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↓
dyżur pracowników u.S. Warszawa-Bielany
W  środę 19 marca br. pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany będą 
udzielać porad mieszkańcom naszej gminy w sprawie rocznych zeznań podatko-
wych za 2013 rok (PIT36, PIT37). Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro) w Sali im. S. Zająca, w godzinach 10.00-
15.00. Podczas dyżuru pracownicy U.S. będą wydawać druki zeznań podatkowych, 
służyć pomocą przy wypełnianiu tych druków zarówno w formie papierowej, jak 
i elektronicznej oraz przyjmować druki już wypełnione.

Nowa strona urzędu Gminy 
Już jest! Nowa, estetyczna i funkcjonalna strona Urzędu Gminy Stare Babice, do-
stępna pod adresem www.stare-babice.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania, znaj-
dą tam Państwo wiele przydatnych i ciekawych informacji.

Ponieważ strona jest stale udoskonalana i rozbudowywana o nowe działy, liczy-
my także na uwagi jej użytkowników (można je zgłaszać, wysyłając e-mail na adres 
info@stare-babice.waw.pl lub klikając w zakładkę O serwisie/Podziel się uwagami). 
Prosimy o wyrozumiałość i  informację o ewentualnych błędach, za które z góry 
przepraszamy.

Stara wersja strony gminnej jest dostępna pod adresem: http://archiwum.sta-
re-babice.waw.pl i od 10 lutego nie będzie już aktualizowana.

Wolontariusz roku 2014
Stowarzyszenie „Odkrywamy Świat” i GOPS w Starych Babicach ogłasza-
ją konkurs „Wolontariusz Roku 2014”. Honorowy Patronat nad konkur-
sem objął Wójt Gminy Stare Babice. Celem konkursu jest promocja postaw 
prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, podziękowanie 
wolontariuszom za ich aktywność. Szczegóły konkursu są dostępne na stronach: 
www.stare-babice.pl i www.stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl.

Zgłoś uwagi do ustawy śmieciowej
Każdy z nas może zgłosić uwagi do ustawy śmieciowej i systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ministerstwo Środowiska uruchomiło w tym celu specjalną 
zakładkę na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/ – Zgłoś uwagi do ustawy. 
Przedstawiciele MŚ zapewniają, że wszystkie głosy są gromadzone i publikowane 
na tej stronie. Będą także przedstawione do rozpatrzenia zespołowi ds. analizy 
wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma on ocenić 
aktualny stan systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przedstawić ministrowi 
rekomendacje rozwiązań, które usprawnią działanie systemu.

młodzieżowy turniej Carrom
22 marca w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się Młodzieżowy Turniej Carrom. 
Gościem specjalnym turnieju będzie Pierre Dubois – wielokrotny Mistrz Europy i Mistrz 
Francji w Carrom. Podczas imprezy odbędą się także warsztaty carrom dla młodzieży 
w wieku 11-17 lat. Początek spotkania o godz. 9:30. Serdecznie zapraszamy!

4. Półmaraton PWZ
Ruszyły zapisy do 4. Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza 
Kusocińskiego. Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się 24 sierpnia br. Limit miejsc 
wynosi 1000 osób. Hasło tegorocznego półmaratonu brzmi: „Przestrzeń, swoboda, 
wolność – poczuj moc trasy Kusocińskiego”. Premierę ma także strona internetowa 
biegu. Start biegu tradycyjnie odbędzie się w Błoniu, a meta znajdować się będzie 
w Borzęcinie Dużym. Więcej informacji na stronie: www.polmaraton.pwz.pl.

aktualności
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Stowarzyszenie działa od trzech lat. 
Zrzesza młodzież gimnazjalną, a  także 
rodziców, nauczycieli i wszystkie osoby 
zainteresowane działalnością społeczną 
i kulturalną na naszym terenie. 

– Jak doszło do powstania stowarzyszenia?
– Stowarzyszenie zarejestrowało 

swoją działalność w  2011 roku. Jed-
nak już wcześniej w gimnazjum podej-
mowaliśmy różnorodne działania na 
rzecz młodzieży. Realizowaliśmy pro-
jekty instytucji zewnętrznych, takich 
jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
uczestniczyliśmy z uczniami w różnych 
szkoleniach (w  tym e-learningowych) 
i  warsztatach wyjazdowych – na przy-
kład we Wrocławiu. W ramach projektu 
„Patrz i  Zmieniaj” powstał także klub 
filmowy, a młodzież prowadziła warsz-
taty związane z  tematyką globalizacji 
i problemami współczesnego świata.

Uczniowie garnęli się do pracy, chcie-
li czuć się potrzebni. My stwarzaliśmy 
im takie możliwości, jednocześnie kreu-
jąc młodzieżowych liderów. W  2010 r.  
miałam już silną grupę takich osób – 
w  jej skład wchodzili: Maciek Kiełek, 
Beata Pocztarska, Ania Popek, Iza Ja-
błonowska, Dorota Ptaszek, Asia Jawo-
rek, Karolina Szelenbaum.

W tym samym czasie Gmina zorgani-
zowała szkolenie dla lokalnych liderów-
-działaczy z  naszego terenu. Uczestni-
czyłam w tych zajęciach i właśnie w ich 
trakcie podjęłam decyzję o  założeniu 
stowarzyszenia. Wszystko, co wydarzy-

ło się później, było logiczną konsekwen-
cją wcześniejszych działań.

– Jakie są cele stowarzyszenia?
– Działamy dla młodzieży, a  przede 

wszystkim – z  młodzieżą. Rozwijamy 
zainteresowania i pasje młodych ludzi, 
zwiększamy ich kompetencje społecz-
ne. Uczymy, by brali odpowiedzialność 
za siebie i  swoją małą ojczyznę. Chce-
my, aby byli aktywni. Kreujemy mło-
dzieżowych liderów i animatorów życia 
społecznego. Powołaliśmy w drodze de-
mokratycznych wyborów Młodzieżową 
Radę Stowarzyszenia, która jest ciałem 
doradczym naszej organizacji (osoby 
poniżej 16. roku życia nie mogą zasia-
dać we władzach stowarzyszenia, stąd 
inicjatywa utworzenia rady). Chcemy 
kształcić świadome pokolenia przyszło-
ści. Jednocześnie uwrażliwiamy mło-
dych na potrzeby innych.

– Jakie działania są podejmowane w tym 
zakresie?

– Prowadzimy wolontariat, uczestni-
cząc w różnych akcjach, takich jak spotka-
nia opłatkowe seniorów, wizyty w Domu 
Opieki Społecznej w  Pilaszkowie. Po-
magamy w  przedszkolach naszej gminy, 
współpracujemy z Domem Małego Dziec-
ka i  Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Warszawie. Angażujemy się także w or-
ganizację Półmaratonu im. Janusza Kuso-
cińskiego i Półmaratonu Warszawskiego.

– Wspieracie także inicjatywy kulturalne?
– Na stałe w naszą działalność wpi-

sało się Kino RównoWażne. Spotyka-

Kształcimy pokolenie przyszłości
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my się raz w miesiącu, prowadząc mały 
Klub Filmowy. Młodzież chętnie uczest-
niczy w  projekcji, a  później dyskutu-
jemy, omawiamy problemy poruszone 
w filmie.

Rozpoczęliśmy również cykl doty-
czący gier planszowych. Chcemy dać 
drugie życie zapomnianym, rzuconym 
w kąt lub schowanym na strychu grom 
i  jednocześnie poznawać nowe, współ-
czesne nam planszówki.

Młodzież garnie się do takich spo-
tkań. Jest to okazja do rozmowy w miłej 
atmosferze i do lepszego poznania swo-
ich nauczycieli. Podczas naszych spo-
tkań rodzą się także wielkie przyjaźnie.

– Stowarzyszenie zajmuje się też upo-
wszechnianiem historii?

– Naszym stałym zajęciem jest pozy-
skiwanie funduszy, by realizować cieka-
we projekty i imprezy cykliczne. I tak już 
trzeci rok udaje nam się tworzyć Etiudy 
Historyczne. Pisaliśmy już o nich na ła-
mach „Gazety Babickiej”. Trzeba mieć 
świadomość, że przed ich powstaniem 
młodzi najpierw uczestniczą w  wielu 
warsztatach, jeżdżą na wycieczki, pozna-
ją historię związaną z danym tematem. 
Etiudy są więc tak naprawdę efektem fi-
nalnym długofalowych działań.

– Wiele inicjatyw stowarzyszenia dotyczy 
także turystyki...

– Olbrzymim sukcesem był zorga-
nizowany przez nas I  Festiwal Podróż-
niczy. Założyliśmy Klub Podróżnika, 
chcemy promować szczególnie turysty-
kę związaną z Polską – wyjazdy z pleca-
kiem w  góry, wycieczki rowerowe czy 
spływy kajakowe. 

W ramach jednego z projektów udało 
nam się wytyczyć rodzinny szlak rowe-
rowy po terenie naszej gminy. Mamy 
nadzieję, że zachęci on całe rodziny do 
wspólnej aktywności fizycznej. Szlak li-
czy 30 km, a jego trasa jest bardzo zróż-
nicowana. 

Rozwijając zainteresowania mło-
dzieży, nasze działania skierowaliśmy 

o Stowarzyszeniu „odkrywamy Świat” działającym przy 
I Gminnym Gimnazjum w koczargach Starych rozmawiamy 
z jego Prezesem, nauczycielką Hanną domańską. 

Działamy dla młodzieży, 
a przede wszystkim  
– z młodzieżą. Rozwijamy 
zainteresowania  
i pasje młodych ludzi, 
zwiększamy ich 
kompetencje społeczne.
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także poza Polskę. Współpracujemy 
ze Szkołą Językową na Malcie, by tam  
organizować warsztaty i  obozy języko-
we. Chcemy, aby nasza młodzież w spo-
sób naturalny posługiwała się językiem 
angielskim, zwiększy to jej szanse na 
rynku pracy w dorosłym życiu.

– Skąd biorą się pomysły na tak różne 
projekty? 

– Młodzi ludzie są skarbnicą pomy-
słów, czasami wystarczy słowo podpo-
wiedzi, zdarza się też, że przychodzą 
z  gotowymi własnymi projektami. Co-
raz częściej mówią – zróbmy to czy tam-
to, przeprowadźmy taką akcję, po czym 
sami wszystko realizują. To cieszy, bo 
właśnie w takich chwilach widać, jak się 
rozwijają, przejmują inicjatywę. Młodsi 
uczą się od starszych, a absolwenci czę-
sto do nas wracają.

– a jacy są liderzy działań społecznych mi-
nionego, 2013 roku?

– Było ich wielu: Iza Miętus, Weroni-
ka Paź, Paulina Matusiak, Kacper Szcze-
paniak, Kuba Miłosz, Mikołaj Brzykcy... 
Może jednak nie powinnam wymieniać, 

bo zawsze istnieje ryzyko, że kogoś po-
minę.

Nie mogę się jednak powstrzymać, 
by z tego miejsca nie podziękować Wam, 
Droga Młodzieży, za Waszą działalność. 
Ta praca nie miałaby przecież sensu bez 
Waszego zaangażowania. Dziękuję!

Jeżeli zaś ktokolwiek czuje się pomi-
nięty – to bardzo przepraszam, nie jest 
to celowe – Wszyscy jesteście bliscy mo-
jemu sercu! Zresztą, wiecie o tym.

– Jakie są plany stowarzyszenia na przy-
szłość?

