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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się telefonicznie do naszej 
Redakcji w dniach 3-14 września 2018 roku

 dowolną tablicę posesyj-
ną w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 



A MOŻE BY TAK I U NAS TAKIE COŚ?
Kiedy wyjeżdżam poza granice naszej małej ojczyzny, czyli poza te-

ren gminy Stare Babice, zawsze patrzę na to, co swoim mieszkańcom 
mają do zaoferowania inni włodarze lub wręcz odwrotnie, co zostało 
u nich zepsute.

I tak jedną z rzeczy, na którą zwróciłem uwagę w tym roku była m. 
in. kurtyna wodna,

Moja propozycja dot. zakupu tego rodzaju 
urządzeń na facebookowym forum zdobyła wiele pochlebnych opinii, 

nie 
minął tydzień, a właśnie takie urządzenie stanęło w Starych Babicach 

GPK Eko-
Babice sp. z o.o. 

Kolejnym pomysłem na przyszłość, 

innowacyjne wyposażenie, czyli przenośna 
(mobilna) i zadaszona scena. 

Nie trzeba też za każ-
dym razem płacić za wynajem lub prosić lokalnych przewoźników 
o podstawienie naczepy od tira.

Na koniec tegoż artykułu chciałbym Czytelnikom pokazać, że nie 
wszystkie pomysły z Polski są do otworzenia u nas. I tak w jednej 
z miejscowości na terenie woj. małopolskiego odnalazłem "schodowy 
chodnik".

 
Rodzinny spacer z dzieckiem w wózku odpada, więc….

Michał Starnowski



CZY WIESZ, ŻE?
BABICKIE PARAFIE NALEŻĄ DO...
- DEKANATU LASECKIEGO

Archidiecezja Warszawska liczy 25 dekanatów (11 w Warszawie 
i 14 poza Warszawą), 210 parafii oraz 283 kościoły i większe kaplice.

Wśród dekanatów podwarszawskich wyróżnić należy nasz "Deka-
nat lasecki".

Dekanat lasecki, to dekanat archidiecezji warszawskiej wchodzącej 
w skład metropolii warszawskiej. Patronem dekanatu jest bł. ks. Józef 
Jankowski SAC

Zmarł 16 października 1941 roku w Auschwitz, gdzie został przywiezio-
ny tym samym transportem, co o. Maksymilian Maria Kolbe.

W skład dekanatu wchodzi 9 parafii, tj. Babice
Blizne Borzęcin Duży 

Izabelin
Laski Warszawskie  Lip-

ków Ołtarzew Oża-
rów Mazowiecki Zaborów

Obecnie Dziekanem dekanatu jest Ksiądz kanonik Grzegorz Jan-
kowski Wicedziekanem ks. Zdzisław Słomka SAC

Ojcem duchownym ks. kan. Marian Rowicki a Dekanal-
nym duszpasterzem dzieci i młodzieży Ksiądz Łukasz Duda

ks. prałat dr Grze
gorz Kozicki 

zebrał: Michał Starnowski

mapa Archidiecezji Warszawskiej - http://archwwa.pl



Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących 
usług turystycznych, hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodni-
ków turystycznych. Zmiany są bardzo pro - konsumenckie i sprawia-
ją, że udając się na urlop z biurem podróży  poczujemy się bezpiecz
nie. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1.

2.
3. 

4. 

5.

a.

b. 

c.

Organizator ma obowiązek poinformować uczestnika o zmianie ce-
ny i wskazać uzasadnienie oraz sposób jej wyliczenia. 

6.

7.

Jak możemy dowiedzieć się z informacji 

8. 

9.

10.

O ile powyższe zmiany zdecydowanie poprawiają sytuację uczestni-
ków wycieczek

 Przepisy rozrzu-
cone są w różnych ustawach, 

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

PRAWNIK RADZI...
WAŻNE ZMIANY
W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH



Miło jest mi Państwa poinformować, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku 
zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy Razem.

W poprzednich wyborach samorządowych w Gminie Stare Babice 
mandat radnego uzyskało pięciu naszych kandydatów: Lucyna Skrzecz
kowska i Michał Starnowski  Karolina Bielińska

 Ewa Kawczyńska Dariusz Sobczak
Był to bardzo dobry wybór.

Jednocześnie w wyborach w 2014 roku w walce o fotel Wójta Gmi-
ny Stare Babice moja kandydatura otarła się o zwycięstwo uzyskując 
prawie 50% głosów Wyborców.

