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W numerze

Drodzy Czytelnicy! Takiej gali poli-
tyków jeszcze u nas nie było. Oczywiście 
miłośnicy historii powiedzą, że to niepraw-
da. W Babicach był już kiedyś Prezydent, 
najwyżsi przedstawiciele duchowieństwa 
i korpus dyplomatyczny. Ale to wydarzyło 
się w 1923 r. na otwarciu Radiostacji Babi-
ce. Teraz natomiast, 26 kwietnia 2009 r., 
odbędzie się uroczyste przekazanie samo-
chodu strażackiego dla OSP Stare Babice. 
W jego zakupie samorządowi naszej gmi-
ny dopomógł Marszałek Województwa 
Mazowieckiego i Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zaplanowane na 26 kwiet-
nia rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 

11.30, później na Rynku nastąpi uroczy-
sta zbiórka, podczas której samochód 
zostanie poświęcony i przekazany stra-
żakom. Wśród zaproszonych gości mają 
być obecni m.in. Wicepremier Walde-
mar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP, Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego - Adam Struzik, Posłowie 
RP, Władze PSP i OSP różnego szczeb-
la, Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego oraz wielu burmistrzów i 
wójtów z naszych najbliższych okolic. 
Oby tylko pogoda dopisała. Jeśli wszy-
scy przyjadą, będzie to kolejny histo-
ryczny dzień w dziejach naszej gminy.

W tym roku Szkoła Podstawowa 
w Starych Babicach organizuje Festyn 
Ekologiczny p.t. „Z energią chrońmy kli-
mat”. W programie przewidziano: war-
sztaty plastyczne, stoisko edukacyjne, 
pokaz multimedialny prowadzony przez 
naukowców Uniwersytetu Warszaw-
skiego, pokazy masażu i naświetlania 
lampą Bioptron (do światłoterapii). Po-

nadto, jak co roku, pojawią się stoiska 
ze zdrową żywnością, ziołami i miodem. 
W zamian za makulaturę będzie można 
otrzymać roślinkę. Zaplanowano także 
wiele zabaw i konkursów oraz spotkanie 
ze Strażą Pożarną.

Serdecznie zapraszamy! 19 kwietnia 
2009 r. w godz. 14.00 – 18.00.

Zapraszamy na Dzień Ziemi

Wicepremier, Marszałek i Posłowie 
w Babicach – to będzie spotkanie!

Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy 
Zmartwychwstania PańskiegoZmartwychwstania Pańskiego

oraz zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła oraz zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych

życzy Wszystkim Mieszkańcom życzy Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Stare BabiceGminy Stare Babice

Wójt Krzysztof TurekWójt Krzysztof Turek

Dobiega końca okres rozliczeniowy. 
Apelujemy po raz ostatni w br. do 
Mieszkańców Gminy Stare Babice, któ-
rzy są zameldowani poza jej terenem, 
o złożenie do Urzędu Skarbowego for-
mularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozy-
cji B5) miejsca zamieszkania w naszej 
gminie. Dzięki temu, zamiast zasilać 
budżety sąsiednich samorządów, przy-
czynimy się do rozwoju babickiej ziemi. 

Wpłacone przez nas pieniądze zostaną 
wykorzystane na rozbudowę dróg, 
obiektów użyteczności publicznej, stwo-
rzenie nowych linii komunikacyjnych itp. 
Warto zatroszczyć się o dobro miejsca, 
w którym na co dzień żyjemy. Według 
naszych danych, w babickiej gminie 
mieszka co najmniej 2 tys. osób zamel-
dowanych w War szawie.

Twój podatek dla gminy
inwestujmy tam, gdzie mieszkamy
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– Jak powstało Borzęcińskie Sto-
warzyszenie Kulturalno-Sportowe?