– Mamy ich bardzo dużo. Zawsze jed-
nak lepiej mówić o tym, czego się doko-
nało i być postrzeganym poprzez podjęte 
działania, niż opowiadać o  marzeniach, 
które być może nie zostaną zrealizowa-
ne. Zachęcam do śledzenia naszej strony 
internetowej, gdzie zamieszczamy infor-
macje o tym, czego już dokonaliśmy.

Co na pewno wydarzy się w  tym 
roku? Razem z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej pod patronatem Wójta 
Gminy Stare Babice ogłosiliśmy kon-
kurs „Wolontariusz Roku 2014”. Ten za-
szczytny tytuł chcemy nadawać corocz-

nie osobom i instytucjom, które działają 
na rzecz osób potrzebujących. Chcemy, 
by 5 grudnia, czyli Międzynarodowy 
Dzień Wolontariatu, został uświetniony 
Galą Wolontariatu w naszej gminie.

– Jak układa się współpraca stowarzysze-
nia z innymi organizacjami i z Gminą?

– Podjęliśmy inicjatywę organizacji 
Lokalnego Forum, chcemy wymieniać 
informacje, spostrzeżenia, współpra-
cować na zasadzie partnerstwa z  inny-
mi organizacjami. Chcemy realizować 
wspólne projekty, bo nie od dziś wiado-
mo, że razem możemy więcej. Fundusze 
unijne na nas czekają. Jeśli my z  nich 
nie skorzystamy, to skorzystają inni.

Pragniemy też wspólnie kreować wize-
runek trzeciego sektora, tj. organizacji po-
zarządowych, w naszej gminie – jako sek-
tora ludzi aktywnych i odpowiedzialnych.

W  gminie spotkałam wielu życzli-
wych ludzi, którzy zawsze służą pomocą 
i radą. Korzystam z doświadczenia osób 
pracujących w Urzędzie Gminy i bardzo 
dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość 
i wsparcie.

 KaroLina GWareK

W Urzędzie Marszałkowskim w War-
szawie 20 lutego odbyło się spotkanie 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika z samorządowcami  
z powiatu warszawskiego zachodniego, 
nowodworskiego i sochaczewskiego.

Podczas spotkania podpisano list in-
tencyjny dotyczący działań w sektorze 
zintegrowanej gospodarki wodnej i zarzą-

Podpisano list intencyjny w sprawie 
gospodarki wodnej…

dzania przestrzenią na terenie trzech po-
wiatów z uwzględnieniem obszaru funk-
cjonalnego KPN. W imieniu Gminy Stare 
Babice list intencyjny podpisał Z-ca Wójta 
Marcin Zając.

Podtopienia naszych terenów na sku-
tek intensywnych opadów deszczu, rozto-
pów czy wylewania rzek nie znają granic 
administracyjnych. Można im zaradzić, 

działając tylko na większym terenie, tam 
gdzie występują tzw. zlewnie. Na skutek 
silnej urbanizacji wiele urządzeń melio-
racyjnych uległo zniszczeniu i zakłócona 
została naturalna gospodarka wodna. Ta 
sytuacja wymaga uregulowania. Inicja-
tywa Starosty PWZ Jana Żychlińskiego 
zebrania wielu samorządów wokół pro-
jektu wspólnego działania zyskała popar-
cie Marszałka Adama Struzika, a także 

Musimy działać razem – mówił podczas spotkania marszałek Adam Struzik W imieniu babickiej Gminy list intencyjny 
podpisał Z-ca Wójta marcin Zając
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z Sesji rady Gminy
XXXV Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 30 stycznia br. 

Przed rozpoczęciem obrad Wójt Krzysz-
tof Turek z Prezesem Pawłem Turkotem 
wręczyli nagrody uczniom wyróżnionym 
w konkursie zorganizowanym przez GPK 
„Eko-Babice” – „Nasze ścieki płyną do 
oczyszczalni” (czyt. str. 18).

Następnie Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy przedstawili działania podejmo-
wane w okresie międzysesyjnym. 

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
przeprowadził m.in. negocjacje w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w obrębie skrzyżowania drogi 
powiatowej – ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego z drogą wojewódzką nr 580. Zwo-
łał także posiedzenie kapituły gminnej 
nagrody „Babinicz”. Wójt Gminy spotkał 

się również z Dyrektorem Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Rozmowy dotyczyły 
warunków odprowadzania wód z gminnej 
oczyszczalni w Babicach przez teren parku. 
Wójt Krzysztof Turek w okresie między-
sesyjnym przeprowadził także konsulta-
cje z BNS w sprawie umowy na projekt 
wielofunkcyjnego obiektu gimnazjum we 
wsi Zielonki Parcele. Spotkał się również 
z proboszczem parafii w Bliznem Jasiń-
skiego – rozmowy dotyczyły współpracy 
w budowie parkingu przy ul. Kościuszki. 
Uczestniczył ponadto w spotkaniu powia-
towym wójtów i burmistrzów ze Starostą 
PWZ, które było poświęcone głównie bez-
pieczeństwu w powiecie.

Podczas XXXV sesji podjęto sześć 
uchwał. Radni przyjęli plan dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2014 rok. Na ten cel prze-
widziano kwotę 78.427,00 zł. Następnie 
radni określili zasady zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania. Zadecydowali 
także o podwyższeniu kryterium docho-
dowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-
wiania. Radni przyjęli ponadto uchwałę 
w sprawie oddania w drodze przetargu 
w użytkowanie wieczyste gminnej nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej (nr 
ew. 844/37) we wsi Klaudyn. Zatwierdzili 
też zmiany w uchwale budżetowej na 2014 
rok: zwiększono dochody o 30.630,00 zł 
i wydatki o tę samą kwotę, wprowadzono 
również niezbędne aktualizacje. Zmiany 
zostały także wprowadzone w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2014-2023.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Stare 
Babice. KG

Medal od kardynała

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy 
radny Stanisław Lesisz zaprezentował 
zebranym medal w wizerunkiem Księ-

przypomnieć, że Gmina dużym stara-
niem dba o wystrój roślinności na tym 
rondzie, mimo że należy ono do drogi 
wojewódzkiej. Mł

Wojewody Mazowieckiego Jacka Ko-
złowskiego.

Podczas spotkania Marszałek podkre-
ślił znaczenie partnerstwa trzech powia-
tów i kilkunastu gmin. Powiedział rów-
nież, że trzeba działać, aby projekt znalazł 
się w wojewódzkim kontrakcie regional-
nym. W skali kraju marszałkowie zgło-
sili już wiele projektów. Zapewne pula 
środków europejskich wystarczy zaled-
wie na połowę z nich. – Musimy bardzo 
zabiegać o to, aby udało nam się dofi-
nansować działania w dziedzinie gospo-
darki wodnej, która jest dziś wyzwaniem 
dla samorządów. Potrzebna jest współ-

praca wszystkich – powiedział Marsza-
łek Struzik.

– Podpisanie listu intencyjnego przez 
samorządowców jest podstawą do zwo-
łania sesji rad. Wszystkie samorządy po-
winny przeznaczyć środki na dalsze dzia-
łania w wysokości 50 tys. zł. Będą one 
potrzebne do opracowania studium wy-
konalności projektu, w którym znajdą się 
m.in. zbiorniki retencyjne, zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowe i odtworzenie 
zniszczonego systemu melioracji – po-
wiedział Starosta Jan Żychliński.

Podjęte działania ukierunkowane są na 
wykorzystanie środków w kolejnym okre-

sie budżetowym UE. Warto wiedzieć, że 
obecnie zmieniły się reguły przyznawa-
nia funduszy. Większą szansę na wspar-
cie UE mają nie poszczególne samorządy, 
a duże projekty regionalne łączące dzia-
łania wielu podmiotów.

Podczas spotkania wystąpili także 
eksperci z Holandii: z firmy „RDH Ar-
chitekci Urbaniści” Sp. z o.o. oraz z In-
stytutu Naukowego Deltares, deklarując 
pomoc w rozwiązaniu problemów melio-
racyjnych na naszym terenie.

TeKST i foT. Marcin łaDa

dza Jerzego Popiełuszki ofiarowany 
dla niego przez ks. Kardynała Kazi-
mierza Nycza za pośrednictwem ks. 
Prałata dr. Grzegorza Kozickiego. Ks. 
Kardynał wyraził w ten sposób swoje 
uznanie dla członków babickiej Rady, 
którzy głosowali za nadaniem imienia 
legendarnego Kapelana „Solidarności” 
rondu w Starych Babicach.

Radny Lesisz również podziękował 
wszystkim, którzy zaangażowali się w to 
przedsięwzięcie, a szczególnie płk. Ka-
zimierzowi Dymkowi. Przy okazji warto 
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Gdzie się podział przykry zapach?
kiedy w styczniu br. wizytowaliśmy wysypisko śmieci 
w mościskach i zakład przerobu odpadów, nikt z nas nie 
wyczuwał przerażającego odoru, o którym donosiły nie-
które media. Czy ulegliśmy zbiorowej hipnozie?
8 stycznia na terenie wysypiska „Ra-
diowo” odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Ochrony Środowiska Dzielnicy 
Bemowo zorganizowane przez Przewod-
niczącą tej komisji Małgorzatę Adamczyk. 
Uczestniczyli w nim także przedstawiciele 
naszej gminy, m.in. Wiceprzewodniczący 

RG Tadeusz Wiśniewski, radna Julianna 
Maj-Kowalska i radna Barbara Pruszkow-
ska-Kubel. Obecni byli również przedsta-
wiciele mieszkańców okolicznych tere-
nów i stowarzyszenia „Czyste Radiowo”.

Zebrani zwiedzili zakład, w  którym 
znajduje się instalacja mechaniczno-bio-
logiczna przetwarzania odpadów, i obej-

rzeli tereny wysypiska śmieci. Wszyscy 
mogli wjechać na samą górę, skąd roz-
taczał się niezwykły widok na okolicę. 
Oddychaliśmy normalnie, nikt nie zaty-
kał nosa. Wyczuwalny zapach przypomi-
nał woń kompostu, nie był jednak zbyt 
uciążliwy. Temperatura wynosiła ok. 

10˚C. Było ciepło, jak na tę porę roku…
Po zakończeniu zwiedzania odbyła 

się konferencja z udziałem Prezesa MPO 
Krzysztofa Bałandy i  innych przedsta-
wicieli kierownictwa firmy, którzy od-
powiadali na pytania zebranych.

Głos zabrał także radny Tadeusz Wi-
śniewski, który zapytany o  działania 

babickiej Gminy, szeroko przedstawił 
historię kontaktów naszego samorządu 
z MPO. Zainteresowanych odsyłamy do 
grudniowego wydania „Gazety Babic-
kiej”, w którym opisywaliśmy działania 
Gminy podejmowane w  minionych la-
tach.

– Generalnie wiem, że 
wszyscy chcieliby uniknąć tego 
sąsiedztwa…
– powiedział Prezes MPO Krzysztof Ba-
łanda. Niestety wysypisko działa w tym 

miejscu od ponad pół wieku. Na zacho-
dzie Europy tego typu wzgórza, które 
kiedyś były składowiskami odpadów, 
kształtuje się pod potrzeby stoków nar-
ciarskich lub pól golfowych, jak to miało 
miejsce we Frankfurcie. Tam właśnie górę 
rozepchnięto na większej powierzchni 
i urządzono pole golfowe.