Działajmy Razem

W wyniku tych przygotowań również w najbliższych wyborach re-
prezentować nas będą wartościowi kandydaci na radnych do Rady 
Gminy, na których warto będzie oddać swój głos. KWW Działajmy 
Razem przedstawi także kandydata na Wójta Gminy

Więcej szczegółów podamy na początku września,

Tomasz Szuba

KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW
"DZIAŁAJMY RAZEM"



Premier wyznaczył datę wyborów samorządowych  na 21 paździer-
nika 2018. Zachęcam, żeby nie zbagatelizować tej daty, bo wybór doko-
nany tego dnia przesądzi o naszej lokalnej przyszłości na kolejne 5 lat. 
Zdecydujmy o swojej przyszłości i dokonajmy najlepszego wyboru.

Z dniem zarządzenia wyborów samorządowych oficjalnie rozpoczy-
na się kampania wyborcza. 

Szczególnie osoby, 
które obecnie zajmują stanowiska w urzędach 

W tym sezonie nie brakuje nam wiejskich zebrań, gminnych im-
prez, potańcówek, koncertów,

 Ple
biscyt na najbardziej fotografowaną twarz w gminie wygrywa obecnie 
Zastępca Wójta Pan Marcin Zając, 

 Pan Marcin Zając najchęt-
niej fotografuje się na tle nowej szkoły w Zielonkach Parceli

obecna władza gminy nosiła się z zamiarem 
przekazania tegoż budynku

w ręce prywatne. 

dwukadencyjność wójtów,

długoletnie rządzenie psuje ludzi.
 stają się wyniośli 

 Długoletnia wła-
dza sprzyja też tworzeniu się niejasnych układów, obsadzaniu urzę
dów swoimi ludźmi, a nawet może doprowadzić do korupcji. 

 Ale wyborcy mogą to prawo wprowadzić już 
w tym roku: po prostu wystarczy wybrać nowe władze.

W naszej gminie też od wielu lat rządzą ci sami ludzie. Wójt Pan 
Krzysztof Turek, Zastępca Wójta Pan Marcin Zając i Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Henryk Kuncewicz,

 Jako Prze
wodnicząca Rady Rodziców dowiedziałam się jak działa lokalny samo-
rząd w praktyce: jak niewiele może zdziałać poszczególny radny, 
a jak dużo zależy od wójta gminy i jego bliskich współpracowników.

Tak, mają się czym chwalić, ale czy na pewno nie można 
było zrobić tego lepiej? Czy nie za dużo płacimy za śmieci, za wodę, za 
ścieki? Czy jest jakaś gmina wiejska, w której mieszkańcy płacą więcej?

 Warto 
rozejrzeć się wśród kandydatów, których niedługo poznamy i wybrać 
kogoś spoza kręgu "ludzi nie do ruszenia".

Tej jesieni w Polsce wybierzemy 
 Nie licząc jeszcze radnych 

do powiatów  którzy też odgrywają ważną ro-
lę w naszej rzeczywistości, ponieważ decydują o komunikacji, stanie 
ważnych dróg dojazdowych

Ponadto decydują o funkcjo-
nowaniu

To, kogo wybierzemy do powiatu, czy województwa też nie jest bez 
znaczenia. 

 bo w powiecie i w województwie zupełne odcinanie się od "dużej 
polityki" jest fikcją.

Nie przegapmy ważnych dla naszej lokalnej społeczności dat: 
- do 06.10.2018

- do 16.10.2018

- a 21.10.2018 w godzinach 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie. 
Marzena Pawłowicz

źródło: www.samorzad.pap.pl ; fot. http://www.koszalin7.pl

WEŹMY UDZIAŁ W WYBORACH 
I ZDECYDUJMY
O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI



No i wszystko jest już prawie jasne. Wójt przekazał Sołtysom wyso-
kość środków finansowych przypadających na Sołectwo w ramach fun-
duszu soleckiego na 2019 rok. Sołtysi otrzymali również wzory doku
mentów i inne obowiązujące i niezbędne informacje do przeprowadze-
nia skutecznej procedury przygotowania wniosków o wykorzystanie 
FS. Materiały i wzory są również dostępne na stronie internetowej gmi-
ny. Nie ma więc potrzeby publikowania tych dokumentów w innym 
miejscu, bo są przecież ogólnie dostępne.

Łączna suma przeznaczona w budżecie gminy na Fundusz Sołecki 
sięgnęła prawie miliona złotych. Najwięcej, ponad 57 tysięcy złotych otrzy
mały sołectwa:

Najmniej Lubiczów, 

Dla przykładu Stare Babice powinny otrzymać najwięcej, pra
wie 143 tysiące złotych, 

 Ale tak stanowi ustawa o funduszu sołeckim.