– Od kilku lat Tadeusz Wiśniewski or-
ganizuje wakacyjne rajdy rowerowe dla 
młodzieży z Borzęcina i okolic. Wyjaz-
dy te są dobrym sposobem na spędzanie 
wolnego czasu i okazją do odwiedzenia 
ciekawych miejsc. Co roku grono miłoś-
ników rowerowych wycieczek powięk-
szało się i podczas jednej z nich powstał 
pomysł założenia stowarzyszenia. Orga-
nizacja została zarejestrowana 4 czerwca 
2007 roku, ale nieoficjalnie zaczęła dzia-
łać już 3 lata wcześniej. Jesteśmy zgra-
ną grupą ludzi, która chce wnieść w ży-
cie naszej społeczności więcej możliwo-
ści twórczego działania.

Stowarzyszenie liczy dwudziestu 
członków, z czego dziesięciu udziela się 
czynnie w jego pracy. Są to osoby, które 
z pełnym zaangażowaniem poświęcają 
swój czas i własne pieniądze, aby orga-
nizacja mogła działać. Na początku, za-
nim wpłynęły środki finansowe z gminy 
i można było wynająć profesjonalnego 
instruktora, zajęcia plastyczne prowadzi-
liśmy wszyscy po kolei. Każdy przynosił 
ze sobą pełną głowę pomysłów i zebra-
ne ze wszystkich możliwych zakątków 
materiały do zajęć: kartki, ścinki mate-
riałów, ozdoby. Przygotowywaliśmy tak-
że ciasta własnej roboty i smakołyki, któ-
rymi częstowaliśmy dzieci. Teraz, dzięki 
funduszom gminy mamy większe moż-

liwości działania, ale trzeba przyznać, że 
początki naszej pracy w stowarzyszeniu 
wspominamy bardzo miło.

– Jakie cele stawialiście sobie za-
kładając stowarzyszenie?

– Stowarzyszenie powstało po to, 
aby poza zajęciami szkolnymi dzieci 
i młodzież mogły w kreatywny sposób 
spędzać wolny czas. Bardzo mało jest ta-
kich miejsc w naszych okolicach, gdzie 
można w większym gronie spotkać się 
i porozmawiać przy dobrej kawie. Istnia-
ła potrzeba stworzenia miejsca, w któ-
rym dzieci mogłyby rozwijać swoje umie-
jętności i wspólnie się bawić. Chcieliśmy 
stworzyć alternatywę do siedzenia przed 
komputerem czy oglądania telewizji. Jak 
się również okazało, dla wielu dzieci, dla 
których zabrakło miejsc w przedszkolu, 
zajęcia prowadzone przez nasze stowa-
rzyszenie stały się doskonałą okazją do 
spotkań z rówieśnikami i uczestnicze-
nia w różnych zajęciach. Większość na-
szych spotkań odbywa się w soboty. Jest 
to dzień wolny od pracy i szkoły, który 
można przeznaczyć właśnie na rozrywkę 
i kształtowanie wielu umiejętności. 

– Co stowarzyszenie oferuje mie-
szkańcom gminy?

– W ramach działalności stowarzysze-
nia prowadzimy zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, a także udzielamy się w różnego 

rodzaju imprezach gminnych i świątecz-
nych. Od roku regularnie działa grupa mu-
zyczno-plastyczno-teatralna, prowadzo-
na przez Jolantę Krasnodębską. Na zaję-
cia uczęszcza około dwadzieściorga dzie-
ci. Są one oparte na profesjonalnym pro-
gramie, według którego młodzi uczestni-
cy mają rozwijać swe zdolności manualne 
i ruchowe; np. najpierw rysują, po czym 
robiona jest przerwa na zabawę z płach-
tą lub piłkami, a później znów powraca-
ją do rysowania. Prowadzona jest także 
grupa plastyczna. Dzieci w niej uczest-
niczące mają możliwość tworzenia sztu-
ki przy pomocy różnych technik plastycz-
nych: wydzieranek, naklejanek, rysunku, 
lepienia z gliny i wielu innych rozwiązań, 
dzięki którym ćwiczą sprawność rąk. Bar-
dzo chętnie młodzież przychodzi również 
na karate, które formalnie prowadzi Da-
niel Kucharski, ale tak naprawdę zawsze 
towarzyszy mu żona lub tata i dzięki temu 
mamy troje profesjonalnych instrukto-
rów. Zajęcia te są bardzo ciekawe, a pro-
wadzący zawsze stają na wysokości zada-
nia. Bardzo często zdarza się, że przed za-
wodami prowadzą dodatkowe ćwiczenia 
indywidualne i to zawsze z rewelacyjny-
mi efektami. Od kwietnia 2008 r. Mariusz 
Kowszun rozpoczął także zajęcia fotogra-
ficzne „Świat w obiektywie”, na których 
można nauczyć się różnych technik foto-
grafii, a także tzw. obróbki zdjęć w pro-
gramie komputerowym.

