
Всередині газети ви знайдете номери телефонів, адреси 
електронної пошти та інформацію про допомогу, яку ви 
можете отримати від нашої комуни Старе Бабице (с. 4-5, 14).

Wewnątrz gazety znajdziesz numery telefonów, adresy mailowe i informacje 
na temat pomocy, którą możesz uzyskać w naszej gminie (s. 4-5, 14).
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Aktualności

Zamelduj się 
i Wspólnie dbajmy 
o roZWój gminy 
Zachęcamy Państwa i prosimy o meldowanie się na 
terenie gminy. Będąc zameldowanym macie real-
ny wpływ na działania realizowane w naszej Małej  
Ojczyźnie. 

Na terenie gminy zameldowanych jest obecnie  
19 022 mieszkańców (dane na koniec 2021 r.). Obecnie 
mieszka tu ok. 1300 niezameldowanych osób. 

przypominamy, że niezmiennie istnieje obowiązek 
meldunkowy
•	 	Każdy	obywatel	jest	zobowiązany	zameldować	się	

w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóź-
niej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego 
miejsca.

•	 	Możesz	 to	 zrobić	 w	 urzędzie	 gminy	 albo	 przez	
internet – potrzebujesz wtedy profilu zaufanego, 
certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu.

•	 		Usługa	 jest	 bezpłatna	 i	 realizowana	 od	 razu	 po	
otrzymaniu twojego zgłoszenia, a wymeldowanie 
ze starego miejsca następuje automatycznie.

ZAMELDUJ SIĘ! 
jeszcze w tym roku możesz zyskać wiele dodatko-
wych korzyści m.in.:
•	 	dopłaty	 do	 biletu	 metropolitalnego	 	 (tramwaje,	

autobusy,	metro,	pociągi	 Szybkiej	Kolei	Miejskiej,	
autobusowe	 linie	 dowozowe	 typu	 „L”	 ,	 a	 także	
w	ramach	Wspólnego	Biletu	ZTM-KM-WKD);

•	 bezpłatne	KTG	dla	kobiet	w	ciąży;
•	 	opaska telemedyczna dla osób niepełnosprawnych 

i seniorów.

Ponad	to	ważne	jest	płacenie	podatków	w	miejscu	za-
mieszkania. Wpływy z rozliczeń PIT to blisko 40% całe-
go	dochodu	naszej	gminy.	Można	zaktualizować	swoje	
dane za pomocą formularza ZAP-3, wpisując w części 
B naszą gminę, jako miejsce zamieszkania (formularz 
składamy do właściwego urzędu skarbowego). Inna 
możliwość	to	podczas	rozliczania	podatku	PIT	wpisać	
w	miejscu	zamieszkania	Gminę	Stare	Babice.

pamiętaj, że wszędzie dobrze, ale w domu najle-
piej. dlatego – bądźmy razem, wspólnie decyduj-
my o przyszłości gminy i dbajmy o jej rozwój.
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Szanowni Państwo,
od kilku dni na oczach całego świata rozgrywa się dramat 
Narodu Ukraińskiego. Nasza gmina, podobnie jak cała Polska, 
również solidaryzuje się z Ukrainą. Na potrzeby wsparcia 
Uchodźców uruchomiliśmy infolinię, na której otrzymają 
Państwo informacje, jak można  pomóc. Za nami posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkanie 
z Wojewodą Mazowieckim w zakresie zasad zakwaterowania 
uchodźców przybywających z Ukrainy. Nasza gmina zgłosiła 
gotowość do zorganizowania miejsca tymczasowego 
pobytu dla tych osób. Wspólnie z Wojewodą Mazowieckim oraz Starostą Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego działamy, aby umożliwić im powrót do normalnego 
życia. Wszystkich chętnych do zaangażowania się prosimy o kontakt także 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Więcej szczegółów 
na temat możliwości oraz form pomocy znajdziecie Państwo na łamach naszej 
gazety. Już teraz dziękuję wszystkim Mieszkańcom za zaangażowanie i chęć niesienia 
pomocy, które można było dostrzec już od pierwszych dni inwazji wojsk Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę.

W ostatnich tygodniach nie oszczędzała nas aura. Wichury pozbawiły prądu 
część Mieszkańców naszej gminy. Wiele połamanych drzew i problemy w dostawie 
energii to skutki ostatnich nawałnic. Dziękuję strażakom OSP w Borzęcinie Dużym 
oraz OSP w Starych Babicach za ciężką, wielogodzinną pracę oraz trud włożony 
w usuwanie szkód wyrządzonych przez wichury. W związku z zaistniałą sytuacją 
wystąpiłem do PGE Rejon Energetyczny Pruszków z prośbą o udzielenie informacji 
na temat stanu technicznego i wydajności transformatorów na terenie gminy Stare 
Babice, zwłaszcza w okolicach, w których awarie zdarzają się najczęściej i trwają 
najdłużej, a także na temat stanu prac, mających zapewnić ciągłość dostaw energii 
elektrycznej dla Mieszkańców Gminy Stare Babice. 

W dalszym ciągu pomagamy małej Gabrysi chorej na SMA1. Za nami pełen wrażeń 
i sportowej rywalizacji charytatywny halowy Turniej Piłki Nożnej, zorganizowany 
w GOSiR. Wystąpiło w nim osiem drużyn, które swoim zaangażowaniem 
i emocjonującą grą pokazały ogromne serce i wsparcie. Dziękuję również naszym 
kibicom, którzy energią i entuzjazmem wspierali wszystkie drużyny. Zbiórka 
prowadzona jest dalej, zachęcam do wpłat.

Ostatnie tygodnie pokazują nam, że Państwo – Mieszkańcy Gminy Stare Babice 
– potraficie wspólnie działać i angażować się na rzecz niesienia pomocy innym. 
Bez względu na to, czy dotyczy to chorej Gabrysi, skutków wichury, czy też naszych 
wschodnich sąsiadów, wszyscy jesteście gotowi do działania. To bardzo budujące 
i motywujące, że mam okazję pracować dla tak wyjątkowych ludzi, bardzo Wam 
za to dziękuję.

Nr 6 (306) marzec 2022

W tym miesiącu wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Niech każdy dzień  

przynosi Wam dużo radości i uśmiechu oraz będzie  
powodem do zadowolenia i satysfakcji. 

W marcu obchodzimy również Dzień Sołtysa.  
Dlatego z tego miejsca dziękuję Państwu za trud i zaangażowanie 

włożone w rozwój naszych sołectw oraz działania przeprowadzone 
na rzecz Mieszkańców. Jednocześnie życzę wytrwałości i wielu 

sukcesów w dalszej działalności sołeckiej oraz satysfakcji 
i nieustannych powodów do dumy.

Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka

 Wójt Gminy Stare Babice
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PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie 
musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. 
Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej 
Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, 
potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu 
granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego. 
Tam uzyskasz pomoc w zakresie:
     tymczasowego zakwaterowania, 
     posiłku, 
     podstawowej pomocy medycznej.
Informacja:  47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku 
i rosyjsku.

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu
– pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez 
polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. 
są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.
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LEGALIZACJA POBYTU

WAŻNE! 

��

PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich 
samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź 
do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 
800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub 
w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni 
lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń 
na  numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.

Twoje dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki 
w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz 
email na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:
Policja – ���
Straż Pożarna –����
Pogotowie Ratunkowe – ���
Europejski numer alarmowy – ��� 

Ulotka powstała wg stanu na dzień 3.03.2022 r.

Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl 
– strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, 
lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.

4 OPIEKA MEDYCZNA
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Aktualne informacje w języku 
ukraińskim  znajdziesz na stronie

�������������

SZKOŁA

PRACA

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі 
не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти 
можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. 
У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в 
Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо
      тимчасового розміщення, 
      харчів, 
      першої медичної допомоги.

Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або 
російською)

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування 
чи подавати будь-які заяви – штамп у паспорті чи довідка, видані 
польською Прикордонною службою при в’їзді до Польщі з 24 лютого 
2022 року, є достатніми документами, які Тобі потрібні.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

ВАЖЛИВО!

��

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих 
самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових 
страхувань або плати. 

Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди 
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну 
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти 
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки, 
отримаєш консультацію лікаря по телефону. 
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером 
800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською.

Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

Твоя дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання 
в польській школі. Зателефонуй на номер 22 34 74 708 або напиши 
електронного листа на адресу: ukraina-szkola@mein.gov.pl 

Телефони екстреної допомоги
в Польщі:

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної 
допомоги – 112 

Листівка створена станом на день 3.03.2022 p.

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди на oferty.praca.gov.pl 
– сайт доступний українською та російською мовами, або 
зателефонуй за номером 19524 – тут порозмовляєш російською. 

4 МЕДИЧНА ОПІКА 
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Актуальну інформацію 
українською мовою знайдеш 

на сайті: www.ua.gov.pl 

ОСВІТА

РОБОТА
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PoMoc DLA UkrAIny 
w gMInIE StArE BABIcE

Od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00 działa  
specjalna infolinia urzędu gminy stare babice
•	 w	godzinach	od	8:00	do	16:00	pod	numerem	795-926-575 
•	 w	godzinach	od	16:00	do	20:00	pod	numerem	509-926-209 
adres e-mail:  pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl

Pod	wyżej	wymienionymi	numerami	telefonów	i	adresem	e-mailowym	można:
•	 uzyskać	informacje	o	pomocy	organizowanej	dla	uchodźców	z	Ukrainy;
•	 	zgłosić	gotowość	udzielenia	pomocy,	także	w	późniejszym	okresie,	w	różnych	obszarach,	

np. miejsca pracy, wsparcia terapeutycznego, prawnego, pomocy w nauce jęz. polskiego, 
tłumaczeniach,	opieki	nad	dziećmi.

WaŻne:
aby uzyskać status uchodźcy i związaną z tym pomoc obywatele ukraińscy po przyjeździe 
do polski muszą zgłosić się do tzw. punktu recepcyjnego.  lista takich miejsc znajduje się 
tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2

Szczegóły i informacje  w jęz. ukraińskim		na	stronie	Urzędu	do	Spraw	Cudzoziemców:	 
www.gov.pl/web/udsc/ukraina lub pod nr telefonu 47-721-75-75.

•	 	Wszystkie	osoby	uciekające	z	Ukrainy,	szukające	schronienia	w	Polsce,	nie	muszą	obawiać	się	
o	legalność	swojego	pobytu.

•	 Uchodźcy	mogą	liczyć	na	bezpłatną	pomoc	medyczną	finansowaną	przez	NFZ.
•	 	Uchodźcy	mogą	bezpłatnie	korzystać	z	komunikacji	miejskiej	organizowanej	przez	ZTM	 

(również	z	linii	lokalnych	L).
•	 	Informacje	związane	z	pracą	(dla	przyszłych	pracowników	i	pracodawców)	gromadzi	i	koordynuje	

Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Ożarowie	Mazowieckim:	https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
•	 	Osoby,	które	przyjęły	do	swojego	domu	uchodźców	lub	sami	uchodźcy,	którzy	potrzebują	 

pomocy	rzeczowej	mogą	korzystać	z	darów	przekazanych	przez	mieszkańców	i	zgromadzonych	
w OSP Stare Babice przy ul. Wieruchowskiej. 

drodzy mieszkańcy!

Z	wielu	stron	dochodzą	informacje,	jak	wiele	osób	zaangażowało	się	w	pomoc	uchodźcom.	 
Wielki szacunek dla tych ludzi! pamiętajmy o tym, że nasza pomoc będzie potrzebna  
w długofalowym okresie i nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć, jak długo.
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spokojnie, to tylko awaria…
luty przyniósł w tym roku wyjątkowo trudne zdarzenia pogodowe. Tego jeszcze nie było, abyśmy co drugi 
dzień dostawali alert rCb i musieli mierzyć się z niszczycielską wichurą. Wiry powietrza znad atlantyku spo-
wodowały liczne awarie i ogromne zniszczenia na terenie naszej gminy.

ścieki	–	w	sposób	ciągły	i	niezawodny;	a	po	trze-
cie	–	naszym	priorytetem	jest	zapewnić	należytą	
jakość	 dostarczanej	 wody.	 Dlatego	 staramy	 się,	
aby	mieszkańcy	naszej	gminy	nawet	nie	zauważy-
li w tym obszarze niedogodności związanych np. 
z wichurami czy innymi awariami. 

gb: na czym polegało nadzwyczajne zaanga-
żowanie się eko-babic w usuwanie skutków 
awarii?

WD:	Nasza	 infrastruktura	to	szereg	obiektów:	
oczyszczalnia ścieków, dwie stacje uzdatnia-
nia wody oraz osiemdziesiąt terenowych prze-
pompowni ścieków – w tym dwie strefowe. Te 

obiekty	 muszą	 działać	 nieprzerwanie.	 Oczyszczalnia,	
stacje uzdatniania oraz dwie przepompownie strefowe 
jako obiekty strategiczne dla funkcjonowania systemu 
są	wyposażone	w	zasilanie	awaryjne	w	przypadku	bra-
ku prądu – automatyczne przełączają się na agregaty 
prądotwórcze (zasilanie awaryjne). Jednak pozostałe, 
mniejsze	przepompownie	terenowe,	nie	są	wyposażo-
ne na stałe w agregaty. Wynika to z braku uzasadnienia 
ekonomicznego i technicznego dla tego typu obiektów. 
Dlatego	 w	 tak	 kryzysowych	 momentach,	 jakie	 miały	
miejsce w lutym, nasi ludzie intensywnie pracowali w te-
renie w soboty i niedziele, aby przepompownie dzia-
łały bez przerwy, pomimo przerwy w dostawie prądu. 
Te najtrudniejsze sytuacje pogodowe działy się akurat 
w	weekendy,	więc	nie	mogliśmy	dopuścić	do	sytuacji,	
aby	mieszkańcy,	i	tak	już	mocno	poszkodowani	awaria-
mi prądu, zostali dotknięci jeszcze awarią dostaw wody 
i niedogodnościami związanymi z awarią kanalizacji.

gb: jaka jest rola tych małych przepompowni tere-
nowych?
Wd:	 W	 naszej	 gminie	 mamy	 dość	 specyficzny	 układ	
kanalizacyjny	 z	 uwagi	 na	 rzeźbę	 terenu.	 Część	 gminy	
jest	położona	wyżej,	choć	trudno	zauważyć	to	gołym	
okiem,	ale	na	odcinku	10	kilometrów	mamy	różnicę	wy-
sokości	terenu	10	metrów.	Borzęcin	Duży,	Mały,	Mariew	
–	czyli	zachodnia	część	gminy	–	położone	są	niżej	niż	
Stare Babice, gdzie znajduje się oczyszczalnia ścieków. 
Można	więc	ogólnie	powiedzieć,	że	ścieki	z	Borzęcina	
płyną	pod	górę.	Nie	ma	możliwości,	aby	płynęły	grawita-
cyjnie,	dlatego	musimy	je	wspomagać	tymi	małymi	prze-
pompowniami ścieków.

Wielu naszych mieszkańców i lokalnych przedsiębior-
ców	borykało	się	w	tym	czasie	z	dużymi	uszkodzenia-
mi na terenie swoich posesji, jednak najbardziej wszyst-
kim	dał	się	odczuć	brak	prądu.	Pozrywane	i	uszkodzone	
powalonymi drzewami linie energetyczne na kilka dni 
odcięły dostawy energii.

Na szczęście, pomimo braku prądu, nie odczuliśmy in-
nych	dotkliwych	awarii,	jak	chociażby	przerw	w	dostawie	
wody	i	odbiorze	ścieków,	co	mogłoby	być	dodatkowym	
dyskomfortem	w	tej	i	tak	trudnej	sytuacji.	Aby	dowiedzieć	
się,	jak	w	tej	kryzysowej	sytuacji	poradziło	sobie	Gminne	
Przedsiębiorstwo	Komunalne	Eko-Babice	sp.	z	o.o.,	które	
pomimo awarii prądu, nieprzerwanie dostarczało miesz-
kańcom	swoje	usługi,	spotkaliśmy	się	z	Dyrektorem	Tech-
nicznym	Obiektów	Waldemarem	Domżałem.

gazeta babicka: panie dyrektorze, czy przedsiębior-
stwo eko-babice, podobnie jak wszyscy przedsiębior-
cy i mieszkańcy naszej gminy, odczuło dotkliwe skutki 
silnych wichur i anomalii pogodowych w lutym?
Waldemar domżał: Tak, przed siłami natury nigdy 
w	pełni	 nie	będziemy	 się	w	 stanie	 zabezpieczyć.	Dłu-
gotrwałe	 awarie	 energetyczne	 dotknęły	 również	 na-
sze przedsiębiorstwo. W tym kontekście jesteśmy ta-
kim	samym	podmiotem,	 jak	każde	 inne	gospodarstwo	
na	terenie	gminy,	dlatego	też	 i	my	mocno	odczuliśmy	
braki w dostawie prądu. Niektóre urządzenia przestały 
działać.	 Jednak	 naszym	 zadaniem	 i	 obowiązkiem	 jest	
zapewnić	nieprzerwane	 funkcjonowanie	urządzeń	wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. Po pierwsze tych, które 
dostarczają wodę – w wymaganej ilości i pod odpowied-
nim	 ciśnieniem;	 po	 drugie	 tych,	 które	 odprowadzają	
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gb: jak wyglądały z państwa perspektywy te dwa 
trudne weekendy?
Wd: Podczas dwóch ostatnich wichur, które miały 
miejsce w lutowe weekendy, zostały unieruchomione 
dwie	różne	części	gminy.	

gb: jak wyglądała więc sytuacja 12 i 13 lutego?
WD:	 Podczas	 tej	 wichury	 uszkodzeniami	 została	

dotknięta	 bardziej	 część	wschodnia	 i	 środkowa	 gmi-
ny. Wtedy unieruchomiona została stacja uzdatniania 
wody w Starych Babicach. Jest ona, co prawda, wypo-
sażona	w	agregat	prądotwórczy,	ale	jest	to	urządzenie	
starego typu – bez automatyki – wprwiany w ruch ręcz-
nie.	W	praktyce	wygląda	to	tak,	że	w	momencie	awa-
rii	pracownik	musi	go	uruchomić,	zatankować,	później	
go	wyłączyć.	Jest	to	cała	skomplikowana	machina	i	nie	
może	tego	zrobić	niewykwalifikowana	osoba.	Musi	być	
to człowiek, który się na tym zna. Pracownicy musieli 
pełnić	dyżur	przy	tej	stacji	przez	cały	weekend;	dole-
wać	paliwo	i	pilnować,	aby	agregat	działał	bez	przerw.

