowy.
Z kolei wniosek o wydanie warunków technicznych
można złożyć już po uzyskaniu wspomnianego pozwolenia, mając gotowy projekt i niezbędne dane dotyczące faktycznego zapotrzebowania na wodę. Zajmujemy
się również podpisywaniem umów o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzenie ścieków, a od stycznia
tego roku wystawianiem faktur i windykacją.
GB: Wspominała Pani o nowościach? Co jeszcze się
zmieniło?
MJ: Z nowości, o których trzeba powiedzieć to przede
wszystkim:
8
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– możliwość wystawienia przez Inkasentów faktur za
wodę i ścieki na miejscu u Klienta po odczytaniu stanu wodomierza, a także płatność kartą;
– powiadomienia w formie SMS o wystawieniu faktury, czy też ewentualnych zaległościach.
Uruchomiliśmy też e-BOK, czyli Internetowe Biuro
Obsługi Klienta, które ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu. Rozwiązanie to umożliwia m.in. w prosty i wygodny sposób kontrolowanie należności za
usługi dostawy wody lub odprowadzania ścieków. Nie
bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Kończymy z drukowaniem nadmiernych ilości papieru.
Dokładamy więc małą cegiełkę by chronić nasze lasy
przed ich wycinką.
W najbliższym czasie dla
klientów posiadających konto w e-BOK i usługę e-faktura uruchomimy możliwość
płatności on-line. Dlatego już
teraz zachęcam Państwa do
wyrażania zgód na przesyłanie
faktur drogą elektroniczną oraz
korzystania z e-BOK. Wszelkie
informacje można znaleźć na
stronie https://www.ebok.
eko-babice.pl
GB: Jakie zatem możliwości
daje nam e-BOK?
MJ: E-BOK daje możliwości
korzystania z 3 profili: podstawowy umożliwia wyłącznie
wgląd i wydruk wystawionych dokumentów, kolejny
profil rozszerzony jest o możliwość podania rzeczywistego stanu licznika w wybranym przez siebie czasie.
Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników stwarzamy możliwość automatycznego utworzenia faktury,
a następnie wydrukowania obrazu tego dokumentu.
GB: Z jakimi pytaniami najczęściej zwracają się do
Państwa mieszkańcy?
MJ: Najwięcej pytań dotyczy aktualnego salda klienta. Są to dane wrażliwe z punktu widzenia ochrony
danych osobowych, dlatego mogą być one udzielane
wyłącznie osobom, które zawarły z nami umowę lub

GMINA URZĄD TEREN

dostarczą poświadczone notarialnie pełnomocnictwo.
Inną dogodną formą umożliwiającą sprawdzenie bieżącego stanu należności jest właśnie wspomniany e-BOK.

w tych godzinach są często nieosiągalne, dlatego ze
względu na poprawność danych istotne jest podanie
stanu licznika. Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 722 90 08, na stronie www.ekoGB: Jakie błędy najczęściej zdarzają się Klientom -babice.pl w zakładce „Podaj stan wodomierza”, a takprzy składaniu wniosków?
że przesyłając na adres e-mail: odczyty@eko-babice.
MJ: Bardzo często zdarza się, że złożone wnioski wy- pl lub wysyłając na numer 605 630 070 zdjęcie wodomagają uzupełnienia, gdyż nie zawierają kluczowych mierza z widocznym jego stanem i numerem, podając
nr ID lub imię, nazwisko oraz adres
przyłącza. W najbliższym czasie
GPK „Eko – Babice” planuje zakup
nakładek na wodomierze umożlwiających zdalny odczyt i automatyczne przesyłanie danych, lecz
do tego czasu prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i regularne
podawanie stanów wodomierza.
Pamiętajmy też o terminowym
płaceniu faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
W ostatnim czasie zaktualizowaliśmy procedurę windykacyjną
i regularnie przekazujemy sprawy
do sądu, wysyłamy wezwania do
zapłaty, wpisujemy do KRD a takWejście do Biura Obsługi Klienta w GPK „Eko-Babice”
że odcinamy dostawę wody. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnych
z punktu widzenia prawa danych takich jak: data czy nieprzyjemności w przyszłości zachęcamy Państwa do
podpis wnioskodawcy. Najlepiej, aby był to czytelny terminowego regulowania zobowiązań.
Od niedawna mieszkańcy naszej gminy mogą dokonywać
podpis. Kolejnym problemem jest brak załączników. Niestety wszystkie powyższe braki powodują konieczność płatności bez dodatkowych kosztów związanych z prowizją
wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia materiałów za dostarczoną wodę lub odprowadzane ścieki w Warszawskim Banku Spółdzielczym, oddział w Starych Babicach. Prooraz wstrzymania procedury do czasu ich dostarczenia.
GB: O czym powinniśmy pamiętać jako mieszkańcy?
MJ: Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość,
która obsługiwana była przez nasze przedsiębiorstwo,
należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości. W tym celu należy złożyć wypełniony
wniosek o zawarcie umowy i przedstawić: tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości oraz protokół zdawczo-odbiorczy. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy
następuje zmiana właściciela i nie dokonano wypowiedzenia umowy przez zbywającego nieruchomość
oraz nie zgłosił się do zawarcia umowy nowy nabywca
nieruchomości, w dalszym ciągu obowiązuje umowa
zawarta ze zbywającym nieruchomość. Do chwili dokonania formalności przez obie strony obciążany jest
dotychczasowy Odbiorca.
Kolejną sprawą jest regularne podawanie stanu wodomierza. Odczyty wodomierzy są zbierane przez
inkasentów w godzinach 8:00–16:00. Osoby pracujące

wadzimy również rozmowy z innymi placówkami, w których
będzie można dokonywać płatności bez prowizji. O efektach negocjacji już wkrótce Państwa poinformujemy.

GB: Za nami półmetek 2021 roku. Jaki to był czas dla
„Eko-Babic”?
MJ: To był czas niezwykle intensywnej pracy BOK. Do
sierpnia 2021 r. wydaliśmy ponad 260 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, oraz blisko 300 warunków technicznych przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej. Podpisaliśmy ponad 320 umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
GB: Pani Moniko, dziękuję bardzo za poświęcony
czas i życzę Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu “Eko-Babice” dalszych sukcesów w realizacji
nowych projektów i rozwiązań technologicznych
przyjaznych środowisku naturalnemu.
Rozmawiał: AS / Foto: IB
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Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem
funduszu sołeckiego na rok 2022. Do 30 września sołectwa powinny złożyć formalne wnioski, aby móc
wykorzystać przeznaczone dla nich środki finansowe.
Już od początku września sołtysi zwołują zebrania
sołeckie, warto więc zapoznać się z charakterystyką wydatkowania funduszu i zgłosić swój wniosek.
Zachęcamy Państwa do aktywnego
Liczba mieszkańców
Wysokość środków
udziału w tych spotkaniach. Głos
sołectwa
przypadających na sołectwo
każdego ma znaczenie, a podjęte
654
65 467,55 zł
decyzje wpłyną na realizację przed1095
76 659,90 zł
sięwzięć, służących poprawie życia
903
76 659,90 zł
mieszkańców.