Dla przypomnienia przedstawiam katalog zadań możliwych do reali-
zacji ze środków funduszu sołeckiego. Tym razem korzystam z materia-
łów dostępnych na stronie gminnej (dziękuję autorowi) i w ślad za gmi
ną podaję przykładowe zadania do realizacji:

• prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi oraz stanu 
ochrony środowiska, a w szczególności:

• kultura i sport masowy ( nie wyczynowy - kwalifikowany, np. dzia-
łalność klubu sportowego, w którym do realizacji danej konkurencji 
potrzebna jest licencja jakiegoś związku, nie może być finansowany ze 
środków sołeckich - taka działalność nie ma cech powszechności dostę-
pu) w tym na:

• z funduszu sołeckiego będzie można realizować również inne zada-
nia, np.:

• z funduszu sołeckiego będzie można zrealizować również inne za-
dania, np.:

• z funduszu sołeckiego będzie można realizować również inne szko-
lenia, mieszczące się w kompetencjach gminy i jednostek pomocni-
czych określone w ustawie o samorządzie gminnym (np. realizować za
dania zmierzające do zmniejszenia patologii społecznych takich jak al-
koholizm).

Przykładowe zadania, które nie mogą być finansowane z funduszu 
sołeckiego:

Przypomnę, że zgodnie z przepisami wniosek o realizację przedsię-
wzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Może się zdarzyć, 
że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała sprawdzenia możliwo-
ści wykonania 

Wójt 
dokonując obligatoryjnie sprawdzenia uwarunkowań prawnych odrzu-
ci zgłoszony wniosek i środki przepadną.

 W skład Ko-
misji pod przewodnictwem zastępcy Wójta wchodzą kierownicy gmin
nych referatów.

do wniosku trzeba dołączyć listę obecności na zebraniu wiej-
skim, protokół z zebrania i podjętą uchwałę,

Życzę wszystkim wspaniałych pomysłów, dobrze przygotowanych 
i uzasadnionych wniosków i 100% wykorzystania środków przezna-
czonych na fundusz sołecki w gminie.

Krzysztof Kaliszewski z Klaudyna

FUNDUSZ SOŁECKI - CZĘŚĆ III
ROZDZIAŁ ŚRODKÓW, ZGŁOSZENIA I ZEBRANIA SOŁECKIE



Wakacyjna, bezpłatna gimnastyka na Polanie Lipków dla Seniorów 
i ich rodzin dobiegła końca. Zajęcia zorganizowała Fundacja Aktywni 
Dłużej wspólnie z firmą ORPEA Polska (ogólnopolską siecią domów 
opieki i klinik rehabilitacyjnych - wcześniej MEDI-system). Jednak wszy
stko co dobre…wcale się nie kończy, bo od września Seniorzy z Gminy 
Stare Babice i całego Powiatu Warszawskiego Zachodniego wracają 
do cotygodniowych, bezpłatnych treningów z Fundacją Aktywni Dłu-
żej. Przy odrobinie czasu i chęci można będzie ćwiczyć nawet dwa ra-
zy w tygodniu.

Na Polanie było fajnie...

- To były bardzo fajne zajęcia, zwłaszcza, że odbywały się na świeżym 
powietrzu. Ćwiczyliśmy bez względu na to czy padał deszcz czy świeciło 
słońce - 
Bardzo mi się to podobało i jestem zachwycona. Ćwiczenia były dobrane 
do możliwości i ograniczeń uczestników, na pewno nie były zbyt ciężkie. 
Możliwość uczestniczenia w zajęciach na świeżym powietrzu była strza-
łem w dziesiątkę. Brałam w nich udział do samego końca projektu

- Od niedawna ćwiczę 
jogę, która jest dla mnie wielka inspiracją. W soboty na Polanie w Lip ko-
wie, starałam się ćwiczyć regularnie. Jakie korzyści? Te zajęcia relaksowa-
ły mnie i byłam po nich spokojniejsza. Zmęczenie szybko mijało. Czu łam 
się lekka i wyciszona. Bardzo chętnie biegłam na te warsztaty 

- To był dla nas bardzo inspirujący projekt, który będziemy chcieli 
kontynuować w kolejnych latach. Widzimy, że te warsztaty autentycznie 
pomagały wielu osobom, co było bardzo ważnym doświadczeniem

Małgorzata Baranowska, Prezes Fundacji Aktywni Dłużej
 Jednocześnie wszystkich chętnych, któ

rym podoba się nasza metoda, zapraszam na warsztaty do Klubu Miesz-
kańca i Szkoły Podstawowej w Borzęcinie (Seniorzy) lub do naszej Szko-
ły Jogi Halasana w Latchorzewie, gdzie w kameralnej atmosferze można 
wzmocnić ciało i poprawić elastyczność mięśni i stawów

Ćwiczenia według metody Fundacji Aktywni Dłużej 

Bazują na pozycjach 
jogi,

Ćwiczenia pozytywnie oddziaływają 
na kręgosłup
Ważną rolę w pozycjach odgrywa oddech,

Wszystko co dobre … dopiero nastąpi...