Borzęcińskie 
Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe

Przedstawiamy kolejną organizację użyteczności publicznej, która działa 
na terenie naszej gminy. Tym razem rozmawiamy z członkami Borzęcińskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego: jego przewodniczącym – Tadeuszem 
Wiśniewskim, oraz współzałożycielami: Małgorzatą Kozaryną, Joanną i Mariu-
szem Kowszunami, Dianą i Dariuszem Dawidami.

2 kwietnia, w czwartą rocznicę śmierci 
Jana Pawła II wierni w całym chrześcijań-
skim świecie oddawali cześć Papieżowi 
Polakowi i modlili się za jego duszę. Jan 
Paweł II Wielki - tak właśnie określają go 
historycy Watykanu, a dla nas tak bliski, 
bezpośredni, jak ktoś z naszej rodziny.

W kolejną, czwartą już rocznicę Jego 
śmierci zebraliśmy się w babickim kościele. O 
godz. 18:00 odbyła się tam uroczysta Msza 
Św., po której wierni przeszli procesją do znaj-
dującego się przy rynku obelisku upamiętnia-
jącego Jana Pawła II.  dok. na str. 15

Już 4 lata patrzy na nas z Domu Ojca...
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– Gdzie można Was spotkać poza 
zajęciami? 

– Tradycją naszego stowarzyszenia 
jest organizowanie spotkania opłatko-
wego. Poza tym staramy się angażo-
wać we wszystkie uroczystości w cią-
gu całego roku, które odbywają się 
na terenie gminy, np. Dzień Dziecka, 
Dzień Rodziny. Robimy dekoracje, or-
ganizujemy poczęstunki, a także wy-
stawiamy prace plastyczne i fotogra-
ficzne uczestników naszego stowarzy-
szenia. W zeszłym roku byliśmy m.in. 
jednym z organizatorów Dnia Dziecka, 
podczas którego dużo ludzi zaintere-
sowało się naszą działalnością. Rozda-
liśmy wówczas dzieciom kilkaset por-
cji popcornu, zrobionego w specjalnie 
zakupionej do tego maszynie. Dostar-
czyliśmy również napoje, malowali-
śmy twarze dzieci specjalnymi farbka-
mi, a także zrobiliśmy wystawę smo-
ków lepionych z gliny. Dla zaintereso-
wanych prowadzimy kronikę, w której 
zawarta jest cała historia naszej dzia-
łalności.

– Czy współpracujecie z innymi 
organizacjami?

– Od początku istnienia naszej orga-
nizacji działamy wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Misji Afrykańskich i OSP w Bo-
rzęcinie. Od niedawna również, dzięki 
dyrektor Beacie Błaszczak, współpracu-
jemy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Borzęcinie. Wiele zawdzięczamy ks. 
proboszczowi Bogdanowi Wosławskie-
mu, który czuwa nad naszą organizacją, 
dzięki niemu bowiem mieszkańcy dowia-
dują się o wszystkich zajęciach i impre-
zach przez nas organizowanych.

– Jakie są najbliższe plany zwią-
zane ze stowarzyszeniem?