FUNDUSZE
SOŁECKIE
2022 rok
Nazwa sołectwa
Babice Nowe
Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Janów
Klaudyn
Koczargi Nowe-Bugaj (ul. Bugaj,
Czarnego Bzu, Różana, Wiosenna)
Koczargi Nowe
Koczargi Stare
Kwirynów
Latchorzew
Lipków
Lubiczów
Mariew, Buda
Stanisławów
Stare Babice
Topolin
Wierzbin
Wojcieszyn
Zalesie
Zielonki-Parcela
Zielonki-Wieś
Razem

1409
482
459
1673

76 659,90 zł
52 282,05 zł
50 518,87 zł
76 659,90 zł

135

25 681,07 zł

407
1103
1132
1489
1223
98
366
151
2667
283
480
806
174
786
790
18 765

46 532,56 zł
76 659,90 zł
76 659,90 zł
76 659,90 zł
76 659,90 zł
22 844,65 zł
43 389,50 zł
26 907,62 zł
76 659,90 zł
37 026,73 zł
52 128,73 zł
76 659,90 zł
28 670,80 zł
75 586,66 zł
75 893,30 zł
1 369 529,00zł

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
FUNDUSZ SOŁECKI?
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
• są zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie życia mieszkańców,
•
są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.
Zapraszamy do zapoznania się
z informacjami i dokumentami dotyczącymi funduszu sołeckiego na rok
2022. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik Biura
Obsługi Rady Gminy: Anna Błażejewska, tel. 22 730 80 28, a.blazejewska@stare-babice.pl

Tab. 1. Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2022 dla poszczególnych sołectw

Data

Osoby odpowiedzialne

Opis działań

Do 30 IX

Sołtys, rada sołecka (albo
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa)

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku wójtowi. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania
środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek
sołtysa. /art. 27 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747)

Do 31 XII

Rada Gminy, Wójt

Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach
funduszu sołeckiego.

Do końca
następnego roku

Wójt, sołtys i rada sołecka

Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

Tab. 2. Ramowy harmonogram przyjęcia funduszu sołeckiego

10
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Nowa nawierzchnia boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym

Nowe dotacje dla Gminy Stare Babice
Kolejne projekty oczekujące na ocenę uzyskały decyzję o udzieleniu wsparcia na ich realizację ze środków
zewnętrznych. Są to: „Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej
w Borzęcinie Dużym” oraz „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Stare Babice w 2021 r.”
Zadanie polegające na wymianie nawierzchni boiska
w Borzęcinie Dużym współfinansowane jest przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 150 000,00 zł.

Dotacja na usunięcie i unieszkodliwienie niebezpiecznych dla zdrowia materiałów zawierających
azbest pochodzi natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 9 070,00 zł.

Gmina Stare Babice została również zakwalifikowana
do udziału w projekcie pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup
niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.
W ramach Projektu zgłoszone przez gminy szkoły
otrzymają sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery
stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory
multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D,
oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego)
oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy. Do udziału w projekcie zgłoszona została Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla
rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Tekst: MW – Referat Funduszy Zewnętrznych
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Fundacja Nasze Szczęścia i jej sposoby na jesienną chandrę
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, od
września ze swoimi projektami wraca Fundacja Nasze
Szczęścia, dobrze znana mieszkańcom gminy Stare Babice m.in. z działań w ramach gminnego Klubu Mam.
W czerwcu br. Fundacja świętowała swoje piąte urodziny, jednak ostatnie miesiące były dla jej twórczyń
i działaczek dosyć trudne ze względu na ograniczenia
wynikające z braku możliwości organizowania spotkań
stacjonarnych dla lokalnej społeczności. Wszak integracja, kontakt z drugim człowiekiem i zapobieganie izolacji – to od początku istnienia Fundacji jej naczelne hasła.
Mimo ograniczeń założycielki Fundacji Anna Warzycha-Druzd, Katarzyna Olędzka i Karina Grygielska wracają
z niegasnącą energią, proponując mamom z gminy jesienne wyjścia z domu w ramach projektów dofinansowanych z budżetu gminy Stare Babice.
Nieprzerwanie od 2016 r. szlagierowym projektem Fundacji jest „Babicki Klub dla Rodzin”, w ramach którego
rodziny z małymi dziećmi mogły spotkać się ze sobą
i w miarę swoich potrzeb korzystać z warsztatów, spotkań
i wydarzeń kulturalnych. Coroczny projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć, których odbiorcami
są mamy z małymi dziećmi zamieszkujące Gminę Stare
Babice. Uważamy, że wczesne dzieciństwo to kluczowy
okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od
kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Dlatego właśnie,
wychodząc z założenia, że warto inwestować we wczesną
profilaktykę i wsparcie środowiskowe, oferujemy zajęcia
dla mam z małymi dziećmi, a w tym sezonie przede
wszystkim będą to „Konwersacje z językiem angielskim”
prowadzone przez charyzmatyczną lektorkę Anię Bekier.
Zapraszamy wszystkie mamy, które pragną rozwijać umiejętności językowe, a przy okazji poznać inne mamy, z którymi po angielsku można porozmawiać na różne tematy.
Nie jest tajemnicą, że w naszych działaniach dużo uwagi zawsze poświęcamy mamom – wszak same jesteśmy
mamami i doskonale znamy trudy macierzyństwa. Bycie
mamą to jedna z najpiękniejszych, ale także najtrudniejszych ról życiowych, dlatego całkiem naturalne jest to,
że czasami każda z nas potrzebuje wsparcia i pomocy
– szczególnie w tym trudnym czasie pandemicznym.
W dotkniętych pandemią wszystkich sferach życia mocno ucierpieliśmy. Dlatego w ramach projektu „Jestem
mamą” Fundacja Nasze Szczęścia proponuje kolejny już
sezon wsparcia dla mam zamieszkujących Gminę Stare
Babice w postaci udziału w:
• grupie wsparcia dla mam niemowląt „Urodziłam życie” – zapraszamy mamy z maluszkami od urodzenia
do 8 m.ż. – grupę poprowadzi Anna Warzycha-Druzd
trenerka i Zofia Gnyp psycholog,

• grupie wsparcia dla mam wieczorową porą „Mamy siebie” – prowadzą dwie trenerki Anna Warzycha-Druzd
i Karina Grygielska.
Wszyscy mamy nadzieję, że mimo trudnych okoliczności, uda się zorganizować stacjonarne cykle zajęć. Dzięki
współpracy Fundacji z Domem Kultury Stare Babice spotkania te będą się odbywać (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) raz w tygodniu w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. Harmonogram zostanie
zamieszczony we wrześniu na FB Fundacji oraz na stronie
internetowej. Więcej informacji: zapisy@naszeszczescia.pl
Po raz kolejny w ramach projektu jesienią będzie można wziąć także udział w projekcie „Mama wraca do pracy”. Będą to bezpłatne, bo dofinansowane przez Gminę, spotkania dla mam, które postanowiły poszukać dla
siebie nowego miejsca pracy. W czasie indywidualnych
konsultacji online z doradcą zawodowym i coachem
mama będzie miała możliwość:
• określić, w którym miejscu na swojej zawodowej osi
obecnie się znajduje i czego potrzebujesz, aby ruszyć
z miejsca;
• przyjrzeć się atutom, temu co mama ma do zaoferowania potencjalnemu pracodawcy i ubrać je w odpowiednią formę, tworząc swoje CV oraz LM;
• dowiedzieć się jak i gdzie najskuteczniej szukać pracy;
•
poznać najważniejsze zasady dotyczące spotkania
z potencjalnym pracodawcą;
• odpowiedzieć na najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące pytania, jakie możesz usłyszeć w trakcie rozmowy
rekrutacyjnej.
Program obejmuje trzy rozmowy (telefoniczne/zoom/
MS Teams/Messenger) oraz mailowe konsultacje przy
tworzeniu oferty pracy. Chętne mamy prosimy o zgłoszenia na adres: warsztaty@naszeszczescia.pl. Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Oprócz opisanych jesiennych projektów Fundacja nieustająco prowadzi zajęcia w ramach gminnej Szkoły Rodzenia (online), na które również serdecznie zapraszamy.
My to mamy!
Tekst: Fundacja Nasze Szczęścia
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Rekordowe warsztaty jogi na Polanie Lipków
Już ponad 300 osób wzięło udział w 5. edycji warsztatów jogi na Polanie Lipków, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00. Na jednych z wakacyjnych zajęć odnotowaliśmy prawdziwy rekord, kiedy
jednocześnie ćwiczyło około 70 osób. Projekt, który realizuje Fundacja Aktywni Dłużej we współpracy
z Gminą Stare Babice i Szkołą Jogi Halasana potrwa do końca września. Patronem honorowym wydarzenia
jest Kampinoski Park Narodowy.