Po wakacyjnej przerwie Seniorzy Gminy Stare Babice
będą mogli skorzystać z bez

płatnych zajęć relaksacyjnych i ruchowych prowadzonych przez Fun-
dację Aktywni Dłużej. w Klubie Miesz-
kańca w Starych Babicach i w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Du
żym.

Spotkania mają 
miejsce dzięki partnerstwu z gminą Stare Babice oraz specjalnej dota-
cji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

OD WRZEŚNIA ZNOWU RUSZA...

Zapraszamy Seniorów na bezpłatne zajęcia

"Gimnastyka przy muzyce"
w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach

- środy godz. 11.30

"Zdrowy kręgosłup i relaksacja"
w Szkole Podstawowej w Borzęcinie

- czwartki godz. 15.30

BEZPŁATNA GIMNASTYKA I RELAKSACJA DLA SENIORÓW





LIPCOWY ODPUST
I JUBILEUSZ KAPŁANÓW

We wtorek 24 lipca 2018 roku obchodziliśmy wspomnienie św. Kin-
gi, która jest patronką Parafii w Babicach. W tym dniu o godz. 18.00 
została odprawiona Msza św. na cmentarzu parafialnym.

Liturgii przewodniczył 
nasz parafianin Ks. Kazimierz Więsyk SAC

ks. Marianem ks. Stanisławem  przeżywali 
w naszej Wspólnocie swój piękny Jubileusz 40-lecia Sakramentu ka-
płaństwa.

Ks. Kazimierzowi i Jego współbraciom w kapłaństwie gratulujemu. 

Michał Starnowski



UFF I PO WAKACJACH…
Wakacje i święta mają to do siebie, że mija-

ją za szybko. Większość się smuci, choć są i ta-
cy, którzy cieszą się na powrót do zwykłego 
rytmu dnia i nocy wyznaczonego przez szkołę 
i pracę.

Czy ktoś nie lubi wakacji?

No i teraz jest nam żal, że się koń-
czą… 

Portfele

Skóra

Czas

Psy, koty i inne futrzaki

Walizki

Łóżko

tekst i foto: Karina Grygielska



Szanowni Państwo. 

W czerwcu 2018 roku ukazało się OBWIESZCZENIE Wójta Gmi-
ny Stare Babice z dnia 8 czerwca 2018 o przystąpieniu do sporządze-
nia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 
Stare Babice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. projektu studium. 

 W obszarze tym znajduje się działka nr 180 o po-
wierzchni 20 ha 04a 38m2, położona w centrum Parku Leśnego Bemo-
wo między Rezerwatami Przyrody Łosiowe Błota w obrębie Janów. 
Działka ta stanowi własność prywatną. 

 działka nr 181 stanowiąca dro-
gę dojazdową do działki nr 180.

Biorąc pod uwagę składane kilkakrotnie wnioski o wyrażenie zgo-
dy na zabudowę tej działki poprzez zmianę obowiązującego dotych-
czas Studium można przypuszczać, że i tym razem takie wnioski mogą 
być złożone przy sporządzeniu nowego "Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Gminy Stare Babice".

Pomimo składania wniosków dotyczących działki nr 180 położonej 
w obrębie Janów w lipcu ubiegłego roku

 należy ponownie składać wnioski i uwagi w zwią
zku z przystąpieniem do sporządzenia "Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Gminy Stare Babice". 

wnioski i uwagi na-
leży składać ponownie.

Dlatego też zwracamy się do Mieszkańców gminy Stare Babice, 
a w szczególności do Mieszkańców: Latchorzewa, Kwirynowa, Janowa, 
Klaudyna i Starych Babic: "NIE DAJMY SIĘ UŚPIĆ" i składajmy:

1. Wnioski dot. "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Gminy Stare Babice", wyrażające opinie na temat działki nr 180 
w obrębie Janów:

2. Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko ww. projektu Studium:

Wnioski te zgodnie z OBWIESZCZENIEM Wójta Gminy Stare Ba
bice można składać do 30 września 2018 r.

