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Wykład dla seniorów
3 marca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej babickiego Urzędu Gminy przy 
ul. Rynek 21 odbędzie się spotkanie Uniwersytetu III Wieku. Wykład wygłosi 
prof. Artur Andrzejuk (UKSW). Tematem będzie „Modlitewnik Gertrudy Miesz-
kówny”. Gertruda – córka Mieszka II – jest pierwszą znaną z imienia polską 
pisarką. Warto przyjść na wykład i dowiedzieć się o niej więcej.

Poznaj Lipków!
W ramach kontynuacji projektu „600-letni Lipków atrakcją turystyczną Ma-
zowsza” odbędą się spacery z przewodnikiem: 
– 28 lutego (sobota) – Opowieść o złotych czasach Lipkowa i wyprawa skra-
jem Puszczy Kampinoskiej do Lasek; zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed 
kościołem, 
– 7 marca (sobota) – Spacer po dawnych lipkowskich włościach (trasa Lipków-
-Koczargi, w tym zwiedzanie stadniny Horseworks w Koczargach Nowych); 
zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed kościołem,
– 14 marca (sobota) – Lipków widziany oczami księdza Wacława Kurowskiego 
(krótka trasa po Lipkowie + prezentacja w siedzibie parafii); zbiórka w Lipkowie, 
godz. 14.45 przed kościołem,
– 22 marca (niedziela) – Spacer po Puszczy Kampinoskiej; zbiórka w Lipkowie, 
godz. 10.45 przed kościołem,
– 28 marca (sobota) – W poszukiwaniu lipkowskiego pasa kontuszowego (spa-
cer po Zielonkach połączony z wizytą w Pałacu Lasotów); zbiórka godz. 10.30 
na przystanku autobusowym w Zielonkach (przy pałacu w stronę Warszawy).
Natomiast 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, zostanie zorganizowana gra 
terenowa oparta na wątkach literackich i historycznych związanych z Lipkowem. 
Do udziału zachęcamy młodzież i dorosłych. Zgłaszać można się do 18 marca 
pod adresem: eliza@fundacjakim.pl.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej, 
na tablicach ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 31), a także pod  
nr tel. 22-752-90-83 oraz u wykonawcy zadania – Fundacji Promocji Rekreacji 
KiM, tel. 606-225-863. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 

Szkolenie dla rolników
12 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 32, Stare 
Babice) doradztwo rolnicze zaprasza na szkolenie. Tematem będą płatności bez-
pośrednie w nowym PROW 2014-2020. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie. Zachęcamy 
rolników do udziału!

Bezpieczne Gospodarstwo rolne 2015
31 marca upływa termin zgłoszeń do konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Konkurs jest adresowany do osób prowadzących indywidualną dzia-
łalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS. Komisje konkursowe ocenią różne 
elementy ich gospodarstw pod kątem bezpieczeństwa. Regulamin i formularz 
zgłoszenia do konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl 
i w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zwierzaki to nie pluszaki
KRUS zachęca uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycz-
nym „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”. Tematem tegorocznej 
edycji jest bezpieczna praca i opieka nad zwierzętami gospodarskimi. Szkoły 
zainteresowane udziałem w eliminacjach powinny się skontaktować z najbliższą 
terenową jednostką KRUS. Wojewódzki etap konkursu zostanie rozstrzygnięty 
8 maja, a centralny w czerwcu br.

aktualności
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kanalizacja na ukończeniu – 
furtka dla inwestycji drogowych
Dobiega końca realizacja największego 
projektu inwestycyjnego w historii gminy 
dotyczącego gospodarki wodno-kanaliza-
cyjnej. Po jego zakończeniu kanalizacja 
będzie dostępna na terenie prawie całej 
gminy. Koniec prac budowlanych zwią-
zanych z tym projektem będzie „furtką” 
do inwestycji drogowych. Wiele instalacji 
prowadzonych jest w tzw. pasie drogo-
wym, a zatem gdyby drogi modernizo-

wane były wcześniej, zostałyby uszko-
dzone przy pracach kanalizacyjnych. Po 
wybudowaniu całej sieci kanalizacyjnej 
i wykonaniu przyłączy będziemy suk-
cesywnie modernizować drogi gminne.

Powstają nowe drogi na nowych 
terenach budowlanych
– Od kilku lat dużo się dzieje w dziedzinie 
wykupu terenów pod nowe drogi. Jest 
to skomplikowany, długotrwały proces, 
łączący w  sobie zagadnienia prawne 

nadchodzi czas inwestycji drogowych
i geodezyjne – mówi Agnieszka Sen-
terkiewicz. – Być może ze względu na 
trudność zagadnienia, wiedza w tym za-
kresie nie jest powszechna. Trzeba jed-
nak zauważyć, że Gmina, realizując plany 
miejscowe, dokonuje z urzędu podziałów 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji 
celu publicznego, jakim są gminne drogi 
publiczne. Działania te określa ustawa 
o gospodarce nieruchomościami (art. 97 
ust. 3 pkt 1). Dokonywane podziały grun-
tów mają na celu wydzielenie terenów 
pod drogi dojazdowe do nowych działek 
budowlanych. Wiąże się to z koniecz-
nością pozyskania terenów pod drogi 
na obszarze gminy. Przy kompleksowej 
regulacji własności całej drogi Gmina na 
własny koszt wydziela grunt przezna-
czony pod drogę, a następnie z właścicie-
lami nieruchomości prowadzi negocjacje 
dotyczące nabycia gruntu. Przeniesie-
nie praw własności kończy cały proces. 
Gmina staje się właścicielem gruntu pod 
drogę dopiero po zawarciu aktu nota-
rialnego.

W ostatnim czasie wiele jest takich 
działań. Gmina obecnie prowadzi re-
gulację prawną ulic: Krzyżanowskiego 
w Klaudynie, Maczka w Janowie, Kon-
tuszowej w  Lipkowie, Czereśniowej 
w Koczargach Starych, Ukośnej w Bo-
rzęcinie Dużym, a także ulic bez nazw 
w Bliznem Łaszczyńskiego i Borzęcinie 
Małym. W minionych dniach podpisa-
no akty nabycia gruntów pod fragmen-
tami ulic: Krzyżanowskiego i  Maczka. 
W  stosunku do właścicieli gruntów, 
którzy nie wyrazili zgody na sprzedaż 
terenów pod drogi, zostanie wszczęte 
postępowanie wywłaszczeniowe przez 
Starostę PWZ, zgodnie ze wspomnianą 
już ustawą o  gospodarce nieruchomo-
ściami.

Referat Geodezji i  Gospodarki Nie-
ruchomościami przewiduje, że w  ciągu 
nadchodzących kilku lat uda się ure-
gulować stan prawny wszystkich dróg 
gminnych w  naszej gminie. Z  każdym 
z właścicieli prowadzone są negocjacje, 
zmierzające do nabycia gruntu, Gmi-
na przygotowuje ponadto materiały 
potrzebne do zawarcia aktów notarial-
nych, wypisy z ewidencji gruntów i wy-
ciągi z ksiąg wieczystych, często poma-

Zagadnienia dotyczące naszych dróg zawsze interesują 
mieszkańców. trzeba wiedzieć, że na terenie gminy Stare 
Babice mamy drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, 
a nawet trasę szybkiego ruchu S-8. każda z kategorii 
posiada swojego zarządcę. Gmina ma wpływ na drogi 
gminne, a dzięki dobrej współpracy z samorządem po-
wiatu warszawskiego zachodniego – także na drogi po-
wiatowe. Nieco gorzej współpraca układa się z zarządami 
dróg wojewódzkich i krajowych, ale i tak nasz samorząd 
pomagał w modernizacji dróg wojewódzkich: nr 580 (ul. 
Warszawskiej) i nr 898 (ul. Sikorskiego). 
o zagadnieniach związanych z tematem dróg rozmawia-
liśmy z kierownikami gminnych referatów: Agnieszką 
Senterkiewicz (referat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami), Pawłem Błażejewskim (referat Inwestycji) 
i marcinem klimkiem (referat Gospodarki komunalnej).

Narada w sprawie dróg: (od lewej) Paweł Błażejewski, Agnieszka Senterkiewicz, marcin klimek
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ga także właścicielom gruntów w  kon-
taktach z urzędami skarbowymi. 

Gmina stale realizuje postanowienia 
planu miejscowego. Przeprowadza pro-
cesy scaleniowe, dzięki którym powsta-
ją nowe tereny budowlane o ukształto-
wanej strukturze przestrzennej. Prze-
kształcenia własnościowe przy scaleniu 
powodują powstanie nowych dróg pu-
blicznych oraz podniesienie poziomu 
uzbrojenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej – jest to proces ciągły, ściśle 
związany z rozwojem gminy.

komunalizacja gruntów
Gmina na szerszą skalę rozpoczęła 
proces komunalizacji gruntów pod ist-
niejącymi drogami w 2011 r. W ramach 
gospodarki nieruchomościami przejęto 
z  mocy prawa, na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego grunty prze-
znaczone pod części następujących ulic 
(w granicach istniejących jezdni), m.in. 
w Klaudynie – Lutosławskiego, częściowo 
Szymanowskiego, Klaudyńską, Ciećwie-
rza, w Lipkowie – Jakubowicza, w Zie-
lonkach Wsi – Białej Góry i Sportową, 
w Koczargach Nowych – Bugaj i część ul. 
Górki, w Wierzbinie – ul. Królowej Ma-
rysieńki, w Wojcieszynie – ul. Wspólną, 
w Topolinie – ul. Chrobrego, a także wiele 
ulic w Bliznem Łaszczyńskiego i Jasiń-
skiego – ul. Przejazd, Długą, Graniczną, 
Przechodnią, Wysoką, Jasną, Fortową, 
Zielną, Łaszczyńskiego, częściowo Mic-
kiewicza i Chopina. 

Ogólna powierzchnia skomunalizo-
wanych gruntów od 2011 r. obejmuje: 
18,8 ha. Gmina złożyła ponadto do Wo-

jewody Mazowieckiego kolejne wnioski 
dotyczące blisko 10 ha gruntów pod 
drogi gminne. Aktualnie są one w fazie 
rozpatrywania.

Kto blokuje inwestycje 
drogowe?
Czasami niektórzy zastanawiają się, 
dlaczego w danym miejscu Gmina nie 
poprawia drogi i nie kładzie tam np. na-
wierzchni asfaltowej. Tak właśnie może 
być, gdy ruch odbywa się na drodze, która 
położona jest częściowo na prywatnych 
gruntach. Inwestycje gminne mogą być 
prowadzone dopiero po uzyskaniu peł-
nego prawa własności przez Gminę, na 
całej drodze. Trzeba zatem uzyskać zgodę 
wszystkich właścicieli gruntów, a z tym, 
jak wiadomo, bywa różnie. Niektórzy 
właściciele się zgadzają, a inni nie.

nowe projekty drogowe i plany
– W centrum gminy, w Starych Babi-
cach projektowane jest nowe skrzyżo-
wanie drogi wojewódzkiej i gminnej – ul. 
Warszawskiej i Piłsudskiego. Docelowo 
powstanie tam chodnik, przejście dla 
pieszych i sygnalizacja świetlna – mówi 
Paweł Błażejewski. – Przeprowadze-
nie tej inwestycji wymaga zgody właści-
ciela gruntu. Powstanie skrzyżowania 
umożliwi bezpieczne dojście do Hotelu 
„Splendor” i Kliniki „Formmed”. Droga 
gminna będzie przechodzić przez ul. 
Warszawską, co ułatwi zagospodarowa-
nie odrolnionych terenów po południo-
wej stronie drogi wojewódzkiej. Będą tam 
mogły powstać nowe inwestycje, a co za 
tym idzie – w perspektywie do Gminy 
wpłyną kolejne podatki.