W zajęciach uczestniczy także grupa seniorów naszej gminy, która
w ciągu minionego roku aktywnie ćwiczyła online wspólnie z trenerami
Fundacji Aktywni Dłużej.
– Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom Starych Babic i miejscowości sąsiednich za tak liczny udział w projekcie. Wspólnie udowodniliśmy, że potrafimy walczyć o swoje zdrowie zarówno fizyczne
jak i psychiczne – także w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii
– podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
– To super sprawa. Bezpłatne zajęcia w plenerze Kampinoskiego Parku Narodowego prowadzone przez fachowców. To dla mnie czas na
relaks, odpoczynek, zapomnienie, przeżywanie i odczuwanie siebie.
Ćwicząc z grupą czuję ogromną satysfakcje, radość i cieszę się, że mogę
zrobić coś, co mnie relaksuje, uspokaja i daje dużo energii – podkreśla
Pani Zofia Okulicz, która regularnie uczestniczy w zajęciach na polanie.
Joga na Polanie – Facebook integruje naszą społeczność
Naszej wspólnej aktywności ruchowej na polanie w Lipkowie, towarzyszyły także liczne spotkania w przestrzeni wirtualnej. Na Facebooku
powstała specjalna grupa, której celem była jeszcze większa integracja
lokalnej społeczności, a także wspólna wymiana informacji. W tym momencie grupa liczy już ponad 150 członków.
– Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do tej grupy
i współtworzenia społeczności miłośników ruchu na świeżym powietrzu. Będziemy tam zamieszczać aktualne informacje dotyczące projektu – dodaje Małgorzata Baranowska.
GRAFIK ZAJĘĆ NA WRZESIEŃ:
Wszystkie spotkania odbywają się w niedziele o godz. 10:00
12, 19, 26 września
Tekst/foto: Zbigniew Baranowski – Aktywni Dłużej
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BIBLIOTEKA

Garść bibliotecznych informacji z końcem wakacji
Książki wprawiają w dobry humor, pozwalają podróżować, poznawać inne kultury, czy zgłębiać ciekawostki
ze świata nauki. Dzięki książkom możemy zdobyć wiedzę, czy posmakować wspomnień.
Na podstawie wyborów naszych Czytelników, w okresie styczeń – lipiec 2021 r., prezentujemy 10 najpoczytniejszych autorów w kategoriach dla dorosłych
oraz dla dzieci i młodzieży. Literatura dla dorosłych:
Krystyna Mirek, Remigiusz Mróz, Joanna Jax, Karolina Wilczyńska, Anna Karpińska, Magdalena Majcher,
Agata Przybyłek, Charlotte Link, Danielle Steel, Edyta Świętek. Literatura dla dzieci i młodzieży: Martin
Widmark, Rafał Kosik, Marcin Mortka, Brandon Mull,
Alfred Szklarski, Jorn Lier Horst, Agnieszka Stelmaszyk, Andrzej Maleszka, Lincoln Peirce, Jeff Kinney.
Wśród 10 najchętniej wypożyczanych książek
przez naszych czytelników znalazły się pozycje: „Czas
grzechu. Gdańsk 1916–1939”, Anna Sakowicz; „Franka
w obcym domu”, Wioletta Sawicka; „Kiedy jak nie
dziś”, Paulina Wiśniewska; „Oleńka. Panienka z Białego
Dworu”, Wioletta Sawicka; „W blasku słońca”, Magdalena Kordel; „Córka fałszerza. Tom 1”, Joanna Jax;

„Aksamitka”, Grażyna Jeromin-Gałuszka; „Czas białych
nocy”, Maria Paszyńska; „Czas zmian”, Wiktoria Gische;
„Czwarta powieść. Tom 2”, Agnieszka Janiszewska.
Z ogromną przyjemnością prezentujemy jesiennozimowy repertuar Robótek Zręcznych dla dorosłych
w babickiej bibliotece. W ramach relaksujących zajęć
proponujemy 4 spotkania, które pozwolą miło spędzić wolny czas. Na wszystkie spotkania obowiązują
zapisy. Zapisać się będzie można telefonicznie pod
numerem 22 722 92 77 lub osobiście w bibliotece
począwszy od każdego 1-go dnia miesiąca, na warsztaty w danym miesiącu. Liczba miejsc ograniczona.
Uczestnicy przed każdymi warsztatami będą informowani, jakie materiały zapewnia biblioteka, a jakie
należy zabrać ze sobą. Przypominamy, iż zajęcia orgaznizowane przez babicką bibliotekę są bezpłatne.
Tekst: Urszula Hoczyk,
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Awans zawodowy nauczycieli
31 sierpnia w Urzędzie Gminy Stare Babice Wójt Gminy Sławomir Sumka uroczyście wręczył akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego 6 nauczycielom z terenu gminy.

Awans zawodowy otrzymali: Katarzyna Ćwik z Przedszkola w Starych Babicach, Anna Dąbrowska, Dorota
Dunder i Szymon Włoczewski ze Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach, Katarzyna Drzażdzyńska ze Szkoły
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Podstawowej w Zielonkach-Parceli, oraz Joanna Brunowska ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst/foto: UGSB
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Pielęgnacja pomników przyrody w gminie Stare Babice
Na terenie naszej gminy znajdują się 23 pomniki przyrody, ustanowione przez Wojewodę Mazowieckiego.
W bieżącym roku, w okresie od maja do lipca, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice
przeprowadził pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie miejscowości Lipków i Buda.
Pielęgnacji poddano drzewa ze
względu na ich lokalizację i stan
zdrowotny:
– Jesion wyniosły, o obwodzie
pnia wynoszącym 346 cm, zlokalizowany jest w miejscowości Buda
przy często uczęszczanej drodze.
Przed wykonaniem pielęgnacji sporządzona została ekspertyza dendrologiczna wykazująca poziom
zagrożenia. Ryzyko zostało ocenione na niskie, ale niezbędne było
zatrudnienie firmy zajmującej się
chirurgią i leczeniem drzew, która
przeprowadziła zabiegi w koronie,
w celu zabezpieczenia jego statyki.
– Aleja lip drobnolistnych w ilości
11 sztuk to pomnik wieloobiektowy
występujący na terenie parafialnym
przy kościele św. Rocha w Lipkowie.
Obwód najmniejszego drzewa wynosi 192 cm, a największego – 292
cm. Drzewa poddano pielęgnacji
z racji ryzyka względem osób przebywających na terenie parafialnym.
Prace w koronach zostały przeprowadzone przy pomocy podnośnika
– wykonano cięcia sanitarne, korygujące oraz prześwietlające koronę.
Dwie firmy posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie
wykonały prace pielęgnacyjne
obejmujące m.in. usunięcie posuszu, usunięcie niebezpiecznych
fragmentów konarów oraz uformowanie korony drzew. Prace zostały
przeprowadzone zgodnie z współczesną sztuką ogrodniczą i wiedzą
dendrologiczną, mając na uwadze
zachowanie statyki i pokroju właściwego dla gatunku drzewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i uzgodnieniami w trakcie
realizacji prac.
Tekst/foto: JHB UGSB
Nr 8 (300) wrzesień 2021
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Zbiórka na schronisko dla zwierząt zakończona
W lipcu Urząd Gminy Stare Babice przeprowadził zbiórkę artykułów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach. Artykuły były zbierane przez 3 tygodnie a akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dzięki Państwa hojności i zrozumieniu potrzeb czworonogów udało się zgromadzić miedzy innymi:
– 100 opakowań mokrej karmy, co daje ponad 100 kg!,
– 16 opakowań suchej karmy,
– 75 szt. tekstyliów (kołdry, koce, dywaniki, poszewki,
narzuty),
– 73 szt. akcesoriów (zabawki, smycze, miski),
– 9 opakowań mat higienicznych.