Wniosek powinien zawierać:

Od Państwa opinii będzie zależeć, czy teren w środku Parku Leśne-
go Bemowo będzie zabudowany, czy też zgodnie z pierwotnym planem 
zagospodarowania przestrzennego będzie przeznaczony pod zalesienie 
i w przyszłości będzie włączony do Parku Leśnego Bemowo.

Jako radni apelujemy o jak najszerszy udział w składaniu wniosków 
i uwag.

Z wyrazami szacunku:

1. Karolina Bielińska - radna z Klaudyna
2. Lucyna Skrzeczkowska - radna ze Starych Babic

3. Justyna Szczepanik - radna z Mariewa, Budy,
Stanisławowa, Zalesia i Wierzbina.

4. Jerzy Piętocha - radny z Latchorzewa
5. Dariusz Sobczak - radny z Janowa i Kwirynowa

6. Michał Starnowski - radny ze Starych Babic
7. Sławomir Sumka - radny z Wojcieszyna

NIE DAJMY SIĘ UŚPIĆ...
LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE,
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO MIESZKAŃCÓW LATCHORZEWA, 
KWIRYNOWA, JANOWA, KLAUDYNA I STARYCH BABIC





Nasz gminny Klub Mam rozpocznie wkrótce kolejny sezon. O to, dla-
czego warto wstąpić do Klubu prowadzonego w ramach Fundacji Nasze 
Szczęścia, zapytaliśmy dotychczasowe klubowiczki.

Iza: 

Maria: 

Kinga:

Karina: 

Martyna:

Ania:

Na pytanie, co Klub powinien jeszcze zaoferować w najbliższym sezo-
nie,

Mamy potrzebują też zwykłych 
spotkań

 Lubiane też są konwersacje po angielsku i warsztaty motywa-
cyjne,

Coś dla ojców

Z pewnością przyda się 
też coś dla par Co do kursów 

pierwszy cykl warsztatów prowadzonych przez Olę Zakrzew-
ską spotkał się ze wspaniałym przyjęciem! 

Zapraszamy serdecznie do śledze-
nia strony internetowej www.naszeszczescia.pl oraz profilu Fundacji na 
FB - www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia. Przyjdźcie też koniecz-
nie do Klubu Mieszkańca przy ul. Polnej 40

tekst: Karina Grygielska; zdjęcie: Fundacja Nasze Szczęścia

WARTO WSTĄPIĆ DO KLUBU MAM





TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Coraz więcej dzieci potrzebuje dzisiaj wsparcia w nauce umiejętności 

społecznych. Nie chodzi już tylko o dzieci z Autyzmem czy Aspergerem. 
W dzisiejszym świecie duża ilość młodzieży i dzieci spotyka się z odrzuce-
niem, krytyka, złością. Mają trudność w nawiązywaniu kontaktów z rówie-
śnikami, komunikacją czy inicjowaniem zabawy w wieku przedszkolnym. 
Wiele z nich przeżywa frustracje bo nie wie jak poradzić sobie w trud-
nych sytuacjach. Trening Umiejętności Społecznych może być odpowie-
dzią na te potrzeby.

O treningu TUS opowiada psycholog Monika Merczyńska, prowadzą-
ca w Starych Babicach gabinet psychoterapii Udane Wychowanie.

Co to jest TUS?

Kto może skorzystać z treningu?

Jakie umiejętności można ćwiczyć na zajęciach?

Jaka jest liczebność grupy i częstotliwość sesji?

Rola rodziców?

Gdzie mogę zapisać dziecko na TUS??

Spotkania będą odbywały się w Gabinecie Psychoterapii Udane Wy-
chowanie w Bliznem Łaszczyńskiego przy ul. Gościnnej 11. Prowadzone bę-
dą przez certyfikowanego trenera TUS Monikę Merczyńską. Zapisy pod 
numerem telefonu 513 331 900 lub mailowo m.merczynska@gmail.com

Zapraszam również do kontaktu przedszkola,

rozmawiała: Redakcja



EARLY STAGE to intensywna podróż językowa dla dzieci i młodzie-
ży.

To najlepsza droga do biegłej znajomości języka angielskie-
go.

amy 25 lat. Nasza szkoła powstała w 1993 roku w Warszawie i by-
ła jedną z pierwszych w Polsce. Obecnie uczy się u nas ponad 25 500 
uczniów w przeszło 400 szkołach w całej Polsce. 

Rozpoczynamy właśnie piąty rok naszej działalności w Starych Ba-
bicach. 

Siedziba szkoły mieści się w samym centrum Starych Babic przy ul. 
Piłsudskiego 16a, zaledwie 600 metrów od Szkoły Podstawowej przy ul. 
Polnej 40. 