Na szczycie wzgórza w mościskach

Sortowanie i przetwórstwo odpadów odbywa się w zamkniętych halach delegacja podczas zwiedzania zakładu
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Warszawa produkuje 1 mln ton 
odpadów rocznie, musimy coś 
zrobić z tymi odpadami,  
pytanie co?
– Zakład przetwórstwa odpadów jest 
potrzebny mieszkańcom Warszawy. 
Gdybyśmy go nagle zamknęli, powsta-
nie pytanie: co zrobić z gospodarką od-
padami? Być może nowy zakład przerobu 
odpadów powstanie w Zielonce koło War-
szawy (nie mylić z naszymi Zielonkami). 
Jest już wydana prawomocna decyzja 
środowiskowa w tej sprawie. – Jednak 
Prezes nie mówił więcej na ten temat. 
– Proszę zrozumieć – powiedział. – Dzia-
łamy na rynku konkurencyjnym. Konku-
rentami MPO są zachodnie koncerny… 

Stok w Mościskach będzie 
kształtowany do końca 2016 roku.
– Z naszej strony będzie to zakończe-
nie działalności, jeśli chodzi o wzgórze 
– mówił Prezes. – Czy zakład będzie 
działał dalej, nie umiem powiedzieć. 
Warto jednak zauważyć, że nasz zakład 
mechaniczno-biologicznego przekształ-
cania działa w zamkniętych halach. Nie 
jest dziś bardzo uciążliwy dla otoczenia. 
Staramy się wywalczyć nową lokalizację, 
ale wszędzie napotykamy protesty. Nasze 
bazy, które kiedyś były na terenie War-
szawy, znajdowały się w szczerym polu. 
Mam zdjęcia sprzed paru lat. Widzimy 
na nich zakład, który stoi między polami 
brukselki i kapusty. Dziś wszystko się 
zmieniło. Powstały nowe osiedla. Wszy-
scy chcieliby uniknąć sąsiedztwa MPO, 
ale nie można tego zrobić z dnia na dzień. 

Warto docenić to, jak wiele się 
zmieniło…
– Kiedy 4 lata temu przyszedłem tu na ze-
branie z dyrektorami, to po spotkaniu od-

dałem garnitur do pralni. 
W Mościskach funkcjo-
nowało składowisko od-
padów balastowych, fer-
mentacja naturalna, czyli 
fermentacja gnilna mate-
riału poddawanego stabi-
lizacji sprawiała, że odór 
był bardzo uciążliwy. Na 
przestrzeni kilku lat zro-
biliśmy wiele, aby ulżyć 
mieszkańcom. Nie prze-
widywaliśmy jednak, że 
zabudowa mieszkaniowa 
podejdzie do nas tak blisko. Nie było po 
temu żadnych przesłanek – nie istniały 
plany zagospodarowania przestrzennego 
– mówił Prezes Bałanda.

film i awaria…
Podczas spotkania Prezes MPO ustosun-
kował się także do zarzutów przedsta-
wionych na filmie, który dostępny jest na 
stronie internetowej stowarzyszenia „Czy-
ste Radiowo”. Widać na nim, jak z wozu 
asenizacyjnego wylewana jest jakaś ciecz 
do rowu. – Zaistniała sytuacja wyniknęła 
na skutek awarii przepompowni. Aby ją 
naprawić, trzeba było usunąć ciecz, którą 
stanowiły odcieki z wysypiska. Dlatego 
powstała konieczność wlania jej do zabe-
tonowanego rowu. Stamtąd ciecz trafiła 
drenami ponownie do przepompowni, 
która w międzyczasie została naprawiona.

zdaniem Wójta Gminy…
– W ostatnim czasie widzimy wyraźnie 
tendencję do podgrzewania nastrojów 
wokół wysypiska „Radiowo”. Niestety 
część zarzutów kierowanych jest w stronę 
samorządu gminy Stare Babice i nawet 
mojej osoby. Zaczyna się walka wybor-
cza, a w grę wchodzą tu także interesy 

firm konkurencyjnych, zajmujących się 
gospodarką odpadami. Trzeba rozumieć 
te uwarunkowania.

Zarzuty są absurdalne. Wysypisko 
w Mościskach działa od ponad pół wieku. 
Nasz samorząd nie miał wpływu na jego 
lokalizację. Od lat robimy wszystko, aby 
rozwiązać ten problem z  korzyścią dla 
mieszkańców naszej gminy. To właśnie 
nam zależy na czystym środowisku! Re-
kultywacja dawnego wysypiska i urządze-
nie w Mościskach terenów rekreacyjnych 
i  widokowych jest jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem – powszechnie praktyko-
wanym w  państwach europejskich. Jaką 
mamy alternatywę, jeśli nagle przerwie-
my wszelkie prace? Proces rekultywacji 
trwa od lat, w tym również proces odga-
zowania wzgórza. Trudno nie zauważyć 
tych działań, nawet na pierwszy rzut oka 
widać, jak bardzo góra w Mościskach się 
zmieniła. Szeroko poinformowano o nich 
w  grudniowym wydaniu „Gazety Babic-
kiej”. Niestety, niektórzy nie chcą odnosić 
się do racjonalnych argumentów, zawsze 
łatwiej jest grać na emocjach i rozbudzać 
poczucie zagrożenia. Tylko komu służy 
takie działanie? TeKST i foT. Marcin łaDa,

foT. K. MaLinoWSKi

Na wzgórzu widać już zarysy przyszłego stoku narciarskiego Prezes mPo krzysztof Bałanda

radni z babickiej gminy: Barbara Pruszkowska-kubel, tadeusz 
Wiśniewski, julianna maj-kowalska
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Szanowny Panie Wójcie! 
W związku z tym, że na łamach „Gazety 

Babickiej” zachęca Pan do zadawania pytań 
i zapewnia otrzymanie odpowiedzi, chciał-
bym dowiedzieć się kilku szczegółów doty-
czących budowy gimnazjum w Zielonkach. 

Wraz z  rodziną jesteśmy mieszkańca-
mi wsi Zielonki Parcela (ul. Południowa). 
Planowana budowa jest zasadniczo na-
przeciwko naszego domu – z  czego bardzo 
się cieszymy. Jedno z  naszych dzieci nie 
dostało się do przedszkoli gminnych, a star-
szy syn chodzi do pierwszej klasy skrajnie 
już przepełnionej podstawówki w Babicach. 
Plan budowy gimnazjum to z jednej strony 
konieczność, a z drugiej – jego bryła to no-
woczesność w naszej gminie. 

Martwi nas wraz z  sąsiadami jedna 
rzecz. Nie wiem, kto i  kiedy wymyślił, że 
chodnik i ścieżka rowerowa jest z tej strony 
Południowej, gdzie nie są usytuowane bu-
dynki mieszkańców. Obecnie przejście na 
drugą stronę ulicy przypomina wolną ame-
rykankę. Najpierw pokonujemy ulicę, gdzie 
samochody w okresie letnim z racji dobrego 
asfaltu nie jeżdżą wolniej niż 80-100/h. 
Zostaje do pokonania już jedynie rów me-
lioracyjny. Osoby starsze, dzieci, ludzie 

z  wózkami mają z  tym problem. Obecnie 
każdy na własną rękę naprzeciwko swoich 
posesji kładzie „mostki”, deski, aby przejść 
przez rów. Przypomina to raczej konstruk-
cje z  Bangladeszu niż nowoczesną gminę 
z  nowoczesnym gimnazjum. Nasze inter-
wencje w Powiecie nie przyniosły rezultatu. 
Po otwarciu szkoły ruch na ul. Południowej 
ulegnie olbrzymiemu zwiększeniu. Czy ktoś 
pomyślał o przynajmniej wąskim chodniku 
po drugiej stronie Południowej? Czy moż-
na zorganizować na odcinku „stawy przy 
Plantico”–„boiska” przynajmniej dwa–trzy 
przejścia dla pieszych, ewentualnie zamon-
tować spowalniacze na tym odcinku z ogra-
niczeniem do 40/h? 

Zdaję sobie sprawę, że jest to droga 
chyba powiatowa, natomiast liczę na lob-
bowanie Gminy i potraktowanie tego „pro-
jektu” razem z  gimnazjum – bo ewentu-
alny wypadek, do którego moim zdaniem 
wcześniej czy później dojdzie, na 100%, 
dotyczy mieszkańców i podatników naszej 
gminy. Dodam, że po drugiej stronie ul. 
Południowej (mówię o tej stronie, gdzie nie 
ma chodnika) powstają nowe domy (ostat-
nio wybudowano trzy), a  w  ostatnich 
czterech latach kilka dodatkowych. Wiem, 
że część działek w  ciągu najbliższych lat 
będzie odralniana. Wszyscy Ci mieszkań-
cy, aby dostać się na ścieżkę rowerową, 
chodnik, do szkoły – muszą przejść „na 
dziko” przez Południową. Jeżeli pomocą 
dla Pana Wójta w rozmowach z Powiatem 
będą np. nasze (mieszkańców) podpisy, 
petycja etc., to jesteśmy w  stanie zaan-
gażować się w  sprawę. Mam nadzieję na 
otrzymanie informacji w tej sprawie.

Mariusz Kłosowski 
razem z rodziną

Szanowny Panie!
Porusza Pan w  swoim mailu (pyta-

niu) kilka ważnych spraw, ale domi-
nująca wydaje się sprawa usytuowania 
chodnika wzdłuż ul. Południowej, dlate-
go odniosę się jedynie do tej kwestii. Za-
cznę od tego, że budowa chodników jest 
uwarunkowana wieloma czynnikami, 
ale podstawowym jest dysponowanie 
odpowiednio szerokim pasem gruntu. 
Bez trudu można dostrzec prostą za-
leżność budowania chodników w pierw-
szej kolejności w  tych drogach, w  któ-
rych dysponujemy takim gruntem. Tak 
też było w  przypadku budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Południo-
wej, pobudowano ją tam, gdzie było to 
wykonalne. Jednocześnie największą 
przeszkodą w modernizacji dróg, w tym 
budowie chodników i  ścieżek rowero-
wych, jest powszechny brak zgody na 
odsprzedanie fragmentów prywatnych 
gruntów. Dlatego raczej trudno się spo-
dziewać drugiego chodnika po stronie 
wschodniej ulicy. Natomiast rzeczywi-
ście jest pewien problem z  przedosta-
niem się przez jezdnię i rów przydrożny 
do ścieżki przy tej ulicy. Myślę, że pro-
blem ten byłby już rozwiązany, gdyby 
była to droga gminna. Jest to droga 
powiatowa, a  Powiat boryka się z  pro-
blemami finansowymi. Z  tego powodu 
Gmina wspomaga Powiat w  moderni-
zacji wielu dróg, można się spodziewać, 
że w tej sprawie także dojdzie do współ-
pracy i  zanim powstanie nowa szkoła, 
problem ten rozwiążemy. 

WóJT GMinY KrzYSzTof TUreK

Pytania do Wójta

Grupa Wsparcia dla rodziców 
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Bliznem Jasińskiego przy ul. Ko-
pernika 10 odbywają się spotkania Grupy 
Wsparcia dla Rodziców, prowadzone 
przez psychologa Aleksandrę Działę. 
Spotkania organizowane są w  środy 
w godzinach 10.00-11.30 w następują-
cych dniach: 5, 12, 19, 26 marca, a także 
2 i 9 kwietnia 2014 r. 

Udział w grupie dla rodziców stwarza 
okazję do rozwijania umiejętności wycho-

wawczych oraz dzielenia się doświadcze-
niami z innymi rodzicami z zachowaniem 
zasady poufności. Możliwość poruszenia 
w rozmowie nurtujących problemów wy-
chowawczych sprzyja poszukiwaniu roz-
wiązań, pomocnych każdemu rodzicowi, 
w oparciu o przekazywaną na zajęciach 
wiedzę (m.in. o rozwoju człowieka, za-
sadach skutecznego porozumiewania się 
i rozwiązywania konfliktów w relacjach 
rodzinnych).