Gmina przejęła w zarząd drogę 
powiatową
W Borzęcinie Dużym Gmina Stare Babice 
przejęła w zarząd drogę powiatową – ul. 
Kosmowską. Powodem tego działania 
była potrzeba uproszczenia procesu in-
westycji związanej z remontem drogi po 
pracach kanalizacyjnych. Projekt prze-
budowy ul. Kosmowskiej ma dwa etapy. 
Pierwszy obejmuje przebudowę jezdni 
w linii obecnej ulicy, a drugi przewiduje 
budowę chodnika, jednak w  tym wy-
padku konieczne są kolejne zgody wła-
ścicieli gruntów na wykup przez Powiat 
pasków terenu pod chodniki i zjazdy na 
posesje. Zagadnieniem wykupu gruntów 
w tym przypadku zajmują się służby po-
wiatowe.

Projekt został już złożony do Zarzą-
du Dróg Powiatowych wraz z  planem 
stałej organizacji ruchu. Z  chwilą uzy-
skania opinii dokumentacja zostanie 
złożona do Starostwa – jako zgłoszenie 
robót niewymagających pozwolenia.

Gmina planuje przystąpić do prac 
drogowych na jezdni tej ulicy z  chwilą 
zakończenia budowy kanalizacji (któ-
ra powinna zostać ukończona do 30 
czerwca br.). Projekt przewiduje na ul. 
Kosmowskiej zainstalowanie siedmiu 
tzw. wyspowych spowalniaczy ruchu. 

Ulica Kosmowska zostanie przebu-
dowana na długości ok. 2200 m, od ul. 
Warszawskiej do granicy gminy. Przewi-
duje się wykonanie tej inwestycji w dru-
giej połowie br., a  budowę chodnika 
i zjazdów po uzyskaniu własności przez 
Powiat.

Przekształcenia 
własnościowe przy 
scaleniu powodują 
powstanie nowych 
dróg publicznych oraz 
podniesienie poziomu 
uzbrojenia w urządzenia 
infrastruktury 
technicznej – jest to 
proces ciągły, ściśle 
związany z rozwojem 
gminy.

Nowe nawierzchnie na ul. kalinowej i Świerkowej
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IV Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 5 lutego br. Na początku 
obrad Przewodniczący RG Henryk Kun-
cewicz i Wójt Krzysztof Turek przedsta-
wili działania podejmowane w okresie 
międzysesyjnym. W tym czasie Wójt 
przeprowadził m.in. naradę w  spra-
wie budowy monitoringu gminnego. 
Odbył również spotkania dotyczące 
rekultywacji wysypiska Radiowo i pro-
blemu uciążliwości kompostowni przy 
ul. Kampinoskiej 1. Uczestniczył także 
w naradach z wnioskodawcami i inicja-
torami utworzenia Parku Kulturowego 
i Muzeum Transatlantyckiej Radiostacji 
Babice.

Gmina Stare Babice rozwija się bardzo 
dynamicznie, co roku osiedlają się tu 
nowe osoby. Liczba zameldowanych 
mieszkańców wynosi ok. 17 tysięcy, 
w praktyce jest ich jednak więcej. Sa-
morząd lokalny realizuje kolejne inwe-
stycje, aby zapewnić wszystkim wysoki 
poziom życia na naszym terenie. Rozwój 
gminy byłby jednak szybszy, gdyby wię-
cej mieszkańców rozliczało tutaj swoje 
podatki.

Wiele osób, wypełniając zeznanie po-
datkowe, nie podaje faktycznego miej-
sca zamieszkania w babickiej gminie – 
wpisuje tylko adres zameldowania poza 
jej granicami. Powoduje to stratę wpły-

z sesji rady Gminy
Podczas lutowej sesji radni podjęli 11 

uchwał. Zatwierdzili kryteria przyjęć do 
przedszkoli publicznych w gminie Stare 
Babice, brane pod uwagę w drugim eta-
pie postępowania rekrutacyjnego. Usta-
lili także plan dofinansowania form do-
kształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli – pracowników szkół i przed-
szkoli prowadzonych przez Gminę – oraz 
podział środków między budżety poszcze-
gólnych jednostek oświatowych. Radni 
zadecydowali ponadto o przystąpieniu 
do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego na róż-
nych obszarach gminy (uchwała jest uzu-
pełnieniem uchwały podjętej przez Radę 

Gminy 23 października 2014 r.). Następ-
nie wyrazili zgodę na nabycie gruntów 
w Koczargach Starych (pod projektowaną 
drogę dojazdową gminną) i w Bliznem 
Łaszczyńskiego (pod projektowaną drogę 
lokalną). Radni wprowadzili także zmiany 
w uchwale budżetowej gminy Stare Ba-
bice na rok 2015 i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2015-2023. Przyjęli ponadto plan pracy 
Rady Gminy, plany pracy Komisji Rady 
i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 
2015. Zadecydowali również o powołaniu 
Komisji Inwentaryzacyjnej do inwentary-
zacji mienia gminnego w celu wystąpie-
nia o jego komunalizację. W skład komi-
sji weszli: Henryk Kuncewicz, Sławomir 
Sumka i Leszek Poborczyk.

KG

wów z tego tytułu w babickim budżecie. 
Rocznie gmina traci w ten sposób co naj-
mniej kilka milionów złotych! Te pienią-
dze można by z pożytkiem zainwestować 
np. w infrastrukturę – drogi, chodniki, 
oświetlenie, obiekty użyteczności pu-
blicznej itp. 

Jak zapłacić podatki z pożytkiem 
dla siebie i gminy? Wystarczy poinfor-
mować fiskusa, gdzie faktycznie miesz-
kamy – albo wraz z rocznym zeznaniem 
podatkowym, albo na formularzu ZAP-3 
(składają go osoby nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej, przedsiębiorcy bo-
wiem informują o wszelkich zmianach za 
pomocą formularza CEIDG-1).

Wszyscy chcemy mieszkać w nowocze-
snej i zadbanej gminie. Nie lekceważmy 
więc możliwości wzbogacenia jej swoimi 
podatkami. Namawiajmy do tego sąsia-
dów i znajomych! KG

Twój podatek dla gminy!
Wypełnij ZAP-3! rozliczając podatki, każdy z nas może 
przyczynić się do rozwoju babickiej gminy. Środki uzyskane 
z PIt-ów stanowią około 40% dochodów gminnego budżetu.

Dyżury pracowników urzędu 
Skarbowego
16 marca w godz. 11.00-17.00 i 15 kwiet-
nia w godz. 10.00-15.00 pracownicy 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany 
będą dyżurować w Urzędzie Gminy 
Stare Babice. Udzielą porad w sprawie 
zeznań podatkowych za rok 2014. Będą 
także wydawać druki zeznań podatko-
wych, pomagać przy ich wypełnianiu 
i przyjmować druki już wypełnione. 
Dyżury pracowników US odbędą się 
także w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Ożarowie Maz. 26 marca,  
28 kwietnia (w godz. pracy urzędu). 
Więcej informacji: www.pwz.pl.

Bieżące utrzymanie dróg
– Łagodna tegoroczna zima sprawia, że 
już niebawem będą podpisane kolejne 
umowy na dostawę kruszywa drogowego 
oraz na równanie i profilowanie dróg 
gminnych – mówi Marcin Klimek. – 
Na kruszywo planuje się wydać w roku 
bieżącym ok. 320 tys. zł. Aktualnie pro-
wadzone są także remonty cząstkowe 
dróg i naprawy pozimowe uszkodzeń.

Warto przypomnieć, że w  ostatnich 
latach nowe nakładki asfaltowe po-
łożono m.in. na ul. Pohulanka, Białej 
Góry, Ciećwierza, Szymanowskiego 
i Lutosławskiego – łącznie ponad 5 km. 
W  wielu miejscach, tam gdzie pojawi-
ły się ubytki w  nawierzchni, zamiast 
„łatania dziur” położono nawierzch-
nię wzmacniającą na całym odcinku 
uszkodzonej drogi. Takie rozwiązanie 

zastosowano także przy naprawach na-
wierzchni po pracach kanalizacyjnych.

W  ub. roku zmodernizowano sze-
reg nawierzchni dróg w  Kwirynowie 
w  technologii destruktu bitumicznego. 
Kolejne prace planuje się także w  in-
nych miejscowościach, m.in. w  Klau-
dynie i Janowie, po wykupach gruntów 
pod drogi i wykonaniu przyłączeń kana-
lizacyjnych do sieci. Marcin łaDa
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Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą 
samorządów…

Podczas spotkania, które prowadził Sta-
rosta Jan Żychliński, samorządowcy po-
witali nowego Komendanta Powiatowego 
Policji podinsp. Tomasza Szachowskiego. 
Z jego osobą przedstawiciele samorzą-
dów wiążą duże nadzieje. Niestety trzeba 
stwierdzić, że współpraca z poprzednim 
Komendantem nie układała się najlepiej. 
Mimo wielu rozmów, wspólnych debat 
na tematy bezpieczeństwa, a nawet pro-

testów, zamknięto komisariaty w Izabeli-
nie i Lesznie, a posterunek w Kampinosie 
odgrywa obecnie bardzo ograniczoną rolę. 
Oczekiwania zatem w stosunku do pod-
insp. Tomasza Szachowskiego są duże, 
mamy nadzieję, że odwróci on nieko-
rzystne tendencje, które pojawiły się za 
czasów Komendanta Perdiona.

Nasze samorządy od lat solidarnie 
pomagają policji. Ogromnego wsparcia 

udzielono przy budowie Komendy Po-
wiatowej w Starych Babicach, nowe ko-
misariaty powstały w Kampinosie, Ło-
miankach i Błoniu. Samorządy gminne 
i powiatowy pomagają także w zakupie 
samochodów i wyposażeniu jednostki, 
opłacają służby ponadnormatywne po-
licji. Starosta, wójtowie i burmistrzowie 
zadeklarowali chęć dalszej współpracy 
na partnerskich zasadach. 

Nowy Komendant Policji Powiatowej 
zaprezentował otwartą postawę.

– Chciałbym, aby jak najwięcej poli-
cjantów wywodziło się z naszego powiatu. 
Będę starał się stworzyć dobrą atmosferę 
pracy, widzę zaangażowanie funkcjona-
riuszy, planuję nieco inaczej zorgani-
zować służby. Aktualnie Komenda Po-
wiatowa Policji dysponuje 207 etatami. 
Obecnie jest 12 wakatów.