System przyprowadzania uczniów ze świetlicy w Szkole Podstawo-
wej i odprowadzania po skończonych zajęciach, spełnia oczekiwania pra-
cujących rodziców. Early Stage

Nauka języka obcego

W roku 
szkolnym 2018/2019 zapraszamy do babickiej filii EARLY STAGE 
przedszkolaki (4-5 lat), a także dzieci i młodzież w wieku szkolnym (6-
15 lat). 

EARLY STAGE
Adaptacja w szkole 

- staw jej czoła i Jak dzieci uczą się języka?

Zapraszamy na edukacyjną podróż z EARLY STAGE!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE DLA:

PRZEDSZKOLAKÓW (4-5 LAT)
5 września, godzina 16.15-17.00, Izabelin, ul. Poniatowskiego 1

6 września, godzina 16.15-17.00, Stare Babice, ul. Piłsudskiego 16a

UCZNIÓW ZERÓWEK I KLAS PIERWSZYCH (6-7 LAT)
5 września, godzina 17.15-18.15, Izabelin, ul. Poniatowskiego 1

6 września, godzina 17.15-18.15, Stare Babice, ul. Piłsudskiego 16a

Na zajęcia pokazowe obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe.



CZY KOMPOSTOWNIA NA RADIOWIE
ZOSTANIE ZAMKNIĘTA ???

Przed wakacjami pojawiła się długo oczekiwana decyzja Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 7 czerw
ca 2018 roku o zamknięciu Instalacji Mechaniczno-Biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych - popularnie zwanej kompostownią 
MPO przy Kampinoskiej na Radiowie (między innymi słynnych po-
nad 30 śmierdzących pryzm).

Poniżej istotny fragment tej decyzji: "Na podstawie art. 364 i 366 ust. 1 
i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ….."): 

1) wstrzymuję działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa w zakre-
sie użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-
padów komunalnych, eksploatowanej na terenie Zakładu Unieszkodli
wiania Odpadów „Kampinoska" przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, 

2) określam termin wstrzymania działalności, w zakresie o którym mo-
wa w pkt 1), z uwzględnieniem potrzeby bezpiecznego dla środowiska za-
kończenia działalności, na 10 września 2018 r., 

3) nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Dla formalności tylko podkreślę, że jest to w znaczącej części zasługa 
Stowarzyszenia "Czyste Radiowo". 

Jako pierwszy

"należy uznać za możliwy negatywny wpływ instalacji przetwarzania 
odpadów Zakładu "Kampinoska" na stan zdrowia okolicznych mieszkań-
ców…. samo występowanie długotrwałej i znacznej uciążliwości zapachowej 
jest wystarczającym powodem do podjęcia radykalnie skutecznych rozwią-
zań." 

Wyniki kolejnych kontroli i dodatkowe opinie specjalistów i eksper-
tów

"...niespełnianie przez część mechaniczną instalacji podstawo-
wych wymogów wynikających z najlepszej dostępnej techniki; … w instala-
cji nie zastosowano nowoczesnych i efektywnych pod względem środowi
skowym urządzeń segregujących odpady; … proces technologiczny prowa-
dzony w części mechanicznej nie jest zgodny z określoną w przepisach pra-
wa hierarchią sposobów postępowania z odpadami; … zastosowana 
technologia nie zapewnia efektywnego wydzielania z masy odpadów zmie-
szanych poszczególnych frakcji surowców wtórnych, przeznaczonych do re-
cyklingu i przygotowania do ponownego użycia." 

Jak istotne były te niedociągnięcia 
"…stwierdzono m.in. uszkodzenia (pęknięcia i nieszczel-

ności) płyt betonowych na terenie instalacji do mechaniczno-biolo
gicznego przetwarzania odpadów komunalnych; …trwał wywóz pryzmy 
kompostowej na składowisko odpadów (bez przesiewania); ….prowadze-
nie przetwarzania odpadów niezgodnie z warunkami decyzji zezwalającej 
na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, poprzez nierozdziela-
nie odpadów po wyjściu z biostabilizatora na dwie frakcje: > 65 mm i < 
65 mm; ….dominującym źródłem uciążliwości zapachowych jest emisja 
o charakterze niezorganizowanym, występująca w procesie biologicznego 
przetwarzania odpadów. W tym zakresie źródłami emisji, w tym odorów 
są procesy: transportu, formowania pryzmy, przetwarzania biologiczne-
go, rozformowania pryzmy i wywozu; ….stosowany system napowietrzania 
nie zapewnia równomiernego rozkładu powietrza w pryzmie i pozostawia 
obszary, które mogą podlegać spowolnionej reakcji rozkładu (sprzyjające-
mu powstawaniu gazów odorotwórczych). Emisji skumulowanej może 
sprzyjać jednoczesne załączanie urządzeń napowietrzających w wielu pry-
zmach w tym samym czasie; ….sprawność membran, którymi przykryte 
są pryzmy w trakcie procesu przetwarzania na poziomie 90 % oznacza 
tym samym, że 10% substancji zawartych w gazach odprowadzanych 
z pryzm jest uwalnianych do powietrza; ….kierowania do składowania 
na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odpadów 
niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku odpadów tego typu w zakresie dopuszczalnych granicznych 
wartości wymywania; ….złoże odpadów w bioreaktorach jest niejednorod-