Celem spotkań jest zwiększenie umie-
jętności radzenia sobie w  sytuacjach 
trudnych, występujących w kontaktach 
z  dzieckiem. Uczestnicy, rozpoznając 
swoje uczucia i potrzeby, pogłębiają wie-
dzę o sobie i nabywają większego poczu-
cia pewności w roli rodzica.

Udział w grupie jest bezpłatny. Do-
datkowa informacja i zapisy telefoniczne 
pod numerem tel. 22 722-05-70. Serdecz-
nie zapraszamy! 
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Gdzie dwóch się spiera, tam trzeci… 
posprząta
Sprawa podtopień i koniecznych działań w dziedzinie melioracji 
nie zna granic administracyjnych. Jej granicą może być najwyżej 
różnica w przepuszczalności gruntu. W ostatnim czasie dzięki 
środkom naszej Gminy posprzątano Kanał Zaborowski. Prace 
wykonano na odcinku między Kolonią Lipków – ul. Izabelińską 
a parkingiem w Lipkowie – na terenach należących do Kampi-
noskiego Parku Narodowego.

– Kanał Zaborowski na tym odcinku od wielu lat nie był 
czyszczony, podlega Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji 
i Urządzeń Wodnych – mówi Piotr Czajkowski, kierownik Re-
feratu Ochrony Środowiska UG w Starych Babicach. – Zarząd 
nigdy nie czyścił kanału, bo uważa, że działania te są w ge-
stii Kampinoskiego Parku Narodowego, a Dyrekcja Parku ma 
w tej sprawie całkowicie przeciwne zdanie. Dyskusje i spory 
między tymi czynnikami trwały dość długo. W rezultacie po-
wstała sytuacja patowa.

Kanał ma bardzo duże znaczenie dla babickiej gminy, spływa 
do niego ¾ wód opadowych z naszego terenu. Od jego przepusto-
wości zależy zatem, czy będziemy podtapiani, czy nie. Gmina pod-
jęła się przeprowadzenia niezbędnych prac. Uzgodniono wszelkie 

działania z Dyrekcją KPN. Kanał Zaborowski został oczyszczony 
z powalonych drzew, leżało ich kilkanaście. Usunięto wszystkie 
zatamowania powstałe na skutek działania sił przyrody i śmieci. 
Dziś woda spływa tamtędy bez przeszkód.  Mł

W najbliższych dniach nastąpi podpisanie 
porozumienia w sprawie konserwacji rowu 
Z-7/8/4. Woda po opadach deszczu będzie 
miała gdzie odpływać.

Długotrwałe starania Wójta Gminy dotyczące porozumie-
nia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w spra-
wie odmulenia rowu przechodzącego przez tereny gminy zna-
lazły swój szczęśliwy finał.

Rów został zamulony w trakcie eksploatacji drogi ekspreso-
wej S-8 na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa 

dobra pogoda umożliwia również remonty nawierzchni dróg. Na zdjęciu 
remonty cząstkowe nawierzchni w Starych Babicach

Dobra wiadomość dla mieszkańców 
Bliznego i Latchorzewa

Tysiąclecia” w Warszawie, głównie przez wody z odwodnienia 
wykopów w trakcie budowy tej drogi. Rów Z-7/8/4 pełni ważną 
funkcję odprowadzenia wód opadowych na odcinku od Bli-
znego aż do Latchorzewa (w pobliżu marketu „Lidl”). Na sku-
tek jego niedrożności, po ubiegłorocznych intensywnych opa-
dach deszczu w okolicy powstały ogromne rozlewiska i kilka 
domów zostało podtopionych. 

Porozumienie zawarto pomiędzy GDDKiA a Gminną Spółką 
Wodną „Babice”. Łączną wartość prac oceniono na ponad 200 
tys. zł. Wykonano już projekt konserwacji rowu. Prace będą 
wykonane w br. Mł

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele prac porządkowych wzdłuż rowów 
i ulic. Na zdjęciu prace w okolicy ul. Sienkiewicza

kanał Zaborowski został oczyszczony z pni drzew i śmieci
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Hala sportowa 24 stycznia wypełniła się 
po brzegi małymi artystami i ich Gośćmi. 
Już o 13.00 wystąpiły dzieci ze wszyst-
kich grup przedszkolnych.

Dzień Babci i Dziadka w ZSP
dzieciom z borzęcińskiej podstawówki udało się ocieplić 
zimową atmosferę. do swojej szkoły zaprosiły najukochań-
szych dziadków i babcie.

Odświętnie ubrane maluchy zaśpiewały 
radosne piosenki. Rozbrzmiewała ,,Karuzela, 
karuzela na Bielanach co niedziela”, przypo-
minając Dostojnym Gościom ich młodzień-

cze lata. Oczywiście były także piękne tańce 
przy akompaniamencie Beaty Krajewskiej, 
która prowadzi zajęcia rytmiczne w przed-
szkolu. Nie zabrakło też gromkiego „Sto lat” 
dla ukochanych dziadków ani własnoręcz-
nie wykonanych prezentów.

Dzieci zostały przygotowane do wy-
stępów przez ich wychowawczynie, za 
co wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Na zakończenie był poczęstunek naszy-
kowany przez pracowników szkoły, a za-
fundowany przez Gminę Stare Babice.

Na godzinę 17.00 swoich Gości zapro-
siły dzieci szkolne. Klasa IVb zaprezen-
towała przedstawienie pt. „Przy wigilij-
nym stole”. Młodzi aktorzy przygotowali 
spektakl razem z Ewą Czajczyńską-Ma-
stalerz. Później było wspólne kolędowa-
nie przy akompaniamencie Bernarda 
Olosia. Zebrani podziwiali też układy ta-
neczne w wykonaniu dzieci ze Stowarzy-
szenia Kulturalnego „Kotwica”, pod kie-
runkiem Alicji Koneckiej. 

aGnieSzKa MaTUSzeWSKa,

foT. KaMiL MaLinoWSKi

W czwartek 23 stycznia w szkole podstawowej w Borzęcinie  
odbył się doroczny bal karnawałowy.

Karnawałowe szaleństwo w Borzęcinie

Najpierw bawiły się klasy młodsze. Na par-
kiecie królowały wróżki, królewny, księż-
niczki oraz postacie z bajek. 

Dziękujemy rodzicom za inwencję 
twórczą i dołożenie starań, by dzieci do-
brze się bawiły! Barwne korowody krą-
żyły po sali w rytm hitów muzyki rozryw-

kowej. Zorganizowano także konkursy. 
Każda klasa okazała się najlepsza w in-
nej kategorii balowej i wszystkie dzieci 
otrzymały drobne upominki.

Później w sali pojawili się uczniowie 
klas starszych. Im też nie zabrakło in-
wencji. 

Rolę mistrza ceremonii i nadwornego 
fotografa przejęła Agnieszka Matuszew-
ska, która w imponującym kapeluszu 
i przebraniu muszkieterki, z szablą w dłoni 
stała na straży dobrej zabawy.

31 stycznia odbył się również bal kar-
nawałowy dla przedszkolaków w Borzę-
cinie Dużym.

eWa czaJczYŃSKa-MaSTaLerz,

JoLanTa GołęBieWSKa, foT. K. MaLinoWSKi

kultura

dzieci przygotowały program artystyczny dla seniorów

Pani Wicedyrektor – mistrz ceremonii, zachęcamy innych do naśladowania kociaki z Borzęcina
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Bal rozpoczęto od prezentacji kolorowych 
strojów, były znane i lubiane postacie z ba-
jek, między innymi wróżki, królewny, ryce-
rze, kowboje, piraci oraz wojownicy ninja. 

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby dla 
naszych przedszkolaków. Widzimy to co-
dziennie, kiedy pomagają zapracowanym 
rodzicom w opiekowaniu się wnukami. W na-
szych progach przedszkolnych zawsze mile 
widzimy dziadków, a ich coroczne święto 
obchodzimy szczególnie uroczyście. Orga-
nizujemy wtedy na holu przedszkolnym 
kameralną kawiarenkę. 

Dzieci występują dla dziadków i serwują 
im ciasteczka, wykonane przez przedszko-
laków z grupy ,,O” z pomocą pani kucharki 
i pań nauczycielek. W drugiej części kawiar-
nianego spotkania włączamy dziadków do 
wspólnej zabawy. Z czarodziejskiego kape-
lusza wnuczkowie losują zabawę dla stolika, 
przy którym są ich dziadkowie, i wspólnie 
z nimi przedstawiają ją na scenie.

Radości i śmiechu mamy co nie miara, słu-
chając, jak babcia przypomina sobie ,,Kółko 
graniaste”, a dziadek ,,Starego niedźwiedzia”. 
Wśród dziadków są także soliści, którzy od-
ważnie prezentują zapamiętane z dzieciństwa 

Karnawał – czas radości i wspólnej zabawy

Kawiarenka seniorów – to już tradycja

Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach 
i konkursach. W programie nie zabrakło 
również wymyślnych tańców i piosenek 
do największych przebojów tego roku.

piosenki i przyśpiewki. Natomiast babcie od-
ważnie recytują wierszyki, które na co dzień 
mówią tylko swoim wnukom.

Pomysł zorganizowania kawiarenki dla 
dziadków zrodził się przed laty w naszym 
przedszkolu. Zależało nam, aby babcia i dzia-
dek czuli się dostojnie i byli wyróżnieni przez 
swoich wnuków. Myślę, że nam się to udało.

Przedszkolaki miały możliwość wypró-
bowania własnych umiejętności wokal-
nych i zaśpiewania do mikrofonu utwo-
rów takich jak „Bałkanica” i „Ona tańczy 
dla mnie”.

Bal odbył się w cudownej atmosfe-
rze, pełnej radości i uśmiechów. Na ko-
niec w salach na dzieci czekały słodkie 
niespodzianki. Wspaniała zabawa i po-
mysłowość uczestników została uwiecz-
niona na zdjęciach, które wykonywała 
nasza przedszkolna fotograf Anna Ba-
naszczyk. Przyjaciel przedszkola Krzysz-
tof Grzybowski wszystko udokumento-
wał na filmie.

Organizacja i sukces imprezy nie by-
łyby możliwe bez pomocy prowadzących 
i rodziców, którzy przygotowali piękne 
stroje i wsparli przedszkole, dostarczając 
elementy dekoracyjne sali, za co serdecz-
nie dziękujemy.

Ogromne podziękowania należą się rów-
nież całemu personelowi przedszkola za 
przygotowanie do balu i wspólną zabawę.
 BeaTa izDeBSKa

Dzięki kreatywności i pomysłowości na-
uczycielek i dużemu zaangażowaniu wszyst-
kich pracowników przedszkola możemy 
szczycić się gościnnością i miłą atmosferą. 
Scenariusz tego wyjątkowego dnia co roku 
jest inny.

Oczywiście w realizacji pomysłu możemy 
liczyć na rodziców naszych dzieci, którzy za-
wsze nas wspierają i doceniają. A same dzieci 
w tym dniu są ogromnie szczęśliwe.

iLona noWaK

tegoroczny bal karnawałowy w przedszkolu w Starych 
Babicach odbył się 15 stycznia 2014 roku. Poprowadził go 
dwuosobowy zespół, który w strojach klaunów zaprosił 
dzieci do wspólnej zabawy.

tradycyjnie z okazji dnia Babci i dziadka dzieci z babickiego 
przedszkola zaprosiły swoich najbliższych do kawiarenki.

kultura

Po balu w Babicach pamiątkowe zdjęcie

Seniorzy z zaciekawieniem oglądali występy najmłodszych babiczan



12 GazeTa BaBicKa Luty 2014

Dziękujemy za dotychczas udzie-
loną pomoc osobom i instytucjom, 
które się w nią zaangażowały. Jed-
nocześnie zwracamy się z gorącą 
prośbą o wsparcie w tej trudnej 
dla nas sytuacji do wszystkich lu-
dzi dobrej woli!