Wszystkie artykuły zostały
przekazane 5 sierpnia do schroniska w Skierniewicach. Dary
od razu posortowano i ustawiono w wydzielonych magazynach. Z największym psim
entuzjazmem spotkały się puszki z mokrą karmą, ale uwadze nie
uszyły również nowe zabawki
i ciepłe koce. Szczęśliwe psiaki
długo nie zapomną Państwa bezinteresownej troski.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w zbiórkę. Cieszymy się, że
los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest Państwu obojętny.
W imieniu wszystkich psiaków przebywających
w schronisku w Skierniewicach DZIĘKUJEMY!
Tekst/foto: JP UGSB

Zaadoptuj psa ze schroniska
Zastanawiasz się nad przyjęciem do swojego domu psa? Nie kupuj
– adoptuj. Każdy pies potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i przynależności, więc jeśli otoczysz go miłością – odpłaci Ci tym samym.
Schronisko to miejsce, do którego trafiają bezdomne albo niechciane zwierzęta. Z założenia schronisko
powinno być rozwiązaniem tymczasowym, miejscem,
gdzie zwierzę przebywa zaledwie krótki czas. Niestety często przebywają one w przytułku po kilka lat,
a nierzadko nawet całe życie.
Decydując się na adopcję psa ze schroniska, dajesz mu drugą szansę i pozwalasz na skrócenie kolejki
oczekujących na rodziny zwierzaków.
W galerii obok prezentujemy Państwu psy pochodzące
z terenu gminy Stare Babice, a przebywające i oczekujące na adopcję w Schronisku dla Bezdomnych Psów
w Skierniewicach przy ulicy Pamiętnej 16.
Przed adopcją w pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie jakiego psiaka poszukujemy:
22
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dużego, małego,
spokojnego, energicznego, młodego czy
może starszego? Dodatkowo zalecany jest spacer zapoznawczy aby lepiej poznać psa i oswoić się z nim.
Pracownik schroniska udzieli odpowiedzi na takie pytania jak okoliczności w jakich pies trafił do schroniska, jaki jest jego stan zdrowia, jaki ma stosunek do
ludzi, dzieci, innych psów. Psy wydawane są do adopcji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00
oraz w soboty i niedziele 8:00–10:00.
Jeśli któryś z psów skradł Państwa serce zapraszamy do
kontaktu ze schroniskiem pod numerem 606 119 137.
Tekst: KB UGSB
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Kącik adopcyjny
Matrix to psi dziadek w wieku około
14 lat w typie rasy owczarek niemiecki. Do schroniska trafił po wypadku, konieczny był zabieg amputacji
główki kości udowej prawej. Matrix
czuje się dobrze, nie ma problemów
z chodzeniem – bardzo ładnie chodzi na smyczy, uwielbia
spacery. To tolerancyjny pies wobec innych samców oraz
suczek. Kocha ludzi i kocha rozdawać im buziaki. Do pełni
szczęścia brakuje mu tylko ciepłego domu.
Szafran to rudo-biały psiak w wieku 10 lat, wielkością sięgający mniej
więcej do kolana. W pierwszej
chwili jest nieufny wobec ludzi ale
po bliższym poznaniu łasi się i prosi o głaskanie. Dogaduje się z psami
i suczkami. W czasie wizyty w schronisku psiak sprawiał
wrażenie, że należy do psów aktywnych.
Czesio zwany też Teodorem to
piękny pies o beżowym umaszczeniu w wieku ok. 7 lat. Wysoki,
silny, z zakręconym ogonem, który
jest jego znakiem rozpoznawczym.
Czesio ładnie chodzi na smyczy
podczas spacerów, jednak gdy widzi innego samca wyrywa się i potrzeba dużo siły aby go utrzymać. Potrzebuje
on aktywnej rodziny, która każdą wolną chwilę poświęci
psu na długie spacery, bieganie itp. Psiak będzie idealny
dla osób nie lubiących spędzać wolnego czasu na kanapie.
Markiza to psina w wieku około
4 lat, w rozmiarze „s”. Sunia jest bardzo grzeczna i cicha, trochę nieśmiała w stosunku do człowieka. Markiza
potrzebuje dużo miłości i ciepła
oraz wyrozumiałości a z pewnością
odwdzięczy się psim przywiązaniem i oddaniem.
Baster jest psem średniej wielkości
w wieku 7 lat o umaszczeniu czarno-brązowym. Na smyczy radzi sobie
wyśmienicie. Uwielbia spacery co
potwierdza stale merdający ogon.
Psiak nie ma problemu z akceptacją
suczek, wobec samców jest mniej tolerancyjny. Baster to
przyjaciel na dobre i na złe, docenia każdą poświęconą
mu chwilę nawet jeśli jest to krótka zabawa.

Norton to ok. 9-letni psiak o mocnej budowie. Norton umie podawać
łapkę, uwielbia bawić się zabawkami, szarpakami, biega za patykami.
Początkowo nie chciał dać się namówić na spacer na smyczy. Po kliku
próbach udało się i jak widać spodobało mu się to na tyle,
że z niecierpliwością czeka w boksie na tę część dnia kiedy może wyjść poza mury schroniska. Norton potrzebuje ciszy i spokoju, ujadające zewsząd psiaki w schronisku
nieco go przytłaczają.
Tosiek to 7 letni pies w typie rasy tosa-inu. Musiał przeżyć traumę, gdyż
ma uraz do mężczyzn, ale nie aż taki
żeby się panicznie bać. Świetnie radzi sobie na smyczy, zna komendy,
jest bardzo czysty i uwielbia czystość, źle się czuje w brudnych pomieszczeniach. Jeśli
trafi na moment do jakiegoś gorszego pomieszczenia, to
siedzi w kącie i czeka na porządki. Swoje potrzeby zawsze sygnalizuje. Do innych psów nie przejawia agresji
choć te mniejsze niezbyt lubi. Jest psem bardzo ciekawskim – wszystko musi sprawdzić i wszędzie wpycha swój
spory nosek.
Muki to dorosły samiec w wieku
ok. 6 lat. To niezwykle majestatyczny psiak, który już od początku
swojego życia musiał zmagać się
z przeciwnościami losu. Jest przyjazny, otwarty i niesamowicie spragniony ludzkiej uwagi. Muki ładnie radzi sobie na smyczy,
uwielbia spacery. Teraz nadszedł już czas na nowy, lepszy
etap w jego życiu – adopcję. Szukamy dla niego nowego,
odpowiedzialnego, kochającego domu! Domu aktywnego, potrafiącego zorganizować psu czas, a przede wszystkim gotowego do pracy ze zwierzakiem. Pies dogaduje
się zarówno z psami jak i suczkami.
Ismena to sunia w wieku ok. 7-8
lat. Ta psina zdecydowanie zapada
w pamięć. Jest sporym, dostojnym
i z całą pewnością niezwykle pięknym psiakiem. W stosunku do ludzi
Ismena jest przyjazna i kontaktowa.
To fajna, ciepła, bardzo przyjazna w stosunku do człowieka suczka. Lubi dzieci. Ceni sobie ludzką uwagę i zainteresowanie, choć nie jest zbyt nachalna. Szukamy dla
niej cudownych ludzi, którzy otworzą dla niej swoje serca
i już nigdy nie zawiodą!
Tekst/foto: JHB UGSB
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Wspólne działania łączą społeczność