Komendant Szachowski postanowił 
w nadchodzącym czasie odbyć spotka-
nia we wszystkich gminach powiatu, aby 
zdiagnozować problemy i oczekiwania 
mieszkańców. Wójt Krzysztof Turek pod-
kreślił, że mieszkańcy są zaniepokojeni 
włamaniami, które zdarzyły się ostatnio 
w naszej gminie i oczekują energicznych 
działań policji. Mł

– Halo, Babciu?
– Halo, kto mówi, to ty Adasiu?
– Tak, tu Adaś. Babciu, stało się coś 

strasznego! Tylko ty możesz mi pomóc...

Tak często zaczyna się rozmowa telefo-
niczna między przestępcą a ofiarą. Jej 
efektem bywa utrata oszczędności ca-
łego życia... Wyłudzeniami „na wnuczka” 
trudnią się nie tylko pojedyncze osoby, 
ale też zorganizowane grupy przestępcze. 
Oszuści nie mają skrupułów, wykorzy-
stują dobre serce seniorów! W zeszłym 
roku okradli w ten sposób 1947 osób z ca-
łej Polski, ich łupem padło ok. 46 mln zł. 
Plaga oszustw „na wnuczka” rozszerza 
się z Europy Środkowo-Wschodniej na 

uważaj na wnuczka! 

Zachód. Wyłudzenia zdarzają się coraz 
częściej np. w Niemczech, gdzie nie były 
dotąd notowane.

rybka łapie haczyk
Jak oszuści zdobywają dane ofiar? Znaj-
dują je np. w starych książkach telefo-
nicznych. To dlatego najczęściej dzwonią 
na numery stacjonarne. Wiedzą też, że 
z takich telefonów korzystają głównie 
osoby starsze. W książkach telefonicz-
nych zwracają uwagę na imiona, które 
pasują do seniorów – Józef, Kazimierz, 
Genowefa itp. 

Trudno w to uwierzyć, że podczas roz-
mowy z oszustem ofiara często sama zdra-
dza ważne informacje. Tak przestępca po-

znaje np. imię krewnego, pod którego się 
podszywa, albo kwotę, jaką dysponuje 
senior. O przekazanie pieniędzy oszust 
prosi, grając na emocjach. Mówi, że wła-
śnie przydarzyło mu się coś strasznego – 
wypadek drogowy, ciężka choroba lub nie-
udany biznes, w którym stracił wszystkie 
oszczędności. Tylko babcia czy dziadek 
może pomóc, a pieniądze są potrzebne 
natychmiast. Jeśli senior nie ma odpo-
wiedniej kwoty, powinien zaciągnąć po-
życzkę... dla dobra „krewnego”.

Oszust zastrzega przy tym, że sam nie 
może odebrać gotówki, bo jest w aresz-
cie albo w szpitalu. Po pieniądze przyśle 
przyjaciela, adwokata lub policjanta. Czę-
sto w słuchawce odzywa się wtedy osoba, 
która ma podjąć pieniądze. Ewentualnie 
„wnuczek” podaje jej rysopis, numer te-
lefonu czy odznaki. Zaznacza też, że ze 
względu na delikatność sprawy, nie wolno 
informować nikogo o tym zdarzeniu. Po 
odebraniu gotówki oszust, podstawiona 

4 lutego w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli samorządów gminnych i powiato-
wego z komendantem Powiatowym Policji.

tylko w 2015 r. w naszym powiecie fałszywi wnuczkowie wyłu-
dzili w sumie ok. 215 tys. zł. mimo ostrzeżeń, m.in. w mediach, 
seniorzy nadal padają ofiarą oszustów. jak tego uniknąć?

Podczas narady w Starostwie: komendant Powiatowy Policji podinsp. tomasz Szachowski, Starosta 
PWZ jan Żychliński, jolanta Stępniak – Członek Zarządu Powiatu
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Parkowanie na parkanie

Pokazano też ko-
mentarze innych 
kierowców, że ko-
bietom nie powinno 
się wydawać prawa 
jazdy. Panowie, nie 
w tym rzecz! Pomy-
lić się może każdy, 
bez różnicy płci 
i wieku!

W  Starych Ba-
bicach w  styczniu 
zdarzył się podobny 
wypadek. Kierowca 

próbował zaparkować przed Urzędem 
Gminy, a zatrzymał się na środku ogro-
dzenia pobliskiej posesji. Przy okazji 
skasował słupek parkingowy. Na szczę-
ście ulicą ani chodnikiem nikt akurat 
nie przechodził, kierowcy także nic się 
nie stało.

Na miejscu po pewnym czasie po-
jawili się: właściciele płotu, dwa samo-
chody pomocy drogowej i  policja. Nie 
zabrakło też paparazzich. 

Aby uwolnić uszkodzony pojazd, 
trzeba było zdemontować ogrodze-
nie, które zawisło na dachu auta, oraz 
podmurówkę. Cała akcja trwała kilka 
godzin. Wreszcie udało się wprowadzić 
auto na lawetę.

W  sumie wszystko skończyło się 
niegroźnie. Niektórzy świadkowie żar-
towali nawet, że w  ten sposób przed 
Urzędem Gminy powstało dodatkowe 
miejsce do parkowania.

k. Gwarek

przez niego osoba i przekazane pieniądze 
znikają bez śladu.

nie tylko wnuczek
Coraz częściej metoda na wnuczka jest za-
stępowana nowymi oszustwami – np. na 
policjanta czy oficera CBŚ, inkasenta, ma-
klera itp. Policja odnotowała nawet kra-
dzież „na Dziewulskiego”. Oszust podawał 
się za bratanka słynnego antyterrorysty. 
Pod pozorem rozpracowywania grupy 
przestępczej prosił o wsparcie. Ofiara 
miała przekazać gotówkę ściganemu oszu-
stowi, pomagając w jego schwytaniu przez 
służby specjalne. Po doręczeniu pieniędzy 
kontakt z antyterrorystami się urwał.

Należy podkreślić, że policja ani żadne 
inne służby nigdy nie posługują się takimi 
metodami – nie dzwonią do prywatnych 
osób i nie żądają przekazania pieniędzy 
w ramach działań operacyjnych!

Sprytna seniorka
Statystyki policji są nieubłagane – nadal 
wielu seniorów ulega oszustwom metodą 
na wnuczka, mimo ostrzeżeń np. w me-
diach. Pod wpływem szantażu emocjonal-
nego i presji czasu tracą często ogromne 
pieniądze. Ale zdarzają się osoby, którym 
udało się wywieść w pole przestępców. Tak 
było z mieszkanką Starych Babic, do któ-
rej w 2014 r. zadzwonił fałszywy wnuczek. 

– Cześć babciu, jak się czujesz? – usły-
szała w słuchawce, gdy odebrała tele-
fon. Po chwili „wnuczek” opowiedział jej 
o swoim problemie. Spowodował wypa-
dek, ale dzięki znajomemu policjantowi 
miał szansę uniknąć odsiadki – warun-
kiem były pieniądze.

Seniorka od razu domyśliła się, że ma do 
czynienia ze złodziejem. Udawała, że prze-
jęła się sytuacją, a jednocześnie prowadziła 
rozmowę ze swoim synem. To on poinfor-
mował policjantów o próbie wyłudzenia.

Na prośbę „wnuczka” kobieta miała prze-
kazać mu 11 tys. zł. Zastrzegła, że po pie-
niądze musi pójść do banku. „Wnuczek” dał 
babci godzinę. W tym czasie seniorka, sie-
dząc w domu, wycinała „pieniądze” z ga-
zety. Zgodnie z instrukcją miała włożyć je 
do koperty i przekazać mężczyźnie.

Gdy po godzinie oszust przyszedł po 
odbiór pieniędzy, kryminalni z Komendy 
w Starych Babicach już na niego czekali. 
Zatrzymali mężczyznę, który trafił do 
celi – tam, gdzie jego miejsce!

nie daj się okraść!
Jak widać, można poradzić sobie z oszu-
stami. Nie wolno jednak działać pod 
wpływem emocji i  presją wywieraną 
przez przestępców. Lepiej odczekać 
chwilę, pomyśleć, spytać o radę najbliż-
szych. Warto pamiętać o kilku zasadach:

– jeśli rozmówca podaje się za 
członka naszej rodziny i prosi o pomoc, 
sprawdźmy, czy jest to naprawdę nasz 
krewny. Oddzwońmy do niego lub skon-
taktujmy się z innymi bliskimi osobami, 
które mogą potwierdzić jego tożsamość 
i sytuację, w jakiej się znalazł;

– pamiętajmy, aby o swoich podejrze-
niach zawsze powiadomić policję;

– rozmawiajmy z członkami rodziny 
o tego typu oszustwach. Ostrzegajmy 
i mówmy, co należy robić w takich sy-
tuacjach.

Komenda Stołeczna Policji urucho-
miła specjalną linię telefoniczną dla 
osób, które podejrzewają, że mógł do 
nich zatelefonować oszust podający 
się za „wnuczka”, „krewnego” lub 
„policjanta – funkcjonariusza CBŚ”: 
(22) 60-33-222. Dzwonić można przez 
całą dobę.

Można także zadzwonić na nu-
mer dyżurny babickiej Komendy (22) 
752-80-00 lub na telefony alarmowe 
997, 112. (Pamiętajmy tylko, że jeśli to 
sam rozmówca proponuje, by jego tożsa-
mość sprawdzić pod numerem 112 – za-
nim zadzwonimy pod ten telefon, upew-
nijmy się, czy rozłączyliśmy poprzednią 
rozmowę).

Nie dajmy się oszukać!
 karolina Gwarek

kilka dni temu w telewizji pokazano, jak doszło do wy-
padku na jednym z dużych parkingów. kobieta kierująca 
samochodem terenowym pomyliła pedały gazu z hamul-
cem. Nim zdążyła się zorientować, jej auto poprzestawiało 
kilka mniejszych samochodów. 
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wydarzenia

W jubileuszu uczestniczyli pracownicy 
placówek prowadzonych przez Stowarzy-
szenie, podopieczni z rodzinami i wielu 
przyjaciół KSNAW. Licznie reprezento-
wana była także babicka gmina. W uro-
czystości wzięli udział m.in. Sekretarz 
Gminy Wiesława Wojtachnio, Kierow-
nik GOPS Alicja Napurka, Kierownik 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycz-
nego dla dzieci w Bliznem Jasińskiego 
Anna Dobrowolska oraz przedstawi-
ciele babickich placówek oświatowych. 
W  imieniu samorządu gminnego ks. 
Stanisławowi Jurczukowi – Prezesowi 
KSNAW – przekazano kwiaty i życzenia.

Ks. Jurczuk poprowadził uroczy-
stość. Przypomniał historię Stowarzy-
szenia, które powstało w 1995 r. W ramach 
KSNAW działa 9 placówek udzielających 
pomocy osobom niepełnosprawnym na 
terenie woj. mazowieckiego. Realizują 
one wspólnie kompleksowy program 
rehabilitacji podopiecznych od najwcze-
śniejszego dzieciństwa do późnej staro-
ści. Stowarzyszenie organizuje wiele akcji 
charytatywnych i wydarzeń cyklicznych, 
np. Pieszą Pielgrzymkę Osób Niepełno-
sprawnych na Jasną Górę.