Rodzina Mroczków

Zapaliło się poddasze domu. Ogień 
przez długi czas był niezauważony. 
Gdy gospodarze obudzili się ok. 7. 
rano, czując niepokojący zapach, oka-
zało się, że zadymienie jest już duże, 
a ogień objął znaczną część strychu. 
Wezwano straż pożarną. Do akcji przy-
było kilka jednostek OSP: ze Starych 
Babic, Borzęcina Dużego, Ożarowa 
Maz. i Izabelina, a także jednostki za-
wodowe z Błonia i Warszawy. Akcja ga-
śnicza prowadzona na dużym mrozie 
w warunkach poważnego zadymienia 
była trudna, tym bardziej że ogniska 
ognia kryły się w warstwach ociepla-
jących dachu. 

Całkowitemu zniszczeniu uległy: 
mieszkalne poddasze, strych oraz wy-
posażenie tych pomieszczeń z częścią 

Pożar w koczargach Starych
31 stycznia w godzinach porannych wybuchł pożar w domu 
Państwa krystyny i Leszka mroczków w koczargach Starych. 

dachu. Pozostała część domu (parter i piw-
nica) została zalana w czasie akcji gaśni-
czej. Dom po pożarze nie nadawał się do 
zamieszkania. Wielopokoleniowa rodzina 
znalazła pomoc u sąsiadów i krewnych. 
W domu tym mieszkał także kombatant 
z naszej gminy, Pan Feliks Dudek, którego 
zawsze widzimy na uroczystościach patrio-
tycznych ze sztandarem. Na szczęście na 
skutek pożaru nikt fizycznie nie ucierpiał, 
jednak szok wynikający z pożaru i koniecz-
ności nagłego opuszczenia domu na pewno 
dla wszystkich był dotkliwy.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. 
Gmina bardzo szybko zareagowała na to 
wydarzenie i udzieliła pomocy. Na miejsce 
akcji przyjechali Z-ca Wójta Marcin Zając 
i kierownik GOPS Alicja Napurka. Zorgani-
zowano ciepłe napoje zarówno dla poszko-

dowanych, jak i strażaków, którzy ofiar-
nie prowadzili akcję gaśniczą. 

Przyznano pomoc w formie obiadów na 
kilka dni z dowozem dla całej rodziny. Za-
stępca Wójta zorganizował również plan-
dekę na pokrycie dachu w celu zabezpie-
czenia przed opadami. Plandekę rozłożyli 
strażacy z OSP ze Starych Babic, którzy 
wyrazili także chęć pomocy przy sprząta-
niu terenu.

Gmina zaoferowała również pomoc 
w postaci kontenerów z Referatu Ochrony 
Środowiska UG.

W następnych dniach GOPS przyznał 
zasiłek celowy na pokrycie strat z tytułu 
zdarzenia losowego. Zbiórkę zorganizo-
wał również Ksiądz Proboszcz Tomasz 
Sobiecki z Parafii św. Rocha w Lipkowie.

Założono także Komitet „Pomoc 
Rodzinie Mroczków”, którym kieruje 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz. Komitet zbiera fundusze 
na odbudowę domu i jego wyposażenia. 

Nr konta bankowego Komitetu 
„Pomoc Rodzinie Mroczków” w WBS 
O/Stare Babice 51 8015 0004 0039 
6800 2030 0001.

Mł, foT. K. MaLinoWSKi

bezpieczna gmina

Zarząd spółki uzyskał absolutorium. Uchwalono wysokość no-
wych stawek rocznych dla członków spółki. Stawki zwiększyły 
się o 2 zł, czyli dla gruntów o pow. 1 ha i powyżej wynoszą 49 zł,  
a dla gruntów o pow. poniżej 1 ha (0,01-0,99 ha) – 64 zł.

Przy wprowadzeniu do rowów melioracyjnych zgodnie z po-
zwoleniem wodnoprawnym: ścieków opadowych za każdy wy-
lot do rowu w przedziale ilościowym stawki wynoszą: do 25 l/s 
– 450 zł, 25 l-50 l/s – 750 zł, powyżej 60 l/s – 1300 zł.

z obrad Gminnej Spółki Wodnej „Babice”
12 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków GSW „Babice”. 

Za odprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych, 
bytowych i komunalnych za każdy wylot do rowu melioracyj-
nego stawki wynoszą w przedziale ilościowym: do 50 m3/d – 
1900 zł, 50,1-100 m3/d – 3400 zł, powyżej 100 m3/d – 4600 zł.

Wszystkie zaplanowane prace w roku 2013 zostały przepro-
wadzone. Zmieniła się forma ich wykonania. Zarząd spółki po-
stanowił zamiast zatrudniania na umowę zlecenie osób do ko-
szenia ogłosić przetarg na koszenie większości rowów, tj. 51500 
mb. Natomiast do wykoszenia pozostałych rowów, tj. 9500 mb 
zatrudnić pracowników skierowanych przez Urząd Pracy. Do-
datkowo poza planem udało się wykosić 5202 mb. Ogłoszono 
również przetarg na odmulenie rowów. Oszczędności poczy-
nione w ten sposób zostały przeznaczone na likwidację awarii.
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Stare Babice, dnia 30 stycznia 2014 roku

Stowarzyszenie „Czyste Radiowo”
Ul. Arkuszowa 129
01-934 Warszawa

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na Państwa pismo skierowane do Radnych 

Gminy Stare Babice, poniżej udzielamy odpowiedzi na pyta-
nia w nim zawarte.

Czy składowisko odpadów oraz kompostownia MPO 
przy ulicy Kampinoskiej* powinny dalej działać?

Uważamy, że składowisko „Radiowo” powinno zostać za-
mknięte. Zdajemy jednak sobie sprawę z tego, że zamknięcie każ-
dego wysypiska polega na jego rekultywacji, czyli takim działa-
niu, które wyeliminuje, a przynajmniej znacznie ograniczy jego 
negatywne oddziaływanie na otoczenie. Najlepiej doprowadzić 
jest do zwiększonego efektu, np. poprzez taki sposób rekulty-
wacji, by górę wysypiska można było wykorzystać do innych ce-
lów, np. do sportu i rekreacji. Takie właśnie postępowanie zo-
stało narzucone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania 
przez Gminę Stare Babice. Obecnie rekultywacja, po wykonaniu 
wielu kosztownych instalacji, dobiega końca. Prace końcowe po-
legają głównie na ukształtowaniu bryły wysypiska, do którego 
wykorzystuje się odpady mineralne, (potrzeba jeszcze kilka-
set tysięcy metrów sześciennych), w tym czystą ziemię, a także 
kompost w celu użyźnienia warstwy okrywowej. Zakończenie 
rekultywacji planowane jest na rok 2016. Musi ono zostać wy-
konane zgodnie z wieloma pozwoleniami, w tym z pozwoleniem 
na budowę. Wydaje się zatem, że najgorszym scenariuszem by-
łoby przerwanie prac rekultywacyjnych w obecnej fazie i zosta-
wienie „nieuszczelnionej góry”, która emitowałaby gazy orga-
niczne jeszcze przez wiele lat. Dodatkowym wyzwaniem byłoby 
upilnowanie takiego miejsca przed nielegalnym składowaniem 
różnych odpadów, w tym niebezpiecznych. Natomiast po do-
celowym ukształtowaniu bryły wysypiska jakiekolwiek dalsze 
składowanie będzie fizycznie niemożliwe.

radni do Stowarzyszenia „Czyste radiowo”
Na prośbę radnych publikujemy pismo, które przedstawi-
ciele Rady Gminy Stare Babice wystosowali do Stowarzy-
szenia „Czyste Radiowo”, odpowiadając na jego pytania. Ini-
cjatorem powstania wspólnej odpowiedzi był radny Tomasz 
Szuba. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Bezpieczeństwa radny Leszek Poborczyk sformułował 
treść odpowiedzi, która była konsultowana z radnymi. Osta-
teczny kształt pismu nadała radna Katarzyna Gąsowska. Pi-
smo podpisali wszyscy radni, z wyjątkiem radnego Tomasza 
Szuby, który żądał usunięcia fragmentu dotyczącego stowarzy-
szeń. Na usunięcie tego wątku nie zgodzili się pozostali radni.

Jakie kroki zamierzają radni podjąć, żeby miesz-
kańcy nie byli narażeni na smród, skażenie środowi-
ska oraz degradację krajobrazu związane z działalno-
ścią składowiska odpadów i kompostownią MPO przy 
ulicy Kampinoskiej?

Kroki, jakie podejmujemy i nadal będziemy podejmować, to 
kontrolowanie, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
wykonuje wszystkie prace rekultywacyjne zgodnie z projek-
tem rekultywacji, zintegrowaną decyzją Marszałka Mazowiec-
kiego, projektem i pozwoleniem na budowę oraz harmonogra-
mem prac. Wielokrotnie wizytowaliśmy wysypisko „Radiowo” 
i ocenialiśmy postępy prac.

Reasumując, zamykanie wysypiska „Radiowo” następuje  
w wyniku determinacji i konsekwentnego nacisku Gminy Stare 
Babice na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przez sze-
reg lat. Działania te zaowocowały pozytywnym skutkiem, tj. 
wykonywaniem rekultywacji wg wymagań gminy. Do tej pory 
w tych działaniach Gmina nie miała żadnego wsparcia, ani ze 
strony władz Warszawy, ani żadnych stowarzyszeń.

Pod dokumentem podpisało się 14 radnych z wyjątkiem Toma-
sza Szuby. 

* Nie odniesiono się do kwestii kompostowni przy ul. Kampi-
noskiej, ponieważ znajduje się ona poza terenem naszej gminy.

informacje

Wartość przeprowadzonych prac w minionym roku wyno-
siła blisko 290 tys. zł, z tego ze środków GSW ponad 120 tys. zł, 
z otrzymanych dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego i Gminy Stare Babice blisko 95 tys. zł.

Ściągalność składek w 2013 r. wynosiła 65,20%, w tym bie-
żące – 81,31% i zaległe 32,92%.

PLAN PRACY NA 2014 ROK

Konserwacja rowów melioracyjnych: wykoszenie skarp ro-
wów melioracyjnych 80315 mb, tj. 98% (całość 81745 mb), od-
mulenie dna rowów warstwa min. 30 cm z rozplantowaniem 
namułu na koronie rowu: Z-5 (8776 mb), Z-7/8 (3270 mb).

Spółka Wodna wnioskowała do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim o udostępnienie koparkoładowarki 

do odmulenia w 2014 r. dna rowów: O-11/1 (3650 mb), O-11/1/11 
(480 mb), O-11/1/12 (270 mb), O-11/1/13 (540 mb). Jest to ko-
parka zakupiona przez Starostwo z przeznaczeniem utrzyma-
nia urządzeń wodnych.