„Cóż więcej chcesz, od swego czasu na ziemi” Hafez , XIII wiek

Czy chciałbyś zaangażować się i zrobić coś wspólnie dla siebie i innych? Masz ochotę działać, wyjść
z domu, poznać innych mieszkańców gminy i razem
stworzyć coś interesującego i pożytecznego dla całej społeczności? Czas na spotkanie, burzę mózgów
i wspólne działania.
Jako radny sołectwa Zielonki Wieś, zapraszam mieszkańców gminy Stare Babice, zainteresowanych tworzeniem więzi opartej na współpracy i zaufaniu, na
spotkanie, które odbędzie się w Domu Kultury Stare
Babice, w środę 29 września br. o godz. 19:00. Wspólnie
możemy zrobić coś, z czego pożytek będzie miała cała
nasza okolica.
NA CZYM SIĘ WZORUJEMY?
Inicjalnym wzorem jest dla mnie norweski „dugnad”
– jest to rodzaj prac wolontaryjnych, w których udział
biorą wszyscy Norwegowie. W zależności w jakich
jednostkach i grupach uczestniczą, do takich działań
przystępują. Na przykład, rodzice, których dzieci grają
w piłkę w lokalnym klubie sportowym, raz w tygodniu
spotykają się żeby przygotować szatnie, napompować piłki i namalować linie na boisku czy skosić trawę.
W ten sposób, nie tylko robią coś ważnego dla wspólnoty, ale także mają okazję na wspólną integrację, poznanie innych rodziców, podzielenie się poglądami czy
wiedzą i doświadczeniem. W ramach „dugnad” dzieje
się niemal wszystko, i to na każdym poziomie – od
wioski po parlament. Wywodzi się to z tradycji, gdzie
mieszkańcy mogli polegać głównie na sobie nawzajem.
A zaowocowało to pewnego rodzaju etyką postępowania, poszanowaniem dla dobra wspólnego i wysoką
dbałością o dzieloną przestrzeń czy obiekty.
W Polsce przez stulecia istniała podobna tradycja,
nazywana „tłoką”. Niestety, za czasów Polski Ludowej
została ona stłamszona, w dużej mierze poprzez narzucony tryb prac społecznych, wymiętych ze wszelkich
wyższych celów i wartości – czyn społeczny. W systemie „tłoki”, sąsiedzi pomagali sobie nawzajem przy
czynnościach wymagających zaangażowania większej
ilości rąk do pracy, jak np. zbudowanie stodoły, posadzenie roślin na miejskim skwerze, przeprowadzka.
Zwyczaj ten przetrwał na polskiej wsi do początku XX
wieku, jako szeroko rozumiana pomoc sąsiedzka – jednak później słuch po niej zaginął na lata.
Aktualnie w wielu miejscach w Polsce duch wspólnotowy zaczyna się odradzać – mieszkańcy tworzą wspólnie artystyczne reprezentacje ich sąsiedztw, sołectw,
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wiosek czy ulic miast. Zbierają się w grupy zakupowe,
kooperatywy, opiekują się na zmianę dziećmi. Generują
własną identyfikację wizualną, taką jak logo czy herb. Organizują wspólne wycieczki, festiwale i warsztaty. Uczą
się od siebie potrzebnych umiejętności, zdobywają ciekawą wiedzę i wymieniają znajomościami.
Jestem przekonany, że w naszej babickiej społeczności drzemie nieskończony potencjał zasobów, wiedzy,
empatii, intuicji i doświadczenia z którego wszyscy
możemy dać wiele korzyści dla naszej wspólnoty. Stąd
też pomysł na zorganizowanie Społecznej Burzy Mózgów – spotkania prowadzonego w systemie aktywnej
moderacji i poszanowania, podczas którego – dbając
o relacje i komunikację – poszukamy projektu leżącego w naszym zasięgu. Czegoś, co możemy zrobić jako
wspólnota sąsiedzka.
Przyjdź, jeśli jesteś mieszkańcem gminy Stare Babice,
który chce działać – wymyślać, budować, naprawiać
i wymieniać się, przedstawicielem stowarzyszeń lub
fundacji, samorządowcem, sołtysem, aktywistą reprezentującym seniorów lub juniorów. Albo po prostu
masz ochotę na wspólną kawę i ciasto.
Kiedy? środa, 29 września 2021 r., godz. 19:00
Gdzie? Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2a,
Zielonki-Parcela, pracownia kreatywna, I piętro
W trakcie spotkania postaramy się osiągnąć konsensus w drodze procesu. Chciałbym pokazać możliwości
demokracji bezpośredniej, aktywnej moderacji rozmowy i poszanowania dla opinii, zdania i wiedzy wszystkich uczestników. Zapraszam do kontaktu!
Jakub Łyszkowski – radny sołectwa Zielonki Wieś,
działacz Stowarzyszenia Kooperatywa Dobrze, koalicji
Żywa Ziemia, wolontariusz Kampinoskiego Parku Narodowego; tel. 502 609 869; e-mail: lyszkowskijakub@gmail.com
Tekst: JŁ / Foto: Adobe Stock
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Przyrodniczy klejnot
po sąsiedzku
Kampinoski Park Narodowy to perełka przyrodnicza
Mazowsza. Położony na styku ze stolicą Polski i mniejszymi gminami jest ewenementem na skalę światową.
Prastara Puszcza Kampinoska objęta została najwyższą formą ochrony ponad sześćdziesiąt lat temu dzięki
staraniom małżeństwa przyrodników Jadwigi i Romana
Kobendzów. Położona jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy
północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada
na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj.
łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha.
W parku występuje 66 gatunków drzew, z których głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Kampinoski Park
Narodowy jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu
polskiego. Szacuje się, że może tutaj występować połowa, czyli ok. 16,5 tysiąca rodzimych gatunków zwierząt. Ich
najliczniejszą grupę stanowią bezkręgowce, wśród których jest aż 31 gatunków komarów. Puszcza jest miejscem
występowania wszystkich 13 nizinnych gatunków płazów
oraz 6 gatunków gadów. Na terenie parku i strefy ochronnej gnieździ się ponad 150 gatunków ptaków.
O Kampinoskim Parku Narodowym można czytać i słuchać… tymczasem okazuje się, że odwiedzany systematycznie przez ludzi, którzy pragną pooddychać świeżym
powietrzem narażony zostaje także na negatywne skutki
licznych spacerów. Dodatkowo, pandemia trwająca od