– Mamy zamiar wyłączyć ze stowa-
rzyszenia sekcję karate. Ostatnia zmiana 
ustawy o sporcie kwalifikowanym daje 
nam większe możliwości do pozyskiwa-
nia środków finansowych wówczas, gdy 
karatecy będą działali jako klub sportowy. 
Złożyliśmy już konieczne wnioski o jego 
rejestrację, mamy nazwę i wszelkie po-
trzebne kwalifikacje. Teraz czekamy na 

odpowiedź ze Starostwa w tej sprawie. 
Bardzo ważne jest dla nas także, aby dzia-
łalność stowarzyszenia bardziej rozpo-
wszechnić. Mało jest w okolicach miejsc, 
gdzie zarówno dzieci, jak i rodzice mogą 
się spotkać, wspólnie porozmawiać i roz-
wijać swoje umiejętności. Dużo osób, 
które spotykają nas przy okazji większych 
uroczystości, jest bardzo zdziwionych, że 
zajęcia są bezpłatne i dopiero wtedy de-
cydują się na nie przyjść. Dlatego, mimo 
iż stowarzyszenie nazywa się „borzęciń-
skie”, zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Chcemy wraz z Wami 
tworzyć społeczność aktywną i chętną do 
wspólnej zabawy.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
władzom babickiej gminy, która wspiera 
nasze działania, Dyrekcji Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego za udostępnianie sal 
do zajęć, OSP w Borzęcinie, której sie-
dziba jest dla nas zawsze otwarta oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do dzia-
łalności naszego stowarzyszenia.

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.bsks.prv.pl.

Od września 2007 roku w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Borzę-
cinie Dużym działa klub karate sho-
tokan prowadzony przez Daniela 
Kucharskiego. Zajęcia cieszą się du-
żym powodzeniem i nie ma w tym 
nic dziwnego – to doskonały sposób 
na spędzenie wolnego czasu. 

Jeszcze w tym roku zajęcia odbywają 
się w ramach działalności Borzęcińskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego, 

Od kwietnia 2008 roku w ramach 
działalności Borzęcińskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Sportowego 
prowadzone są zajęcia fotograficz-
ne „Świat w obiektywie”. 

– Staram się zainteresować fotografią 
uczestników zajęć. Przy obecnej pogoni 
cywilizacyjnej sztuka robienia zdjęć upad-
ła bardzo nisko. My staramy się przywró-
cić jej dawną świetność i pokazać, że na-
wet najdrobniejsze elementy świata, które 
na co dzień przeoczamy, są piękne i istot-
ne, trzeba je tylko dostrzec – mówi Ma-
riusz Kowszun prowadzący warsztaty.

Zajęcia to doskonały pomysł na spę-
dzenie wolnego czasu. Uczestnicy znaj-
dują tam nie tylko naukę techniki foto-
grafii. Wiele uwagi poświęca się samemu 
postrzeganiu fotografowanych obiek-
tów, patrzeniu na nie z różnych perspek-
tyw. – Przy okazji nauki fotografii pro-
wadzone są ciekawe rozmowy i dysku-
sje, każdy inaczej odbiera to, co fotogra-

fuje, i zarazem fotografuje tak, jak chce 
coś innym przekazać. Zajęcia odbywają 
się często w plenerze, ciekawych miej-
scach, jakich w naszej gminie mamy bar-
dzo dużo. – Za każdym razem dostrzega 
się nowe rośliny, zwierzęta i za każdym 
razem również inaczej się na nie patrzy 
– to jest właśnie fascynujące. Te zajęcia 
uczą patrzeć na świat z różnych perspek-
tyw i odsłaniać to, czego na co dzień nie 
jesteśmy w stanie dostrzec. Efekty pro-
wadzonych podczas spotkań rozmów 
widać w pracach młodych fotografów. – 
Na przykład osoby, które w tym roku były 
na obozie sportowym, zaczęły dostrze-
gać sportowców właśnie jako obiekty do 
fotografowania. Tego staramy się uczyć 
na zajęciach. 