Ogółem zaplanowane odmulenie: 16986 mb, tj. 20,77% ogółu.
Ogółem oczyszczenie minimum 140 przepustów oraz około 

97 wylotów drenarskich.
Awarie drenarskie będą usuwane w zależności od możliwości 

finansowych spółki. Planuje się zatrudnienie czterech osób na 
okres sześciu miesięcy – roboty publiczne (P.U.P.) – karczowa-
nie krzaków, zastosowanie oprysków chemicznych punktowo 
na odrosty, itp. Ponadto w planach jest zatrudnienie czterech 
osób na umowę zlecenie – koszenie skarp rowów melioracyj-
nych z wygrabieniem. Prace wykonane będą własnym sprzę-
tem mechanicznym.
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Dokonana zmiana miała praktyczny cel 
– chodziło o to, aby Wojcieszyn mógł 
być obsługiwany przez Urząd Pocztowy 
w Starych Babicach, a nie, jak dotąd, 
w Zaborowie. Była to wspólna inicja-
tywa większości mieszkańców, w której 
realizacji dopomógł radny z tego terenu 
Sławomir Sumka.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy 
w związku z wprowadzeniem nowego, 
babickiego kodu powinny wymienić do-
wód osobisty?

Jednoznaczne stanowisko w tej spra-
wie wyraził Wojewoda Mazowiecki w pi-
śmie skierowanym do wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast 14 stycznia 
br. Czytamy w nim m.in., że:

Jak informuje PGE Dystrybucja S.A. 
(Oddział Warszawa, Rejon Energetycz-
ny  Pruszków), wycofanie się firmy z in-
formacji umieszczanych na kartkach 
zostało podyktowane licznymi opinia-
mi klientów. Według niektórych osób 
podobno papierowe ulotki są nieprak-
tyczne i nie spełniają swojego zadania. 

Od tej pory o planowanym wyłączeniu 
prądu będzie można przeczytać na stronie 

zmiana kodu Wojcieszyna

Kiedy wyłączą prąd?

Z początkiem roku zmienił się kod pocztowy Wojcieszyna. 
dawny kod tej miejscowości 05-083 zastąpił kod babicki 05-082.

od 1 lutego o planowych przerwach w dostawie prądu nie 
dowiemy się już z ogłoszeń rozwieszanych na słupach!

„Obywatel nie ma (..) obowiązku śle-
dzenia zmian kodu pocztowego, a co za 
tym idzie – nie może być obowiązany do 
wymiany dowodu osobistego w przypadku 
każdorazowej zmiany. (…) Główną funk-
cją dowodu osobistego jest stwierdze-
nie tożsamości właściciela dokumentu. 
Zmiana kodu pocztowego w żaden sposób 
nie wprowadza w błąd co do tożsamości 
posiadacza dokumentu. W związku z po-
wyższym nie wydaje się zasadnym obli-
gowanie obywateli do wymiany dowodów 
osobistych z powodu zmiany kodu poczto-
wego i unieważnianie z urzędu dokumen-
tów osób, które nie zgłosiły zmiany przed-
miotowych danych. Jednocześnie pragnę 
przypomnieć, że nowa Ustawa z dnia 6 

PGE – www.warszawa.pgedystrybu-
cja.pl lub dowiedzieć się z  automatycz-
nego e-maila (newslettera) zamawianego 
za jej pośrednictwem. Dodatkowo miesz-
kańcy naszej gminy mogą znaleźć infor-
macje o  przerwach w  dostawie energii 
elektrycznej:
–  na gminnej stronie internetowej 

(www.stare-babice.pl, zakładka Waż-
ne dla mieszkańca),

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
(Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) 
nie przewiduje zamieszczania adresu w do-
wodzie osobistym”.

Zatem mieszkańcy Wojcieszyna 
mogą spać spokojnie – nie muszą  
z powodu zmiany kodu wymieniać 
dowodu osobistego. Ponadto jeżeli ktoś 
pomyłkowo wyśle korespondencję z ko-
dem zaborowskim, to i tak przez babicką 
pocztę dotrze ona do adresata.

Przy okazji tej sprawy zainteresowało 
nas, czy zmiana kodu pocztowego jest 
planowana również w innych miejsco-
wościach naszej gminy. Przypomnijmy, 
że kody inne niż babicki mają miejsco-
wości: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, To-
polin, Wierzbin, Buda, Mariew, Zalesie, 
Stanisławów – kod: 05-083 Zaborów. Na-
tomiast Klaudyn, Lipków, Koczargi Stare 
mają kod: 05-080 Izabelin, ale mieszkańcy 
są obsługiwani przez pocztę babicką.

Z sondy, jaką przeprowadziliśmy 
wśród radnych z tych okręgów, wynika, 
że dotychczas mieszkańcy nie zgłaszali 
im potrzeby zmiany kodu na babicki. Je-
śli nawet spotkali się z sygnałami w tej 
sprawie, to były one nieliczne.

Informacyjnie możemy dodać, że Wójt 
Gminy występował do Poczty Polskiej  
z zapytaniem, czy jest możliwość dokona-
nia zmiany kodu miejscowości obsługiwa-
nych obecnie przez pocztę w Zaborowie 
na kod babicki, powodujący obsługę ko-
respondencji przez pocztę babicką. Wójt 
uzyskał odpowiedź, że jest to możliwe po 
przedstawieniu zgody mieszkańców tych 
miejscowości na proponowaną zmianę.

KG

–  w  gminnym newsletterze (można 
go zamówić na stronie gminy lub 
w Urzędzie Gminy, wypełniając spe-
cjalny formularz)

–  na gminnym facebooku (facebook.
com/GminaStareBabice).
A zatem – jeśli wrócimy do domu po 

pracy i  nie będzie prądu, nie dowiemy 
się w prosty sposób, dlaczego go nie ma 
i  kiedy włączą energię elektryczną. Do-
mowy komputer też nie da się urucho-
mić, chyba że mamy własny generator. 
Co nam zostaje? Telefon do przyjaciela... 

Naszym zdaniem decyzja PGE jest 
niewłaściwa i uderzy zwłaszcza w osoby 
starsze i zapracowane. KG, Mł

informacje
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najlepsza bułka paryska jest...  
w Babicach!
Piekarnia „dąbrowscy”, mieszcząca się przy babickim rynku, została nagrodzona  
w VII ogólnopolskim konkursie Pieczywa w kategorii pieczywo pszenne – za produkt 
bułka paryska. 

Konkurs odbył się 
pod koniec ubiegłego 
roku. Jego uczestnicy 
– piekarze z całej Polski 
zaprezentowali swoje 
wyroby na wystawie 
w siedzibie Minister-
stwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w Warszawie. 

To już drugie wy-
różnienie dla babickiej 
piekarni w tej kategorii 
– najwyższą nagrodę, 
także za bułkę paryską, 
firma otrzymała rów-
nież w poprzedniej edy-
cji konkursu.

mieszkańcy naszej gminy

„Szlak podróży smakoszy pieczywa pszennego powinien 
prowadzić przez Stare Babice, bowiem z tej miejscowości,  
z Piekarni »Dąbrowscy« pochodzi przepyszna bułka pa-
ryska” – napisano w artykule Szlakiem smakowitego chleba 
opublikowanym w „Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym”. 
Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa 
było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów  
i Techników Przemysłu Spożywczego.

Piekarnia „Dąbrowscy” ma wieloletnią tradycję. W 1928 roku 
założył ją dziadek obecnego właściciela, Seweryn Dąbrowski, 
piekarzem był również ojciec Pana Krzysztofa – Jerzy. 

Jak podkreśla Krzysztof Dąbrowski, wieloletnie doświad-
czenie procentuje w jakości oferowanych produktów. Jaki jest 
sekret dobrego pieczywa?

– Dobra mąka, dobra woda i... dobry piekarz – mówi Pan 
Krzysztof. – Liczy się także serce i przywiązanie do rodzinnej 
tradycji. Nasz zwycięski produkt – bułkę paryską – pieczemy 
według starej receptury, opracowanej jeszcze przez mojego 
dziadka. Nie poddajemy się trendom, dbamy o jakość pieczywa 
i może dlatego smakuje ono doskonale, zarówno starszym, jak 
i młodszym klientom.

– Czy trudno prowadzić piekarnię w dzisiejszych czasach? 
Modne diety sugerują raczej unikanie produktów zbożowych...

– Nie jest to na pewno łatwe zadanie, ludzie rzeczywiście od 
pewnego czasu kupują mniej pieczywa. Jednak ten trend stop-
niowo powinien się odwracać – w końcu produkty zbożowe są 
na pierwszym miejscu piramidy żywieniowej. Do naszej pie-
karni staramy się przyciągać klientów, stale rozszerzając i uroz-
maicając asortyment, i ta strategia daje efekty!

Warto podkreślić, że podczas wystawy podsumowującej 
VII Ogólnopolski Konkurs Pieczywa stoisko firmowe babic-
kiej piekarni odwiedził osobiście minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Stanisław Kalemba, co zostało uwiecznione na pamiątko-
wej fotografii.

Gratulujemy! KG

Podziękowanie
My, pensjonariusze Domu Opieki „Patrycja” w Zielonkach Parceli przy 
ul. Południowej 41, serdecznie dziękujemy za zorganizowanie wie-
czoru wigilijnego. Wigilia odbyła się w ciepłej i rodzinnej atmosferze. 
Kolacja tego wieczoru rozpoczęła się od podzielenia się opłatkiem, 
następnie podano smaczne domowe potrawy. Podczas uroczystości 
dbano o dobre samopoczucie podopiecznych. Panie opiekunki wspól-
nie z kierownictwem i pensjonariuszami śpiewali kolędy. Czuliśmy 
się w ten świąteczny bożonarodzeniowy wieczór jak jedna rodzina.

Chcieliśmy serdecznie podziękować Dyrekcji ZSP w Borzęcinie 
Dużym i Paniom Nauczycielkom, które zadały sobie tyle trudu, przy-
jechały z młodzieżą ze szkoły do naszego domu. Uczniowie zaśpie-
wali pięknie kolędy. Dziękujemy także Panu radnemu Stanisławowi 
Lesiszowi za okazane wsparcie. 
Serdeczne Bóg Zapłać!

Podopieczni Domu Opieki „Patrycja”

krzysztof dąbrowski z pamiątkowym 
dyplomem uzyskanym za bułkę paryską

Laureat nagrody (pośrodku) z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem 
kalembą (drugi od lewej)
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Podatnicy od 2004 roku mają możliwość 
przekazania części podatku na cele społecz-
ne. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi 
kosztami. Wystarczy:
•   wybrać  organizację  pożytku  publicznego, 

której chcemy przekazać 1% podatku (wy-
kaz dostępny jest na stronie www.pozytek.
gov.pl), 

•   wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym,

•   złożyć  zeznanie  w  ustawowym  terminie 
i zapłacić podatek.

Dlaczego warto skorzystać z tej moż-
liwości? Jest to najprostszy sposób wsparcia 
ważnych społecznie celów. Podatki musimy 
płacić obowiązkowo, ale dobrze mieć wpływ 
na ich wydatkowanie przez państwo. Przeka-
zując 1%, mamy pewność, że kwota zostanie 
wydana we właściwy sposób. Na stronie www.
pozytek.gov.pl są dostępne sprawozdania or-
ganizacji pożytku publicznego, można więc 
sprawdzić, jak zarządza pieniędzmi wspie-
rana przez nas organizacja. Przekazanie 1% 
jest łatwe, wypełnienie kilku dodatkowych 
pól w zeznaniu podatkowym zajmuje chwilę, 
a satysfakcję mamy przez cały rok.

Jeśli na własne oczy chcemy przekonać 
się, jak nasze pieniądze będą wykorzysta-
ne, warto wesprzeć organizacje i  osoby 
z  własnego terenu. Jest to dowód odpo-
wiedzialności i  przywiązania do swojej 
małej ojczyzny. Potrzebujących jest wie-
lu, nie zabraknie więc okazji do czynienia 
dobra. Informacje o  nich można znaleźć 
w internecie i lokalnych mediach. 

W  tym numerze „Gazety Babickiej” 
przedstawiamy Państwu historię małego 
Adasia Matuszewskiego.