Po wystąpieniu ks. Jurczuka podopieczni 
z różnych placówek KSNAW przedstawili 
jasełka pt. „Polskie Betlejem – Przesłanie 
Miłosierdzia”. Po spektaklu artystom po-
gratulował obecny na uroczystości ks. kard. 
Kazimierz Nycz. Na ręce ks. Jurczuka list 
gratulacyjny i medal „Pro Masovia” złożyli 
przedstawiciele Marszałka Woj. Mazowiec-
kiego. Wręczyli także dyplomy osobom pra-
cującym w Stowarzyszeniu od chwili jego 
powstania. Spotkanie zakończył koncert 
Edyty Geppert. Gości zaproszono także na 
„urodzinowy” tort.

Przy okazji jubileuszu warto wspo-
mnieć o Ośrodku Rehabilitacyjno-Te-
rapeutycznym dla Dzieci Niepełno-

jubileusz katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych
28 stycznia w Galerii Porczyńskich w Warsza-
wie świętowano 20-lecie katolickiego Stowa-
rzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej. W jego ramach działa ośrodek 
rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci Niepeł-
nosprawnych w Bliznem jasińskiego.

sprawnych w Bliznem 
Jasińskiego.

Placówka powstała 
w 1999 r. z inicjatywy ro-
dziców, przy wsparciu 
Gminy Stare Babice. Jest 
jedynym ośrodkiem w na-
szym powiecie, który po-
siada kompleksową ofertę 
zajęć dla dzieci niepełno-
sprawnych, w  oparciu 
o uznane formy rehabili-
tacji i terapii. Z fachowej 
pomocy korzysta obecnie 46 podopiecz-
nych. Są to dzieci z orzeczoną niepełno-
sprawnością  oraz ich zdrowe rodzeństwo, 
które wymaga wsparcia emocjonalnego 
i psychologicznego.

Dla każdego dziecka niepełnospraw-
nego opracowuje się indywidualny pro-
gram działania. Z  fachowej pomocy 
korzystają podopieczni z porażeniem 
mózgowym, zespołami genetycznymi, za-
burzeniami neurologicznymi, epilepsją, 
autyzmem, mutyzmem, głębokim upo-
śledzeniem umysłowym. Zajęcia obej-
mują m.in. rehabilitację ruchową, tera-
pię ręki, integrację sensoryczną, zajęcia 
umuzykalniające, terapię psychologiczną 
i logopedyczną. Indywidualne programy 
rehabilitacji weryfikuje się 2 razy w roku 
i dostosowuje do aktualnych potrzeb 
w rozwoju dziecka. 

Warto podkreślić, że wszystkie zabiegi 
i zajęcia w ośrodku są bezpłatne. Finansuje 
je Powiat Warszawski Zachodni, Gmina 
Stare Babice i PFRON. Zgodnie z umową, 
do ośrodka przyjmowane są dzieci z na-
szego powiatu i gmin sąsiadujących, ale 
większość pochodzi z gminy Stare Babice.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych, przy którym działa ośrodek 
w Bliznem, jest organizacją non profit. 
Od 2004 r. jest też organizacją pożytku 

publicznego, dzięki czemu można prze-
kazać 1% podatku na rzecz jego pod-
opiecznych.

– Niestety nie istnieje mechanizm pań-
stwowego finansowania dzieci niepełno-
sprawnych w wyspecjalizowanych ośrod-
kach, przecieramy tu szlaki – podkreśla 
Kierownik Anna Dobrowolska. – Wspar-
cie darczyńców prywatnych w postaci 
darowizn lub 1% podatku jest bardzo 
ważne i potrzebne, ponieważ jest wa-
runkiem ubiegania się o środki samo-
rządowe na wszystkich szczeblach. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy 
chcieliby nas wesprzeć.

k. Gwarek

fot. M. łaDa

Informacje do wpłaty 1% podatku 
dochodowego: KRS 00 00 21 55 85

Cel szczegółowy (należy wypeł-
nić w formularzu PIT, aby środki tra-
fiły bezpośrednio do naszej placówki): 
Ośrodek w Bliznem

Dane kontaktowe ośrodka: Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla 
Dzieci Niepełnosprawnych, Blizne Ja-
sińskiego, ul. Kopernika 10, tel. (22) 
722 06 40

Prezes kSNAW ks. Stanisław jurczuk z medalem „Pro masovia”
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Powiat co roku podczas zimowych ferii 
organizuje dla dzieci przejażdżki brycz-
kami (lub saniami) po Puszczy Kampi-
noskiej, naukę jazdy konnej i cały pakiet 

zima w lesie 2015
już po raz piąty Powiat Warszawski Zachodni zorganizował 
akcję „Powiatowe Ferie – Zima w lesie”. W dniach 19-23 
stycznia Gościniec julinek odwiedziło 200 dzieci z babickiej 
podstawówki i blisko setka dzieci z Borzęcina.

Na bal przybyło kilkadziesiąt osób 
z grona seniorów, wszystkie odświęt-
nie ubrane i w doskonałych humorach. 
Obecny był także Marcin Zając – Z-ca 
Wójta Gminy Stare Babice. Przy wejściu 
witali seniorów wolontariusze, którzy 
zorganizowali w holu loterię z upomin-
kami i pomagali w obsłudze całej imprezy.

Przybyłych do Domu Parafialnego po-
witał ks. Mariusz Zaorski. Przedstawił 
kapelę „Skądyś”, która podczas balu wy-
konywała znane i lubiane przeboje, po-
wiedział także parę słów o nadchodzą-
cych Dniach Młodzieży w 2016 r. 

– W organizacji dzisiejszego balu po-
magają wolontariusze Światowych Dni 
Młodzieży z naszej parafii. Za rok mło-
dzi z całego świata przyjadą do Polski na 
spotkanie z Ojcem Świętym w Krako-
wie (26-31 lipca 2016 r.). Tydzień wcze-
śniej w Babicach będziemy gościć fran-
cuskojęzyczną grupę (ok. 100 osób) wraz 

ciekawych zajęć i konkursów. W tym roku 
policjanci z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Starych Babicach przeprowadzili 
dla uczniów pogadanki o bezpieczeń-

Babicki Bal Seniorów
14 lutego w domu Parafialnym „Arka” w Starych Babicach 
zorganizowano Bal Seniorów. Impreza promowała także Świa-
towe dni młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 r.

z ks. biskupem z Monako. Dzisiejszy bal 
jest reklamą Światowych Dni Młodzieży, 
a jednocześnie zachętą dla Państwa, aby 
grupę godnie przyjąć na naszym terenie. 
Warto, by pielgrzymi poznali polską kul-
turę i gościnność – powiedział ks. Ma-
riusz Zaorski.

Bal Seniorów trwał do godzin wieczor-
nych. Oprócz dobrej muzyki dla uczestni-
ków przygotowano także (dzięki pomocy 
Hotelu „Splendor”) smaczny posiłek. 
Przeprowadzono również zbiórkę pie-
niędzy w ramach akcji „Bilet dla Brata”, 
której celem jest dofinansowanie podróży 
pielgrzymów z krajów Europy Wschodniej 
i Zakaukazia na Światowe Dni Młodzieży.

W imieniu przedstawicieli „złotego 
wieku” dziękujemy Księdzu Mariuszowi 
i Wolontariuszom za zorganizowanie tej 
miłej imprezy.

Mł

stwie i pokazy zajęć z psami tropiącymi. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty garncarskie, podczas których 
każdy mógł własnoręcznie ulepić gliniany 
dzbanek. Animatorzy zabaw umilali czas 
uczniom, organizując minidisco, zawody 
strzeleckie i turniej bilardowy. Zapre-
zentowano także psie zaprzęgi z psami 
rasy alaskan malamute. Pod koniec akcji 
Radosław Karpiński – animator sportu 
w PWZ – wręczył dzieciom w imieniu 
Starosty medale za udział w konkuren-
cjach sprawnościowych i okolicznościowe 
dyplomy.

Imprezy organizowane przez Powiat 
co roku cieszą się większym zaintereso-
waniem placówek szkolnych. W tej edy-
cji z ciekawej oferty skorzystało około ty-
siąca dzieci z powiatu. Partnerem akcji był 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Lesznie, któremu dziękujemy za 
pomoc w organizacji „Zimy w lesie”. Po-
dziękowania składamy także: instrukto-
rom, animatorom, wolontariuszom i ca-
łej obsłudze zimowej imprezy.

Mł 
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Temat nieczynnego wysypiska śmieci 
w  Mościskach i  kompostowni przy ul. 
Kampinoskiej 1 w Warszawie pojawia się 
w mediach bardzo często. Do kulminacji 
napięcia informacyjnego doszło pod koniec 
ubiegłego roku – w czasie samorządowej 
kampanii wyborczej. Dziennikarze i po-
stronne osoby prześcigali się w niepraw-
dziwych stwierdzeniach. Przerzucano winę 
za uciążliwości zapachowe akurat na tych, 
którzy nie byli niczemu winni, a nawet na 
tych, którzy przyczynili się do ich ograni-
czenia. Prawdziwe było tylko jedno – smro-
dliwe powietrze, które z dużym nasileniem 
pojawiło się rok temu i zatruwało życie 
mieszkańcom Bielan, a także Mościsk, 
Klaudyna i okolicznych miejscowości. 

Problem smrodu identyfikowano 
z  górą śmieci w  Mościskach – ponieważ 
widać ją z daleka (położona jest na tere-
nie naszej gminy), a nie z kompostownią 
położoną tuż obok, jednak znajdującą się 
na terenie Warszawy. Cóż, kompostow-
nia nie rzuca się w  oczy, o  jej istnieniu 
i  działaniu nie wszyscy wiedzieli, a  góra 
wysypiska jest elementem naszego krajo-
brazu od 50 lat.

Na łamach „Gazety Babickiej” wielo-
krotnie wyjaśnialiśmy problem. Władze 
samorządowe gminy musiały stale odpo-
wiadać na pytania, tłumacząc, że nieczyn-
ne wysypisko jest w  stanie rekultywacji 
i nie emituje przykrych zapachów, a odór 
pochodzi z instalacji mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpadów – czyli 
z kompostowni, która, utylizując odpady 
organiczne, emituje fetor. Z kompostow-
ni – dodajmy raz jeszcze – położonej na 
terenie Warszawy.

coś się wreszcie zmieniło?
W ostatnim czasie TVP Info wyemito-
wała dwa programy, w których miesz-
kańcy Warszawy (z Bielan) i okolicznych 
miejscowości, także z naszej gminy, do-
magają się energicznych działań od Pani 
Prezydent Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Z nowym rokiem przyszło 
nowe i racjonalne postrzeganie sprawy. 
Zaprzestano ataków i monitów kiero-

Dosyć smrodu z kompostowni!
jak długo jeszcze będziemy borykać się z problemem  
odorów z kompostowni radiowo? Co robi nasz samorząd 
w tej sprawie? Czy istnieje dobre rozwiązanie?

wanych do władz naszej gminy, które 
w oczywisty sposób nie mają mocy decy-
zyjnej w stolicy. Monity skierowano za-
tem do władz Warszawy i Zarządu MPO, 
które powinny rozwiązać jak najszybciej 
zaistniały problem.