– Obecnie na warsztaty uczęszcza 
około piętnastu osób, ale już teraz wie-
my, że będzie ich więcej, widać bowiem 
duże zainteresowanie naszymi praca-
mi na wystawach i przy okazji różnych 

świąt, gdzie zawsze się pokazujemy. Naj-
młodszy uczestnik jest w 4 klasie szkoły 
podstawowej, a najstarszy kończy właś-
nie średnią szkołę, co świadczy o tym, że 
każdy może się nauczyć fotografowania. 

Oprócz spotkań typowo technicznych 
i plenerowych z aparatem, prowadzone 
są także zajęcia przy komputerze. – Sto-
warzyszenie zakupiło specjalny program 
do tzw. obróbki zdjęć, w którym nasze 
dzieła możemy udoskonalać i zarazem 
iść z duchem czasu. Obecnie bowiem ta-
kie programy są w powszechnym uży-
ciu i coraz więcej osób z nich korzysta. 
Ostatnio wykonywaliśmy własne kartki 
świąteczne, które były właśnie połącze-
niem samej fotografii i pracy przy kom-
puterze. Dostać taką pocztówkę jest bar-
dzo miło, ponieważ wiadomo, że ktoś 
nie zakupił jej, ale poświęcił swój czas na 
samodzielne wykonanie. Zarówno kartki, 
jak i inne prace można obejrzeć na na-
szej stronie internetowej: www.swia-
twobiektywie1.pl. 

Serdecznie zapraszamy!

„Świat w obiektywie”

Karate dobre 
na wszystko
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XXVII Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się 26 lutego br. Na 
początku obrad Przewodniczący RG 
Henryk Kuncewicz i Wójt Krzysztof Turek 
omówili działania podejmowane w okre-
sie międzysesyjnym. W tym czasie Wójt 
uczestniczył m.in. w naradzie dotyczącej 
bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
warszawskim zachodnim. Zorganizował 
również spotkanie z reprezentantami 
wszystkich stron związanych z budo-
wą trasy S-8 „Warszawska” w Bliznem 
Łaszczyńskiego. Przeprowadził ponadto 
naradę z przedstawicielami OSP Babice 
na temat możliwości dalszego rozwoju 
straży pożarnej na naszym terenie.

W dalszej części sesji radni zadecydo-
wali m.in. o przystąpieniu gminy do rea-
lizacji projektów w ramach Poddziałania 
7.1.1. Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki”. Uchwała dotyczyła kontynuo-
wania programu pod nazwą „Moja przy-
szłość w moich rękach – upowszechnia-
nie aktywnej integracji społecznej w Gmi-
nie Stare Babice” z dofinansowaniem 
z funduszy strukturalnych oraz wkładem 
własnym w wysokości 10.613 zł.

Następnie radni zaaprobowali zmia-
nę nazwy jednostki budżetowej gminy: 
z Zespołu Obsługi Finansowej na Zespół 
Obsługi Finansowej Oświaty. Zatwierdzili 
także nowy statut tej jednostki.

Kolejne uchwały dotyczyły nabycia 
gruntów w miejscowościach: Zielonki 
Parcele (na cele publiczne), w Janowie 
i Kwirynowie (pod ulicę gen. Stanisła-
wa Maczka). Radni wyrazili także zgodę 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości w Wojcieszynie, która zo-
stanie przyłączona do sąsiedniej działki. 
Zadecydowali ponadto o nadaniu ulicy 
w Klaudynie imienia Czesława Niemena.

Ostatnia uchwała podjęta podczas 
XXVII Sesji dotyczyła zmian w gmin-
nym budżecie na 2009 rok. Zwiększono 
dochody o 18.952,00 zł (łączna kwota 
po zmianach wynosi 64.548.655,00 zł) 
i wydatki o 18.952,00 zł (łączna kwota 
po zmianach – 91.667.428,00 zł). Do-
konano również przesunięć w planie wy-
datków gminy oraz modyfikacji w zakre-
sie dochodów własnych GOPS.