ponad roku wpłynęła na ilość turystów. Średnio ich liczba
wzrosła o 30 proc. w stosunku do lat poprzednich. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przez
park przeszło około 1 mln 300 tys. osób. Niestety, wielu
turystów, pomimo iż chętnie korzysta z dobrodziejstw
przyrody, nie dba o nią zupełnie. Często na terenie parku znajdujemy śmieci i pozostałości po prowiancie –
opakowania, puszki, butelki, które nie tylko wyglądają
nieestetycznie, ale stanowią też śmiertelną pułapkę dla
wielu gatunków bytujących w Kampinoskim Parku Narodowym. Ponadto, rozkład niektórych „śmieci” trwa latami, a mikrocząstki wnikają do gleby, przez co dodatkowo
zanieczyszczają środowisko. Zdarza się – i to w ostatnim
czasie coraz częściej – że w Puszczy zostawiane są także
śmieci w workach, które zostają tu celowo przywiezione.
Tu prośba do Czytelników, którzy napotkają takie „pozostałości” po odwiedzających, o przesłanie informacji
wraz ze zdjęciem i najlepiej z opisem współrzędnych tak
abyśmy mogli jak najszybciej zareagować na adres: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
Korzystając z dobrodziejstw KPN warto pamiętać, że
jesteśmy tu tylko gośćmi, którzy powinni zastosować się
do obowiązujących zasad: poruszamy się jedynie po wyznaczonych szlakach i nie wynosimy z Puszczy tego, co
do nas nie należy. To tylko niektóre z zasad, które warto
sobie co jakiś czas przypomnieć. W kolejnych spotkaniach na łamach „Gazety Babickiej” postaramy się odpowiedzieć na pytania, które nurtują Czytelników i dotyczą
bezpośredniego sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego.
Tekst: MK KPN
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Wyjątkowa audycja o Radiostacji
Babice w Radiowej Jedynce
5 sierpnia br. o godzinie 19.30 w audycji „Eureka” w Radiowej Jedynce usłyszeliśmy wywiad z Wójtem Gminy
Stare Babice Sławomirem Sumką, Jarosławem Chrapkiem – archeologiem, specjalistą ds. historycznych Domu
Kultury Stare Babice oraz Sebastianem Orda-Sztarkiem – wiceprezesem Stowarzyszenia Park Kulturowy –
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Audycję poprowadził znany i lubiany, od lat związany z Polskim Radiem, redaktor Krzysztof Michalski.
Tematem spotkania były obchody 100-lecia Radiostacji
Babice i jej znaczenia dla rozwoju przedwojennej Polski oraz obecnie żyjących mieszkańców Starych Babic
i okolic.
Radiostacja Babice. Dzięki niej uzyskano łączność radiową ze światem. Po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku Polska nie posiadała nowoczesnych radiostacji
zapewniających skuteczną i szybką komunikację z zagranicą i wielomilionową Polonią. Dlatego 100 lat temu
– 4 sierpnia 1921 roku – Ministerstwo Poczt i Telegrafów
RP zawarło umowę z Radio Corporation of America
na wybudowanie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej
Centrali Nadawczej w Babicach pod Warszawą.
– Ówczesny polski rząd wiedział, że potrzebujemy bezpośredniej łączności ze Stanami
Zjednoczonymi, dlatego z pominięciem kabla transatlantyckiego, który był własnością
Wielkiej Brytanii, postanowiono wybudować
radiostację Babice, czyli największy tego typu
obiekt w Europie i najsilniejszy na świecie, tak
aby kontaktować się z USA i innymi krajami na
całym świecie – powiedział Jarosław Chrapek. –
Zasięg tej stacji był ogólnoświatowy i międzykontynentalny – dodał.
W dalszej części programu Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka opowiedział o obchodach 100-lecia radiostacji oraz planach z nią
związanych, m.in. o stworzeniu i zadaniach
„Centrum Nauki i Muzeum – Radiostacja Transatlantycka”. – Planujemy wiele inicjatyw, które
mają przybliżyć historię radiostacji i działalność. Ta budowa w tamtym okresie była
spełnieniem marzeń wielu osób o tym, aby
otworzyć Polskę na świat. To, co się wydarzyło w Babicach, było niezwykłym przedsięwzięciem – zaznaczył wójt.
W założeniach pomysłodawców placówki, poza działalnością edukacyjną, będą w niej
także prowadzone eksperymenty z dziedziny
radiotechniki i telekomunikacji, w tym badania
nad systemem emisji cyfrowej na falach długich
i średnich – DRM (Digitale Radio Mondiale).
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Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiego Radia, pod linkiem: https://www.
polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2783799,RadiostacjaBabice-Dzieki-niej-uzyskano-lacznosc-radiowa-zeswiatem
Tych z Państwa, którzy nie mogli wysłuchać audycji,
udostępniamy link z nagraniem: https://player.polskieradio.pl/kolejka
Zapraszamy do wysłuchania.
Tekst: oprac. IB
Źródło: https://www.polskieradio.pl, https://stare-babice.pl
Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Radiostacja w Starych Babicach

HISTORIA

Nowa tablica w Miejscu Pamięci Narodowej
w Borzęcinie Dużym
8 sierpnia w Borzęcinie Dużym odbyła się coroczna
uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca
mieszkańców tej miejscowości rozstrzelanych przez
Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Podczas
uroczystości odsłonięto nową tablicę pamiątkową, na
której wyryto nazwiska zamordowanych osób.
77 lat od tragedii Powstania Warszawskiego zebraliśmy
się na uroczystości w Borzęcinie Dużym, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę i pamięć Ofiar
niemieckich zbrodni. Trzeba pamiętać, że Powstanie
Warszawskie obejmowało swoim zasięgiem nie tylko stolicę. Walki w sierpniu i wrześniu 1944 r. toczyły się także
w Puszczy Kampinoskiej i na okolicznych terenach, gdzie
działała m.in. AK Grupa „Kampinos”. 7 sierpnia 1944 r. do
walk doszło w Borzęcinie Dużym, gdzie grupa partyzantów zaatakowała niemiecki skład broni ulokowany
w Straży Ogniowej, a także plebanię zajmowaną częściowo przez żołnierzy niemieckich.
Dramatyczna akcja partyzancka zakończyła się klęską.
Wielu partyzantów zginęło, broni nie zdobyto. Następnego dnia (8 VIII 1944 r.) Niemcy w Borzęcinie Dużym
dokonali masakry. O świcie wjechali do wsi czołgami
i ostrzelali domy z karabinów maszynowych. Niewinnych mieszkańców zgromadzono przy drodze, po czym
oprawcy wybrali z tłumu młodych mężczyzn i rozstrzelali ich. W ten sposób zamordowano 49 osób cywilnych.
Wśród nich byli mieszkańcy Borzęcina i okolic, a także
uciekinierzy z płonącej Warszawy, zwłaszcza z dzielnicy
Wola, w której Niemcy i oddziały w służbie niemieckiej
wymordowały 5 i 6 sierpnia 1944 r. ok. 60 tys. osób. Wielu
mieszkańców Borzęcina, zabrano wówczas na roboty do
Niemiec, nie wszyscy wrócili…

Przemarsz z kościoła
do Miejsca Pamięci Narodowej

Nowa tablica upamiętniająca nazwiska zamordowanych osób

Żadna zbrodnia wojenna nie może być zapomniana.
Od wielu lat o godne upamiętnienie Ofiar masakry w Borzęcinie zabiegał Tadeusz Wiśniewski – członek Zarządu
Koła ZOR RP w Starych Babicach, prezes stowarzyszenia
„Borzęcin” i jednocześnie przewodniczący Gminnej Rady
Seniorów. W tym roku tablica z nazwiskami ofiar została
umieszczona w borzęcińskim Miejscu Pamięci Narodowej „1939–1944” upamiętniającym bohaterów walk z 1939
r., z 1944 r. i ofiary zbrodni niemieckich. Tablica została sfinansowana przez Gminę Stare Babice, za co serdeczne
podziękowania składamy wójtowi Sławomirowi Sumce.
Uroczystość w Borzęcinie Dużym składała się z trzech
części: ze Mszy Świętej w kościele p.w. Św. Wincentego
Ferreriusza, apelu w Miejscu Pamięci Narodowej i spotkania w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym.
Tablicę uroczyście odsłonili: Z-ca Wójta Gminy Stare
Babice – Katarzyna Sońta, prezes stowarzyszenia „Borzęcin” – Tadeusz Wiśniewski i przedstawiciel rodzin pomordowanych osób – Edward Białobrzeski. Poświęcenia
tablicy dokonał ks. wikariusz Marek Skowroński. Historię
dramatycznych wydarzeń przedstawił podczas uroczystości prezes babickiego Koła ZOR RP Marcin Łada. Przed
tablicą złożono wieńce i zapalono znicze pamięci. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego i Ochotniczej
Straży Pożarnej Borzęcin Duży. Oprawę muzyczną uroczystości złożoną z pieśni patriotycznych zapewnił chór
„Sami Swoi” pod kierunkiem Zofii Lasockiej. Po części oficjalnej zebrani przeszli na poczęstunek do siedziby Centrum Misji Afrykańskich, gdzie była okazja do rozmów na
tematy patriotyczne i osobistych wspomnień dawnych
tragicznych wydarzeń. W uroczystości uczestniczyły rodziny zamordowanych osób, księża z borzęcińskiej parafii i SMA, mieszkańcy Borzęcina i zaproszeni goście. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Pamiętajmy o naszych
bohaterach, zginęli bo byli Polakami. Cześć Ich Pamięci!
Tekst: Marcin Łada; Foto: Kamil Malinowski
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Z ŻYCIA GMINY