Ostatni z  programów wyemitowano 
kilka dni temu – 20 lutego, a wcześniejszy 
23 stycznia. Ludzie przyszli przed kamery 
protestować. Przynieśli plakaty z hasłami: 
„Truciciele z Warszawy”, „Nielegalna kom-
postownia”, „Truciciele z Miasta”. Cóż, jest 
w  tym trochę prawdy, bo kompostownia 
przerabia właśnie śmieci warszawskie. 
Trzon grupy protestacyjnej stanowili 
przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste 
Radiowo, które domaga się natychmiasto-
wego zamknięcia kompostowni. 

– Nasze dzieci chorują, a w pobliskiej 
szkole nie można otworzyć okien, aby 
przewietrzyć klasy. Obiecanki o  zmniej-
szeniu uciążliwości odorów to kłamstwa 
MPO potrzebne do rozbudowy tego za-
kładu. Będzie jeszcze gorzej na wiosnę – 
twierdzą protestujący.

Po apelach mieszkańców Bielan sto-
łeczna prokuratura skierowała sprawę 
kompostowni Radiowo do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Podobno WIOŚ w najbliższym czasie ma 
zadecydować, czy konieczne jest wstrzy-
manie działalności prowadzonej przez 
MPO (tak napisano na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia).

zdaniem MPo…
Poprosiliśmy o  rozmowę Prezesa Za-
rządu MPO Krzysztofa Bałandę. Na py-
tanie, kiedy zmniejszą się uciążliwości 

zapachowe z kompostowni, Prezes od-
powiedział: – Instalacja mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania zgodnie 
z deklaracją Pani Prezydent i Szefowej 
Rady Nadzorczej MPO zostanie za-
mknięta z chwilą zakończenia rozbudowy 
spalarni na Targówku. Strumień odpa-
dów, który obecnie podlega przetwa-
rzaniu i składowaniu, będzie unieszko-
dliwiany termicznie. Zgodnie z planami 
spółki na przełomie lat 2018/19 zakoń-
czona zostanie rozbudowa instalacji 
przetwarzania termicznego. Dzięki temu 
strumień odpadów dotychczas kierowany 
na Radiowo będzie trafiał do spalarni.

Prezes Bałanda zapewnił nas jednocze-
śnie: – Nieprawdą jest, że MPO rozbudo-
wuje instalację mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania (MBP) i prowadzi ruchy 
pozorowane. Wszystkie działania są reali-
zowane zgodnie z  harmonogramem, do-
konujemy poprawek w  technologii prze-
twarzania odpadów. MPO wkłada dużo 

relacja z protestu w tVP Info

wydarzenia
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wysiłku oraz ponosi znaczące nakłady fi-
nansowe, aby ograniczyć odorowość. Ana-
liza ekspertów z dziedziny przetwarzania 
odpadów wykazała, że zmiany w przebie-
gu procesu mogą znacząco wpłynąć na 
odorowość. Jednym z  zaleceń jest obni-
żenie temperatury procesu. Zastosowano 
rozwiązanie, które wyeliminowało uciąż-
liwości odorowe w  innej kompostowni 
w  Polsce. Dozowanie specjalnego środka 
wspomaga przebieg procesu biologicznej 
stabilizacji, zmniejszając emisję substan-
cji złowonnych. Obecnie trwają prace nad 
dalszą optymalizacją procesu. Dodatkowo 

trwa modernizacja systemu odcieków, co 
umożliwi spłukiwanie odcieków wydo-
stających się spod pryzm. MPO ograni-
czy tym sposobem uciążliwość wynika-
jącą z  ich parowania. We wrześniu ub. r.  
spółka przygotowała 14-punktowy har-
monogram działań doraźnych ukierun-
kowanych na ograniczenie uciążliwości 
zapachowej, który jest w trakcie realizacji.

– MPO przeprowadziło także prze-
targ na odbiór części odpadów po ob-
róbce mechanicznej. Zmniejszenie stru-
mienia odpadów przetwarzanych biolo-
gicznie na Radiowie jest jednym z dzia-
łań, które mają ograniczyć uciążliwości 
zapachowe do czasu wprowadzenia sku-
tecznego rozwiązania problemu odoro-
wości. Równolegle, na bazie dostępnych 
na rynku światowym technologii, pro-
wadzone są testy zmierzające do ogra-
niczenia emisji substancji złowonnych. 
Do czasu ukończenia rozbudowy spa-
larni śmieci na Targówku MPO dołoży 

wszelkich starań, aby uciążliwości były 
jak najmniejsze.

Prezes Zarządu MPO odniósł się tak-
że do spraw wysypiska i  powiedział, że 
spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze 
oświadczenia – po 2016 roku składowi-
sko na Radiowie nie będzie eksploatowa-
ne. Jest to decyzja ostateczna i nieodwo-
łalna. Aktualnie na górę w  Mościskach 
wywożone są tylko odpady poprocesowe, 
ziemia i piach, a nie odpady zmieszane.

Na zakończenie otrzymaliśmy de-
klarację, że spółka w  celu wyjaśnienia 
wątpliwości i  obaw mieszkańców co do 

funkcjonowania instalacji MBP MPO jest 
gotowa i nadal otwarta na dialog społecz-
ny w tym zakresie.

jak jest z tymi protestami?
Podczas mojej wizyty w MPO Prezes Ba-
łanda pokazał mi wykres uzyskany od 
władz Miasta St. Warszawy. Zaznaczono 
na nim dane dotyczące ilości protestów 
w określonym czasie. Wyraźnie widać, 
że protesty nasiliły się pod koniec ub.r. 
w czasie kampanii wyborczej, liczba te-
lefonów z prośbą o interwencję docho-
dziła do 30 dziennie, obecnie jest ich kilka 
dziennie…

Gmina od lat wywiera presję na 
MPo
Temat działalności MPO na Radiowie 
jest złożonym zagadnieniem, stąd doszło 
do nieporozumień. Od lat działały tam 
dwie instalacje prowadzone przez MPO, 
zlokalizowane po sąsiedzku: wysypisko 

śmieci i kompostownia, niestety w ostat-
nim czasie, zwłaszcza w okresie kampanii 
wyborczej, wiele osób myliło je ze sobą.

Wysypisko Radiowo powstało w 1962 r.  
Zlokalizowano je decyzją ówczesnych 
władz centralnych. Wówczas nikt nie 
pytał o zgodę mieszkańców – nikt rów-
nież wtedy nie protestował – nie było 
takich możliwości. Na wysypisko usy-
tuowane w  naszej gminie przywożono 
śmieci warszawskie. Działanie to trwa-
ło do 1996 r. Naciski Gminy dotyczące 
zamknięcia wysypiska pojawiły się już 
z  początkiem lat 90., kiedy Wójtem 
Gminy był Stanisław Zając. Podjęte 
działania kontynuował jego następca – 
Wójt Krzysztof Turek.

– Trzeba wiedzieć, że to na skutek 
działań Gminy nastąpiły ograniczenia 
składowania odpadów i MPO przystąpi-
ło do pierwszych prac rekultywacyjnych 
na wysypisku – mówi Wójt Krzysztof 
Turek. – Gmina w 1996 r. stała się praw-
nym właścicielem gruntu, co spowodo-
wało, że mogła być partnerem do ne-
gocjacji z  MPO. Po pewnym czasie wy-
konano głęboką opaskę ebonitową (18 
m w  głąb wzgórza) ochraniającą wody 
gruntowe przed odciekami z wysypiska, 
z czasem wzgórze wyposażono w insta-
lację odgazowującą, umocniono skarpy, 
postawiono ściany oporowe i  wybudo-
wano drogę technologiczną. To wszyst-
ko stało się dzięki naszym działaniom. 
Gdyby nie to, wysypisko nadal przyjmo-
wałoby śmieci i emitowało smród.

okiem wójta Gminy
– Wykonaliśmy koncepcję ukształtowa-
nia wzgórza pod cele rekreacyjne, a MPO 
opracowało na tej podstawie projekt bu-
dowlany i uzyskało pozwolenia do zakoń-
czenia rekultywacji. Od 8 lat wysypisko 
jest w fazie rekultywacji i nie przyjmuje 
żadnych nieprzetworzonych odpadów ko-
munalnych. Zgodnie z decyzjami admi-
nistracyjnymi przyjmuje jedynie budulec 
do ostatecznego ukształtowania i wzmoc-
nienia bryły wzgórza, który nie emituje 
uciążliwych zapachów – mówi Wójt.

Po drugiej stronie ul. Kampinoskiej 
działa kompostownia, która dawniej no-
siła nazwę „Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych”. Czynna jest od wielu lat. 
Przedsiębiorstwo powiększa się, prze-
rabia coraz więcej odpadów organicz-
nych na kompost. Zdaniem Wójta – taka 
technologia wiąże się z  uciążliwościami 

mieszkańcy okolic kompostowni mają już dosyć smrodu!

wydarzenia
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odorowymi. Od wielu miesięcy przykry 
zapach nasila się. Wraz z wejściem w ży-
cie nowej ustawy o gospodarce odpadami 
MPO wygrało przetarg na obsługę wielu 
dzielnic warszawskich i  tu właśnie moż-
na się doszukiwać głównej przyczyny 
zwiększenia ilości uciążliwych zapachów 
z kompostowni.

co robi nasz samorząd w tej 
sprawie?
Uwaga samorządu naszej gminy od lat 
skoncentrowana jest na dawnym wysypi-
sku. Na skutek działań Gminy rekultywa-
cja wzgórza zakończy się w 2016 r. MPO 
nadal jeszcze porządkuje teren i elimi-
nuje jego uciążliwości. Nachylenie wzgó-
rza jest tak kształtowane, aby można 
je wykorzystywać do potrzeb rekreacji 
wkrótce po zakończeniu rekultywacji. 
Projekt przewiduje budowę na wzgórzu 
wyciągów narciarskich, tras dla biegaczy 
i rowerów górskich.

Gmina co kilka miesięcy przepro-
wadza kontrolę prac na dawnym wy-
sypisku. Jak dowiedzieliśmy się od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego inż. Jerzego Ostrowskie-
go – również PINB przeprowadza na 
wzgórzu kontrole. Nie wykazały one 
żadnych nieprawidłowości. Inspektorzy 

stwierdzili, że działania są prowadzone 
zgodnie z  przepisami prawa budowla-
nego, a wzgórze jest kształtowane ściśle 
według zatwierdzonego projektu.

tu nie ma wątpliwości
– Chcemy likwidacji kompostowni, od 
lat wywieramy presję w tej sprawie na 
MPO. Ostatnio dołączyła do nas dzielnica 
Bielany – mówi Wójt Krzysztof Turek. 
– Wcześniej przez wiele lat walczyliśmy 
sami. Uzyskaliśmy deklarację MPO, że 
w ciągu 3-5 lat kompostownia na Radio-
wie zostanie zlikwidowana, wiąże się to 
z rozbudową spalarni przy ul. Zabraniec-
kiej. Kompostownia ma powstać także 
w Zielonce, po drugiej stronie Wisły.