Na zakończenie obrad znalazł się 
czas na interpelacje i zapytania radnych. 
Dotyczyły one m.in. modernizacji ulic Si-

korskiego i Okulickiego. Odnośnie ulicy 
Sikorskiego Wójt Krzysztof Turek poinfor-
mował, że remont rozpocznie się praw-
dopodobnie jeszcze w tym roku. Gmina 
wywiązała się ze swoich zobowiązań 
w tym zakresie, wykonując projekt tech-
niczny modernizacji. Prace zostały po-
dzielone na dwa odcinki: pierwszy od 
ronda przy ul. Warszawskiej do plano-
wanego ronda przy ul. Hubala-Dobrzań-
skiego, drugi – od planowanego ronda 
przy ul. Hubala-Dobrzańskiego do ronda 
przy ul. Ekologicznej. Realizację zadania 
może jednak opóźnić przebudowa linii 
telefonicznej, która jest częścią robót. 

Przy ulicy Sikorskiego w Kwirynowie 
planowane jest ponadto ustawienie wiat 
przystankowych. Środki na ich uzupełnie-
nie na terenie gminy zostały uwzględnio-
ne w gminnym budżecie na 2009 rok.

Co do ulicy Okulickiego – również 
zakłada się jej modernizację. Remont 
całego ciągu drogi wojewódzkiej po-
dzielony został na dwa etapy: pierwszy 
– od ul. Okulickiego do planowanego 
ronda przy ul. Hubala-Dobrzańskiego, 
drugi – od planowanego ronda przy ul. 
Hubala-Dobrzańskiego do ronda przy ul. 
Ekologicznej. 

W ostatniej części sesji poruszono 
również zagadnienie obchodów 50-lecia 
Kampinoskiego Parku Narodowego, któ-
re przypada w tym roku. W związku z tą 
rocznicą Związek Międzygminny KAM-
PINOS postanowił ufundować sztandar 
ze składek radnych, wójtów i burmi-
strzów, a także pracowników i miesz-
kańców gminy i powiatu. Sztandar ma 
zostać uroczyście wręczony przedstawi-
cielom KPN-u w maju podczas central-
nych uroczystości w Seceminie. Weźmie 
w nich udział m.in. Prymas Polski kard. 
Józef Glemp. Fundusze na ten cel zostały 
już zebrane wśród przedstawicieli Rady 
Gminy. 

Wszystkie osoby, które chciałyby 
wspomóc ufundowanie sztanda-
ru z okazji 50-lecia Kampinoskiego 
Parku Narodowego, mogą wpła-
cić składkę w wysokości 15 złotych 
w Urzędzie Gminy (u Pani Mirosławy 
Majchrzak – Biuro Rady Gminy, I pię-
tro, pok. nr 15, tel. 022-722-94-51).

(kg)

Z Sesji Rady Gminyjednak w przyszłym roku sekcja będzie 
działać jako samodzielny Uczniowski 
Klub Sportowy UKS RENSEI Borzęcin. 
Zmiana ta przyniesie karatekom wiele 
korzyści, gdyż dzięki wyższej dotacji, jaką 
może uzyskać klub, będą mieli lepsze 
warunki do rozwoju swoich sportowych 
umiejętności. Sama nazwa klubu „REN-
SEI” oznacza „dążący do doskonałości”.

Karate to nie tylko nauka technik 
sztuk walki. Jest to filozofia, którą każdy 
człowiek może wcielić do swojego życia. 
Sport ten daje poczucie pewności siebie, 
bezpieczeństwa, pomaga utrzymać ciało 
i umysł w najlepszej kondycji, ale również 
uczy pokory i rozwagi, której na co dzień 
czasami nam brakuje. Dlatego jest to 
świetna forma wykorzystania dziecięcej 
energii i pokazania młodym sportowcom, 
że siły nie należy używać w złych celach. 
Jak mówią bowiem słynni mistrzowie: 
„Karate nie jest sztuką agresji”.