ne, co może powodować powstawanie stref anaerobowych, gdzie proces 
kompostowania nie zachodzi. Wiąże się to z emisją specyficznych związków 
odorogennych (m.in. siarkowodór, amoniak, merkaptany). Wzru szenie zło-
ża odpadów poprzez ładowanie stabilizatu na pojazdy transportowe może 
powodować bezpośrednie odkrywanie tych stref, co intensyfikuje emisję 
odorów; ….MWIOŚ podtrzymuje stanowisko, że uciążliwości zapachowe 
generowane są przez 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku; ….pryzma 
po biostabilizacji jest wywożona. Odpady są ciepłe (parują), o wyczuwal-
nej uciążliwości zapachowej, konsystencja niektórych fragmentów jest 
mazista, o czarnym kolorze; ….wyniki badań potwierdziły, że zawartość 
rozpuszczonego węgla organicznego przekroczyła 19-krotnie dopuszczal-
ną graniczną wartość wymywania, określoną w rozporządzeniu; 
….świadczy to o przedwczesnym zakończeniu procesu przetwa rzania od-
padów w pryzmie ….powyższe wskazuje na pozostawanie w przet worzo-
nej masie odpadów, po zakończonym procesie, niezmineralizowanej 
materii organicznej; ….uzyskane wskaźniki świadczą o nieskuteczności 
prowadzonego procesu biologicznego przetwarzania odpadów; …w ma sie 
odpadów po zakończonym procesie stwierdzono obecność m.in. odpadów 
metalowych i tworzyw sztucznych, które nie podlegają biologicznemu roz-
kładowi; …zastosowana technologia nie spełnia efektywnego wydziela-
nia z masy odpadów zmieszanych poszczególnych frakcji surowców 
wtórnych, przeznaczonych do recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia; …niesporządzenie nowej podstawowej charakterystyki odpadów 
o kodzie 19 05 99 po wprowadzeniu zmiany polegającej na zaprzestaniu 
przerzucania odpadów poddawanych procesowi przetwarzania na placu 
biostabilizacji odpadów …".

Z opinii konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży wy-
nika, iż: "…niektóre substancje zapachowe (przede wszystkim te o właści-
wościach drażniących) mogą powodować dolegliwości chorobowe wśród 
osób narażonych na ich oddziaływanie. Dochodzi do stymulacji nerwu 
trójdzielnego, czego wynikiem jest podrażnienie błon śluzowych nosa (ka-
tar), gardła (ból lub drapanie w gardle), oczu (łzawienie) oraz inicjacja re-
akcji obronnych organizmu ze strony dróg oddechowych człowieka (kaszel, 
duszności, płytkie oddechy) …. wszystkie zagrożenia środowiskowe, o ile 
są znane, powinny być eliminowane z miejsc zamieszkiwanych przez ludzi."

Także jeden z biegłych wskazywał na: "…negatywne oddziaływanie 
uciążliwości zapachowych na samopoczucie mieszkańców, mogące pośred-
nio wpływać także na ich ogólny stan zdrowia, powodując występowanie 
dolegliwości takich jak rozdrażnienie, obniżenie nastroju, zburzenia kon-
centracji, zakłócenia snu, nudności, bóle głowy …".

Nawiasem mówiąc, jeśli w 2018 roku stwierdzono takie rażące nie-
dociągnięcia w funkcjonowaniu Instalacji MBP, czyli gdy MPO było 
pod presją kontroli różnych instytucji i monitoringu mieszkańców, to 
strach pomyśleć, co znajdowało się pośród kilkuset tysięcy ton prze-
tworzonych odpadów komunalnych wywiezionych w latach 2013-2016 
na Składowisko w Klaudynie (Góra Śmieci), w ramach autorskiego pomy
słu władz gminnych na formowanie stoku narciarskiego, w dużej czę-
ści przetworzonymi odpadami komunalnymi, tzw. stabilizatem (mate-
riałem z pryzm). Jako mieszkaniec Klaudyna wolał bym tego wiedzieć.