Jednocześnie podczas tej wichury stanęło kilkanaście 
przepompowni.	Pracownicy	techniczni	GPK	Eko-Babi-
ce musieli ręcznie, przy pomocy przenośnych agrega-
tów,	uruchamiać	każdą	po	kolei,	aby	ścieki	były	przesy-
łane w sposób ciągły. 

Proces	ten	wygląda	tak,	że	nasi	ludzie	muszą,	uwzględ-
niając topografię terenu, zgodnie z hydrauliką sieci ka-
nalizacyjnej,	 w	 odpowiedniej	 kolejności	 jeździć	 od	
przepompowni	 do	 przepompowni,	 aby	 uniemożliwić	
podtopienia	poszczególnych	obiektów.	Należało	moni-
torować	cały	układ	hydrauliczny	sieci,	aby	ścieki	trafiały	
do oczyszczalni i nic po drodze się nie zablokowało. Na 
szczęście	mamy	brygadę,	 która	w	 każdych	okoliczno-
ściach	pełni	dyżury,	dlatego	sytuacja	była	zabezpieczo-
na,	a	mieszkańcy	mogli	spać	spokojnie,	nie	zdając	sobie	
nawet sprawy z tego, jak szybko awarie były usuwane. 
Także	dostawy	wody	na	terenie	gminy	nie	zostały	w	ża-
den sposób zaburzone.

gb: a jak wyglądała sytuacja w drugi weekend?
Wd: W kolejny wietrzny weekend, 19-20 lutego, bar-
dziej	poszkodowana	została	dalsza	część	gminy,	czyli	
Zielonki,	Borzęcin	Duży	i	Mały,	Zalesie	i	Wierzbin.	Ten	
teren obsługuje stacja uzdatniania wody w Borzęcinie, 
która została wybudowana w 2008 roku z funduszy 
unijnych. Jest to nowoczesny obiekt, w pełni zautoma-
tyzowany. Posiada zasilanie awaryjne (agregat), który 
załącza się natychmiast w przypadku braku przesyłu 
z	sieci	energetycznej.	Na	monitoringu	widać	od	razu,	
że	stacja	przeszła	w	tryb	zasilania	awaryjnego	z	agre-
gatu.	Tutaj	ważne	jest	to,	żeby	na	bieżąco	dostarczać	
do	niego	paliwo.	Generalnie	w	tym	rejonie	nikt	chyba	

nawet nie odczuł braku wody, bo wszystko działało bez 
przeszkód. 

gb: skąd wiadomo, które przepompownie uległy 
awarii i trzeba jechać, aby je uruchomić?
Wd: Oprócz techników mamy w terenie pracowni-
ków, którzy całą dobę monitorują i śledzą na ekranach 
komputerów pracę przepompowni. Zdalnie obserwu-
jąc	wykresy	z	monitoringu,	 jesteśmy	w	stanie	śledzić,	
które przepompownie jak pracują, a w razie awarii 
–	wysłać	tam	zespół	specjalistów.	Jesteśmy	cały	czas	ze	
sobą	w	kontakcie	–	ekipa	w	terenie	i	osoba	dyżurują-
ca przed monitorem. Niekiedy wystarczy uszkodzenie 
jednej fazy zasilania, aby nasze urządzenia przestały 
działać.	W	GPK	Eko-Babice	większość	urządzań	pracuje	
na zasilaniu trójfazowym, więc brak jednej z faz powo-
duje,	że	pompy	przestają	działać.	W	gospodarstwach	
domowych mamy zwykle zasilanie jednofazowe, więc 
w	domach	naszych	mieszkańców	może	wszystko	pra-
cować,	a	u	nas	jest	awaria.

gb: jakie trudności są związane z dyżurami w czasie 
awarii?
Wd:	Takie	weekendowe	dyżury	są	dla	nas	dosyć	wy-
magające,	 ze	 względu	 na	 dostępność	 pracowników.			
Jak wiemy, pracodawcę i pracowników obowiązuje 
Kodeks	Pracy.	Tak	więc	obsadzenie	takich	awaryjnych	
weekendowych	dyżurów	nie	jest	proste,	ale	podołali-
śmy temu zadaniu.

gb: Czy można tę pracę bardziej zautomatyzować? 
Wd:	Oczywiście	część	naszych	strategicznych	obiek-
tów	jest	wyposażona	w	awaryjne	zasilanie,	które	uru-
chamia się automatycznie. Ale te starsze małe obiek-
ty	nie	 są	w	nie	wyposażone,	ponieważ	modernizacja	
w tym kierunku nie byłaby opłacalna. Takie awarie zda-
rzają	się	dwa,	trzy	razy	do	roku,	natomiast	wyposażenie	
i	późniejsza	eksploatacja	byłyby	nieopłacalne.	Dlatego	
monitoring	 przepompowni	 odgrywa	 tak	 ważną	 rolę	
przy nadzorze urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Na 
bieżąco	widzimy,	co	się	na	nich	dzieje,	a	w	momencie,	
gdy	zauważamy	awarię	–	natychmiast	reagujemy	i	wy-
syłamy pracownika w teren.
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Aby	sieć	kanalizacyjna	działała	sprawnie	i	bez	zakłó-
ceń, wymaga stałego monitorowania, modernizacji, 
konserwacji i napraw. 

Warto	w	 tym	miejscu	 podkreślić,	 że	GPK	 Eko-Ba-
bice reaguje natychmiast w wypadku gwałtownych 
opadów, tak by zwiększony napływ wód do kanali-
zacji nie pociągnął za sobą awarii. Jeśli mamy zalane 
podwórka,	to	z	pewnością	zalana	też	jest	oczyszczal-
nia.	To	są	już	sytuacje	ekstremalne,	np.	niezwykle	sil-
ne letnie ulewy, trwające nieprzerwanie kilka godzin. 
W takich okolicznościach, jakie miały miejsce ostat-
nio, kiedy deszcz padał codziennie przez dwa tygo-
dnie,	na	bieżąco	monitorowaliśmy	stan	pracy	kanali-
zacji i reagowaliśmy wcześniej, nie dopuszczając do 
zalania.	To	ważne,	gdyż	w	takich	sytuacjach	kanaliza-
cja pracuje na zwiększonej mocy, przyjmując wody  
gruntowe. 

Chciałbym	jednak	jeszcze	raz	podkreślić,	że	jesteśmy	
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, któ-
re	 zobowiązane	 jest	dostarczać	wodę	 i	odbierać	 ście-
ki	w	każdych	warunkach.	Za	to	mieszkańcy	płacą	 i	nie	
mogą	odczuwać	dyskomfortu,	szczególnie	w	tak	trud-
nych chwilach jak ostatnio, gdy nastąpił długotrwały 
brak energii.

rozmawiała: Izabela Bek

foto: Eko-Babice

gb: jakie jeszcze inne trudne sytuacje, poza awariami 
prądu, mogą wpływać na działanie urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych?
Wd: Wszelkie anomalie pogodowe mają ogromny 
wpływ na pracę całych naszych systemów. Zarówno sil-
ny wiatr, jak i intensywne opady – wszystko to wpływa 
na	 pracę	 urządzeń	 wodno-kanalizacyjnych.	 Jak	można	
ostatnio	 zaobserwować	 na	 terenie	 naszej	 gminy	 –	 na	
polach widzimy stojącą wodę. W ostatnich tygodniach 
miały miejsce niewielkie, ale długotrwałe opady, dlatego 
niektóre	rejony	są	mocno	podtopione.	Duża	suma	opa-
dów	powoduje,	 że	 poziom	wód	 gruntowych	 podnosi	
się,	co	z	kolei	wpływa	na	to,	że	kanalizacja	musi	wydajniej	
pracować,	ponieważ	część	wód	opadowych	i	infiltracyj-
nych przenika do niej. Napływ wód przypadkowych do 
kanalizacji jest obecnie zwiększony i cały układ pracuje 
na	podwyższonym	obciążeniu.	

gb: Z czego to wynika?
Wd:	Wynika	to	z	tego,	że	kanalizacja	nie	jest	w	100%	
szczelna	 i	 to	naturalne.	Położona	 jest	przecież	w	zie-
mi	 i	 zachowuje	 się	 jak	 żywy	 organizm,	 który	 reaguje	
na zmiany środowiskowe i warunki pogodowe. Wpływ 
mają na nią: ruchy gruntu, układy korzeniowe drzew, 
nieszczelności	włazów	studziennych,	a	także	–	co	na-
leży	z	przykrością	stwierdzić	–	nielegalne	podłączenia.

OSP Stare Babice i OSP 
w	 Borzęcinie	 Dużym	 ob-
służyły	 setki	 zgłoszeń	 od	
mieszkańców. Liczne wy-
jazdy	 naszych	 strażaków	
dotyczyły głównie powalo-
nych	drzew	i	gałęzi.	Służby	
przez	 kilka	 dni	 na	 bieżąco	
zajmowały się usuwaniem 
skutków kolejnych wichur. 
Wielu mieszkańców i lo-
kalnych przedsiębiorców 
wspierało	strażaków,	oferu-
jąc posiłki. 

Dziękujemy	 wszystkim	
służbom	 za	 pomoc	 przy	
usuwaniu skutków wichury.

tekst: oprac. IB; foto: OSP Sta-

re Babice i OSP Borzęcin Duży
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ochotnicze straże pożarne z pomocą po wichurach
Wichury przechodzące w lutym nad naszą gminą powalały drzewa oraz spowodowały wiele uszkodzeń linii 
energetycznych, domów oraz urządzeń infrastruktury. W eterze wiele razy słyszeliśmy dźwięki syren pożar-
niczych, wzywających jednostki do akcji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów.
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Szanowni Mieszkańcy!
Aby	Wasze	interwencje	w	sprawie	różnorodnych	awarii	mogły	być	 
jak najskuteczniejsze, podajemy bezpośrednie numery telefonów  
do jednostek niosących pomoc w razie nagłego zdarzenia.

 112	–	POLICJA
 112	–	STRAŻ	POŻARNA
 999 lub 112 –		POGOTOWIE	 

RATUNKOWE
 986	–		STRAŻ	GMINNA	 

pon.-pt. w godz. 7.00-22.00
 992	–	POGOTOWIE	GAZOWE

tELEFony ALArMowE

ocHotnIcZA StrAŻ PoŻArnA 
w StArycH BABIcAcH
ul. Wieruchowska 5, 05-082 Babice Nowe
tel. (22) 722 90 16

ocHotnIcZA StrAŻ PoŻArnA 
w BorZĘcInIE DUŻyM
ul. Warszawska 828, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 752 07 00

BrAk woDy:
PogotowIE woDno-kAnALIZAcyJnE
gMInnE PrZEDSIĘBIorStwo 
koMUnALnE Eko-BABIcE Sp. z o.o.
ul.	Gen.	Kutrzeby	36,	05-082	Stare	Babice
w	dni	powszednie	w	godzinach	8:00-16:00
tel. (22) 722 90 08
poza godzinami pracy, soboty, niedziele 
i święta tel.  994 oraz (22) 722 90 01  
lub 609 203 994
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości oraz pogorszenia się
jakości wody prosimy o kontakt: dni 
powszednie	w	godzinach	8:00	-	16:00
tel.  (22) 722 90 08
poza godzinami pracy, soboty, niedziele 
i święta tel.  994 oraz (22) 722 90 01  
lub 609 203 994
strona internetowa: www.eko-babice.pl 
e-mail: biuro@eko-babice.pl

gDZIE ZgŁoSIĆ AwArIĘ?
BrAk PrĄDU:
PgE rEJon EnErgEtycZny 
PrUSZkÓw
ul.	Waryńskiego	4/6,	05-800	Pruszków
Strona internetowa: pgedystrybucja.pl
E-mail:	RE01.ow@pgedystrybucja.pl
telefon alarmowy: 991
nr do zgłaszania awarii dla rejonu 
Pruszków: 22 340 41 00 wew. 1

AwArIA gAZU:
PogotowIE gAZowE
telefon alarmowy: 992  (czynne całą dobę)
Biura obsługi klienta Pgnig 
w warszawie:
Strona internetowa: www.pgnig.pl
telefoniczne centrum obsługi klienta  
tel. 22 515 15 15 
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7:00	–	21:00;	 
soboty od 7.00 – 15.00.

AwArIA oŚwIEtLEnIA ULIcZnEgo:
referat gospodarki komunalnej
Urząd	Gminy	Stare	Babice,	 
ul.	Rynek	21,	05-082	Stare	Babice
e-mail: rgk@stare-babice.pl
tel. 22 730 80 01

konSErwAcJA I ocZySZcZAnIE 
rowÓw MELIorAcyJnycH
gMInnA SPÓŁkA woDnA „BABIcE” 
ul.	Rynek	21	,	05-082	Stare	Babice
główne wejście parter
strona internetowa: www.gswbabice.pl
e-mail: biuro@gswbabice.pl
tel. 22 299-40-78, 537-063-003



naZWa  Zadania
Wydatki w zł

bieżące majątkowe

sołectwo babice nowe 65 467,55

Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice. 12 000,00 0,00

Zakup metalowego serca na nakrętki. 1 500,00 0,00

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 1	967,55 0,00

„Dzień z kulturą”. 25 000,00 0,00

Integracja mieszkańców Babic Nowych. 25 000,00 0,00

sołectwo Wojcieszyn 76 659,90

Rozbudowa monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. 0,00 35 000,00

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej 
i dużej motoryki.

2 000,00 0,00

na co zostaną spożytkowane tegoroczne środki 
z funduszy sołeckich?
przedstawiamy zatwierdzone przez Wójta, a uchwalone przez radę gminy, działania babickich sołectw, 
na które zostały przyznane środki pieniężne przeznaczone na realizację zadań własnych. Zestawienie po-
kazuje, jakie kwoty uzyskało dane sołectwo i na co planuje je wykorzystać.

Przypomnijmy	 pokrótce,	 że	 fundusz	 sołecki	 to	 pie-
niądze	 w	 budżecie	 gminy	 zagwarantowane	 dla	 so-
łectwa. Wykorzystuje się je na poprawę warunków 
życia	 mieszkańców.	 Aby	 sołectwo	 mogło	 otrzymać	
środki	 z	 funduszu	 sołeckiego,	 musi	 zostać	 zwoła-
ne zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony 
wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckie-
go.	 Może	 on	 być	 inicjatywą	 sołtysa,	 rady	 sołeckiej	
lub co najmniej piętnastu pełnoletnich mieszkańców  
sołectwa. 

Pieniądze	 z	 funduszu	 sołeckiego	 można	 przezna-
czyć	na	realizację	tych	zadań	gminy,	które	będą	słu-
żyły	 poprawie	 życia	mieszkańców	danego	 sołectwa,	
a	także	na	usuwanie	skutków	klęsk	żywiołowych.	Je-
żeli	mieszkańcy	danej	wsi	uznają,	że	warto	np.:
•	 zbudować	lub	wyremontować	plac	zabaw	dla	dzieci,
•	 naprawić	chodniki,
•	 zadbać	o	porządek	we	wsi	 (np.	postawić	kosze	na	

śmieci),
•	 posadzić	drzewa,	krzewy,
•	 wyremontować	wiatę	przystankową

to, przykładowo, na ten właśnie cel mogą przezna-
czyć	 te	 pieniądze.	 To	 co	 dane	 sołectwo	może	 fak-

tycznie	zrobić,	zależy	od	wysokości	środków	finanso-
wych, które są w jego dyspozycji. 