Adaś urodził się kilka miesięcy temu 
z bardzo złożoną wadą serca – zarośnięciem 
tętnicy płucnej, ubytkiem przegrody między-
komorowej i przerośniętą dwuujściową prawą 
komorą. Ze względu na wyjątkowo rzadką 
i skomplikowaną wadę serca jego rodzice zde-
cydowali się na leczenie chłopca za granicą 
– u jednego z najwybitniejszych kardiochirur-
gów dziecięcych, prof. Edwarda Malca.

Jeden procent podatku, sto procent serca
Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i wielu z nas zastanawia się, na jaki cel przekazać 1% 
podatku. Warto wspomóc organizacje i osoby ze swojego terenu. W ten sposób potwier-
dzamy w praktyce lokalny patriotyzm, możemy też na własne oczy przekonać się,  
jak zostaną spożytkowane nasze pieniądze.

Z pomocą fundacji „Mam serce” udało im 
się zdobyć niebagatelną kwotę kilkuset tysięcy 
złotych na operację w uniwersyteckiej klinice 
kardiochirurgicznej w  niemieckim Münster. 
Zabieg przeprowadzono w  sierpniu 2013 r.  
Dzięki niemu, opiece wspaniałych lekarzy 
i poświęceniu rodziców Adaś żyje. 

Niestety, to nie koniec jego długiej drogi 
do zdrowia. Za kilka miesięcy konieczna bę-

dzie druga operacja – ostatni etap korekcji 
wady serca, bez którego Adaś nie ma szans 
na radosne i zdrowe dzieciństwo… Koszt tej 
operacji w Münster to ponad 35 tysięcy euro. 

Kwota jest duża, ale wystarczy podzielić ją 
przez wiele dobrych serc, żeby pomóc Adasiowi!– 
czytamy w ulotce fundacji „Mam serce”, która 
zbiera pieniądze na zabieg. 

– Czasami jest ciężko, ale mimo to jesteśmy 
pewni, że wszystko będzie dobrze, gdy dowiadu-
jemy się o duchowym i materialnym wsparciu, 
jakie Adaś otrzymuje od innych ludzi – mówią 
rodzice Adasia. – Nadzieja zawieść nie może.

Warto pomyśleć o tej Rodzinie, podej-
mując decyzję o przekazaniu 1% podatku.

Zachęcamy również do pomagania 
innym chorym dzieciom i  wspierania 
wszystkich pozytywnych inicjatyw z ba-
bickiego terenu!

KaroLina GWareK

mieszkańcy naszej gminy

PRZEKAŻ SWÓJ 1% DLA ADASIA:
Fundacja „Mam serce” KRS: 0000362564 

Cel szczegółowy: Adaś Matuszewski

Profesor Edward Malec – wybitny polski 
kardiochirurg dziecięcy. Absolwent Akademii 
Medycznej w  Krakowie, swoje umiejętności 
doskonalił w prestiżowych ośrodkach medycz-
nych w Europie i USA. Uczeń najlepszych kar-
diochirurgów na świecie – Williama Norwo-
oda i Aldo Castanedy, nazywanych żartobliwie 
„ojcem i  matką kardiochirurgii”. Przez wiele 
lat pracował w ośrodku krakowskim, w latach 
2007-2013 kierował kliniką w  Monachium, 
obecnie prowadzi klinikę w Münster. 

Prof. Edward Malec ocalił życie tysięcy 
poważnie chorych dzieci. Podejmuje się ko-
rekcji najbardziej złożonych wad serca, jest 
autorem wielu unikalnych rozwiązań w  tej 
dziedzinie. 

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” tak 
mówi o swojej pracy: „Serce dziecka jest ma-
leńkie jak jego piąstka. Jeden fałszywy ruch – 
i dziecko umiera. To nie chirurgia plastyczna, 
urologia czy ortopedia, że można sobie dłu-
bać godzinami. Serce podczas operacji można 
zatrzymać na ściśle określony czas. Trzeba 
sprawnie działać. Ja wcale nie jestem szybszy 
niż inni chirurdzy. Tylko idąc do zabiegu, nie 

zastanawiam się, co będę robił. Już wcześniej 
mam wszystko przepracowane w głowie”.*

Prof. Edward Malec dał się poznać nie 
tylko jako świetny specjalista, ale też lekarz 
bezwzględnie oddany swoim pacjentom. Przy 
najciężej chorych dzieciach czuwa po operacji 
osobiście, często długimi godzinami.

Pracując w  Monachium, postawił wa-
runek, że będzie mógł przyjmować i  leczyć 
chore dzieci z  Polski. Wynegocjował także, 
że polskie rodziny, które będą szukały u nie-
go ratunku, zapłacą za operację mniej. Raz 
w  miesiącu przylatywał do Krakowa, aby 
przyjmować chore dzieci – dzięki temu ich 
rodzice nie musieli latać na konsultacje do 
Niemiec. W ciągu 5 lat w monachijskiej kli-
nice zoperował 370 dzieci. Obecnie polskich 
pacjentów operuje w klinice w Münster.

Prof. Malec jest laureatem wielu odzna-
czeń, ale za najcenniejsze uznaje Order Uśmie-
chu, przyznany przez polskie dzieci. Jego na-
uczyciel i  mistrz William Norwood określił 
profesora „dobrem narodowym Polaków”.
* Źródło: I. Michalewicz, Profesor Serce. „Gazeta 
Wyborcza. Duży Format” 14.11.2013.
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Odnoszę wrażenie, że w gminie Stare Ba-
bice spotyka się to ze zrozumieniem. Co-
raz więcej mieszkańców aktywnie spędza 
czas wolny. Widzimy ich na ulicach i le-
śnych ścieżkach oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do uprawiania sportu. 
Rośnie liczba nowych klubów fitness, 
kortów, stadnin konnych czy wypoży-
czalni sprzętu sportowego. Wzrastające 
zainteresowanie sportem dostrzegli nie 
tylko prywatni inwestorzy, ale też wła-
dze gminy Stare Babice. Po zawiązaniu 

następcy Justyny Kowalczyk w babickiej szkole!
mogłoby się wydawać, że to stwierdzenie to jakiś żart...  
tymczasem po ostatnich sukcesach naszych wspaniałych mi-
strzów olimpijskich: justyny kowalczyk i kamila Stocha z więk-
szą powagą należy traktować sportowe marzenia dzieci...

się w 2012 roku GOSiR-u utworzonych 
zostało wiele sekcji sportowych, konty-
nuowane są inwestycje, dzięki którym 
powstają obiekty do uprawiania różnych 
dyscyplin. W babickiej podstawówce utwo-
rzono nowe klasy sportowe.

Dla młodych, dzielnie trenujących 
dzieci z klas sportowych Fundacja „Ab 
Alio” wspólnie z nowo otwartą wypoży-
czalnią nart biegowych z Klaudyna, firmą 
„VITOsport”, zorganizowała debiutancki 
trening na szkolnym boisku.

Siedmio-, ośmio- i dziewięciolatkowie 
mieli okazję przez chwilę poczuć, jak wygląda 
trening naszej „Królowej Nart” Justyny Ko-
walczyk, a wszystko to w czasie olimpijskich 
zmagań tej wspaniałej zawodniczki.

Zajęcia dla przyszłych sportowców z ba-
bickiej podstawówki odbyły się w formie 
zabawy, pod okiem profesjonalnego in-
struktora, wieloletniego biatlonisty Mar-
cina Sucheckiego. Szybkość, z jaką ucznio-
wie opanowali techniczne tajniki narciarstwa 
biegowego, wskazuje nie tylko, jak bardzo są 
zdolni i zdeterminowani. Jest również do-
wodem na to, że narciarstwo to sport dla 
każdego, od 6 do 106 lat.

Mieszkając w okolicy nieograniczo-
nych, prześlicznych tras, jakie zapew-
nia Puszcza Kampinoska, grzechem by-
łoby nie pójść w ślady naszych młodych 
sportowców i nie spróbować tej arcyprzy-
jemnej dyscypliny, która z pewnością na 
stałe wpisze się w babicki krajobraz. Je-
śli spadnie śnieg, zapraszamy do Klau-
dyna po komplety nart dla całych ro-
dzin… i w drogę!

Po takich narciarskich doświadcze-
niach z przyjemnością i poczuciem nale-
życie spędzonego czasu wolnego zasią-
dziecie Państwo przed telewizorami, by 
po zakończeniu olimpiady oglądać ko-
lejne zawody sportowe.

Być może właśnie wtedy w głowach 
Waszych dzieci zrodzi się wielkie marze-
nie o olimpijskim złocie...?

MałGorzaTa SKUBiSzaK-GołęBieWSKa

sport

Wokół historycznej daty...
Po publikacji 12. numeru „Gazety Babickiej” z 2013 roku zadzwonił do nas 
Stanisław Fijałkowski, mówiąc, że to on jest odkrywcą daty początków 
Babic.

W grudniowym wydaniu „Gazety Babickiej” na str. 7 w artykule „Daty 
na straty”, wspominając rok 1400 jako dawniejszą datę początku Babic, 
napisaliśmy, że „wcześniejsza informacja historyczna przytaczana chętnie 
przez Stanisława Fijałkowskiego mówiła o tym właśnie roku. Kolejne od-
krycia dr. Kazimierza Pacuskiego potwierdziły przyjęty obecnie rok 1313”. 

W informacji tej opieraliśmy się m.in. na artykule opublikowanym 
w grudniowym numerze „GB” z 1999 roku, pt. „600 czy 700”:

„Podjęte zostały działania przygotowawcze do obchodów 600-lecia 
gminy, które to zdaniem miejscowych historyków przypadłyby na rok 
2000. W toku prac nad monografią gminy okazało się, że początki Babic 
datują się na 1313 rok. A więc w 2013 roku będziemy obchodzić 700-lecie. 
Odsyłamy na stronę 6 do artykułu Kazimierza Pacuskiego”. 

Należy zaznaczyć, że Pan Stanisław Fijałkowski po roku 1999 
również odnalazł w zbiorach Instytutu Historii wzmiankę o Babicach 
istniejących w roku 1313 i od dawna przytaczał już tę informację. 

Jednak w obchodach 700-lecia Babic bazowaliśmy na odkryciu auto-
rytetu historycznego w świecie naukowym (z Polskiej Akademii Nauk) 
dr. Kazimierza Pacuskiego. reDaKcJa
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Konkurs plastyczny pn. „Nasze ścieki płyną do oczyszczalni” został zorganizowany 
przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” dla uczniów klas I-VI 
szkół podstawowych z naszego terenu. Trwał od 21 października do 29 listopada 
2013 roku. Odbył się w związku z promocją projektu „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice” współfinansowanego przez Unię 
Europejską przy udziale Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Nagrodą główną dla laureatów konkursu było umieszczenie ich prac w ekologicz-
nym kalendarzu na 2014 rok (można je również oglądać na stronie www.eko-babice.pl). 

Tuż przed obradami styczniowej sesji Rady Gminy zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali 
także z rąk Wójta Krzysztofa Turka i Prezesa GPK Pawła Turkota atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Laureaci odebrali aparaty fotograficzne, zdobywcy II miejsca – mp4, a III – mp3. 
Wszystkim nagrodzonym wręczono zestawy plastyczne. Osoby biorące udział w konkur-
sie i pracujące przy jego organizacji otrzymały ponadto pamiątkowe kalendarze.

Obok przedstawiamy wyniki konkursu. KaroLina GWareK

Ekologia przez cały rok!
Czy można połączyć ochronę przyrody, wiedzę o fundu-
szach unijnych i sztukę plastyczną? udało się to organizato-
rom konkursu, który odbył się pod koniec ubiegłego roku  
w naszej gminie. 