- Dzięki treningowi karate kształtu-
jemy swoje charaktery. Każde ćwiczenie 
należy traktować niezwykle poważnie. 
Systematyczność, odpowiedzialność, 
szacunek, otwarcie na innych ludzi to ce-
chy, które powinniśmy przenosić z dojo 
do naszego codziennego życia – mówi 
sensei Daniel. Dojo to miejsce treningu, 
w którym każdego karatekę obowiązuje 
specjalna etykieta i bez względu na sto-
pień czy wiek, każdy musi się do niej do-
stosować. Normy te ustanowił niegdyś 
twórca karate shotokan – Gichin Funa-
koshi, a ponieważ każda z nich jest tak 
samo ważna, wszystkie określone są jako 
pierwsze. Brzmią one następująco:
Po pierwsze:  Kształtować charakter!
Po pierwsze:  Strzec drogi prawdy!
Po pierwsze:  Rozwijać siłę ducha!
Po pierwsze: Szanować zasady i etykietę!
Po pierwsze: Uczyć się samokontroli!

Daniel Kucharski trenuje karate już 
13 lat, posiada stopień mistrzowski 3 
DAN i - jak sam przyznaje - karate traktu-
je jak drugie życie. Pewnie dlatego swoją 
pasją zaraził żonę i tatę, którzy teraz ak-
tywnie uczestniczą w życiu klubu. Sensei 
Daniel ma na swoim koncie wiele osiąg-
nięć, z których najważniejsze to zdoby-
cie srebrnego medalu Mistrzostw Świata 
Karate Shotokan federacji IKF i FEDKA we 
Włoszech (2008) oraz medale Pucharu 
Polski. Trener dzieci jest również licen-
cjonowanym sędzią Polskiego Związku 
Karate federacji WKF. Dzięki treningom 
na wysokim poziomie nasi młodzi kara-
tecy osiągają sukcesy na arenie krajowej, 
a nawet międzynarodowej, zaś wraz 
z nimi kolejne tytuły! 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
klubu – www.klubkarate.net, a przede 
wszystkim do treningów karate, które 
mogą przynieść zarówno wiele radości, 
jak i wspomóc prawidłowy rozwój na-
szych dzieci!

Malwina Fabianowicz

Zapraszamy na spotkanie patriotyczne poświęcone 
Ofiarom Katynia i Golgocie Wschodu.

19 kwietnia o godz. 9:30 w Kościele w Starych Babicach odprawiona 
zostanie uroczysta Msza Św., a później spotkamy się w Domu 
Parafialnym „Arka” z Rodzinami Katyńskimi.
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Pod koniec lutego rozpoczęły się pra-
ce w terenie przy budowie sieci kanaliza-
cyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej, na wyso-
kości Lubiczowa i Bliznego Jasińskiego.

Wykonawcą robót jest, wyłoniona w prze-
targu, firma „WODROL” Pruszków S.A.

Prace będą prowadzone po obu stronach 
ulicy Warszawskiej.

Inwestycja przewiduje budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z przeciskami pod ul. War-
szawską. Oznacza to, że poprzecznie, pod 
powierzchnią ulicy Warszawskiej, zostanie 
położona kanalizacja, która umożliwi odpro-
wadzenie nieczystości z obu stron ulicy do 
oczyszczalni ścieków. 

Prace zostaną zakończone we wrześniu 
2009 r. 

Koszt tej inwestycji wynosi prawie milion 
złotych, a prace prowadzone są w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej gminy Stare Babice w otu-
linie Kampinoskiego Parku Narodowego”, 
który aplikuje o dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
może pokryć nawet 70% wszystkich wydat-
ków.

Co dalej z Funduszem Spójności? cz. III

Budowa instalacji kanalizacyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej, 
w Lubiczowie i Bliznem Jasińskiego (komora przeciskowa)

fot.: Jacek Ordakowski, 
Kierownik Działu Technicznego JRP

Budowa kanalizacji w Lubiczowie 
i Bliznem Jasińskiego rozpoczęta!

Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej na terenie wsi Klaudyn 
została opracowana kompleksowo. Po-
myślano w niej o udoskonaleniu działania 
istniejącej już sieci wodociągowej, zbu-
dowaniu nowych połączeń zasilających 
w wodę oraz skanalizowaniu całej wsi.