Fundusz	sołecki	jest	częścią	budżetu	gminy,	dlatego	to	
wójt	dysponuje	tymi	pieniędzmi,	jednak	także	od	aktyw-
ności	mieszkańców,	sołtysa	i	radnych	zależy,	kiedy	(w	któ-
rym miesiącu danego roku) zostaną uruchomione pienią-
dze na zakup towarów lub usługi ujęte we wniosku.

Każdego	roku	Marszałek	Województwa	Mazowiec-
kiego wyodrębnia środki ze swojej puli na refundo-
wanie najciekawszych pomysłów przedstawionych 
we	wnioskach	z	 sołectw.	Każdorazowo	gmina	może	
przedstawić	pięć	 takich	pomysłów.	Tą	drogą	można	
pozyskać	nawet	do	10	000	zł	na	każdy	projekt.	Takie	
działania	miały	już	miejsce	na	naszym	terenie,	zachę-
camy	więc	do	zgłaszania	kolejnych	projektów	do	UG	
poprzez swoich sołtysów.  

Jak	wyraźnie	widać	–	warto, by mieszkańcy spotykali 
się na zebraniach zwoływanych przez sołtysów i aktyw-
nie uczestniczyli w podnoszeniu jakości swojego życia. 

Gratulujemy	 lokalnym	 społecznościom	mobilizacji	
i	 pracy	 włożonej	 w	 zagospodarowanie	 najbliższego	
otoczenia. Natomiast sołtysom, z okazji ich święta 
ślemy	najlepsze	życzenia!

opr. GB

11 marca dzień sołtysa 
Wszystkim	Sołtysom	oraz	Radom	Sołeckim	życzymy	zdrowia,	wszelkiej	
pomyślności, sukcesów w dalszej działalności oraz wsparcia społecznego.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania 
za	zaangażowanie	w	pracę	na	rzecz	lokalnej	społeczności.
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Tablica historyczno-informacyjna miejscowości. 2 000,00 0,00

Integracyjne spotkanie dla mieszkańców. 8	659,90  

Zakup artykułów sportowych dla młodzieży. 2 000,00 0,00

Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę 
zdrowotną.

2 000,00 0,00

Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. 0,00 22 000,00

Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. 3 000,00 0,00

sołectwo Klaudyn 76 659,90

Zakup luster drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej. 27 800,00 0,00

Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 2 000,00 0,00

Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn. 41 859,90 0,00

Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, 
kultury i profilaktyki zdrowotnej wg zarządzenia nr 174/2019 wójta Gminy Stare Babice.

5 000,00 0,00

sołectwo stanisławów 26 907,62

Doświetlenie ulic w okresie świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na 
słupach oświetleniowych.

12	907,62 0,00

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 1 000,00 0,00

Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności 
fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych na podstawie zarządzenia nr 174/2019 Wójta 
Gminy Stare Babice.

3 000,00 0,00

„Sztafeta Pokoleń” – realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej 
mieszkańców w każdym wieku. 10 000,00 0,00

sołectwo stare babice 76 659,90

Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego. 0,00 20 000,00

Zakup koszy na śmieci. 5 000,00 0,00

Zakup stojaków rowerowych. 10 000,00 0,00

Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet), tzw. stacje na psie odchody. 10 000,00 0,00

Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności 
rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice.

15 000,00 0,00

Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców. 10 000,00 0,00

Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej). 6	659,90 0,00

sołectwo Koczargi nowe - bugaj 25 681,07

Montaż kamery sczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej. 0,00 25	681,07

sołectwo Koczargi nowe 46 532,56

Zakup mebli i wyposażenia do szkoły podstawowej w Koczargach Starych. 10 000,00 0,00

Świąteczne oświetlenie zewnętrzne. 10 000,00 0,00

Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców 
Koczarg Nowych.

3 000,00 0,00

Integracja mieszkańców Koczarg Nowych. 1	532,56 0,00

Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych. 15 000,00 0,00

Zakup zewnętrznego stołu do szachów. 7 000,00  

sołectwo lubiczów 10 844,65

Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów. 2 000,00 0,00

Impreza sołecka – integracja mieszkańców. 8	844,65 0,00

sołectwo Wierzbin 52 128,73

Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce. 8 000,00 0,00

Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki. 4 000,00 0,00

Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki. 4 000,00 0,00
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Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. 2 000,00 0,00

Zakup śpiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym. 700,00 0,00

Doposażenie w rynny i rolety do „Zielonej klasy” przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym. 10 000,00 0,00

Zakup choinek na ulice sołectwa na święta Bożego Narodzenia. 700,00 0,00

Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja. 8 000,00 0,00

II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli. 8 000,00 0,00

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. 3 000,00 0,00

Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny. 2 000,00 0,00

Spotkania sołeckie. 1 728,73 0,00

sołectwo janów 50 518,87

Budowa lamp na ul. Rudnickiego. 0,00 50 518,87

sołectwo latchorzew 76 659,90

Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta. 0,00 42	659,90

Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej. 14 000,00 0,00

Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Stare Babice. 5 000,00 0,00

Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83. 0,00 15 000,00

sołectwo Zielonki-parcela 75 500,00

Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, 
zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów.

3 500,00 0,00

Zakup kurtek ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych. 5 000,00 0,00

„Rozpoczęcie wakacji” – piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki-Parcela. 10 000,00 0,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej 
Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: „Wesoła polana dla 
najmłodszych – plac zabaw”. 

0,00 57 000,00

sołectwo Zielonki Wieś 75 893,30

Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia ulic: 
Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.

0,00 70 893,30

Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, 
kultury i profilaktyki zdrowotnej wg zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice.

5 000,00 0,00

sołectwo Kwirynów 51 659,90

Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa. 14	659,90 0,00

Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie. 0,00 25 000,00

Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie. 0,00 10 000,00

Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 2 000,00 0,00

Koczargi stare 76 659,90

Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna. 13 000,00 0,00

Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do szkoły podstawowej w Koczargach Starych. 6	000,00 0,00

Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare, a przystankiem 
autobusowym.

6	659,90 0,00

Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem 
materiałów służących do realizacji tych zadań.

25 000,00 0,00

Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców. 3 000,00 0,00

Zakup biletów na spektakle/filmy/ wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. 8 000,00 0,00

Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiata 
integracyjna.

15 000,00 0,00

sołectwo blizne jasińskiego 76 659,90

Wianki 2022 – organizacja. 16	659,90  

Zabawka wspinaczkowa – LINARIUM dla dzieci 7-14 lat na plac przy ul. Kopernika 10. 0,00 60	000,00
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sołectwo blizne Łaszczyńskiego 75 659,90

Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego. 5 000,00 0,00

Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2. 15 000,00 0,00

Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem. 0,00 22 000,00

Wymiana lamp na ledowe na ulicach: Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego. 12 000,00 0,00

Wianki 2022 – organizacja. 16	659,90 0,00

Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, 
kultury i profilaktyki zdrowotnej wg zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice.

5 000,00 0,00

sołectwo Zalesie 28 670,80

Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 1 500,00 0,00

Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja. 4 000,00 0,00

II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli. 4 000,00 0,00

Dzień Seniora. 4 000,00  

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. 1 000,00 0,00

Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia. 14 170,80 0,00

sołectwo mariew, buda 43 389,50

Wykonanie scenko-altanki na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew 
i Buda w 2021 r.

0,00 43 389,50

sołectwo lipków 76 659,90

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie. 0,00 24 159,90

Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez 
instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie.

0,00 52 500,00

sołectwo Topolin 17 026,73

Zakup urządzenia do mycia podłóg (szorowarki) dla OSP Borzęcin Duży. 5 000,00 0,00

Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. 2	026,73 0,00

Święto Borzęcina i Topolina. 3 500,00 0,00

Zakup artykułów sportowych dla młodzieży. 3 500,00 0,00

Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, 
kultury i profilaktyki zdrowotnej wg zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice.

3 000,00 0,00

sołectwo borzęcin duży 74 659,90

Zakup urządzenia do mycia podłóg (szorowarki) dla OSP Borzęcin Duży. 5 000,00 0,00

Łąka kwietna. 3 000,00 0,00

Fontanna multimedialna. 0,00 60	000,00

Święto Borzęcina i Topolina. 4	659,90 0,00

Zakup artykułów sportowych dla młodzieży. 2 000,00 0,00

sołectwo borzęcin mały 52 282,05

Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie 
posesji 911.

0,00 10 000,00

Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości 
Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki. 0,00 21 000,00

Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie 
z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych.

0,00 21 282,05

 621 357,84 688 084,59

ogółem 1 309 442,43

Zachęcamy	Czytelników	do	zapoznania	się	ze	wszystkimi	szczegółami	tegorocznej	uchwały	budżetowej	do-
stępnej	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy,	w	zakładce	BIP,	Budżet	i	polityka	finansowa,	Budżety	Gminy	
Stare Babice. 

opr. UGSB, GB/AK; foto: Adobe Stock 
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Wyrazy	 wdzięczności	 przesyłają:	 rodzina	 Gabrysi,	
jej	 przyjaciele	 i	 znajomi;	 organizatorzy	 koncertów,	
meczów	i	zbiórek	pieniężnych	oraz	Wójt	Gminy	Stare	
Babice	wraz	z	pracownikami	Urzędu	Gminy

Serdecznie dziękujemy za do-
tychczasową pomoc udzieloną na 
leczenie	małej	Gabrysi,	cierpiącej	
na	SMA1.	Nie	sposób	wymienić	tu	
wszystkich Ludzi Wielkiego Serca, 
Organizacji i Stowarzyszeń, któ-
rzy włączyli się w organizowanie 
imprez kulturalnych, wydarzeń 
sportowych i wszelkich wpłat 
pieniężnych.	 Kłaniamy	 się	 Wam	
wszystkim	 i	 każdemu	 z	 osobna!	
Każda	 złotówka	 ma	 ogromne	
znaczenie, bo nasza Mała Wo-
jowniczka ściga się z czasem. Na 
koncie	 Gabrysi	 widnieje	 w	 tej	
chwili kwota 1 754 930 zł, co sta-
nowi	18,64%	potrzebnej	sumy	9	000	000	zł.

nadal trwa zbiórka pieniędzy, do udziału w któ-
rej gorąco zachęcamy (https://www.siepomaga.pl/
gabrysia-sma ).

drodzy mieszkańcy! niezawodni darczyńcy!
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Zajęcia	 będą	 się	 odbywać	 raz	 w	 tygodniu	 w	 środy	
w	godz.	16:10-17:10.	Dzieci	będą	konstruowały	i	programo-
wały	roboty,	dzięki	edukacyjnym	zestawom	LEGO	Educa-
tion. Instruktorka porozumiewa się w języku angielskim, 
chociaż	nie	jest	to	wymóg	konieczny	dla	uczestników!

Prowadząca:	 Julia	 Frątczak	 z	 EduFun	Academy.	Wiek	
uczestników:	6-8	lat.	Czas	trwania	1	zajęć:	60	min.	Zajęcia 
są bezpłatne! Zapisy odbywają się wyłącznie telefonicz-
nie	pod	numerem:	22	487	18	76	lub	22	487	18	70.	Pierwsze	
zajęcia	odbędą	się	w	środę	16	marca.	Zapraszamy!

Запрошуємо на заняття 
з робототехніки
Запрошуємо на заняття з робото- 
техніки, тобто РОБОТРИКИ з еле- 
ментами WeDo2 English для дітей 
6-8 років, які приїхали до нас у цей 
непростий час з України. Заняття 
проводитимуться 1 раз на тиждень 
по середах о 16:10-17:10.
Під час занять діти будуть 
конструювати та програмувати роботів 
завдяки навчальним наборам LEGO 
Education.
Інструктор може спілкуватися англій- 
ською, хоча це не є обов’язковою 
вимогою для учасників!
Ведуча: Юлія Фротчак з EduFun Acade-
my. Вік учасників: 6-8 років. Тривалість 
1 заняття: 60 хв. Заняття безкоштовні!
Реєстрація відбувається за телефонами: 22 487 18 76 
або 22 487 18 70. Перше заняття відбудеться у середу, 
16 березня. Запрошуємо!

robotyka Wedo2 dla dzieci z ukrainy
Zapraszamy na zajęcia z robotyki, czyli roboTriCs 
z elementami języka angielskiego Wedo2 dla dzieci 
6-8 lat, który przybyły do nas w tym trudnym czasie 
z ukrainy.
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Zaproszenie kierowane jest do ósmoklasistów, którzy 
pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej 
uczyć	się	i	rozwijać	w	wymarzonym	liceum	lub	techni-
kum	w	dużym	mieście.	Stypendium	otrzymują	na	cały	
okres nauki w szkole średniej. Program Stypendialny 
Horyzonty	objął	już	blisko	900	uczniów	szkół	ponad-
podstawowych.

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem 
Fundacja	EFC	rozpoczęła	rekrutację	do	kolejnej	edycji	
Horyzontów	–	programu	stypendialnego,	który	już	od	
12 lat pomaga licealistom i licealistkom w nauce, roz-
wijaniu pasji oraz mądrym, odpowiedzialnym i szczęśli-
wym	wkraczaniu	w	dorosłe	życie.	

dlaczego Horyzonty?
Program	Stypendialny	Horyzonty	to	odpowiedź	Edu-
kacyjnej	 Fundacji	 im.	 Romana	Czerneckiego	 (Fundacji	
EFC)	i	Fundacji	Rodziny	Staraków	na	potrzeby	młodych	
ludzi w zmieniającym się świecie oraz na wyzwania pol-
skiego systemu edukacji. 

O jakiej szkole marzę? Wybieram profil ścisły, huma-
nistyczny, a może chcę iść do technikum? Czy dam 
sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Jak 
wyobrażam sobie swoją przyszłość? Jak mogę mieć 
wpływ na życie swoje i mojej lokalnej społeczności?

Fundacja	wspólnie	ze	stypendystami	i	stypendystkami	
szuka odpowiedzi na te wątpliwości. Pomaga uczniom 
i uczennicom w przejściu do kolejnego etapu edukacji 
i w odkryciu, co daje im szczęście. Pozwala im wyko-
rzystać	własny	potencjał.	Polska	podstawa	programo-
wa	 nie	 wyposaża	 dzieci	 w	 odpowiednie	 kompeten-
cje społeczne i cyfrowe, nie uwzględnia wyjątkowych 
umiejętności,	czy	specjalnych	potrzeb	młodzieży.	Nie	

odpowiada	także	na	rosnące	niepokoje	i	liczbę	pytań,	
z	 którymi	mierzą	 się	osoby	wkraczające	w	dorosłość	
w latach 20. XXI wieku.

Co w ramach stypendium?
Stypendyści	i	stypendystki	Horyzontów	mogą	liczyć	
na pokrycie kosztów nauki w liceum lub technikum 
w	 jednym	 z	 dwunastu	 dużych	miast	 w	 całej	 Polsce	
–	 w	 Gdańsku,	 Warszawie,	 Krakowie,	 Wrocławiu	 czy	
Krośnie.	Fundacja	pokrywa	koszty	związane	z	miesz-
kaniem	 w	 bursie,	 wyżywieniem	 czy	 nauką	 języków	
obcych.	Finansowe	wsparcie	dotyczy	także	pasji	i	za-
interesowań, które stypendyści i stypendystki rozwi-
jają wraz z zespołem fundacji dzięki pracy metodą 
tutoringu. Wspólnie spędzają letnie wakacje i zimowe 
ferie, biorą udział w warsztatach. To fundament ofer-
ty stypendialnej.

o stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miej-
scowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują 
naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących 
z Fundacją eFC, a średni miesięczny dochód w ich ro-
dzinie nie przekracza 1 550 zł netto na osobę. 

jak wygląda proces rekrutacji? Kim są 
koordynatorzy i koordynatorki programu? 
O	 wszystkim	 można	 przeczytać	 na	 www.efc.edu.pl.  
Ten program to szansa na nowe otwarcie, nową drogę 
dla dzieciaków z całej Polski.

rekrutacja trwa do 31 marca	 –	 wystarczy	 wypełnić	
formularz na stronie www.efc.edu.pl. 

Kontakt:	Andrzej	Piękoś,	koordynator	programu	Hory-
zonty;	apiekos@efc.edu.pl;	+48	696	649	036

Na podst. mat. prasowych: GB

sZansa dla ósmoKlasisTóW 
Z maŁyCH miejsCoWośCi
ruszyła już rekrutacja do programu stypendialnego 
Horyzonty. jest to kompleksowe wsparcie dla 
uczniów i uczennic z miejscowości liczących do 30 000 
mieszkańców, u których w rodzinie średni miesięczny 
dochód nie przekracza 1 550 zł netto na osobę.