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

foto: Adobe Stock

Papież Franciszek ustanowił „Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych”, który będzie obchodzony co
roku w czwartą niedzielę lipca, jako nawiązanie do św. Joachima i Anny, dziadków Jezusa. Pierwszy „Dzień
Dziadków” przypadł na 25 lipca 2021 roku.

Papież podkreślił, że ten dzień ma być Świętem, w którym biorą udział wszystkie pokolenia i czerpią z tego
radość, bo najważniejszym jego elementem jest wspólnie spędzony czas. Zaapelował o solidarność międzypokoleniową mówiąc – „kto, jeżeli nie młodzi mogą
przejąć marzenia starszych i nieść je dalej”.
Kryzys relacji pomiędzy osobami starszymi a ich rodzinami to znak naszych czasów, izolowanie seniorów

pod opieką obcych zubaża całe
społeczeństwo, pozbawia ludzi
młodych kontaktu z korzeniami
i mądrością, której o własnych siłach nie osiągną. A przecież misją
starszego pokolenia jest przekazywanie pamięci o minionych wydarzeniach, tych radosnych i bolesnych, aby młodzi tworzyli z tego
fundament do budowania lepszej
przyszłości.
Papież Franciszek przypomniał,
że czas pandemii pokazał jak ważne jest pomaganie tym, którzy są
jeszcze słabsi od nas a jednocześnie tak dla nas ważni. Wskazał na
istotny element więzi rodzinnej
– spotkań dziadków z wnukami.
Dzięki integracji pokoleń, przekazywaniu tradycji, kultury, wiary przez starsze osoby młodemu pokoleniu,
budujemy poczucie wspólnoty i odpowiedzialności
za siebie nawzajem. Coroczne obchody „Dnia Dziadków i Osób Starszych” będą przypominały, nie tylko
seniorom, o roli rodziny i wadze przyjaźni.
Źródło: Orędzie Papieża Franciszka, Rzym 31 maja 2021 r.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska.

Jak łączyć pokolenia – o roli projektów
międzypokoleniowych
Zmiany demograficzne wzmacniają wagę relacji
międzypokoleniowych. Zwiększającej się liczbie
żyjących równolegle pokoleń: dziadkowie, dzieci,
wnuki, prawnuki, towarzyszy coraz większa izolacja,
co utrudnia lepsze zrozumienie wzajemnych problemów i oczekiwań.
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foto: Adobe Stock

Projekt międzypokoleniowy to działanie ukierunkowane
na rozwijanie więzi, wymienianie się wiedzą, informacjami i umiejętnościami przedstawicieli różnych pokoleń.
Działania te muszą być celowe z określonymi korzyściami dla wszystkich uczestników, zachowujące szacunek
względem siebie, owocujące wzrostem spoistości spo-

OŚWIATA W GMINIE

Wakacje w przedszkolu
W góry, na Mazury czy nad morze? A może wakacje w gronie kolegów w przedszkolu? Dzieci, które zostały
na wakacje w domu nie nudziły się. Przedszkole w Starych Babicach zapewniło mnóstwo atrakcji dla swoich wychowanków.
Korzystając z cudownej letniej pogody zorganizowaliśmy wycieczki
na pobliskie place zabaw w Powiecie Warszawsko – Zachodnim.
Nowe huśtawki sprawiły dzieciom
wiele radości. Również na naszym
przedszkolnym placu pojawiły się
nowe atrakcje: trampolina i karuzele. Wyścigi traktorami i gokartami
po przedszkolnych alejkach były
codziennym zwyczajem.
Poranki spędzaliśmy aktywnie: zawody sportowe, turniej lego i układania puzzli. Rozbudzaliśmy kreatywność
podczas eksperymentów i zabaw
przestrzennych farbami. Uczyliśmy się
zabaw sensorycznych: masażyków i zabaw w różnych masach i maziach. Fale radości wśród dzieci wywołały miliony
baniek mydlanych unoszących się wokół przedszkola. Nie
mogło się też obyć bez ulubionych lodów i słodkiego arbuza. A czy wiecie jak polują tygrysy? W Dniu Tygrysa dowiedzieliśmy się jakie zwyczaje mają te zwierzęta.
Ćwiczyliśmy zwinność i zręczność na magicznym
dywanie. Nie zapomnieliśmy również o ćwiczeniach
umysłu. W Światowym Dniu Miłośników Książek tworzyliśmy własne książki wspomagając się literaturą

łecznej. Projekty te realizuje się w sferze edukacji, wolontariatu, rekreacji i kultury. Sfera edukacji to wzajemne
uczenie się, pozyskiwanie doświadczeń i umiejętności
np. seniorzy zapoznają z lokalnymi zwyczajami artystycznymi czy kulinarnymi, młodzi uczą nowych technologii,
obsługi komputera. Sfera wolontariatu to różne formy
wspierania jednostek z innych grup wiekowych np. starsi
opiekują się maluchami sąsiadów, młodzież angażuje się
w zajęcia rekreacyjne w lokalnych domach opieki. Sfera
turystyki i rekreacji to np. wspólne spacery prowadzone
przez osoby starsze, zamieszkujące na danym terenie od
lat, pamiętające miejsca i ludzi, przybliżające lokalną historię i geografię a organizacyjnie przygotowane przez
młodzież. Sfera kultury to poznawanie obyczajów i tradycji regionalnych, systemów wartości, komunikowania
się i oceniania np. wspólne śpiewanie chóralne, tworzenie rękodzieł, obchodzenie lokalnych świąt. W praktyce

Słonecznej Biblioteki. Czy było nudno? Zdecydowanie nie!
Wakacyjny pobyt zakończyliśmy letnią dyskoteką
wśród balonów z ulubionymi dziecięcymi przebojami. W czasie wakacji był też odpoczynek z rodzicami
po przedszkolnych atrakcjach. Spotkamy się we wrześniu, aby kontynuować przedszkolną przygodę w nowych grupach, a wspomnienia tych wakacji pozostaną
z nami na długie jesienne dni.
Tekst/foto: Katarzyna Ćwik

często te projekty międzypokoleniowe łączą cechy ww.
sfer, ale zawsze ich celem jest wspólne działanie osób
z różnych grup wiekowych, z różnych pokoleń, pozbywanie się schematycznego myślenia o sobie.
Takie projekty są w Polsce realizowane coraz częściej.
Najnowszy, międzynarodowy projekt to „Szkoła i Przedszkole przyjazne Seniorom”, który jest elementem szerszego projektu „Seniorzy dla edukacji” realizowanego ze
środków Komisji Europejskiej, w ramach programu ERASMUS. Partnerami są Polska, Irlandia, Słowenia i Turcja,
a liderem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie MANKO
i „Głos Seniora”. Celem tego projektu jest przywrócenie
szkołom funkcji integrującej społeczeństwo, a wyróżniające się placówki otrzymują certyfikat „Szkoła przyjazna
Seniorom”.
Źródło: Rada d/s Polityki Senioralnej, Biuletyn Nr 1/2021
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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DOM KULTURY