Czy to już koniec walki?

"…Pierwotnie mieliśmy zamknąć in-
stalację MBP z ostatnim dniem tego roku. Decyzja WIOŚ spowoduje przy
spieszenie tego procesu o ponad 3 miesiące. Spodziewaliśmy się, że ten 
moment nadejdzie. Na ewentualność zamknięcia instalacji MBP przygoto-
wywaliśmy się już od 1,5 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy i rozstrzy-
gnęliśmy przetargi. Zostały też podpisane umowy z firmami. Strumień 
odpadów  przekierowany zostanie do innych instalacji - mówi Prezes Za-
rządu MPO. Po wygaszeniu instalacji do mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych, obiekt w Radiowie będzie wykorzysty
wany przez spółkę na działalność związaną z gospodarką odpadami. MPO 
respektuje prawo, ale będzie się odwoływać. Spółka zapowiada, że skorzy-
sta z przysługującego jej prawa i odwoła się od decyzji WIOŚ, która na ra-
zie jest nieprawomocna ….". 

Pojawiły się jednak pierwsze oznaki świadczące o zamykaniu insta-
lacji 

...ciąg dalszy na stronie 21



dokończenie ze strony 20.

Jeszcze nie zamknięto instalacji, a już można zauważyć, że zaczyna-
ją  zabierać głos przedstawiciele władz samorządowych przypisując so-
bie zasługi związane z doprowadzeniem do zamknięcia kompostowni

"Walka o likwidację kompostowni była naszym prioryte-
tem, bardzo się cieszymy, że w końcu wspólnymi siłami udało się" mówi 
skromnie z-ca wójta Pan Marcin Zając

"Gmina musi chronić interes mieszkańców, kompostownia powo-
dowała, że  byli oni narażeni na negatywne działania sąsiedztwa. Podej
mowaliśmy wszelkie możliwe działania, aby rozwiązać ten problem".

Początkowo sądziłem, ze wywiad był nieautoryzowany

Postanowiłem więc skorzystać z posiadanych dokumentów i krót-
ko przedstawić zaangażowanie gminy w walkę z instalacjami MPO na 
Radiowie.

 bardzo skromne

W okresie przedwyborczym 2014 roku poza powszechnymi oświad-
czeniami decydentów z gminy, 

"Mamy też już 
pewne rezultaty walki z radykalną likwidacją odorów z kompostowni, 
szczególnie te prowadzone z innymi samorządami. Mianowicie MPO zade-
klarowało przeniesienie swojej kompostowni do Zielonki … najpóźniej 
w ciągu 5 lat."

Pomijam fakt, że na deklaracji MPO, nie pierwszej zresztą w tema-
cie Radiowa, się skończyło.

1. 

Wójt 
w odpowiedzi na prośbę Bielan odpisał: "…Muszę przyznać, ze jest to 
dla mnie sytuacja kłopotliwa i w żaden sposób nie potrafię jej właściwie 
zinterpretować. Dlatego uprzejmie proszę o wyjaśnienie, na jakiej podsta-
wie organy jednostki pomocniczej jednego samorządu przekazują swoje 
uchwały do realizacji sąsiedniemu samorządowi. Pomijając aspekt praw-
ny, zdarzenie to nosi znamiona postępowania dyrektywnego jednostki nie 
posiadającej osobowości prawnej, w stosunku do jednostki samorządu te-
rytorialnego, którego niezależność jest zapewniona w konstytucji pań-
stwa…" 

2. 

Należy jednak zdecydowanie uwypuklić pozostałe działania gminy 
w walce z Kompostownią. 

"jedynym inicjato-
rem w sprawie ukształtowania składowiska pod teren sportowo-rekreacyj-
ny była gmina Stare Babice…" 

Do-
kumenty, a nie puste słowa i obietnice.

Kończąc poza podziękowaniem dla "Czystego Radiowa" w moim 
przekonaniu należą się słowa uznania dla nielicznej grupki mieszkań-
ców gminy, głównie Klaudyna  
która aktywnie włączała się w akcje sprzeciwu i protesty organizowa-
ne od 2013 roku przez "CzR". 

Wspomnę tylko o jednej osobie, Radnej Klau
dyna Pani Karolinie Bielińskiej, która przez całą kadencję w Radzie 
aktywnie angażowała się w działania przeciw funkcjonowaniu instala-
cji MPO na Radiowie, w tym w zamknięcie składowiska i wsparcie 
Stowarzyszenia w walce z kompostownią.

Krzysztof Kaliszewski z Klaudyna