Wiele dróg,  
jedno stypendium
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•	 	chętni	mieszkańcy	 gminy	 Stare	 Babice	
BEZPŁATNIE	otrzymują	opaskę	teleme-
dyczną,

•	 	w	najbliższym	czasie	ruszy	druga,	kolej-
na	edycja	programu;	tym	razem	dla	se-
niorów.

jak urządzenie sprawdza się w codzien-
nym życiu zapytałam Zdzisławę i grzego-
rza jaroszów, którzy od kilku tygodni są 
użytkownikami opasek telemedycznych.

gazeta babicka: Co chcieliby państwo 
powiedzieć naszym czytelnikom o opa-
skach, które macie wypożyczone, na ra-
zie, na dwa lata?

grzegorz jarosz:	 Dziś,	 po	 kilku	 tygo-
dniach	użytkowania	jestem	pewien,	

że	 taka	 opaska	 uratuje	 życie	
niejednej osobie. Mam kilka 
poważnych	 schorzeń	 i	 na-
tychmiastowy kontakt z ra-
townikiem jest dla mnie nie 
do przecenienia.
gb: jak minęły państwu 

pierwsze dni z opaską na 
przegubie ręki?

gj: Szczerze? Bardzo stresująco. By-
liśmy bliscy zwrotu urządzenia do na-

szego	GOPS-u,	skąd	je	otrzymaliśmy.
gb: dlaczego???
gj:	 Urządzenie	 jest	 bardzo	 czułe,	 a	 żeby	 korzystanie	
z	niego	miało	sens,	trzeba	mieć	je	na	ręku	w	trakcie	wy-
konywania	 codziennych	 czynności	 życiowych.	Wyglą-
dem z daleka przypomina nowoczesny zegarek, więc 
niby	nic	nadzwyczajnego,	ale	wyposażone	jest	w	biały	
przycisk,	który	jest	klawiszem	alarmowym.	Już	pierwsze-
go dnia, wieszając pranie, tak mocno strzepnąłem bieli-
znę,	że	zadziałał	czujnik	i	połączyłem	się	z	ratownikiem	
medycznym.	 Ogromnie	 się	 zdenerwowałem,	 że	 bez	
potrzeby	robię	kłopot	i	zamieszanie.	Urządzenie	działa	
jak telefon, więc wyjaśniłem temu miłemu, spokojne-
mu	człowiekowi,	 że	 to	 pomyłka.	 Po	dwóch	 kolejnych	
podobnych sytuacjach (stuknąłem ręką w stół) ratownik 
zaproponował,	że	przestawi	czujność	urządzenia	z	po-
ziomu 3 na 1. Problem zniknął, a stres zastąpiło poczucie 
bezpieczeństwa.

W	lutowym	numerze	Gazety	Babickiej	
pisaliśmy	o	 tym,	 że	w	naszej	 gminie	
ruszył	 „Program	 Usług	 Teleopiekuń-
czych	dla	Mieszkańców	Gminy	Stare	
Babice”	i	o	tym,	że	pierwsi	użytkow-
nicy zostali do niego włączeni. 

Na	 początek	 garść	 podstawowych	
informacji o Programie:
•	 	pierwsza	 edycja	 Programu	 skierowana	

jest do osób, które mają orzeczenie o nie-
pełnosprawności;

•	 	każdy,	 kto	 weźmie	 udział	 w	 Programie,	 otrzyma	
opaskę telemedyczną, która:
–  ma czujnik upadku i przycisk alarmowy łączący 

użytkownika,	 jak	 telefon,	 z	 ratownikiem	 me-
dycznym;

–	 	w	chwili,	gdy	użytkownik	poczuje	się	słabo	lub	
ma	wrażenie	zagrożenia	życia	–	naciska	przycisk	
wzywający	pomocy;

–  w chwili połączenia ratownikowi wyświetlają się  
wszystkie	najważniejsze	informacje	o	chorym;	

–  ratownik w razie potrzeby wzywa karetkę pogo-
towia;

•	 	użytkownik	opaski	telemedycznej	nie	jest	obciąża-
ny	żadnymi	kosztami	konsultacji	z	ratownikiem	me-
dycznym,	ani	z	przyjazdem	karetki;

•	 	urządzenie	stale	monitoruje	podstawowe	funkcje	
życiowe	użytkownika	i	przekazuje	je	do	systemu;

urządzenie ratujące życie na wyciągnięcie ręki 
osoby niepełnosprawne i seniorzy potrzebują łatwego dostępu do pomocy medycznej. Czas interwencji leka-
rza często decyduje o przeżyciu. To naturalne i oczywiste, a teraz jeszcze dostępne i wykonalne w naszej gminie. 
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gb: Kiedy zdejmują państwo opaskę z ręki?
gj: Nie kąpiemy się w niej. W nocy odkładamy na 
nocną szafkę, na ładowarkę. Opasce nie szkodzi mały 
kontakt z wodą – np. nie zdejmuję jej do zmywania 
naczyń.
Zdzisława jarosz:	 Ja	muszę	zdejmować	w	pracy.	Pra-
cuję	przy	mięsie	 i	 nie	mogę	mieć	na	 sobie	 żadnych	
urządzeń ani ozdób.
gb: i nie ma z tym problemu, jeśli chodzi o kontakt 
z centrum monitorującym pani zdrowie?
Zj:	Wystarczyło	połączyć	się	z	 ratownikiem	 i	zgłosić	
taką	potrzebę.	To	ważne,	bo	wtedy	urządzenie	prze-
staje	monitorować	m.in.	moje	tętno.	Fakt	nieużywa-
nia opaski w określonych porach został odnotowany 
w systemie i jest po problemie. 
gb: Czy to urządzenie jest dobre dla każdego?
gj:	Na	pewno	musi	z	niego	korzystać	osoba	w	pełni	
zdrowa	psychicznie,	by	umieć	zdecydować,	 czy	we-
zwanie	pomocy	jest	potrzebne	i	nie	będzie	bawić	się	
przyciskiem alrmowym.
gb: Czy trudno jest sprostać formalnościom, żeby 
uzyskać to urządzenie?
Zj:	Wszelkiej	pomocy	udzielają	pracownicy	GOPS-u,	 
a wsparcia związanego z obsługą elektroniczną opa-
ski – jak np. przestawienie czujności urządzenia – pra-
cownicy	 SiDLy	 Sp.	 z	 o.	 o.,	 skąd	 zostały	 zakupione	 
opaski.
gb: podsumowując: polecacie państwo?
Zj, gj: Z całego serca! Przyzwyczailiśmy się do tej 
opaski, jak do zegarka. Bez niej teraz czujemy się, jak-
byśmy byli nieubrani. 
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Na wspólnej zabawie przeprowadzono zbiórkę pie-
niędzy dla dziewczynki, o zdrowie której wszyscy za-
biegamy.	Akcja	koordynowana	przez	Mariannę	z	Rady	
Seniorów kontynuowana była podczas wszystkich ak-
tywności, w których biorą udział seniorzy: na zajęciach 
jogi, gimnastyce, tańcach, siłowni.

Natomiast	w	sobotę	26	lutego,	na	10-cio	kilometro-
wym marszu nordic walking, spotkało się ok. 50 osób 
w międzypokoleniowym składzie. Ten charytatywny 
spacer	z	Lipkowa	do	Stanisławowa	poprowadziła	Eliza	
z	Fundacji	KIM.	Po	licytacji	pod	kierunkiem	Krzysztofa	
i zbiórce środków wśród uczestników przekazaliśmy 
kwotę 3 321 zł.

Gorącym	życzeniem	wszystkich	darczyńców	jest	to,	
by udało się w terminie wynikającym ze wskazań me-
dycznych	rozpocząć	leczenie	dziewczynki,	a	czasu	jest	
coraz mniej…

Z Gminnej Rady Seniorów 

Anna Czajkowska; foto Marianna Kosińska

od seniorów dla gabrysi
12 lutego, pod pretekstem popularnych walentynek, 
babiccy seniorzy spotkali się w Klubie mieszkańca 
i zatańczyli dla gabrysi.

o kwestie formalne, związane z otrzymaniem opa-
ski, zapytałam dyrektor gops-u alicję napurkę.
gb: Czy umowa, którą użytkownik podpisuje jest 
obwarowana jakimiś zobowiązaniami, zawiera dużo 
trudnych wątków pisanych drobnym drukiem?
alicja napurka:	Absolutnie	nie.	Nie	ma	żadnych	haczy-
ków, o które czasem obawiamy się jako konsumenci. 
gb: Żadnych ukrytych kosztów?
an: Nie, nie ma takich zapisów. O pieniądzach jest 
mowa	w	jednym	miejscu.	Chodzi	o	umyślne	zniszcze-
nie urządzenia. Wtedy istnieje zobowiązanie zwrotu 
wartości	opaski	(1419	zł),	ale	przy	normalnym	użytko-
waniu	ABSOLUTNIE	nie	ma	ryzyka	jej	zniszczenia.	
gb: a jeśli urządzenie zacznie szwankować? Kto po-
nosi koszty naprawy?
an: Zawsze prosimy w pierwszej kolejności skontak-
tować	się	z	pracownikami	SiDLy	Sp.	z	o.o.,	bo	już	kilka-
krotnie	okazało	się,	że	wystarczyła	pomoc	przez	telefon.	
Natomiast	 wtedy,	 gdy	 pracownik	 SiDLy	 poinformuje	
Użytkownika,	że	wymagana	jest	naprawa,	to	wystarczy	
przynieść	 opaskę	 do	 nas	 (Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej,	 ul.	 Rynek	 21),	 a	my	 przekazujemy	 ją	 dalej.	
Użytkownik	nie	ponosi	żadnych	kosztów	serwisowania.
gb: Czy jest jeszcze szansa na uzyskanie takiego 
urządzenia? Wiem, że część zakupionych opasek 
jest już w użyciu.
an: Tak, mamy jeszcze pewien zapas. Zapraszam. 
Wszelkie	 informacje	można	uzyskać,	kontaktując	się	
z	Gminnym	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej	pod	nu-
merem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230.

rozmawiała: Anna Królik; foto: AK
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jak mieszkają polscy seniorzy?
jednym z ważnych obszarów polityki senioralnej państwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków mieszkanio-
wych osobom w jesieni życia. Chodzi o dostosowanie domów do potrzeb codziennego bytowania, co zwane jest 
dobrostanem mieszkalnym. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta potrzeba tworzenia takich mieszkań, 
które sprzyjać będą pozostawaniu na dłużej w zdrowiu i niezależności, mimo rosnących z wiekiem niedomagań.

Dla	osób	starszych	głównym	środowiskiem	życia	jest	
własne mieszkanie, które często z powodu złych wa-
runków czy barier architektonicznych wpływa nega-
tywnie na stan zdrowia fizycznego i psychicznego. 
Odpowiednio przystosowane poprawia stan bezpie-
czeństwa,	 ułatwia	 codzienne	 czynności,	 umożliwia	
samodzielne funkcjonowanie.

Mieszkania planowane z myślą o potrzebach senio-
rów	są	w	naszym	kraju	wciąż	nowością.	Polscy	emery-
ci	na	ogół	żyją	w	domach	i	mieszkaniach	budowanych	
50-60	 lat	 temu,	 o	 niskich	 standardach:	 nieprzysto-
sowanych łazienkach i toaletach, a w około 15% bez 
urządzeń sanitarnych i ciepłej wody. Na wsi, szczegól-
nie w gospodarstwach osób starszych i samotnych, 
warunki	 są	 jeszcze	gorsze.	Zbyt	duży	metraż	ogrze-
wany	piecami,	często	brak	 łazienek	 i	bieżącej	wody,	
z toaletami pozostającymi na zewnątrz. Ponad 30% 
osób starszych prowadzi gospodarstwa jednoosobo-
we, a więc źródłem ich utrzymania jest tylko emery-
tura.	Dostosowanie	mieszkań	do	warunków	pozwala-
jących	na	bezpieczne	użytkowanie	przy	ograniczonej	
sprawności	przekracza	ich	możliwości	finansowe.

Adaptacja	mieszkań	dla	seniorów	powinna	być	ujęta	
w polityce mieszkaniowej państwa i realizowana na po-
ziomach wszystkich jednostek samorządowych. Two-
rzenie przyjaznych dla osób starszych środowisk miesz-
kalnych	 to	 nie	 tylko	 odpowiednie	 wyposażenie,	 ale	
również	infrastruktura	otoczenia,	m.in.	podjazdy,	windy,	
miejsca do parkowania, dostęp do opieki lekarskiej i re-
habilitacji, usługi, parki z ławeczkami, toalety publiczne.

Bezpieczeństwo	 może	 też	 zapewnić	 teleopieka,	
która coraz dynamiczniej wkracza w tworzenie do-
brostanu osób starszych, samotnych i z niepełno-
sprawnościami. Takie nowatorskie, bezpłatne roz-
wiązanie proponuje seniorom w ramach Programu 
Korpusu	Wsparcia	 dla	 Seniorów	 na	 rok	 2022	Gmina	
Stare	 Babice.	 Po	 opaski	 firmy	 SiDLy,	 które	 monito-
rują	 tętno,	upadek	 i	wiele	 innych	funkcji	życiowych,	
a w uzasadnionych przypadkach wzywają pomoc, 
można	zgłaszać	się	do	GOPS-u.	Więcej	na	ten	temat	
piszemy	na	s.	16.

Z wiekiem pojawiają się trudności w codziennym 
funkcjonowaniu,	które	w	młodości	były	niezauważal-
ne. Przeszkodą stają się progi, gniazdka, do których 
trzeba	się	schylać,	śliska	podłoga,	głęboka	wanna,	itp.	
Aby	 je	 zminimalizować,	 należy	 wprowadzić	 zmiany:	
antypoślizgowe podłogi i maty, uchwyty i poręcze 
w	 pomieszczeniach	 sanitarnych,	 regulowane	 łóż-
ka,	 prawidłowe	 oświetlenie,	 a	 także	 czujniki	 ostrze-
gawczo-alarmujące	 zagrożenie	 ogniem,	 czadem	 czy	
zalaniem.	 Należy	 też	 zapewnić	 komfort	 termiczny,	
łatwość	 utrzymywania	 pomieszczeń	 w	 porządku	
i	czystości,	co	podniesie	jakość	życia.

Wzorcowe mieszkanie, spełniające potrzeby senio-
rów,	zostało	zaaranżowane	na	warszawskich	Bielanach	
przez	architektów	dr	Agnieszkę	Cieśla	i	dr.	Jana	Cieśla,	
a w latach 2017-2020 było udostępniane zwiedzają-
cym. Zastosowane zostały w nim nowatorskie roz-
wiązania i urządzenia wspomagające codzienne czyn-
ności.	 Szczegółowy	opis	 znaleźć	można	w	 „Polityce	
Senioralnej”	nr	3/2017	oraz	na	stronie	https://zaczyn.
org/wzorcowe-mieszkanie-seniora/.

W wielu  krajach poszukiwany jest optymalny mo-
del mieszkalnictwa dla osób starszych. Jednym z nich 
jest	 cohousing.	 Według	 Roberta	 Idema	 (Politechnika	
Gdańska),	 zajmującego	 się	 koncepcją	 projektowa-
nia środowiskowego w architekturze, cohousing to 
„koncepcja wspólnotowego kształtowania środowi-
ska mieszkaniowego. Polega na budowie wspólnoty 
mieszkaniowej opartej na współpracy i bliskich, wręcz 
towarzyskich relacjach sąsiedzkich. Wspólnota miesz-
kaniowa, będąca tu autentyczną wspólnotą mieszkań-
ców, czynnie uczestniczy w planowaniu swojego osie-
dla,	budowie	i	zarządzaniu	nim.”	Natomiast	Dick	Urban	
Vestbro, szwedzki architekt specjalizujący się w tema-
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tyce mieszkalnictwa, określa cohousing jako „miesz-
kalnictwo ze wspólnymi przestrzeniami i dzielonymi 
udogodnieniami dla mieszkańców”. Szkocki architekt 
Graham	Meltzer	opisuje	tę	tendencję	w	budownictwie	
następująco: „w cohousingu kładzie się nacisk na zdro-
wą	równowagę	między	życiem	prywatnym,	rodzinnym	
i	życiem	w	społeczności”.

W przypadku seniorów to bardzo ciekawe rozwią-
zanie współzamieszkiwania w małych, ale samodziel-
nych	 mieszkaniach	 z	 dużymi	 przestrzeniami	 wspól-
nymi i usługami opiekuńczo-medycznymi. W Polsce 
taki projekt zrealizował szczeciński TBS w 2019 roku, 
wynajmując mieszkania seniorom w cenie lokali ko-
munalnych. Z kolei Poznań swoim seniorom zapropo-
nował projekty: „Mieszkanie dla Seniora” i „Studio dla 
Seniora”, które cieszą się uznaniem.

Jednak, w większości, osoby starsze preferują po-
zostawanie w znanym sobie środowisku, dlatego wła-

Treningi	 jogi	na	Polanie	Lipków	stały	się	 już	 tradycją	
w	naszej	gminie.	W	tym	roku	Fundacja	Aktywni	Dłużej	
i Szkoła Jogi Halasana rozpoczynają sezon nieco szyb-
ciej	niż	zwykle.	–	Chcemy nie tylko wspólnie i zdrowo 
przywitać wiosnę wraz z naszymi sympatykami, ale 
także pomóc w zbiórce środków na pomoc dla ma-
lutkiej Gabrysi. Każdy uczestnik zajęć będzie mógł 
przekazać coś od siebie, by pomóc dziewczynce 
wrócić do zdrowia – podkreśla Małgorzata Baranow-
ska,	prezes	Fundacji	Aktywni	Dłużej.	