Letnie warsztaty

Warsztaty
stolarskie

Kreatywnie i ciekawie! – tak minął lipiec w Domu
Kultury Stare Babice, gdzie pod czujnym okiem znakomitych instruktorów odbywały się przeróżne wakacyjne warsztaty.
Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności na zajęciach
stolarskich, wokalnych, ceramicznych oraz z kreatywnego szycia i rękodzieła. Powstało wiele fantastycznych
prac, które zdobić będą nas i nasze domy. Na zajęciach
stolarskich powstały m.in. zegary oraz obrazy z mchem
„SzkicoPlener”

w roli głównej; na zajęciach z igłą i nitką – organizery do
aut, spódniczki i torby; na ceramice z kolei uczestnicy
ulepili miski, miseczki, ozdoby, a nawet… figurki z Minecrafta! Jak widać wyobraźnia nie ma granic. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty wokalne,
podczas których, w dwóch grupach wiekowych, uczestnicy doskonalili swoje muzyczne talenty pod czujnym
okiem (i uchem!) Anity Koncy. Warto wspomnieć również o niezwykłej inicjatywie – „SzkicoPlener”, który na
Polanie w Lipkowie poprowadził Mateusz Kalinowski.
Uczestnicy zgodnie przyznają, że cudownym efektem
ubocznym wszystkich zajęć była radość i satysfakcja
z pracy w grupie pasjonatów sztuk różnych.
Tekst/foto: JT – DKSB

Szachy przed Domem Kultury Stare Babice
Szachy przed Domem Kultury Stare Babice to nowa propozycja aktywności dla każdego. Serial „Gambit Królowej” pobudził na nowo modę na granie w szachy.
Dzięki współpracy z Fundacją Inicjatyw Niebanalnych,
pierwsze 3-godzinne spotkanie szachowe w plenerze
odbyło się 19 sierpnia. Pojawili się gracze zarówno zaawansowani, jak i początkujący. Dzieci, młodzież i dorośli. W związku z tym, że zainteresowanie było tak duże
postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie. Odbę-
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dzie się ono w czwartek 16 września w godz. 17:00-20:00
na dziedzińcu przed Domem Kultury Stare Babice przy
ul. Południowej 2a w Zielonkach-Parceli. Jeśli pogoda nie
będzie dla nas łaskawa, spotkanie zostanie przeniesione
do budynku domu kultury. Zapraszamy! Wstęp wolny.
tekst/fot: PN – DKSB

DOM KULTURY
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OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
Stare Babice, 18.08.2021 r.

Znak sprawy: RPP.6721.48.2021

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 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. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą
Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 6 września 2021 r. do 30 września
2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie
internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie
internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne
w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub
zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz
ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy
uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem
do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 14 października 2021 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta
Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce
„Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej
zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 10 września 2021 r.
Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 722 95 81, fax 22 722 90 21;
Sekretariat: tel. 22 722 94 51, 22 722 92 49, fax 22 730 80 88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.pl
Stare Babice, dnia 18.08.2021 r.

Znak sprawy: RPP.6721.49.2021

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych
we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.
zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 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. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17
Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą
Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe,
Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 6 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej
www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.
starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z
art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
UWAGA!
Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali
zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej
dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 14 października 2021 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta
Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce
„Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Wójt Gminy Stare Babice
/–/
Sławomir Sumka
UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej
zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Zapisy pod nr telefonu: 22 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 14 września 2021 r.
Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
Nr 8 (300) wrzesień 2021
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Praca sezonowa z EURES:
Kampania informacyjna wspierająca
uczciwą rekrutację w Europie
Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi
kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem
kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób
poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw,
obowiązków i możliwości.
Każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje
pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp
do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na
zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych
i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących
praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd
ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną
nt. pracy sezonowej w UE.
Polska zaangażowała się w kampanię, ponieważ odpowiada ona na wzywania wielu polskich pracowników,
którzy podejmują pracę sezonową w innych państwach
członkowskich UE.
Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno
– spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż
charakteryzujących się sezonowością podejmowania
pracy za granicą
„Pracownicy sezonowi stanowią trzon podstawowych
sektorów naszej gospodarki, a my z przyjemnością wypełniamy naszą misję, wspierając ich” – powiedział Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonawczy Europejskiego
Urzędu ds. Pracy. Państwa członkowskie UE i partnerzy
społeczni wiedzą, że mogą liczyć na Europejski Urząd ds.
Pracy jeśli chodzi o podnoszenie świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz wspieranie egzekwowania
przepisów unijnych i krajowych. Uczciwe zatrudnienie
nie kończy się po sezonie”.
W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła od
19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak przykładowo: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line,
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publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy
i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci
EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą
w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się
będą w ramach kampanii w Polsce.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
https://eures.praca.gov.pl gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy
pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.
Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca
października 2021 r.
Sieć EURES w social mediach:
EURES na Facebooku
EURES na Twitterze
EURES na Linkedinie
EURES na Instagramie

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
na terenie gminy Stare Babice
Odbierane będą takie urządzenia jak: komputery, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.),
sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.),
telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia
oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.
Zbiórkę przeprowadzi firma TERRA RECYCLING.
W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu: +48 798 986 343.
Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak,
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki.
Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
T ER MIN Y ZBIÓRKI
20 . 0 9. 2 02 1
Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego
Babice Nowe
Latchorzew

22 .09.2021
Janów
Klaudyn
Wojcieszyn
Koczargi Nowe

21 . 0 9. 202 1
Stare Babice
Lubiczów
Kwirynów

23.09.2021
Koczargi Stare
Zielonki-Parcela
Zielonki-Wieś
Borzęcin Duży

24.09.2021
Borzęcin Mały
Lipków
Topolin
Wierzbin
Buda
Mariew
Stanisławów
Zalesie
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To miejsce czeka
na Twoją reklamę
508 79 39 36
602 219 854

Firm a KGL
zatrudni osoby do pracy przy produkcji
opakowań w Klaudynie i Czosnowie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
i bogaty pakiet benefitów.
Więcej szczegółów pod numerem: 532 400 577

Cer tyf ikaty jakości
Zielonki, ul. Warszawska 448, 05-082 Stare Babice

Drewno kominkowe
Pellet drzewny EN A1
Brykiet RUF
Ekogroszek do 29 MJ/kg
Węgiel orzech
Drewno kominkowe Pellet Brykiet
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX

e-mail: skladopaluzielonki@gmail.com
www.skladopaluzielonki.olx.pl

Psycholog
mgr Monika Merczyńska
terapia zaburzeń lękowych;
terapia trudności w nawiązywaniu relacji;
terapia depresji u młodzieży;
terapia dziecka w trakcie rozwodu;
terapia zachowań agresywnych;
trening umiejętności społecznych;
konsultacje dla rodziców;
trudności szkolno-wychowawcze.

kontakt: 513 331 900
www.psychologmerczynska.pl

Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
Rehabilitacja neurologiczna
Masaż leczniczy
Masaż świecą
Kinesiotaping – plastrowanie
Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu
numer licencji

19611

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawa świeżych warzyw i owoców
w ciągu 24 h
● przeprowadzki , usługi transportowe
● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● wynajem samochodów dostawczych
chłodnia, winda

tel. 795 – 596 – 016

tel. 512 270 312 www.gabinetkoczargi.pl Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