Miejsce I: Barbara Kwaśniok, Piotr 
Żebrowski, Karina Świerczyńska, Róża 
Marks, Marek Morawski, Michalina 
Gąsińska, Maria Szczepanowska, Kor-
nelia Sobiecka, Aleksandra Rybak, 
Klaudia Kwiatkowska, Emilia Toma-
szuk, Julia Hałubicka. 

Miejsce II: Wiktoria Bieńka, Alek-
sander Grabowski, Magdalena Ła-
pińska, Natalia Matuszewska, Daria 
Urbanek, Natalia Kowalska, Szymon 
Wesołowski, Adam Dawid, Maciej Ma-
ślak, Sylwia Nowak, Agata Langa, Pa-
trycja Gołębiewska. 

Miejsce III: Maksymilian Jawor-
ski, Maria Skrońska, Maja Gawłowska, 
Zofia Piela, Barbara Kosewska, Kinga 
Napiórkowska, Kaja Smolińska, Karo-
lina Skibińska, Marcelina Idźkowska, 
Karolina Kozieł, Magdalena Hyży, We-
ronika Dzwonkowska.

Nagrody wręczali Wójt Gminy krzysztof turek i Prezes GPk „eko-Babice” 
Paweł turkot

Praca róży marks, laureatki konkursu, z kl. IIa ZSP w Borzęcinie dużym

uczniowie wyróżnieni w konkursie z nauczycielkami i dyrekcją ZSP w Borzęcinie dużym
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30 grudnia 2013 roku odprowadzili-
śmy w ostatnią drogę dr. inż. Wojcie-
cha Nawrota – wybitnego naukowca, 
twórcę technologii iniekcji krysta-
licznej służącej do osuszania budyn-
ków. Dr inż. Wojciech Nawrot od 2002 
roku mieszkał w babickiej gminie, 
był założycielem Autorskiego Parku 
Technologicznego na naszym terenie.

Wojciech Nawrot urodził się 9 paździer-
nika 1937 roku w Warszawie. W 1962 roku 
ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego, a w 1971 obronił doktorat 
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politech-
niki Warszawskiej. Był rzeczoznawcą NOT 
w zakresie ochrony budowli przed korozją. 
Do 2006 r. był pracownikiem naukowym, 
a później aktywnym współpracownikiem 
Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie. Pełnił także funkcję wiceprezesa 
Akademii Inżynierskiej w Polsce. Od 2001 
r. był członkiem zwyczajnym i jak dotąd je-
dynym Polakiem w Międzynarodowej Aka-
demii Autorów Odkryć Naukowych i Wy-
nalazków (ONZ).

Jest twórcą przełomowej technologii 
iniekcji krystalicznej, służącej do osusza-
nia budynków z wilgoci podciąganej kapi-
larnie z gruntu. Technologia została opa-
tentowana w Polsce i 10 krajach Europy 
Zachodniej. Dr inż. Wojciech Nawrot jest 
także autorem 47 patentów, ponad 100 pu-
blikacji naukowych i 5 monografii. 

Jako pierwszy na świecie w roku 1982 
dokonał symulacji fizycznej równania 
różniczkowego noblisty Ilii Prigożina 
– na tej podstawie opracował i wdrożył 
wspomnianą metodę osuszania budyn-
ków. Jest ona znana i stosowana zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. 

Pożegnaliśmy dr. inż. Wojciecha Nawrota

łej gminy, co bezpośrednio przekłada się na 
jakość życia mieszkańców. Ta idea jest wy-
znacznikiem działania władz gminy, przy-
czyniła się również do sukcesu Autorskiego 
Parku Technologicznego.

Pogrzeb dr. inż. Wojciecha Nawrota 
odbył się 30 grudnia 2013 roku w Kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Starych Babicach. 

Pan Wojciech Nawrot pozostanie w na-
szej pamięci jako wybitny naukowiec, 
człowiek wielkiego formatu, znamienity 
mieszkaniec babickiej gminy zaangażo-
wany we wspieranie inicjatyw lokalnych. 
Cześć Jego Pamięci!

Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 18.02.2014 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, 
że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została prze-
znaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat w drodze przetargu, na podstawie art. 35 Ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Za swój wynalazek otrzymał liczne na-
grody. Technologię iniekcji krystalicznej 
wyróżniono m.in. 7 złotymi medalami na 
najbardziej prestiżowych, światowych wy-
stawach wynalazczości.

Dr inż. Wojciech Nawrot był również 
wielokrotnie wyróżniany za swoje dokona-
nia w Polsce – nagrodami naukowymi i mi-
nisterialnymi. Otrzymał także tytuły „Wy-
nalazcy Roku Wojska Polskiego” i „Złotego 
Inżyniera 2002” w plebiscycie czytelników 
„Przeglądu Technicznego”. W 2009 r. decy-
zją ministra Radosława Sikorskiego wyróż-
niono go Dyplomem Ministra Spraw Zagra-
nicznych za wybitne zasługi dla promocji 
Polski na świecie za 2008 rok.

Jego praca została również doceniona 
za granicą – otrzymał wiele prestiżowych 
nagród, przyznanych m.in. przez World 
Congress of Sciences.

W 2000 roku dr inż. Wojciech Nawrot 
rozpoczął budowę Autorskiego Parku 
Technologicznego na terenie gminy Stare 
Babice. W tym też roku zamieszkał w Bli-
znem Łaszczyńskiego. 

Autorski Park Technologiczny jako 
przedsięwzięcie skupiające i wspiera-
jące myśl techniczną naukowców i pod-
miotów związanych z Wojskową Aka-
demią Techniczną działa od 2002 r.  
Budynek APT był miejscem ogólnopol-
skich konferencji związanych z wdraża-
niem systemów zarządzania jakością. Na 
terenie Autorskiego Parku Technologicz-
nego działają przedsiębiorstwa wdraża-
jące zaawansowane technologie będące 
owocem prac polskich naukowców z Woj-
skowej Akademii Technicznej. 

Pan Wojciech Nawrot zawsze podkre-
ślał, że rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
jest czynnikiem stymulującym rozwój ca-

Opis i położenie Klaudyn
działka niezabudowana

Oznaczenie KW WA1P/00061711/9
Oznaczenie działki wg ewidencji 
gruntów 844/37

Powierzchnia działki w  m. kw. 6000
Wartość nieruchomości 2 040 000,00 zł (netto)
Przeznaczenie  w planie 
zagospodarowania przestrzennego

Symbol UP teren usługowo-
produkcyjny

Stawka procentowa pierwszej 
opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego

25% ceny nieruchomości uzyskanej 
w przetargu

Stawka procentowa opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego

5% ceny nieruchomości uzyskanej 
w przetargu

Dr inż. Wojciech nawrot z pamiątkowym 
ryngrafem, który otrzymał od WAt pod koniec ub. r.
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Myśl tę kierujemy jednak nie tylko do 
prywatnych osób, ale również do zakła-
dów pracy. Znamy w naszej gminie już 
dwie firmy, które zaadoptowały koty. 
Są nimi Drukarnia Omikron, w której 
powstaje „Gazeta Babicka”, i GPK „Eko-
-Babice”. 

W  naszej drukarni kot Filemon 
mieszka już blisko 2 lata. Wcześniej miej-
sce to odwiedzała jego babcia, a póź-
niej matka. Były to zupełnie dzikie koty 
i kontakt z nimi polegał właściwie tylko 
na dokarmianiu ich przez pracowników 
drukarni. Jednak pewnego dnia matka Fi-
lemona przyprowadziła go do drukarni. 
Kotek był bardzo słaby i jak się okazało 
– poważnie chory. Bez pomocy ludzi 
nie miałby szans przeżyć. Szefowie dru-

Światowy dzień kota
to niecodzienne święto zainspirowało nas, aby zachęcić 
Państwa do adopcji kota.

karni, Państwo Dorota i Arkadiusz Grze-
gorczykowie, udzielili mu pomocy. Kot 
został wyleczony, ma dziś nawet swoją 
książeczkę zdrowia. Zamieszkał w dru-
karni, początkowo w hali maszyn, a póź-
niej w pomieszczeniach biurowych, gdzie 
odbywa się skład komputerowy książek 
i czasopism. 

Dziś Filemon jest pięknym, oswojo-
nym kotem domowym. Chętnie wska-
kuje na biurka i zagląda w ekrany kom-
puterów. Dzięki swoim kocim sztuczkom 
integruje cały zespół drukarni i wprowa-
dza w miejscu pracy rodzinną atmosferę. 

– Wszyscy mamy bzika na jego punk-
cie – mówi Pani Małgosia. – Nawet gdy 
ktoś ma zły dzień, kot potrafi szybko po-
prawić mu nastrój. Otrze się o nogi, po-

mruczy, da się pogłaskać albo biega za 
piłeczką po korytarzu. Dzięki temu pra-
cuje się przyjemniej. Trochę jak w domu. 
Polecam adopcję kotów wszystkim pra-
codawcom. To naprawdę miłe zwierzęta.

Koty z „Eko-Babic” przedstawimy 
w następnym numerze.

Mł

Podczas tegorocznych ferii zimowych odbyły się coroczne 
zajęcia dla dzieci organizowane przez Powiat Warszawski 
Zachodni w Julinku. Jak nas poinformował Radosław Kar-
piński – Główny Specjalista d/s Sportu, Turystyki i Rekre-
acji w PWZ, na zajęcia w pierwszym tygodniu ferii w dn. 17-
21 lutego zgłosiło się ponad 800 dzieci z terenu powiatu, ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic środowiskowych. 
Przyjechały również dzieci ze szkół w Starych Babicach i Bo-
rzęcinie Dużym. Dzieciaki chętnie korzystały ze zorgani-
zowanych zajęć, uczestniczyły w różnych grach: w bilard, 
w carrom, w zawodach strzeleckich, lepiły gliniane garnki, 
korzystały także z przyjemności gry elektronicznej Xbox. 
Jednak najbardziej wszystkich ucieszyły przejażdżki konne 
i wozami po Puszczy Kampinoskiej. Kontakt ze zwierzętami 
i przyrodą zawsze daje radość. Po zajęciach wszyscy zjedli 
smaczny obiad. Dziękujemy PWZ za przygotowanie tego-
rocznych atrakcji. TeKST i foT. Marcin łaDa

Powiatowe ferie 2014 „Zima w Lesie”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 lutego 2014 
roku Urząd Gminy Stare Babice uruchomił subkonto do 
dotychczasowego rachunku bankowego przeznaczone do 
dokonywania wpłat z  tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Nowy numer rachunku bankowego w Warszawskim 
Banku Spółdzielczym

O/Stare Babice:
34 8015 0004 0300 1124 2030 0134

Dotychczasowy numer rachunku bankowego będzie aktywny 
i wszystkie wpłaty na niego dokonane z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi będą przez Gminę uznane.

Korzystanie z  nowego numeru rachunku bankowego 
przyczyni się do usprawnienia weryfikacji wpłat, dlatego 
też prosimy o  korzystanie z  dotychczasowego rachunku 
najpóźniej do końca maja 2014 r. 

Jednocześnie przypominamy, że opłaty wnosimy 
do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
w tytule przelewu wpisujemy:

„Nr ID:…. (nadany Państwu numer identyfikacyjny) imię 
i nazwisko płatnika (osoby składającej deklarację), opłata 
za gospodarowanie odpadami”

Informujemy również, że każda osoba, która 
złożyła deklarację, o  zmianie rachunku zostanie 
powiadomiona listownie.

Gospodarowanie odpadami – nowy numer rachunku