Powitanie wiosny na terenie Polany Lipków odbywa 
się	pod	honorowym	patronatem	Wójta	Gminy	Stare	
Babice	oraz	Kampinoskiego	Parku	Narodowego.

Trening prZy ognisKu, KaWie i HerbaCie
Wydarzenie odbędzie się 20 marca, czyli w pierwszy 
dzień astronomicznej wiosny. Od tego dnia Słońce przez 
pół	roku	będzie	mocniej	ogrzewać	półkulę	północną.	

– Mamy nadzieję, że nasze pozytywne nastawie-
nie i dobra wiosenna energia przełoży się na zebrane 
środki na leczenie Gabrysi. O gorący poczęstunek – 
kawę i herbatę zadba Hotel Splendor, który towa-
rzyszył już warsztatom jogi na Polanie w ubiegłym 
roku – zaznacza Małgorzata Baranowska.

śnie projekt adaptacji mieszkań i tworzenia przyjaznej 
przestrzeni	na	jesień	życia	jest	najbardziej	oczekiwa-
nym i korzystnym rozwiązaniem.

Źródła:	„Jakość	życia	osób	starszych	w	Polsce”	–	GUS	2021
„Warunki	mieszkaniowe	a	dobrostan	seniorów”	dr	Jan	Cieśla

Z Gminnej rady Seniorów

Anna Czajkowska

foto: Adobe Stock

najZdroWsZa Forma ruCHu
Warsztaty	ruchowe,	które	od	kilku	już	lat	odbywają	się	
na Polanie Lipków, to zdrowa propozycja dla wszyst-
kich	mieszkańców.	Są	to	ćwiczenia	fizyczne	uwzględ-
niające pracę we wszystkich płaszczyznach ruchu oraz 
zawierające zarówno komponent wzmacniający, jak 
i pracę nad elastycznością.

– Takie całościowe podejście jest bardzo potrzebne, 
nie tylko z uwagi na przeciągającą się falę epidemii 
i wynikającą z niej mniejszą aktywność ruchową,  ale 
także z uwagi na fakt, że generalnie sezon zimowy nie 
sprzyja regularnemu uprawianiu rekreacji ruchowej 
w plenerze. Wszystko to doprawione uważnością i do-
mieszką relaksacji daje najlepszy efekt. W zdrowym 
ciele zdrowy duch! – podkreśla Małgorzata Baranowska.

Termin bezpłatnych warsztatów jogi: 20 marca 2022
godzina: 10:00 – 12:00 (60 minut ćwiczenia,  
60 minut integracja)
miejsce: polana lipków, wiata ogniskowa

tekst/foto: Fundacja Aktywni Dłużej

Trening dla gabrysi i powitanie wiosny 
na polanie lipków
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buty, rękawice, itp. Jazda po autostradach i ulicach jest 
o wiele bardziej niebezpieczna.

gb: Czy dobrze rozumiem, że jazda na torze jest zu-
pełnie inną niż ta, którą widzimy na ulicach?
mb: Motocykl jako środek transportu to zupełnie nie 
moja	bajka.	Na	dwóch	kółkach	już	nie	wyjeżdżam	na	uli-
cę, to ma złą sławę i jest zbyt niebezpieczne. Po drogach 
publicznych	wolę	jeździć	samochodem.	Ja	żyję	w	świe-
cie motosportu i na nim się skupiam w swojej działalno-
ści motocyklowej.

gb: W jakiej klasie jeździsz?
mb:	 Teraz	 jeżdżę	w	 klasie	 Pucharu	 Polski	 youngtimer	
500.	Oznacza	to,	że	motocykle,	na	których	się	ścigam,	
mają	 powyżej	 25	 lat.	 Marzę	 o	 tym,	 aby	 wystartować	
w	klasie	wyższej	–	zawodowej,	ale	na	razie	przekracza	to	
moje	możliwości	finansowe.

gb: jakie jest twoje największe osiągnięcie w tej dzie-
dzinie?
mb:	Ubiegłoroczny	debiut	w	Wyścigowym	Motocyklo-
wym Pucharze Polski na torze w Poznaniu. To było nie-
samowite	przeżycie,	pogoda	nie	sprzyjała:	padał	deszcz,	
więc tor był śliski. Tego dnia zdobyłem pierwsze miejsce 
w	wyścigu.	 A	 o	 całej	wyprawie	można	 przeczytać	 na	
moim	Facebooku:	Michał	Bloch.

gb: Kiedy zaczniesz swój kolejny sezon wyścigowy?
mb:	Myślę	że	będzie	to	pod	koniec	kwietnia,	kiedy	tem-
peratura	podniesie	się	powyżej	15°C.	To	będzie	już	mój	
szósty sezon na torze.

gb: gdzie trenujesz?
mb: Najczęściej na torze w Słomczynie (pod okiem pana 
Janusza	Czai),	czasem	też	w	Łodzi,	no	i	oczywiście	w	Ra-
domiu i czasem w Poznaniu.

gb: Co daje Ci ten sport?
mb: Adrenalina, która towarzyszy mi podczas jazdy 
i	uzależnienie	od	prędkości	powoduje,	że	chcę	się	roz-
wijać	i	być	coraz	lepszy.

gb: Co to znaczy rozwijać się w tym kontekście?
mb:	 Przekraczać	 swoje	 granice,	 polepszać	 swój	 czas	
o	setne	sekundy	na	każdym	kolejnym	okrążeniu.	Praco-

gazeta babicka: michale, skąd ta pasja się wzięła i kie-
dy?
michał bloch:	 Trudno	 powiedzieć,	 bo	 w	 rodzinie	 nikt	
wcześniej nie interesował się motocyklami. Początkowo  
spotykałem się wręcz z oporem w stosunku do mojej pa-
sji.	W	rodzinie	jestem	pionierem.	Jeżdżę	od	najmłodszych	
lat,	już	w	podstawówce	miałem	skuter,	którym	przemiesz-
czałem	się	po	naszej	wsi.	Miłość	motocyklowa	zaczęła	się,	
gdy miałem 18 lat, od razu po zdaniu egzaminu na prawo 
jazdy motocyklowe i pojechaniu pierwszy raz na tor wy-
ścigowy.	Od	razu	stwierdziłem,	że	to	jest	to!	Że	jazda	mo-
tocyklem po ulicach jest nudna i niebezpieczna.

gb: Czym są dla Ciebie motocykle?
mb:	To	jest	coś,	co	napędza	mnie	do	życia.	Od	dziecka	
motocykle	były	moją	wielką	pasją,	a	już	po	pierwszej	wizy-
cie na torze wyścigowym rozebrałem swój pojazd z galan-
terii	drogowej	i	przystosowałem	do	warunków	torowych;	
do samochodu zamontowałem hak, kupiłem przyczepę 
i	zacząłem	wozić	tam	swój	motocykl.	Teraz	większość	za-
robionych pieniędzy przeznaczam na tę pasję.

gb: Co to znaczy „rozebranie motocykla z galanterii”?
mb: To zdjęcie lamp, lusterek i wszystkich zbędnych 
elementów,	tak	by	motocykl	był	lżejszy	i	mniejszy.	Taki	
pojazd	 już	nie	może	poruszać	się	po	normalnych	dro-
gach,	 tylko	 po	 torze	wyścigowym,	 na	 który	musi	 być	
przetransportowany na przyczepie.

gb: Czy najbliższe osoby boją się o Ciebie, kiedy jeź-
dzisz tak szybko po torze?
mb: Wszyscy	już	się	przyzwyczaili	i	zrozumieli,	że	wbrew	
pozorom,	na	torze	jest	o	wiele	bezpieczniej	niż	na	zwy-
kłej	ulicy.	Na	takim	torze	nie	ma	latarni,	słupów,	krawęż-
ników, a więc nawet przy przewróceniu się, nie ma w co 
uderzyć,	aby	zrobić	sobie	krzywdę,	tym	bardziej,	że	je-
stem ubrany w odpowiedni strój: skórzany kombinezon, 
bardzo dobre jakościowo: kask, ochraniacz kręgosłupa, 

szybki jak błyskawica
Wyścigi motocyklowe przyciągają licznych fanów z całego świata. a jednak dla wielu z nas jest to sport 
mało znany, najczęściej widziany w migawkach wiadomości sportowych. W świat motocykli torowych 
wprowadził nas mistrz dwóch kółek, mieszkaniec Topolina – michał bloch.
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wanie nad poprawianiem swojego wyniku to jest praca 
z własnymi blokadami i oporami, z własnym strachem. 
Wszystko siedzi w naszej głowie.

gb: dokąd zmierzasz w tym sporcie?
mb: Na razie będę jeździł w tej klasie, w której jestem 
i wezmę udział we wszystkich tegorocznych rundach 
wyścigowych.	W	tym	roku	jadę	również	na	zawody	do	
Słowacji.

 
gb: jakie masz marzenia?
mb:	 Oczywiście	 marzę	 o	 wyższej	 klasie,	 ale	 jest	 to	
związane	z	dużymi	nakładami	finansowymi,	które	mnie	
przerastają,	więc	na	razie	muszę	jeszcze	na	to	poczekać.	
Chciałbym	mieć	radość	z	 jeżdżenia	na	motocyklu,	bez	
martwienia się o koszty.

Inicjatorkami	spotkania	były	nowe	Panie	Dyrektor	Szkoły	BIG	BEN	–	Anna	
Warzycha-Druzd	i	Aleksandra	Perkowska.	Jako	nowy	organ	prowadzący	
Panie	Dyrektor	zaprosiły	Dyrektorów	sąsiadujących	ze	sobą	szkół	niepu-
blicznych	w	celu	poznania	się,	a	także	stworzenia	przestrzeni	do	wymia-
ny doświadczeń i dalszej współpracy placówek niepublicznych. 
Na	spotkanie	przybyli:	Dyrektor	Szkoły	Gaudeamus,	Dyrektor	Szkół	Fun-
dacji	ADyS,	Dyrektorki	Szkoły	Human	to	Human,	Dyrektor	Szkoły	Navi-
go – Warszawa Autorska Szkoła Podstawowa.
Bardzo	dziękujemy	za	bardzo	miłe	i	wartościowe	spotkanie	i	już	mamy	
zaplanowane kolejne.

tekst/foto: BIG BEN  
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pierwsze spotkanie dyrektorów szkół niepublicznych
W czwartek 24.02.2022 r. w szkole big ben w lubiczowie odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów szkół 
niepublicznych z gminy stare babice oraz okolic. 

gb: Czy masz swoich sponsorów?
mb: Nie, na razie finansuję wszystko z własnej kiesze-
ni.	Mam	nadzieję,	że	wkrótce	znajdę	sponsorów,	którzy	
będą	chcieli	wesprzeć	mnie	w	uprawianiu	tego	sportu,	
a	ja	będę	mógł	z	dumą	promować	ich	logo	w	środowi-
sku motocyklistów i miłośników torów wyścigowych.

gb: na jakie korzyści mogą liczyć sponsorzy, którzy 
chcieliby wesprzeć Twój wyjazd na zawody?
mb: Jestem otwarty na bardzo szeroką współpracę, 
zarówno w mediach społecznościowych jak i w działa-
niach	wizerunkowych.	Na	motocyklu	może	znajdować	
się	logo	sponsora,	a	chciałbym	dodać	że	taki	motocykl	
jest bardzo interesujący, np. na drogach zwykle wzbudza 
ciekawość	 innych	 kierowców.	 Ponieważ	 przewożony	
jest na przyczepie, mijający bacznie się mu przygląda-
ją.	 Również	 na	 parkingach,	 na	 stacjach	 benzynowych,	
w	miasteczkach	–	jego	niezwykłość	wzbudza	zaintere-
sowanie,	 ludzie	 podchodzą,	 oglądają,	 pytają.	 Dlatego	
logo sponsora na motocyklu jest bardzo atrakcyjnym 
miejscem reklamowym.

gb: Czy jest coś szczególnego, co chciałbyś opowie-
dzieć naszym czytelnikom?
mb:	Chciałbym	poprosić	sąsiadów	o	więcej	wyrozumia-
łości	dla	mojej	pasji,	bo	zdarza	się	czasami	że	narzekają	
na hałas, który powodują moje motocykle.

gb: bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci wie-
lu sukcesów, najlepszych wyników i bezpiecznych 
przejazdów. Zapraszamy państwa do obserwowania 
michała na instagramie: https://www.instagram.
com/bloszek_racing/

Rozmawiała: Izabela Bek

Foto: JC GROUP



22

Z	ŻyCIA	GMINy

erasmus+ w babickiej podstawówce.  
działamy mimo pandemii
szkoła im. Henryka sienkiewicza w starych babicach po raz kolejny bierze udział w projekcie unijnym  
erasmus+. jest to druga edycja projektu, a jej tytuł brzmi: „umiejętności życiowe w klasie” (ang. „bringing 
life skills into the classroom”). należy z dumą podkreślić, że babicka podstawówka jest międzynarodowym 
koordynatorem projektu, a osobą, która ten projekt stworzyła i jest odpowiedzialna za jego realizację jest 
pani justyna suszko – nauczycielka języka angielskiego.

Młodzież	biorąca	 udział	w	projekcie	 to	 uczniowie	
starszych roczników, czyli klas VI-VIII. Natomiast z ra-
cji	tego,	że	jest	to	projekt	interdyscyplinarny,	w	jego	
prace	 zaangażowani	 są	 nie	 tylko	 nauczyciele	 języ-
ka	 angielskiego,	 ale	 także	 pozostali,	 uczący	 innych	
przedmiotów.

Celem	 tego	 przedsięwzięcia	 jest	 kształtowanie	
umiejętności	życiowych,	które	nie	zostały	ujęte,	czy	
też	 szerzej	 omówione	w	 programach	 nauczania.	 To	
między	 innymi	 umiejętność	 autoprezentacji,	 zarzą-
dzania	 swoimi	 finansami,	 zdrowego	 odżywiania,	 ra-
dzenia sobie ze stresem i wiele innych. Niewątpliwą 
zaletą udziału w zadaniach projektowych jest bezpo-
średni kontakt z językiem angielskim, szczególnie po-
przez	możliwość	uczestnictwa	w	spotkaniach	online,	

a	także	w	realnych	mobilnościach,	odbywających	się	
w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie. 
Naszymi	partnerami	są	szkoły	z:	Turcji,	Portugalii,	Ru-
munii,	 Chorwacji	 i	 Słowacji.	 Uczniowie,	 którzy	 brali	
udział w naszym ostatnim spotkaniu online 17 lutego 
podkreślają,	 że	właśnie	dzięki	 takim	spotkaniom	na-
bywają większej świadomości językowej, przełamują 
bariery i stają się bardziej otwarci i tolerancyjni w sto-
sunku do innych narodowości.

Za nami pierwszy wyjazd projektowy – wizyta w tu-
reckiej	szkole	w	Okulcaral	–	malowniczo	położonym	
miasteczku, oddalonym o 50 km od Alanyi. Szczegól-
nie wzruszającym momentem było powitanie przy-
gotowane	przez	uczniów	miejscowej	szkoły.	Ci	zasko-
czyli nas własnoręcznie wykonanymi flagami państw 
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uczestniczących w projekcie, którymi zostaliśmy po-
witani,	zanim	zdążyliśmy	wysiąść	z	autokaru.	W	cza-
sie	pobytu	mieliśmy	okazję	poznać	tureckie	obyczaje,	
nawiązać	nowe	znajomości,	a	także	wzięliśmy	udział	
w wykładzie na temat systemu edukacji w Turcji. Za-
poznaliśmy	się	też	z	prezentacjami	na	temat	poszcze-
gólnych krajów i szkół biorących udział w projekcie.

W tym roku szkolnym czeka nas jeszcze wiele cie-
kawych aktywności projektowych, spotkań online 
oraz	dwa	wyjazdy:	do	Portugalii	i	Chorwacji.	Pierwsza	
z	zaplanowanych	wypraw	odbędzie	się	już	w	drugiej	
połowie	 marca.	 Uczniowie,	 którzy	 będą	 tam	 repre-
zentowali szkołę podstawową im. Henryka Sienkie-
wicza w Starych Babicach, wyłonieni zostali na pod-
stawie konkursu, do którego zaproszono wszystkich 
uczestników	projektu	Erasmus+.

O	 to,	 jak	 to	 się	 stało,	 że	babicka	 szkoła	nawiązała	
międzynarodowe kontakty i jak pozostałe gminne 
szkoły	 mogłyby	 dołączyć	 do	 Erasmusa,	 zapytaliśmy	
panią Justynę Suszko – koordynatorkę projektu i na-
uczycielkę języka angielskiego.