Proponowaliśmy również MPO zmia-
nę technologii przetwarzania odpadów 
wg patentu firmy Bioelektra, polegającą 
na utylizacji odpadów w  zamkniętych 
szczelnie autoklawach. Jesteśmy także 
w stałym kontakcie z władzami Warsza-
wy, właścicielem kompostowni. Również 
tam domagamy się skutecznych działań. 
Popieramy starania wszystkich osób 
i  ugrupowań zmierzające do likwidacji 
odorów z  kompostowni. Rozwiązanie 
tego problemu w  nadchodzącym czasie 
jest dla nas jednym z najpilniejszych za-
dań – powiedział Wójt.

czegoś zaniechano?
W planie zagospodarowania przestrzen-
nego w Mościskach i w Klaudynie, w po-
bliżu dawnego wysypiska tereny mają 
funkcję przemysłowo-usługową. Od lat 
działa tam baza paliw Orlenu (wcześniej 
CPN), duża firma logistyczna Kolportera, 
Zakład EKAPlast i wiele mniejszych firm. 
Wokół uciążliwych zakładów stworzono 
strefę buforową. Domy mieszkalne znaj-
dują się w dużym oddaleniu. Niestety 
na warszawskich Bielanach nie przewi-
dziano takiej strefy. Dlaczego? W rezul-
tacie nowe osiedla powstały w bezpośred-
nim sąsiedztwie kompostowni, a przecież 
jeszcze kilka lat temu były tam tylko 
pola. Przy przewadze wiatrów zachod-
nich mieszkańcy Bielan muszą odczuwać 
niedogodności; kiedy wiatr się zmienia, 
odory trafiają na nasze tereny. Miejmy 
nadzieję, że już niedługo…

Marcin łaDa

Osobom zainteresowanym powyż-
szym zagadnieniem polecamy strony: 
Materiał w  TVP Info: http://www.tvp.
info/18293043/23012015-1732, Czyste 
Radiowo na Facebooku: https://www.fa-
cebook.com/czysteradiowow i na stronie 
MPO „Radiowo bez tajemnic” – http://
www.mpo.com.pl/

11 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Starych Babicach od-
było się uroczyste zakończenie II edycji 
konkursu pt. „Zdrowo i szczęśliwie żyć. 
Nie brać i nie pić”.

Konkurs, którego organizatorem była 
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego wspólnie 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-

finał konkursu dla uczniów
blemów Alkoholowych w Starych Ba-
bicach, przeznaczony był dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum z te-
renu naszej gminy. Zakres tematyczny 
konkursu obejmował profilaktykę uza-
leżnień i przemocy rówieśniczej. Przy-
gotowane przez uczniów prace promo-
wały zdrowy styl życia i aktywne formy 
spędzania wolnego czasu.

Spotkanie poprowadziła nadkom. 
Ewelina Gromek-Oćwieja – Oficer Pra-
sowy KPP. Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody, m.in. tablety, pendrivy i gry 
planszowe. Lista laureatów i szersza in-
formacja o konkursie jest dostępna na 
stronie internetowej gminy. 

 eGo, Mł
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Recepta na zdrowie jest prosta: codzien-
nie 30 minut spaceru i 5 porcji warzyw 
i  owoców, a  ponadto – odstawienie 
używek, kontrola masy ciała, unikanie 
nadmiernej ekspozycji na słońce i regu-
larne badania profilaktyczne. Te działa-
nia pomagają zapobiegać nowotworom, 
a w przypadku ich wystąpienia – wspo-
magają leczenie.

Takie informacje przekazano pod-
czas spotkania, które poprowadziły 
Dorota Ołowska i Aleksandra Stelmach 
z  Centrum Onkologii w  Warszawie. 

Recepta na zdrowie
10 lutego w urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyło się 
szkolenie z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji 
zdrowego stylu życia.

W  szkoleniu wzięło udział kilkadzie-
siąt osób; dominowały jednak panie. 
Uczestników powitali: Z-ca Wójta 
Marcin Zając i  Kierownik GOPS Alicja 
Napurka.

Dorota Ołowska mówiła o  pod-
stawowych zasadach zdrowego stylu 
życia i  profilaktyki nowotworowej – 
w  przystępny sposób są one opisane 

w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem 
(www.kodekswalkizrakiem.pl).

Coraz częściej mówi się, że nowotwo-
ry będą w  przyszłości chorobami prze-

wlekłymi. Wpłynie na to rozwój metod 
leczenia i  upowszechnianie zdrowego 
stylu życia wśród pacjentów.

Dziś jeszcze w  wielu przypadkach 
chorzy przegrywają walkę z  rakiem. 
Nowotwory są główną przyczyną przed-
wczesnych zgonów Polaków. Trudno 
uwierzyć, że rak szyjki macicy, całko-
wicie uleczalny w  zachodniej Europie, 
w Polsce nadal zabija. W skali kraju – co-
dziennie umiera na niego 5 kobiet. 

Tak nie musi być. Żyjmy zdrowo, ba-
dajmy się często, a  gdy nowotwór się 
pojawi, pamiętajmy: rak to nie wyrok, 
można go pokonać!

Podczas spotkania omówiono dwa 
rodzaje badań przesiewowych – w kie-
runku raka szyjki macicy i  raka piersi. 
Paniom zaleca się: bezpłatną cytologię 
raz na 3 lata (między 25.-59. rokiem 
życia) i  bezpłatną mammografię raz 
na 2 lata (między 50.-69. r.ż.). Udział 
w  tych badaniach pomaga rozpoznać 
nowotwory we wczesnym stadium i  je 
wyleczyć.

Po wykładzie uczestnicy otrzymali 
ulotki zachęcające do działań prozdro-
wotnych. Mogli też zadać pytania pro-
wadzącym. Na specjalnych fantomach 
wykładowczynie zaprezentowały meto-
dy samobadania piersi (każda kobieta 
po 20 r.ż. powinna wykonywać takie 
badanie choć raz w miesiącu). Zachęciły 
także do odwiedzenia stron: www.bez-
platnacytologia.pl, www.bezplatna-
mammografia.pl.

Spotkanie odbyło się w ramach kam-
panii szkoleniowej prowadzonej przez: 
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący 
Populacyjne Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz 
Profilaktyki i  Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii 
w  Warszawie. Działania te są prowa-
dzone na podstawie umowy zawartej 
z  Ministrem Zdrowia na realizację za-
dań w  ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
Celem projektu jest promocja badań 
przesiewowych w  kierunku wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy i  raka 
piersi na terenie województwa mazo-
wieckiego oraz promocja działań zwią-
zanych z  prewencją pierwotną nowo-
tworów i  wdrażaniem Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem.

tekst i fot. karolina Gwarek

Spotkanie poprowadziły Aleksandra Stelmach (z lewej) i dorota ołowska

Wykładowi towarzyszyła część praktyczna

wydarzenia
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W ramach akcji do naszej gminy dotarły blisko 4 tony żywności. 
W paczkach znalazły się takie produkty, jak: mleko, makaron, 
cukier, olej, mielonka. Wsparcie otrzymali klienci Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rozładunkiem samochodu z żywnością zajęli się Panowie 
zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych i Strażacy 
z OSP w Starych Babicach, a produkty inwentaryzowały i roz-
dawały Panie z GOPS: Iwona Kowalska, Bożena Marczak i Mał-
gorzata Kozubal. Babicka Straż Pożarna użyczyła jednej z sal 
w remizie, gdzie ulokowano paczki z żywnością (za co dzięku-
jemy Prezesowi OSP w Starych Babicach Michałowi Kosowi 
i Łukaszowi Sawionkowi).

Dzięki dobrej współpracy udało się pomóc wielu osobom! 
Akcję w naszej gminie zainicjowała Marzena Magdziak – Z-ca 
Kierownika GOPS. Wraz z Alicją Napurką (Kierownikiem 
GOPS) koordynowała jej przebieg. Naszą gminę 18 lutego od-
wiedziła także Joanna Galek z Banku Żywności SOS w War-
szawie, który dostarczył paczki żywnościowe.

– Zajmujemy się dystrybucją żywności do osób potrzebują-
cych – powiedziała. – Pomoc odbywa się w ramach programu 
unijnego FEAD, który potrwa do 2020 r. Biorą w nim udział 
wszystkie kraje UE. W ramach programu osoby, które mają 
trudną sytuację żywieniową i których dochód nie przekracza 
określonej kwoty, mogą otrzymać paczkę. Są w niej podstawowe 
produkty niezbędne do przygotowania posiłków. Rozdajemy 
żywność produkowaną specjalnie na cele tego programu, do-
brej jakości, w większości polskich wytwórców.

– Czy zapotrzebowanie na taką akcję w Polsce jest duże?
– Tak, bo ludzi ubogich jest wielu. Jeszcze więcej jest osób 

zagrożonych ubóstwem. Każdy z nas może znaleźć się w sytu-
acji, gdy będzie musiał wybierać: czy dziś mam kupić leki, czy 
żywność dla dzieci? Dlatego jest to dobry i wartościowy pro-
gram, oferujący realną pomoc. 

Bank Żywności SOS w Warszawie prowadzi także inne ak-
cje, m.in. pozyskiwania żywności zagrożonej zmarnowaniem, 
która jest przekazywana najbiedniejszym mieszkańcom woj. 
mazowieckiego. Więcej na ten temat można przeczytać na stro-
nach www.bzsos.pl i www.bankizywnosci.pl.

20 lutego paczki żywnościowe dla osób potrzebujących były 
rozdawane także w OSP w Borzęcinie Dużym. Tutaj dystrybu-
cją żywności zajęła się Z-ca Kierownika GOPS Marzena Mag-
dziak z Radnym Borzęcina Dużego Remigiuszem Fijołkiem 
i Strażakami z borzęcińskiej OSP. 

karolina Gwarek

akcja pomocy żywnościowej
18 lutego w Starych Babicach odbyła się 
akcja zorganizowana przez GoPS we współ-
pracy z Bankiem Żywności SoS w Warszawie. 
osoby potrzebujące otrzymały produkty 
spożywcze niezbędne w każdym gospodar-
stwie domowym.

Akcję pomocy żywnościowej koordynowały Panie z babickiego GoPS

do naszej gminy trafiło ok. 4 ton żywności

wydarzenia
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kultura

W Gminnej Bibliotece Publicznej jest za-
pisanych ponad 1700 osób. Książki wypo-
życza regularnie ok. 1200 czytelników: 481 
z nich to dzieci i młodzież do lat 19, a 673 
– osoby pełnoletnie. Odkąd biblioteka ma 
nową siedzibę przy ul. Rynek 2 w Starych 
Babicach, rośnie liczba dorosłych czytel-
ników. Najstarsza czytelniczka – Pani Ja-
nina Pełka – ma 98 lat, często odwiedza 
bibliotekę i czyta bez okularów!

Osoby korzystające z biblioteki mają 
do wyboru prawie 25 tys. książek i 518 
audiobooków. Są też specjalne publika-
cje – np. dla czytelników słabowidzących 
książki z dużym drukiem, a dla dzieci, 
które uczą się czytać, książeczki z tekstem 
drukowanym i płytami do przesłuchania.