– Przygodę ze współpracą międzynarodową szkoła 
rozpoczęła od projektów e-twinning. W 2009 r. po-
wstał pierwszy projekt ze szkołą w Hiszpanii pt. Cho-
pin i Goya. Potem był kolejny, aż wreszcie w 2012 r. 
udało mi się nawiązać współpracę w ramach pro-
jektu Comenius. We francuskiej szkole w Bretanii 
spotkaliśmy się, aby przygotować projekt o ekologii 
z partnerami z Islandii, Hiszpanii, Finlandii i Niemiec. 
W czasie jego realizacji, po raz pierwszy nauczyciele 
podróżowali z uczniami. Kilkanaścioro dzieci poje-
chało do małej miejscowości ok. 100 km od Madrytu. 
Mieszkali u hiszpańskich rodzin. Po zakończeniu tego 
przedsięwzięcia, rozpoczęliśmy starania o własny 
projekt. 

Inspiracją do jego stworzenia (już pod nazwą Era-
smus) była fińska szkoła, która była koordynatorem 
naszego projektu Comenius. To właśnie od Kai – od-
powiedzialnej za całe przedsięwzięcie, nauczyłam 

się jak wypracować kolejne. I tak udało się w 2016 r. 
napisać projekt o tolerancji. Tym razem nasza szkoła 
w Starych Babicach została koordynatorem. Praco-
waliśmy ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Ło-
twy i Grecji. W wymianie uczestniczyli tylko nauczy-
ciele, ale zadania wykonywali uczniowie. I wreszcie 
powstał obecny projekt, który, z powodu pandemii, 
nie będzie trwał dwa lata jak zakładaliśmy, ale trzy 
i zakończy się w sierpniu 2023 r.

Każdy projekt Comenius czy Erasmus to dzie-
siątki tysięcy euro dla naszej szkoły, a tym samym 
i dla gminy, jako że uczestniczą w nich mieszkań-
cy-uczniowie i nauczyciele gminy Stare Babice. Jest 
to darmowa promocja naszej szkoły i miejscowości 
w całej Europie. 

Oczywiście otrzymanie grantu to nie taka prosta 
sprawa. Należy mieć pomysł na projekt i znaleźć 
partnerów, wypełnić wniosek w języku angielskim. Po 
drodze mogą pojawić się trudności, wniosek trzeba 
poprawić, trzeba składać raporty, a wydatki muszą 
być transparentne. Niemniej jednak ten ogrom pra-
cy opłaca się, ponieważ doświadczenia jakie zdoby-
wają uczniowie i nauczyciele są bezcenne.

Nabór wniosków zwykle odbywa się dwa razy 
w roku. Wszystkie informacje można uzyskać na 
stronie Erasmus+. Każda szkoła, czy to podstawowa, 
średnia, czy przedszkole może realizować nawet po 
kilka projektów naraz. Zachęcamy inne szkoły do 
udziału w projektach Erasmus+.

W	kolejnych	numerach	Gazety	Babickiej	przedsta-
wimy	 Państwu	 dalszą	 relację	 z	 realizacji	 bieżącego	
programu unijnego. A na obszerniejszą fotorelację 
z naszego wyjazdu zapraszamy na stronę: www.gaze-
tababicka.pl.

tekst/foto:  Justyna Chuść 

nauczyciel języka angielskiego



24

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, 02.03.2022 r.
Znak sprawy: RPP.6721.4.2022 

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. 
zm.), 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 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/152/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 
2019  r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  różnych częściach gminy Stare Babice, 
zmienionej uchwałą Nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXXVIII/409/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
28 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLII/457/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 18 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. Dokumentacja 
spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej  
https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Obowiązują zgłoszenia udziału w  dyskusji publicznej, a  w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z  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 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
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 25 maja 2022 r. włącznie.
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 http://www.stare-babice.pl, w zakładce 
„Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=443

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: 22 722 90 04 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 22 kwietnia 2022 r. 

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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sobota, 2 kwietnia 2022 r., godz. 18.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,  

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury

W rolach głównych: Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak 
Gościnnie: Kasia Wincza    Reżyseria: Karol Stępkowski 
Scenariusz: Marzanna Graff    Muzyka: Bartek Piasecki 

Słowa piosenek: Aleksandra Potrykus    Grafika: Karol Kierzynka 
Produkcja: Mam Teatr
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Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, 
ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela

Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury
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AGATA KUJAWA   ARIEL SUCHOWIECKI   ADAM PACHLA   MIKOŁAJ STAŃKO

NASZ

sobota, 23 kwietnia 2022 r., godz. 19.00
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Domek	z	Sercem		to	hasło,	które	było	tematem	tegorocz-
nych	działań.	Podczas	czterogodzinnych	zajęć	uczestnicy	
zrobili przepiękne domki, które zostaną przekazane ma-
łym	 pacjentom	 z	 Mazowieckiego	 Centrum	 Neuropsy-
chiatrii.

Inicjatorem i pomysłodawcą całej akcji jest Muzeum 
Domków	 Lalek,	 Gier	 i	 Zabawek.	 Do	 października	

domek z sercem 2022  
W ostatnią sobotę lutego, w domu Kultury stare babice, odbyły się charytatywne warsztaty twórcze w ra-
mach projektu „mazowsze łączy pokolenia”.
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2020	roku	mieściło	się	ono	w	Pałacu	Kultury	i	Nauki.	
Po przerwie zostały otwarte dwa oddziały na war-
szawskiej starówce:
•	 	Oddział	Główny	Muzeum,	przy	ul.	Podwale	15,	gdzie	

eksponowane są dwie wystawy stałe, czyli kolekcja 
domków i zabawek sakralnych oraz

•	 	Oddział	Wystaw	Czasowych,	ul.	Krzywe	Koło	2/4,	
gdzie	organizowane	są	ekspozycje	czasowe	o	róż-
nej tematyce.
W	 salach	 Domu	 Kultury	 Stare	 Babice,	 pod	 okiem	

fantastycznej Anety Popiel-Machnickiej, mali miesz-
kańcy naszej gminy stworzyli bajeczne domki z myślą 
o chorych dzieciach.  

Muzeum zapewniło uczestnikom warsztatów 
wszelkie niezbędne materiały do stworzenia domków 
oraz…	znakomitą	atmosferę!	Jesteśmy	przekonani,	że	
to nie ostatnie nasze spotkanie – dla takich idei i z ta-
kimi	ludźmi	warto	działać!

tekst/foto:AO

niedziela, 3 kwietnia 2022 r., godz. 18.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,  

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury

Co ze Świętami?
Kulturalne Dzieci

Tom
asz

 Ci
ach

orow
ski Tomasz BłasiakAnna Głogowska

Agnieszka Mrozińska

Spektakl Wielkanocny
dla Dzieci

Produkcja – 
Reżyseria – 

Zdjęcia i montaż – 
Choreografia – 

Kierownictwo muzyczne / autor piosenek – 
Kostiumy i scenografia – 

Makijaż i włosy – 
Światła – 

Operator kamery – 
Fotosy – 

Mix/Mastering – 

Kulturalne Eventy Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk
Anna Sandowicz
Mateusz Wyszogrodzki
Anna Głogowska
Marek Paweł Błaszczyk
Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk
Agnieszka Chełmońska
Waldemar Piątosa
Paweł Kosterski
Marek Popowski
Darek Leonowicz – Darioo Music Studio
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/osoba

sobota, 9 kwietnia, godz. 12.30–14.00

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
www.domkultury-starebabice.pl

DEKORACJE 
WIELKANOCNE

WARSZTATY
DLA MAŁYCH 
I DUŻYCHI DUŻYCH
dzieci 7 lat+ 
oraz dorośli

Warsztaty_plastyczne_Plakat_A3_35zl.indd   1 06.03.2022   23:08:29

Partnerem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Partnerem	medialnym	projektu	–	Polskie	Radio	Dzieciom.
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W znakomity humor wprowa-
dzili widzów Panowie z kabaretu 
Paranienormalni. I nikt nie miał 
zamiaru	szybko	opuszczać	tej	ar-
cyzabawnej strefy na granicy ab-
surdu i śmiechu do utraty tchu. 
Bo	 trzon	 kabaretu,	 czyli	 Robert	
Motyka i Michał Paszczyk to 
niezwykle	 uważni	 obserwatorzy	
i tropiciele niby zwykłej rzeczy-
wistości, z której wyłuskali tyle 
niezwykłych	 historii,	 że	 pozwo-
liło	 im	 to	 stworzyć	 znakomity,	
przezabawny i inteligentny pro-
gram, który zatytułowali „Bez 
znieczulenia”. 

Kto	nie	był	–	niech	żałuje!
tekst: AO; foto: AK

Teatr Blaszany Bębenek dokonał własnej 
interpretacji	kultowej	baśni	Hansa	Chri-
stana	Andersena	 	pt.	 „Królowa	śniegu”.	
Najmłodsza	babicka	publiczność,	jak	za-
wsze, zapełniła widownię i nie zawiodła 
bohaterów tej przejmującej historii. Te-
mat	przyjaźni	i	uporu	w	dążeniu	do	celu	
to wartości ponadczasowe i to pewnie 
jeden z powodów, dla których tak głę-
boko	porusza	widzów	w	każdym	wieku.	

Nasze	 dzieciaki	 pomogły	 Gerdzie	
pokonać	wiele	 trudności,	 by	w	 końcu	
odnaleźć	 najlepszego	przyjaciela	 i	 ura-
tować	go	z	 lodowego	pałacu	Królowej	
Śniegu. 

To była wspaniała baśniowa przygoda!
opr. AK; foto: IB

paranienormalni w starych babicach
W piątkowy wieczór, 18 lutego, na twarzach prawie trzystu osób zgromadzonych w sali Widowiskowej 
uśmiech gościł nieprzerwanie przez ponad dwie godziny!  i to wcale nie dlatego, że piątek-piąteczek-pią-
tunio to wyczekiwana co siedem dni obietnica weekendu. 

„Królowa śniegu” na babickiej scenie
9 lutego w sali Widowiskowej domu 
Kultury stare babice powiało lodem. 
bezwzględna Królowa porwała Kaja, 
a gerda, wspólnie z naszymi mały-
mi widzami, zabiegała o uratowanie 
chłopca.
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Rozmawiam	z	Bartkiem	Gilem	i	Krzysztofem	Puhow-
skim,	pracownikami	babickiego	Domu	Kultury.

gazeta babicka: gdybyście mieli powiedzieć, w kil-
ku prostych słowach – co robicie w pracy, jak byście 
to ujęli?
bartek gil:	Nie	jest	to	proste…	bo	robimy	bardzo	różne	
rzeczy…	Może	powiem,	jak	wyjaśniłem	to	swego	cza-
su	moim	córkom.	 Jest	 taka	bajka:	 „Sing”.	Kiedyś	oglą-
daliśmy ją razem. Na scenie artystka śpiewa. W trakcie 
koncertu, nieoczekiwanie  przewraca się jej mikrofon. 
Na scenie cisza i konsternacja, na widowni – szok. Spod 
sceny podbiega niepozorny ludzik, ustawia mikrofon 
na miejsce, podłącza na nowo wszystko jak trzeba i wy-
darzenie	może	toczyć	się	dalej.	To	tak	w	najprostszym	
skrócie jest to, co robimy. Zapewniamy artystom nie-
zakłócony wykon (ups… przepraszam, to nasza gwara 
środowiskowa, chodzi  o występ). Staramy się, by pu-
bliczność	słyszała	i	widziała	jak	najlepiej.

gb: To przejdźmy do konkretów.
Krzysztof puhowski: Od pewnego czasu Bartek stał 
się	odpowiedzialny	za	światło	(mówimy,	że	jest	świe-
tlikiem), a ja przejąłem od niego obsługę sceny. To 
oznacza,	że	np.	jeśli	artysta	będzie	grał	na	perkusji,	to	
każdy	jej	element	trzeba	opiąć	mikrofonem.

gb: jak to każdy?
bg:	Od	perkusji	potrafi	 iść	nawet	osiem	kabli,	które	
muszą	 mieć	 odpowiednie	 połączenie	 z	 konsolą	 re-

niewidzialni  
Każde wydarzenie sceniczne i plenerowe odbywa się dzięki wielu godzinom pracy osób, których obecności 
widzowie zazwyczaj sobie nie uświadamiają. Tymi ludźmi jest obsługa techniczna wydarzeń. gazeta babic-
ka postanowiła przybliżyć czytelnikom charakter ich pracy i pokazać kulisy działań.
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alizatora dźwięku, którym u nas jest 
Marek	Biarda.	Każdy	mikrofon	nazy-
wamy	sobie	tak,	by	wiedzieć,	z	któ-
rej	część	instrumentu	zbiera	dźwięk;	
dolny nazywamy stopą, inny wer-
blem,	następny	–	overhead.	

gb: domyślam się, że i dla artystów 
trzeba przygotować indywidualnie 
mikrofony? 
Kp:	Tak,	to	ważne	narzędzie	ich	pra-
cy. Wielu artystów ma bardzo jasno 
sprecyzowane wymagania dotyczą-
ce ustawień mikrofonu. 
bg: Ważnym	 urządzeniem	 są	 od-
słuchy. To głośniki znajdujące się na 

scenie, które podają artyście dźwięk, w sposób przez 
niego	zamówiony.	To	ważne,	bo	to,	co	widzowie	sły-
szą	 ze	 sceny,	 jest	 składową	 wielu	 ścieżek	 dźwięko-
wych. Artyści nie słyszą tego, co odbiera widz, dlate-
go	odsłuch	jest	dla	nich	bardzo	ważny.		
Kp:	Kolejna	sprawa	do	kable	oświetleniowe.	Podłącza	
się	je	zupełnie	inaczej	niż	dźwiękowe.	I	też	muszą	być	
bezbłędnie połączone z pulpitem realizatora światła. 
Dopiero	wtedy	ten	może	czarować	widzów	efektami	
świetlnymi. 
bg: Bardzo popularne jest wzbogacenie efektów świetl-
nych przy pomocy zadymiania i wiatraków. To kolejne 
urządzenia,	którymi	trzeba	właściwie	manewrować.

gb: miewamy na sali Widowiskowej w domu Kul-
tury takie wydarzenia, kiedy na scenie artyści zmie-
niają się co kilka utworów. Tu chyba też nie może 
Was zabraknąć?
bg: Oczywiście. Naszym zadaniem jest zmiana instru-
mentów,	podestów,	mikrofonów.	Każdy	z	nas	wie,	za	
co	ma	się	złapać,	żebyśmy	sobie	nawzajem	nie	prze-
szkadzali.

gb: przypominam sobie Finał Wielkiej orkiestry 
świątecznej pomocy sprzed pandemii. Tam to był 
ruch na scenie!
bg: Oj tak! Przez scenę przewinęło się wtedy oko-
ło	200	osób.	Ruch	wokół	sceny	był	 jednokierunkowy,	
żeby	schodzący	nie	przeszkadzali	wchodzącym	i	żeby	
odbywało się to płynnie. Stałem wtedy na backstage’u, 
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czyli za kulisami. Byłem odpowiedzialny za czasówkę 
i przygotowanie kolejnych osób do wejścia na scenę. 
Ktoś	 inny	 z	 pracowników	 doprowadzał	 mi	 kolejnych	
artystów	do	kulis,	bo	ja	musiałem	czuwać	jednocześnie	
nad	tym,	co	dzieje	się	na	scenie	i	pilnować,	by	kolejni	
występujący byli w odpowiednim czasie w pełnej goto-
wości na wejście. Jeszcze ktoś inny z obsługi technicz-
nej pilnował zejścia ludzi ze sceny drugimi schodkami. 

gb: Czy to było najtrudniejsze wydarzenie obsługi-
wane przez Was na terenie naszej gminy?
Kp: Nie. Najwięcej pracy było przy koncercie z okazji 
101. rocznicy odzyskania niepodległości w listopadzie 
2019	roku.		Zapadła	decyzja,	że	odbędzie	się	on	w	hali	
GOSiR,	a	nie	w	Sali	Widowiskowej.	Musieliśmy	prze-
nieść	 z	 niej	 do	GOSiR-u	 dosłownie	wszystko.	 Przed	
koncertem przygotowywaliśmy salę około 12 godzin. 
Trochę krócej potem to wszystko zwijaliśmy.
bg:	To	prawda,	ale	zawsze	sporo	pracy	jest	też	przy	
okazji takich wydarzeń jak Mikołajki, czy seria imprez 
Kulturalnego	Lata.	Rozstawianie	namiotów	–	zarówno	
tego wielkiego kolorowego na potrzeby dziecięcych 
animacji, jak i tych mniejszych czarnych – na koncerty 
plenerowe.	Do	tego	stoły,	leżaki,	ławy	(w	trakcie	po-
tańcówek). Po imprezie goście się rozchodzą, a my 
wszystko zwijamy, przewozimy do magazynu. 

gb: już wiemy, że macie swój środowiskowy język. 
dajcie inne przykłady.
bg: W	różnych	środowiskach	może	to	być	inaczej,	ale	
np.	potocznie	akordeon	 to	krokodyl;	 keyboard	nazy-
wany	 jest	 parapetem;	 gitara	 –	 wiosłem;	 żelastwo	 to	
wszystkie	rodzaje	trąbek;	drewno	to	skrzypce,	wiolon-
czele i podobne drewniane instrumenty. 

gb: pewnie inne zadania niż przy koncertach stoją 
przed Wami, gdy ze sceny mówią Wójt, dyrektor, 
zaproszeni goście.
Kp: Tak, inaczej wygląda nasza praca podczas kon-
ferencji czyli występu osób mówiących ze sceny. Tu 
trzeba	wykazać	 się	 refleksem,	 intuicją	 i	 dużym	 tak-
tem.	 Dostosowujemy	 wysokość	 statywu	 mikrofonu	
do wzrostu przemawiającego, dbamy, by nikt nie za-
plątał	 się	w	kable,	 ani	 nie	musiał	 siłować	 się	 z	 urzą-
dzeniem.	 I	 to	wszystko	trzeba	zrobić	 jak	najszybciej	
i w sposób jak najmniej rzucający się w oczy widzom. 

gb: obserwuję, że zakres Waszych obowiązków dy-
namicznie zmienia się wraz z potrzebami otoczenia.
Kp: To prawda. Zatrudniałem się jako administrator-
-kierowca. W miarę zmieniających się potrzeb uczy-
my się nowych rzeczy. W momencie, gdy pandemia 
wykluczyła	bezpośrednią	działalność	sceniczną	Domu	

Kultury,	 nauczyłem	 się	 obsługiwać	 kamerę.	 Bardzo	
pasuje	mi	ta	część	pracy.	Lubię	obserwować	otocze-
nie	i	wychwytywać	obiektywem	to,	co	najciekawsze	
i	najładniejsze.	Marek	z	kolei	wdrożył	się	w	montaż	fil-
mów i w obsługę przekazów internetowych. 
bg:	 Można	 powiedzieć,	 że	 jesteśmy	 ludźmi	 od	
wszystkiego.	Generalnie	tworzymy	zespół	wspierają-
cy	się	i	uzupełniający.	Ostatnio	Krzysztof	zajmuje	się	
obsługą	sceny,	a	ja	świecę.	Ale	przecież	to	także	my	
co	miesiąc	rozwozimy	Gazetę	Babicką	i	dostarczamy	
ją	do	ponad	120	punktów	na	terenie	gminy.	Rozkleja-
my plakaty na tablicach sołeckich, robimy zakupy na 
potrzeby	imprez	i	wykonawców,	ale	też	jeździmy	na	
pocztę z wysyłką i odbiorem listów.

gb: Co najbardziej Was stresuje?
Kp:	 Ja	nie	lubię	pokazywać	się	na	scenie.	Do	przesta-
wiania	 i	 przełączania	 sprzętu	 już	 się	 trochę	przyzwy-
czaiłem,	ale	wręczanie	kwiatów	po	spektaklu	to	już	nie	
moja	bajka…	a	robiłem	to	po	występie	Edyty	Geppert.
bg: Mnie stresuje pilnowanie czasu artystów na sce-
nie. Zdarzają się tacy, którzy zapominają o zegarze 
i	ustaleniach,	a	przecież	mamy	harmonogram	wystę-
pów. Widzowie, którzy przyszli na godzinny koncert 
nie	mogą	być	uwięzieni	w	fotelach	trzy	razy	dłużej.

gb: To rzeczywiście może być trudne… i jak sobie 
z tym radzisz? 
bg:	Różnie.	Daję	znaki	na	odległość,	piszę	kartki	z	na-
pisem:	CZAS!!!

gb: Dziękuję	Wam	za	rozmowę	i	chcę	Wam	przeka-
zać	słowa	dyrektora	Domu	Kultury.	Przygotowując	się	
do	 rozmowy	 z	Wami,	 spytałam	dyrektora	Czaję,	 jak	
by	Was	opisał,	określił.	Wiecie,	że	nie	jest	to	mężczy-
zna	zbyt	gadatliwy,	więc	całość	wypowiedzi	zamknął	
w jednym zdaniu. Powiedział: „To są ludzie, na któ-
rych	zawsze	mogę	liczyć”.	Uważam,	że	to	mówi	o	Was	
bardzo wiele.
Kp, bg:	My	również	dziękujemy.	

rozmawiała: Anna Królik; foto: IB, AK
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80 lat od powstania armii Krajowej
14 lutego – to nie tylko Walentynki – sympatyczne święto zakochanych. Tego dnia w bieżącym roku obchodziliśmy 
80. rocznicę utworzenia armii Krajowej. Warto pamiętać, że właśnie 14 lutego 1942 r. naczelny Wódz Wojska pol-
skiego, gen. Władysław sikorski, wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w armię Krajową. 

Organizacja ta okazała się najliczniejszą i najlepiej zor-
ganizowaną podziemną armią świata, liczyła ponad 300 
tys.	żołnierzy.	Jej	największym	czynem	zbrojnym	było	
Powstanie Warszawskie, w ramach którego walki to-
czyły	się	nie	tylko	w	stolicy,	ale	także	na	terenie	Pusz-
czy	 Kampinoskiej	 i	 w	 okolicznych	 miejscowościach:	
m.in.	w	Lipkowie	i	Borzęcinie	Dużym.

borZęCin pamięTa!
O	80.	rocznicy	utworzenia	AK	pamiętali	uczniowie	ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Borzęcinie	Dużym.	–	Od wielu 
lat kultywujemy pomięć o bohaterach walczących 
o wolność Polski – mówi beata błaszczak, dyrektor 
szkoły. – Od 26 października 1996 r. nasza placówka 
nosi imię Armii Krajowej Grupy „Kampinos”. Wówczas 
szkole nadano sztandar i ten dzień jest od lat naszym 
wielkim świętem. Co roku na uroczystości przybywają 
do nas kombatanci, ale niestety,  jest ich coraz mniej. 
Niemniej spotkanie szkolnej społeczności z uczestni-
kami dawnych, dramatycznych, wojennych wydarzeń 
zawsze jest dla nas dużym przeżyciem.

śWiaTŁo dla boHaTera Z aK
Tegoroczną	rocznicę	utworzenia	AK	uczniowie	z	bo-
rzęcińskiej szkoły uczcili podczas specjalnej lekcji 

historii, przygotowa-
nej przez piszącego 
te słowa prezesa ba-
bickiego	 Koła	 Związku	
Oficerów	 Rezerwy	 RP	
Marcina	 Ładę.	 Jednym	
z elementów lekcji był  
marsz patriotyczny do 
Miejsca Pamięci Na-
rodowej w Borzęcinie 
Dużym,	 gdzie	 ucznio-
wie zapoznali się z wy-
darzeniami, które miały 
miejsce na tym terenie 
podczas Powstania 
Warszawskiego. 

Przypomnijmy,	 że	 7	
sierpnia 1944 roku do-
szło w tej miejscowości 
do dramatycznych walk 
partyzanckich i próby 

zdobycia niemieckiego magazynu broni, który znajdował 
się	w	remizie	strażackiej.	Niestety	akcja	ta	zakończyła	się	
niepowodzeniem, a następnego dnia Niemcy w odwe-
cie	 rozstrzelali	49	osób	–	mieszkańców	Borzęcina	Du-
żego	 i	 uciekinierów	 z	 walczącej	Warszawy.	 Uczniowie	
zapalili znicze, a pochyleniem sztandaru i chwilą ciszy 
uczcili	pamięć	pomordowanych.

Społeczność	 szkolna	 wsłuchuje	 się	 w	 głos	 kom-
batantów.	 Kilka	 dni	 przed	 uroczystością	 jubileuszo-
wą, prezes światowego Związku Żołnierzy armii 
Krajowej – Teresa stanek podczas konferencji pra-

Nr 3 (306) marzec 2022



31

HISTORIA

sowej zwróciła się do młodego 
pokolenia, zachęcając uczniów, 
aby sprawdzili, gdzie znajduje się 
najbliższe	 miejsce	 upamiętniające	
żołnierzy	AK	i	aby	zapalili	tam	świa-
tła pamięci. Pani Prezes rozpoczęła 
w ten sposób akcję pt. „Światło dla 
Bohatera	 z	AK”,	 a	 uczniowie	wraz	
z nauczycielami podjęli to piękne 
zadanie. Światła pamięci zapłonęły 
także	na	grobach	żołnierzy	AK	na	
Cmentarzu	 Wojennym	 w	 Starych	
Babicach. 

ZaCHoWajCie polsKę  
dla prZysZŁyCH poKoleń!
Z niezwykłym przesłaniem do młodego pokolenia 
Polaków zwrócił się 13 lutego Kawaler orderu orła 
białego sędzia bogusław nizieński, przewodniczący 
rady ds. Kombatantów i osób represjonowanych 
przy szefie urzędu:

– 80 lat minęło od chwili, gdy Naczelny Wódz 
podpisał rozkaz o przemianowaniu Związku Walki 
Zbrojnej w Armię Krajową. Staliśmy się armią, któ-
ra skupiła w swoich szeregach setki tysięcy Polaków 
gotowych do walki o niepodległość Ojczyzny. Dziś 
pozostała nas garstka, spoglądających na rzeczy-
wistość z wyżyn sędziwego wieku, dumnych z doko-
nań, ale też zatroskanych o przyszłość naszych dzie-
ci, wnuków i prawnuków.

O formację naszego pokolenia zadbali rodzice, na-
uczyciele i instruktorzy harcerscy. Dobrze nas przy-
gotowali do zadań, które podjęliśmy w czasie woj-
ny. Przysięgaliśmy wiernie i nieugięcie stać na straży 
honoru Polski i nic się w tym względzie nie zmieniło. 
Nie zmienił tego ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulic-
kiego, rozwiązujący Armię Krajową. Nakazywał nam 
prowadzić dalszą działalność w duchu odzyskania 
pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności pol-

skiej przed zagładą oraz wyznaczył 
nam rolę przewodników narodu. 

Główne cele zostały osiągnięte. 
Polska uzyskała suwerenność, a Po-
lacy przetrwali jako naród. Ciągle 
jeszcze poczuwamy się do obo-
wiązku duchowego przewodnicze-
nia naszemu narodowi. Staramy się 
wypełnić ten nakaz, czując moral-
ne wsparcie ze strony ludzi, którzy 
na co dzień okazują nam szacunek 
i deklarują przywiązanie do waż-
nych dla nas wartości.

Żyjemy w niespokojnych cza-
sach. Pandemia zabrała wielu drogich nam ludzi. Nad 
wschodnią granicą zbierają się ciemne chmury i kwe-
stionowane jest prawo europejskich narodów do su-
werenności. Z niepokojem zapytujemy, czy przetrwa 
Polska, jako niepodległy byt, czy uda się zapewnić 
trwałe bezpieczeństwo naszym obywatelom i ustrzec 
granice przed zewnętrznym zagrożeniem.

Odpowiedzi udzielicie wy młodzi – wszystko zale-
ży od was, od waszej determinacji i przekonania, że 
warto podjąć trudy w służbie dla Ojczyzny.

Prosimy was o to, byście jej dobrze służyli, żebyśmy 
mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj 
w dobrych rękach. Chcemy wierzyć, że nasi koledzy 
nie zginęli na darmo, że Polska, o którą walczyli, bę-
dzie trwać i rozkwitać szczęściem jej obywateli. Wa-
sze wysiłki przełożą się na wspólne dobro. Ale żeby 
tak się stało, musicie pamiętać o tych, którzy w imię 
wspólnego dobra poświęcili życie. 

Ziemia usiana jest mogiłami naszych towarzyszy bro-
ni, żegnaliśmy ich w gruzach Warszawy, w lasach Wo-
łynia i Wileńszczyzny, na mokradłach Polesia, na Za-
mojszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich. Jakże wielu 
potem skonało w kazamatach Rakowieckiej, na zamku 
w Lublinie i innych komunistycznych więzieniach. Gi-
nęli w imię Niepodległej Rzeczypospolitej. Pamiętając 

o nich i pamiętając o nas, ostat-
nich żołnierzach AK, zachowajcie 
Polskę dla przyszłych pokoleń, o to 
Was prosimy, my weterani Armii 
Krajowej. Niech żyje Polska!

Słowa	 apelu	 kombatanta	 AK	
szczególnie mocno wybrzmie-
wają w obecnej sytuacji geopo-
litycznej i pobudzają do refleksji. 
Życzmy	 sobie	 wszyscy,	 aby	 były	
tylko przestrogą, a pokój i zgoda 
między narodami zawsze pano-
wały w naszym świecie.

tekst/foto.: Marcin Łada
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Kawaler orderu orła białego, sędzia 
bogusław nizieński
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rozszerzona  odpowiedzialność producentów
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Czy	ROP	okaże	się	skutecznym	sposobem	na	ograni-
czenie zanieczyszczenia środowiska i powstrzymanie 
destrukcyjnych zmian klimatycznych? Tego jeszcze 
nie wiemy, ale z pewnością jest on niezbędny, aby 
móc	ten	proces	wyhamować.	

Czym jest rop?
Pod	pojęciem	tym	kryje	się	odpowiedzialność	produ-
centów za wytworzone przez nich produkty i odnosi 
się do konieczności ponownego wykorzystania od-
padów,	a	także	zapobiegania	ich	powstawaniu.	Głów-
nym celem tych działań jest upowszechnienie recy-
klingu,	 a	 także	 zoptymalizowanie	 kosztów	 odbioru	
i gospodarowania odpadami. podsumowując: wpro-
wadzone na rynek opakowania produktów muszą 
nadawać się do odzysku lub powstać w procesie 
recyklingu.	 Podstawę	 tego	 systemu	 stanowi	 Dyrek-
tywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2019/904	
z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na  
środowisko. 

jak będzie działał system rop?
W	 związku	 z	 ROP	 w	 Polsce	 planowana	 jest	 kolejna	
nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i od-
padami	opakowaniowymi,	w	ramach	której	ma	zostać	
stworzony ogólnopolski system kaucyjno-depozyto-
wy	dla	opakowań	po	napojach.	Z	założenia	system	ten	
w	 pierwszej	 kolejności	 ma	 obejmować	 jednorazowe	
butelki	z	tworzyw	sztucznych	(PET)	o	pojemności	do	
3 litrów oraz butelki szklane o pojemności do 1,5 litra. 

W	założeniu	wszystkie	 jednostki	handlowe	w	Pol-
sce będą zobowiązane do pobierania kaucji lub opłaty 
depozytowej.	Co	istotne,	sklepy	o	powierzchni	han-
dlowej	powyżej	100	m2 zobowiązane będą do odbie-
rania pustych butelek po napojach oraz zwracania 
należnych	 konsumentowi	 pieniędzy.	 W	 przypadku	
mniejszych sklepów działanie to będzie dobrowolne. 

Wymóg rozszerzonej odpowiedzialności producentów (rop) nałożony został na państwa członkowskie 
unii europejskiej tzw. pakietem odpadowym.  do naszych nowych obowiązków zaliczyć należy konieczność 
corocznego osiągania określonego poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych. Zgodnie z unijną dyrektywą, do roku 2025, poziom selektywnej zbiórki ww. odpadów wynieść 
ma 77% całkowitej masy opakowań wprowadzonych na rynek, a do 2029 r. ma on wzrosnąć aż do 90%.
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Warto	podkreślić,	że	odzyskanie	kaucji	lub	opłaty	de-
pozytowej nie będzie wymagało okazania paragonu, 
a wszystkie ewentualnie nieodebrane przez konsu-
mentów środki finansowe zostaną przeznaczone na 
dalszy rozwój systemu kaucyjno-depozytowego. 

Z	systemu	kaucyjnego	skorzystało	już	11	państw	eu-
ropejskich	 (w	 tym	 również	 te	 spoza	UE).	Należą	 do	
nich:	 Chorwacja,	 Dania,	 Estonia,	 Finlandia,	 Holandia,	
Islandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Norwegia i Szwecja, 
a	 kolejne	 (Austria,	 Francja,	 Łotwa	 i	Wielka	 Brytania)	
pracują	nad	jego	wdrożeniem.

Czy rop się opłaca?
Doświadczenia	 z	 państw	 europejskich	 wskazują,	 że	
już	 w	 pierwszym	 roku	 jego	 obowiązywania	 kwota	
uzyskanych	środków	może	być	dość	spora.	Istotnym	
jest	fakt,	że	w	założeniu	pieniądze	pochodzące	z	ROP	
w pierwszej kolejności kierowane będą do urzędów 
marszałkowskich,	a	następnie	do	Narodowego	Fundu-
szu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	(NFO-
ŚiGW),	gdzie	80%	z	nich	przeznaczonych	zostanie	na	
dofinansowanie gminnych systemów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 

Przekazywanie	 środków	 odbywać	 się	 będzie	 na	
podstawie sprawozdań samorządów, zawierających 
informacje o masie selektywnie zebranych i podda-
nych recyklingowi odpadów opakowaniowych. Pro-
jekt	zakłada,	że	wysokość	otrzymanych	przez	gminę	
środków	uzależniona	będzie	od	wyników	w	zakresie	
gospodarowania odpadami opakowaniowymi, czyli 
wspomnianej	już	masy	odpadów	komunalnych,	przy-
gotowanych	do	ponownego	użycia	i	recyklingu	na	te-

renie	 gminy,	 a	 także	 liczby	 jej	mieszkańców.	Osoby,	
które	chcą	zapoznać	się	z	projektem	ustawy,	zachę-
cam	do	odwiedzenia	strony	Rządowego	Centrum	Le-
gislacji	https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003.	