Zapisując się do biblioteki, każdy otrzy-
muje elektroniczną kartę, dzięki której 
może wypożyczać książki. Wszyscy czy-
telnicy mają konta internetowe. Zdalnie 
mogą rezerwować publikacje i przedłużać 
termin ich wypożyczenia. W bibliotece są 
też 2 komputery z dostępem do internetu.

zapytaliśmy Panią Dyrektor janinę Ma-
ciaszek, co najchętniej czytają Babiczanie:

– Dużą popularnością cieszą się bio-
grafie i wspomnienia oraz literatura histo-
ryczna w trochę lżejszej postaci. Książki 
Stanisława Kopra i Marka Koprowskiego 
rozchodzą się jak świeże bułeczki. Obser-
wujemy też powrót do polskiej literatury. 
Czytelnicy chętnie wypożyczają współcze-
sne powieści takich autorek, jak Katarzyna 
Michalak, Maria Ulatowska, Joanna Misz-
czuk czy Katarzyna Bonda. Powodzenie 
mają oczywiście romanse (także te bar-
dziej pikantne), literatura fantasy/science-
-fiction i sensacja. Bardzo popularna jest 
Czarna Seria – kolekcja kryminałów naj-
lepszych skandynawskich autorów.

– czy w bibliotece jest dużo nowości?
– Co miesiąc kupujemy nowe książki 

i w każdym dziale można znaleźć naj-
świeższe pozycje. Trudno wymienić 
wszystkie tytuły. Dlatego zapraszam 

w krainie książek
Choć Polacy czytają coraz mniej, Babiczan to nie dotyczy. Bibliotekę  
Publiczną w Starych Babicach odwiedza codziennie ok. 100 osób.  
Co czytają najchętniej i jakie nowości znajdą w bibliotece? – zapytaliśmy 
Panią dyrektor janinę maciaszek.

czytelników, by zaglądali do nas, chętnie 
polecimy ciekawe książki do przeczytania. 
Każdy bibliotekarz jest trochę psycholo-
giem – na podstawie wskazówek czytel-
nika umie znaleźć wymarzoną lekturę. 
Jesteśmy także otwarci na propozycje, 
jakie książki warto zamówić.

– jakie są plany na przyszłość biblioteki?
– Prawdopodobnie czeka nas kolejna 

zmiana siedziby. W projekcie nowego 
gimnazjum, które ma powstać w Zielon-
kach, zaplanowano miejsce na multime-
dialną bibliotekę. 

Lokalizacja przy Rynku jest odpowied-
nia i czytelnicy bardzo ją sobie chwalą. Bi-

blioteka w samym centrum gminy przyciąga 
też nowe osoby. W końcu każdy mieszka-
niec wcześniej czy później musi odwie-
dzić Stare Babice – tu znajduje się urząd, 
poczta, przychodnia. Może przydałaby nam 
się tylko dodatkowa przestrzeń, żeby po-
mieścić więcej nowych książek. Mogliby-
śmy wtedy działać z pełnym rozmachem!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
babickiej biblioteki: w pn.-wt. w godz. 10.00-
18.00, śr.-pt. 10.00-17.00. Tel. (22) 722-92-77. 
Warto także odwiedzić stronę: www.biblio-
teka-starebabice.pl. Pamiętajmy: kto czyta 
książki, ten żyje wiele razy!

karolina Gwarek

Zbiory 
babickiej 
biblioteki 
liczą  
ok. 25 tys. 
książek  
i ponad  
500 audio-
booków
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Pozostanie w naszych sercach...
Wspomnienie o józefie macieju Szemieto 
– naszym Panu dyrektorze, Nauczycielu, 
Przyjacielu.

Wykład wygłosiła dr Anna Kazimier-
czak-Kucharska z Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w  Warsza-
wie. Pani Anna jest znana mieszkań-
com babickiej gminy. Wraz z  mężem 
– Danielem Kucharskim – angażuje się 
w działalność klubu Rensei Karate Dojo 
w  ZSP w  Borzęcinie Dużym. Naukowo 
zajmuje się jednak filozofią.

filozofia dla seniorów
17 lutego w Starych Babicach odbył się kolejny wykład 
uniwersytetu III Wieku. jego tematem były związki filozofii 
pogańskiej i chrześcijaństwa.

Podczas wykładu opowiedzia-
ła o  związkach filozofii starożytnej 
i  chrześcijaństwa. Okazuje się, że an-
tyczni filozofowie – tak jak chrześcija-
nie – nie oddzielali teorii od praktyki 
i  swoje przekonania starali się realizo-
wać w życiu. Doceniali też wartość ćwi-
czeń duchowych i ascezy dla doskonale-
nia się. Filozofia miała oczyszczać duszę 

i pomagać jej wyzwolić się od ciała. Pod 
tym względem była zbliżona do religii 
chrześcijańskiej. Żyjący w  II w. św. Ju-
styn Męczennik nazwał chrześcijań-
stwo jedyną niezawodną i  prawdziwą 
filozofią. Na dawnych obrazach Jezusa 
przedstawiano w płaszczu typowym dla 
filozofów antycznych. 

Wykład babickiego Uniwersytetu 
jak zwykle poszerzył wiedzę uczestni-
ków i  wzbudził żywą dyskusję, także 
na współczesne tematy. Zapraszamy na 
kolejne spotkania!

KG

informacje

Dnia 10 lutego 2015 roku, w wieku 70 lat, zmarł Pan Józef 
Maciej Szemieto, który w latach 1982-2000 był Dyrektorem 
Szkoły w Borzęcinie Dużym.

W  1982 roku objął stanowi-
sko Dyrektora małej wówczas 
szkoły. Był wtedy młodym czło-
wiekiem, który zarażał swoim 
entuzjazmem i sukcesywnie 
zmieniał wizerunek naszej pla-
cówki. Związał się z tym miej-

scem do końca swojej pracy 
zawodowej. Znali Go tu 

wszyscy. 
W pamięci pra-

cowników i  pod-
opiecznych po-
został  obraz 
nietuzinkowego 

człowieka, od-
danego pracy, 
która była 
Jego pasją. 

Obraz Dyrek-
tora, który stoi 

na dachu szkoły 
i pomaga w gaszeniu 
pożaru. Był zawsze 
na stanowisku. Za-
wsze tam, gdzie był 
potrzebny. Nie udało 
mu się uratować bu-
dynku, który spłonął 

częściowo w 1982 roku, ale skupił wokół siebie zespół i pomógł 
wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas w historii naszej 
szkoły. Czas, gdy nie mieliśmy swojego miejsca, ale mieliśmy 
szkołę, którą tworzyli ludzie. 

Pan Maciej był nie tylko Dyrektorem, ale i nauczycielem. 
Uczył plastyki i przysposobienia obronnego. Przez cały czas 
dbał, aby w szkole działało harcerstwo. Starał się, by ucznio-
wie, mimo niesprzyjających warunków lokalowych, mogli się 
rozwijać. Jego pasją była też fotografia. To zainteresowanie 
starał się także przekazać swoim uczniom. 

1 września 1993 roku przywitał wszystkich w odbudowanej 
szkole. Trzeba było ją tworzyć od początku. Skupił wokół sie-
bie ludzi, którzy z nim ustawiali ławki, wieszali tablice, sadzili 
przed szkołą modrzewie. Mógł liczyć na spontaniczną pomoc 
mieszkańców Borzęcina, bo jednoczył ludzi. Wszyscy, tak jak 
On, chcieli jak najszybciej zapewnić dzieciom normalne wa-
runki do nauki. Nie liczyły się godziny pracy, ale jej efekty. 

Każda szkoła musi mieć swoją tożsamość. Dzięki zaanga-
żowaniu Dyrektora i nauczycieli 26 października 1996 roku 
nadano placówce imię Armii Krajowej Grupy Kampinos. Tego 
dnia szkoła otrzymała sztandar, który stał się jej symbolem. 
Od tego czasu towarzyszy szkolnej społeczności w najważniej-
szych momentach. 

W roku 2000, kiedy Dyrektor odchodził na emeryturę, szkoła 
przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęci-
nie Dużym. Pan Maciej Szemieto stworzył miejsce tak ważne 
dla nas wszystkich. Był serdecznym, mądrym przyjacielem. Był 
też naszym nauczycielem – niektórzy z nas uczyli się w Jego 
szkole, a potem wrócili, by tak jak On pomagać żyć kolejnym 
pokoleniom młodych ludzi. 

W tych kilku słowach żegnamy naszego Pana Dyrektora – 
Kolegę, Współpracownika, ale przede wszystkim Nauczyciela. 
Niech pamięć o nim trwa w tych wszystkich dziełach, które po-
zostawił po sobie dla borzęcińskiej społeczności.

Pracownicy zesPołu szkolno-PrzeDszkolneGo

w Borzęcinie DużyM
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rozlicz się z sercem!
rozliczając podatki, można przekazać 1% z nich na cele społeczne.  
Nie pociąga to za sobą żadnych dodatkowych opłat. 
W tym celu wystarczy: wybrać organizację pożytku publicz-
nego, której chcemy przekazać 1%, wypełnić odpowiednią 
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, złożyć zeznanie 
w ustawowym terminie i zapłacić podatek. 

W  tym numerze „Gazety Babickiej” wymieniamy kilka 
fundacji i osób, które poprosiły nas o zamieszczenie informa-

cji o możliwości przekazania 1% podatku. Tę decyzję każdy 
musi jednak podjąć indywidualnie. 

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można 
udzielić takiego wsparcia, znajdą Państwo na stronie www.
pozytek.gov.pl.

Podaruj emilce oddech
Emilka urodziła się w 2006 r.  
z  mukowiscydozą – ciężką 
chorobą uwarunkowaną ge-
netycznie, powodującą przed-
wczesną śmierć. Obecnie nie 
ma skutecznej metody le-
czenia, a  wszystko, co robią 
rodzice (leki, odżywki, suple-
menty diety, inhalacje, płuka-
nie zatok, drenaże) ma na celu 
maksymalnie wydłużyć życie 
Emilki. Terapia jest bardzo 
droga, w większości nierefun-

dowana przez NFZ. Potrzebna jest pomoc!
Aby przekazać 1% podatku Emilce, w  formularzu PIT 

wpisz numer: KRS 0000037904. W rubryce „Informacje uzu-
pełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: 21898 Sejnowska 
Emilia. Prosimy także o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym 
pola „Wyrażam zgodę”.

Można również przez cały rok wspomagać leczenie Emilki, 
wpłacając kwoty na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615. Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA 
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć 
podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego. 
Rozliczając PIT należy odliczyć kwotę darowizny od ogólnej 
wartości dochodu: osoby fizyczne i  spółki osobowe do 6%, 
osoby prawne do 10%. 

Więcej informacji: dzieciom.pl/podopieczni/21898; www.
oddychaj.pl; www.mukowiscydoza.pl

apel o pomoc zuzannie
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą” zwraca się z prośbą 
o  wsparcie finansowe na re-
habilitację i zakup wózka in-
walidzkiego dla 19-letniej Zu-
zanny Maj. 

Zuzanna urodziła się 
z  przepukliną oponowo-rdze-
niową – skutkiem tej choroby 
jest deformacja kręgosłupa 
i  porażenie nóg. Dzięki reha-
bilitacji Zuzanna uczęszcza 
do szkoły integracyjnej, poru-

szając się na wózku inwalidzkim. Jest w maturalnej klasie LO  
w Warszawie.