Czym różni się kaucja od depozytu?
Otóż	okazuje	 się,	 że	nie	należy	 tych	 słów	 stosować	
zamiennie,	 gdyż	 oznaczają	 dwie	 odmienne	 kwestie.	
Kaucja jest narzędziem finansowym zachęcającym 
konsumentów do zwrotu opakowań wielokrotnego 
użytku	(np.	butelek	zwrotnych),	dzięki	czemu	możli-
we jest ich ponowne wprowadzenie na rynek. depo-
zyt	natomiast	 również	 jest	narzędziem	finansowym,	
ale jego rolą jest zwiększanie zbiórki i recyklingu od-
padów opakowaniowych powstałych z opakowań 
jednorazowego użytku (np. butelek bezzwrotnych 
lub puszek aluminiowych). 

Reasumując,	kaucję	otrzymamy	za	opakowanie	wielo-
krotnego	użytku,	a	depozyt	za	opakowanie	jednorazo-
we, nadające się do dalszego przetworzenia – recyklingu.

jakie korzyści dla samorządów niesie rop?
Jedną z nich jest obniżenie kosztów sprzątania prze-
strzeni	 publicznej.	 Statystyki	 dowodzą,	 że	 odpady	
opakowaniowe po napojach stanowią nawet 50% od-
padów	zaśmiecających	nasze	otoczenie.	Co	ciekawe,	
dane	z	funkcjonujących	w	Europie	systemów	kaucyj-
nych	wskazują,	 że	wprowadzenie	 tego	 typu	 rozwią-
zania	znacząco	zwiększyło	 ilość	odebranych	z	 rynku	
opakowań, a poziom ich osiągnął nawet 90%. Bezpo-
średnio	 przełożyło	 się	 to	 również	 na	 zmniejszenie 
liczby odpadów w poszczególnych gospodarstwach 
domowych oraz poziomu zaśmiecenia terenów pu-
blicznych.	W	efekcie	doprowadziło	 to	do	obniżenia	
kosztów	 sprzątania	 i	 wywozu	 odpadów,	 odciążając	
w ten sposób infrastrukturę gmin.

tekst: JK; foto: Adobe Stock

CieKaWosTKi
•	 	Badania	 pokazują,	 że	 dzięki	 systemowi	 kau-

cyjnemu	 Europejczycy	 zaczęli	 przywiązywać	
większą wagę do segregacji wszystkich odpa-
dów.	Obecnie	w	Europie	z	systemu	kaucyjnego	

korzysta 133 mln ludzi, czyli nieco ponad jedna 
czwarta populacji.

•	 	Z	 badania	 przeprowadzonego	 w	 2019	 r.	 przez	
Polskie	 Stowarzyszenie	Zero	Waste	wynika,	 że	
88% Polaków popiera wprowadzenie tego typu 
rozwiązań.

•	 	System	kaucyjny	to	mniejsza,	nawet	o	połowę,	
emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

•	 	W	Niemczech	i	na	Litwie,	gdzie	opakowania	po	
napojach objęte są kaucją, poziom selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych sięga nawet 
90%. W Polsce poziom ten wynosi jedynie 40%.
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półka potrzeb czytelniczych

obecność książek w naszym życiu jest aktualnym i skutecznym sposobem na stawianie czoła wyzwaniom 
dzisiejszych,ciężkich czasów. literatura, jak żadna inna dziedzina sztuki, pomaga przetrwać trudne chwi-
le w życiu i podnieść na duchu w momentach zwątpienia. Chcemy, aby babicka biblioteka odpowiadała 
współczesnym standardom wielofunkcyjnego centrum informacyjnego, z bogatą ofertą edukacji czytelni-
czej skierowaną do wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców.

Zapraszamy do współtworzenia księgozbioru biblio-
teki.	 Każdy	może	 zgłosić	 propozycję	 książek	do	 za-
kupu	 w	 celu	 wzbogacenia	 naszych	 zasobów.	 Jeżeli	
zaproponowany	 tytuł	 znajduje	 się	 już	 w	 zbiorach,	
lecz wszystkie jego egzemplarze są aktualnie wypo-
życzone,	 to	może	 	 również	 zostać	 podjęta	 decyzja	
o	 zakupie	 dodatkowych.	 Jeżeli	 masz	 własną	 wizję	
tego,	 co	 powinno	 znaleźć	 się	 na	 naszych	 półkach	
i	 chcesz	 podzielić	 się	 z	 nami	 tą	 wiedzą,	 wystarczy	
wysłać	 maila	 na	 adres:	 bibbab@interia.pl	 lub	 po-
przez formularz kontaktowy znajdujący się pod ad-
resem	 https://biblioteka-starebabice.pl/biblioteka/ 
kontakt/.

Wszystkie sugestie będą analizowane i sukcesywnie 
realizowane	w	ramach	możliwości	finansowych.

Pamiętajcie,	książka	zawsze	czeka	
na	Was	w	bibliotece.	Wokół	książki	
i	z	książką	w	tle	realizujemy	projek-
ty	czytelnicze:	DKK,	Robótki	zręcz-
ne, Bibliotekarka z bajkową walizką, 
Mała	książka	–	wielki	człowiek.	

prZypominamy o regulaminie biblioTeKi
Dane	 osobowe	 czytelników	 gromadzone	 przez	 Bi-
bliotekę	 Publiczną	 Gminy	 Stare	 Babice	 są	 przetwa-
rzane wyłącznie do celów statystycznych, dochodze-
nia ewentualnych roszczeń, określonych w ustawie 
o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z usta-
wą	 o	 ochronie	 danych	 osobowych.	 Użytkownik	ma	
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania. Obowiązkiem czytelnika jest poinformowanie 
o zmianach dotyczących swoich danych osobowych, 
danych zgodnych z kartą zapisu, tzw. deklaracją, sta-
nowiącą załącznik nr 1 do regulaminu, który określa 
warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych, szczególnie w przypadku zmiany numeru te-
lefonu czy adresu zamieszkania. W przypadku zmia-
ny	 danych	 należy	 wskazać	 bibliotece	 aktualne	 
informacje. 

Podczas	zapisu	do	biblioteki	użytkownikowi	wyda-
wana jest, na czas nieokreślony, karta biblioteczna, 
która	upoważnia	do	korzystania	ze	zbiorów	i	usług.	

Wydanie pierwszej karty jest bezpłat-
ne.	 Za	 wydanie	 każdej	 kolejnej	 karty	
(w przypadku zniszczenia lub zgubie-
nia	 z	 winy	 użytkownika)	 pobierana	
jest opłata w wysokości określonej 
w załączniku nr 2 do regulaminu. Wy-
pożyczeń	 może	 dokonać	 tylko	 wła-
ściciel karty bibliotecznej lub osoba 
upoważniona.	 Uprawnień	 wynikają-
cych	 z	 posiadania	 karty	 nie	 można	 
odstępować.	

Biblioteka nie ponosi odpowiedzial-
ności za posługiwanie się kartą bi-
blioteczną	 przez	 osoby	 trzecie.	 Jeżeli	
czytelnik przekazuje swoją kartę innej 
osobie,	 musi	 mieć	 świadomość,	 iż	 za	
konto odpowiada on jako właściciel 
karty bibliotecznej. 

tekst: Urszula Hoczyk,  

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

BIBLIOTEKA
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przypominamy, że zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów od 12 marca (w soboty) sprzed 
posesji będą odbierane odpady wielkogabarytowe 
według następującej kolejności rejonów:

odbiory odpadów wielkogabarytowych 
•	 12	marca:	rejon	17,	18,	19,	20,
•	 26	marca:	rejon	1,	2,	3,	4,
•	 30	kwietnia:	rejon	5,	6,	7,	8,
•	 28	maja:	rejon	9,	10,	11,	12,
•	 25	czerwca:	rejon	13,	14,	15	i	16.

Odpady	 wielkogabarytowe	 –	 to	 odpady,	 które	 ze	 względu	 na	 duże	 rozmiary	 lub	 wagę	 nie	 mieszczą	 się	
w	standardowych	pojemnikach	na	śmieci.	Mogą	być	to	m.in.:	stoły,	krzesła,	szafy,	tapczany,	łóżka,	fotele,	dywany,	
materace,	pierzyny,	rowery,	zabawki	dużych	rozmiarów.
Do	odpadów	wielkogabarytowych	nie naleŻy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, 
radio),	odpady	budowlane	i	poremontowe,	jak	również	części	samochodowe	i	sprzęty	mechaniczne	(np.	kosiarki	
spalinowe) odpady ogrodowe czy worki z odpadami posegregowanymi. Zbiórka elektroodpadów również jest 
planowana. Harmonogram ich odbioru przedstawimy w najbliższym czasie.
W	przypadku	ewentualnych	pytań	prosimy	kontaktować	się	z	pracownikami	Wydziału	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Komunalnej	(Urząd	Gminy,	ul.	Rynek	32;	pok.	nr	10	na	parterze),	tel.:	22	730	80	12/90,	mail:	wosigk@stare-babice.pl.

Trwa pierwszy nabór na użytkowników Znaku promocyjnego marki lokalnej misja Kampinos.  
Zachęcamy twórców i usługodawców do składania wniosków. nabór trwa do 31 marca 2022 r. 
Marka	lokalna	Misja	Kampinos	powstała	z	potrzeby	mieszkańców,	podmiotów	gospodarczych,	 
organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz  
bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. 
Jest to narzędzie promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez  
twórców	i	usługodawców	z	obszaru	dziewięciu	gmin:	Błonie,	Czosnów,	Izabelin,	Kampinos,	 
Leoncin,	Leszno,	Łomianki,	Ożarów	Mazowiecki	oraz	Stare	Babice.

misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw 
związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców.

Podmioty	zainteresowane	otrzymaniem	Znaku	Promocyjnego	Misja	Kampinos	zapraszamy	do	kontaktu	 
z	biurem	Stowarzyszenia	„Między	Wisłą	a	Kampinosem”	pod	numerem	telefonu	(22)	794	04	88,	 

adresem	mailowym	biuro@lgdkampinos.pl	lub	w	siedzibie	Stowarzyszenia	przy	ul.	Gminnej	6	w	Czosnowie	 
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	8:00-16:00	(po	wcześniejszym	umówieniu	telefonicznym).

Więcej informacji na stronie www.misjakampinos.pl.
Szczegóły	dotyczące	Znaku	marki	lokalnej	znajdują	się	na	stronie:	https://www.misjakampinos.pl/nasz-znak,5560.

Zdobądź Znak promocyjny misja Kampinos!

Wymagania konieczne:
1)	 obywatelstwo	polskie;
2)	 ukończone	21	lat;
3)	 korzystanie	w	pełni	z	praw	publicznych;
4)	 wykształcenie	co	najmniej	średnie	lub	średnie	branżowe;
5)	 posiadanie	nienagannej	opinii;
6)	 sprawność	pod	względem	fizycznym	i	psychicznym;
7)	 	może	to	być	tylko	osoba,	która	nie	była	skazana	prawomocnym	

wyrokiem	sądu	za	przestępstwo	ścigane	z	oskarżenia	
publicznego	i	umyślnie	popełnione	lub	przestępstwo	skarbowe;

8)	 	kandydat	musi	mieć	uregulowany	stosunek	do	służby	
wojskowej.

osoby zainteresowane prosimy o składanie 
kompletu dokumentów  
wymienionych na podanej wyżej stronie 
internetowej w terminie 14-25 marca 2022 r. 
do siedziby straży gminnej gminy stare 
babice (sekretariat w budynku urzędu 
gminy ul. rynek 21; pok. 45; piętro i)
lub	przesłanie	pocztą	na	adres:	Straż	
Gminna	Gminy	Stare	Babice,	ul.	Rynek	
21, 05-082 Stare Babice z dopiskiem 
na	kopercie:	„Nabór	na	Strażnika	Straży	
Gminnej”.

poszukiwany / poszukiwana  

sTraŻniK gminny 
Komendant straży gminnej gminy stare babice ogłasza nabór  

na wolne stanowisko pracy strażnika w straży gminnej gminy stare babice.

Do	głównych	zadań	Strażnika	Straży	Gminnej	będzie	należało	wykonywanie	zadań	w	zakresie	
ochrony	i	porządku	publicznego	na	terenie	gminy	Stare	Babice.	Całość	ogłoszenia	znajdą	

Państwo	na	stronie	https://starebabice.bip.net.pl	w	zakładce	–	Nabór	Pracowników



www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

reKruTaCja do sZKóŁ i prZedsZKoli

system elektronicznych rekrutacji www.starebabice.rekrutacje.edu.pl

Termin sKŁadania WniosKóW
przyjęcie do placówki 02-21.03.2022 r. 
przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 09-24.03.2022 r.

W	Gminie	Stare	Babice	rekrutacja	do	publicznych	przedszkoli,	oddziałów	przedszkolnych	 
i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  
jest	gmina	Stare	Babice		odbywać	będzie	się	za	pomocą	Systemu	Elektronicznych	Rekrutacji.

Zasady reKruTaCji
eTap 1 (kryteria ustawowe) 
Wielodzietność	rodziny,	niepełnosprawność	dziecka,	
rodzeństwa lub rodzica, samotne wychowywanie dziecka 
w rodzinie, objęcie pieczą zastępczą. 
Spełnianie	poszczególnych	kryteriów	musi	być	potwierdzone	
stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory 
oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie 
rekrutacyjnej. 
eTap 2	(jeżeli	po	pierwszym	etapie	pozostaną	wolne	miejsca)	 
Pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. 
Kryteria	oraz	liczba	punktów	zostały	umieszczone	w	zakładce	
„Kryteria”	w	Systemie	Elektronicznych	Rekrutacji.

Formy prZeKaZania WniosKu reKruTaCyjnego
W	celu	zachowania	ostrożności	w	związku	z	trwającą	pandemią,	
umożliwiamy	rodzicom	dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:
1. 	 	Złożenie	wniosku	do	przedszkola	lub	szkoły	poprzez	System	

Elektronicznej	Rekrutacji:	https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ 
i	podpisanie	przez	rodziców	profilem	zaufanym.	Cały	proces	rekrutacji	
został	pomyślany	tak,	aby	maksymalnie	uprościć	i	przyspieszyć	złożenie	
przez Państwa wniosku.

2.			Dostarczenie	wniosku	rekrutacyjnego	do przedszkola lub szkoły  
wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru 
(w godzinach pracy placówki) wydruk z systemu rekrutacyjnego, gdzie 
	w	wyodrębnionych	miejscach	wskazanych	przez	przedszkole/szkołę,	
będą ustawione skrzynki podawcze.
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Badanie okulistyczne dorosłych
i dzieci 
Komputerowe badanie wzroku
najnowszymi urządzeniami 
Pomiar ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Obszerne badanie dna oka
Dobór korekcji okularowej
Dobór soczewek kontaktowych 

Pomagamy widzieć lepiej!

STREFA OKASTREFA OKA
Okulistyka I OPTYKOkulistyka I OPTYK

Profesjonalne doradztwo w
doborze opraw okularowych
Okulary korekcyjne
Najwyższej jakości soczewki
okularowe 
Okulary przeciwsłoneczne 
Akcesoria do okularów
Drobne prace naprawcze 
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monTaŻ ZbiorniKóW na desZCZóWKę

Szanowni Pacjenci,
Uprzejmie informuję, iż nawiązałam współpracę z CM ARNICA
przy ulicy Rynek 10 w Starych Babicach, jak również w ramach 
prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej istnieje możliwość 
wizyty domowej z dojazdem do Pacjenta oraz teleporady.

Serdecznie zapraszam: tel. 662 660 464, 
NOVAMED – lekarz Anna Nowak

N A T U R A L N Y  ŚW I A T  Z D R O W I A  B E A T A  S I U D A
Z A P R A S Z A  N A  L E C Z E N I E  P I J A W KĄ  L E K A R S KĄ

N A S TĘP U JĄC Y C H  C H O R Ó B :

TERAPIE NATURALNE
781-162-320 www.facebook.com/Hirudoterapia Beata Siuda

-ŻY L A K I
- B Ó L E  S T A W Ó W ,  N P .  K O L A N O W E G O
- R W A  K U L S Z O W A
- U R A Z Y  S P O R T O W E
- M I G R E N Y / Z A T O K I



ul. Warszawska 291, Zielonki-Parcela

S E R W I S  K O M P U T E R O W Y
• PRZYSPIESZANIE LAPTOPÓW
•	 SKŁADANIE	KOMPUTERÓW	PC
•	 KOMPUTERY	GAMINGOWE
•	 ODZYSKIWANIE	DANYCH

S TA R E  B A B I C E ,  U L .  R Y N E K  1 5  L O K .  2 ,  T E L .  6 0 7  0 3 7  3 8 5

 Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
 Rehabilitacja neurologiczna
 Masaż leczniczy
 Masaż świecą
 kinesiotaping – plastrowanie
 Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

tel. 512 270 312  www.gabinetkoczargi.pl  koczargi Stare, ul. dębowa 8