Obecnie konieczny jest zakup nowego wózka – jego koszt 
to 14 tys. zł. Ze względu na postępującą deformację kręgosłu-
pa i charakterystyczną budowę Zuzi, wózek musi być wykona-
ny specjalnie dla niej. Poruszanie się Zuzi na standardowym 
wózku inwalidzkim jest niemożliwe. Będziemy wdzięczni za 
okazaną pomoc!

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. Bank 
BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 
171 Maj Zuzanna – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. 

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozlicze-
niu rocznym wpisać numer: KRS 0000037904. W rubryce „In-
formacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: 171 Maj Zu-
zanna. Prosimy także o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym 
pola „Wyrażam zgodę”.

Więcej informacji: dzieciom.pl/podopieczni/171

                

            1%1% - Rozlicz się z sercem 

         – podaruj Emilce oddech

Emilka urodziła się 2006-08-05 z MUKOWISCYDOZĄ 

- chorobą uwarunkowaną genetycznie, 

bardzo rzadką, ciężką, nieuleczalną powodującą przedwczesną śmierć.

Choroba ta dotyka wielu narządów, w których znajdują się gruczoły produkujące

gęsty osadzający się śluz. Przede wszystkim PŁUCA, zatoki, trzustkę itp. Niestety

obecnie nie ma skutecznej metody leczenia, wszystko co robimy: leki, odżywki,

suplementy diety, inhalacje, płukanie zatok, różnego rodzaju drenaże ma na celu jak

najbardziej wydłużyć Emilki życie.

Profilaktyka Emilki jest strasznie droga, większość nie jest refundowane przez NFZ

oraz wymaga ciągłej opieki jednego z rodziców, dlatego mając świadomość, że choroba

będzie postępować zwracamy się o pomoc.

  Przekaż 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904KRS 0000037904
W rubryce "Informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy 1%" podaj:

21898 Sejnowska Emilia21898 Sejnowska Emilia
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę".

Szanowni Darczyńcy
Możecie przez cały rok wspomagać leczenie Emilki wpłacając kwoty na konto:

Fundacja Dzieciom Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"Zdążyć z Pomocą""

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawaul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

15 1060 0076 0000 3310 0018 261515 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA Tytułem: 21898 SEJNOWSKA EMILIA 

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Darowizną przekazaną na Emilkę można pomniejszyć podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu

Skarbowego. Rozliczając PIT należy odliczyć kwotę darowizny od ogólnej wartości dochodu: 

osoby fizyczne i spółki osobowe do 6%, osoby prawne do 10%.

Więcej inf.: dzieciom.pl/podopieczni/21898; www.oddychaj.pl; www.mukowiscydoza.pl 

Stypendia sportowe Wójta 
Gminy

W 2015 roku stypendia sportowe otrzymało 22 zawod-
ników z gminy Stare Babice. Są wśród nich przedstawiciele 
popularnych dyscyplin, takich jak piłka nożna czy pływanie. 
Stypendystami zostali także sportowcy uprawiający mniej 
znane dyscypliny, jak rugby, boks tajski czy carrom. Z  listą 
osób wyróżnionych stypendiami można zapoznać się m.in. 
na stronie GOSiR-u Stare Babice. Stypendystom gratulujemy!

Na prośbę Czytelników podajemy kontakt do dzielnico-
wych pracujących w naszej gminie: rejon 1 – mł. asp. Mo-
nika SIONKOWSKA, tel. 600-997-653; rejon 2 – asp. Rafał 
Bralski, tel. 600-997-623. Niektóre ulice z naszej gminy ob-
sługują także dzielnicowi z Izabelina: mł. asp. Marcin Górski 
– tel. 600-997-655, st. post. Agata Stasiaczek – tel. 600-997-
672. Szczegółowych informacji o rejonach i ulicach obsługi-
wanych przez dzielnicowych można zasięgnąć w Komendzie 
Powiatowej Policji – ul. Warszawska 276, Stare Babice, tel. 
(22) 752-80-00. Można je także znaleźć na stronie kppbabice.
policja.waw.pl, w zakładce Komenda/Rewiry Dzielnicowych.

informacje
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w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami

Opis i położenie Borzęcin Duży
działka gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Warszawskiej

Powierzchnia działki w m2 65 m2

Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej

WA1P/00050933/1

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

626/14

Przeznaczenie nieruchomości, 
sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 
2011 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi celu 
publicznego (U1).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. 

Cena nieruchomości z zł 16 000,00 zł netto

Obciążenia nieruchomości Należy ustanowić na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. 
służebność dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na rzecz PGNiG służebności 
dostępu do sieci gazowej.

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż pojazdu renault Master Mr`06

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że w  terminie 
od dnia 26 lutego do dnia 18 marca 2015 roku w sie-
dzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 – 
budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferen-
cyjna), w godzinach: poniedziałek 9.30-17.00, wtorek-pią-
tek 8.30-16.00 odbędzie się wyłożenie projektu operatu 
opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licyta-
cję) na sprzedaż pojazdu marki: RENAULT model: MASTER 
MR`06 3,9 t, wersja 2.5 dCi 150 (145 kM), rok prod. 2008, 
którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data 
pierwszej rejestracji: 17.12.2008 r., przebieg: 116 696 km, kolor: 
szary metaliczny, pojemność silnika: 2464 cm3 .

Przeznaczenie: autobus do przewozu 15 osób, przystoso-
wany do przewozu 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwa-
lidzkich. Liczba miejsc: 15 lub 10 + 3 wózki inwalidzkie.

Cena wywoławcza samochodu wynosi – 54 120 zł brut-
to. Postąpienie w licytacji wynosi 550 zł.

Przetarg odbędzie się w  dniu 10.03.2015 r. o  godz. 
10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice, sala im. Stanisława Zająca, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 2706 zł, na ra-
chunek bankowy Gminy Stare Babice, konto: WBS Oddział Stare 
Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 lub w  punkcie 
kasowym Banku zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Starych 
Babicach, z dopiskiem „Wadium – sprzedaż autobusu marki 
Renault Master MR 06” w terminie do dnia 09.03.2015 r. 

Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto 
Gminy Stare Babice.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał, zalicza się 
na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu 
stanowi cenę zakupu.

Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnie-
nia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W  takim 
przypadku wadium wpłacone przez uczestników podlega nie-
zwłocznemu zwrotowi.

Samochód można oglądać w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 
36 na terenie GPK EKO-BABICE Sp. z  o.o., po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym z Marcinem Klimkiem – Kierownikiem 
Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 22 722-95-35.

Regulamin przetargu (licytacji) jest dostępny na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie interneto-
wej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl. 

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-
95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1). 

Stare Babice, dnia 13.02.2015 r.

wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych na obsza-
rze gminy Stare Babice oraz miasta i gminy Ożarów Mazo-
wiecki. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione 
w  projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w  podanym 
terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z da-
nymi ewidencyjnymi ujawnionymi w  projekcie i  zgłoszenia 
uwag do tych danych.
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wÓjt GMiny stare BaBice
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ

położonej w miejscowości Borzęcin Duży

Działka nr ew. 626/8 o pow. 0,1904 ha, położona na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (MW)
Cena wywoławcza – 570 000,00 PLN netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).
Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 

wadium najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy: WBS 
W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku 
wygrania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia 
umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg. 

Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu no-
tarialnego ponosi nabywca.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać 
ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka 
Senterkiewicz) i pod nr tel.: (22) 730-80-26.

RPP.6721.9.2015 Stare Babice, 9 lutego 2015 r. 

oBwieszczenie/oGłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 
Babice – w rejonie ulicy Mizikowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/316/13 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Stare Babice, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – w rejonie 

ulicy Mizikowskiego, określonego granicami ww. uchwały wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 
do 31 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. 
Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. 
w  siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice o godzinie 16.00 w sali nr 24 im. Stanisława Zająca.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w dokumencie, może wnieść uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Stare Babice. Uwagi należy składać na piśmie w rozumieniu  
art. 18 ust. 3 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 
2015 r.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

RPP.6721.8.2015 Stare Babice, 9 lutego 2015 r. 

oBwieszczenie/oGłoszenie
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare 
Babice – południowa strona ul. Koczarskiej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r.  
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/338/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babi-
ce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwo-
ści zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – po-
łudniowa strona ul. Koczarskiej, określonego granicami ww. uchwały 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 
do 31 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Ry-
nek 32, 05-082 Stare Babice, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o go-
dzinie 16.00 w sali nr 24 im. Stanisława Zająca.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w do-
kumencie, może wnieść uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sta-
re Babice. Uwagi należy składać na piśmie w rozumieniu art 18. ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek



05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

SKŁAD OPAŁU „minex”

TeL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARe BABiCe, UL. OGRODniCZA 2

Transport do 10 km 
GRATiS

  PODPAŁKA eKOLOGiCZnA 
DO węGLA – KOminKów  
i GRiLLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOminKOwe
 BRYKieT TROCinOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGieL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO

REKLAMA

Szkoła jazdy STACH
Jazdy doszkalające – dla uczniów i studentów zniżki

Ceny promocyjne 

informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450

www.stach.waw.pl

Kursy prawa jazdy kategorii B

tel. 22 101 04 57
www.kampinos.com.pl
Izabelin, Sierakowska 6

Sprzedajemy w Babicach!

szczęśliwej drogi już czas…
Drodzy Czytelnicy „Gazety Babickiej”! Wszystko w  życiu 
ma swój początek i kres. Przez blisko 14 lat prowadziłem 
dla Państwa „Gazetę Babicką”. Dziś moja misja dobiegła 
końca. Dziękuję wszystkim osobom, które przez lata słu-
żyły mi pomocą i udzielały ciekawych informacji. Dzięku-
ję również za życzliwość pracownikom Urzędu Gminy. Być 
może będziemy spotykać się w innych okolicznościach, za-
wsze jednak połączy nas przywiązanie do Ziemi Babickiej, 
jej bogatej historii i przyjaźń zrodzona przez lata wspólne-
go działania. Życzę Państwu wszystkiego dobrego!

Marcin Łada
Redaktor naczelny „Gazety Babickiej”

PRZYŁĄCZA 

WODNO-KANALIZACYJNE

Firma Ovotzer, ul. Pohulanki 63 w  Starych Babicach, za-
trudni trzech kierowców z kategorią B (jazda samochodem 
dostawczym do 3,5 tony lub powyżej). Tel. (22) 666-81-01, 
602-214-681.

Zatrudnię od zaraz pracowników na stoisko mięsne w De-
likatesach ELITA (w supermarkecie TESCO w Mościskach). 
Od kandydatów oczekuję: uczciwości, pracowitości, dyspozycyj-
ności, zorganizowania i uśmiechu. Mile widziane doświadczenie. 
Oferuję: umowę o  pracę na pełen etat, wysokie wynagrodzenie 
plus system premiowy, nieodpłatne szkolenie i możliwość podno-
szenia kwalifikacji. Aplikacje można składać na adres: zienkie-
wicz.marcin@gmail.com, tel. kontaktowy 504-125-481.

Radny Borzęcina Dużego Remigiusz Fijołek informuje  
o pełnieniu dyżuru w każdy ostatni piątek miesiąca w OSP 
Borzęcin Duży o godz. 18-19.