Wodociągi

Częścią planów usprawniających 
działanie sieci wodociągo-
wej w Klaudynie jest budowa 
wodociągu łączącego gminę 
Stare Babice z wodociągiem 
m. st. Warszawy w ul. Arku-
szowej.

Inwestycja ta pozwoli 
na dodatkowy zakup wody 
z Warszawy i zabezpieczy nas 
przed sezonowymi spadkami 
ciśnienia w sieci. 

13 marca 2009 r. ogłoszo-
ny został przetarg na tę budo-
wę. Otwarcie przetargu zapla-
nowano na 6 kwietnia 2009 r.

W planach jest jeszcze 
budowa sieci wodociągowej 
w ul. Krzyżanowskiego. Wy-

branym w przetargu wykonawcą projek-
tu jest WKM Projekt z Łodzi. 

Kanalizacja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Klaudyna została podzielona na 
4 etapy. Obejmie zasięgiem cały teren 
wsi Klaudyn, a do sieci zostaną podłą-
czone możliwie wszystkie gospodarstwa 
domowe. 

16 marca 2009 r. w siedzibie Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
EKO-BABICE Sp. z o.o. podpisano umo-
wę na wykonanie kanalizacji sanitarnej 
we wsi Klaudyn (etap I i II).

Podczas podpisania umowy obec-
ni byli: Paweł Turkot, Prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa EKO-BABICE Sp. z o.o.; 
Jarosław Jasiński, Kierownik JRP, Proku-
rent; Jacek Ordakowski, Kierownik Dzia-
łu Technicznego JRP; Maciej Dunajewski, 

Kierownik Działu Prawnego 
JRP oraz przedstawiciele wy-
konawcy, firmy ORPA Przed-
siębiorstwo Budowlano-Dro-
gowe Sp. J. z Wołomina: Pa-
weł Orłowski – Prezes i Paweł 
Baran – Kierownik Budowy.

Umowa opiewa na kwotę 
prawie 2 milionów zł brutto. 
Roboty w terenie mają roz-
począć się niebawem. Termin 
wykonania prac mija 16 marca 
2010 roku, czyli rok od podpi-
sania umowy. 

Starania o podłączenie 
dalszej części Klaudyna do ka-
nalizacji są w toku. Projekt bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na 

Klaudyn kompleksowo!

Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Klaudyn (etap I i II) fot. A.S.
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terenach etapu III jest już gotowy. 
Prace nad projektem skanalizowania 

etapu IV są w toku i zakończą się w paź-
dzierniku 2009 r.

Spotkanie z mieszkańcami

4 marca 2009 roku, w gościnnych 
progach Hotelu Stawisko w Klaudynie, 
z inicjatywy Stowarzyszenia Klaudyn 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Samorządu Starych Babic z mieszkań-
cami. 

Na zebraniu byli obecni: Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek, Zastępca 
Wójta Jolanta Stępniak, Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kuncewicz, radna 
Klaudyna – Paulina Ostrowska, przed-
stawiciele Urzędu Gminy Stare Babice, 
Sołtys wsi Klaudyn Barbara Pruszkowska, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Klaudyn 
oraz przedstawiciele Jednostki Realizują-
cej Projekt Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o.

Zebranie prowadziła Sołtys wraz z 
Wójtem. Rozmowy dotyczyły rozbudo-
wy infrastruktury Klaudyna, a przede 
wszystkim planowanej budowy kanaliza-
cji i wodociągu na tych terenach.

W rejonie Klaudyna inwestycje ko-
munalne przechodzą przez wiele działek 
prywatnych. Aby rozpocząć prace projek-
towe, potrzebne są zgody mieszkańców 
na udostępnienie terenów pod budowę. 
Do tej pory wielu właścicieli nie wyraziło 
jeszcze na to zgody. 

Szczególnie trudna sytuacja powstała 
w rejonie ulicy Krzyżanowskiego. Prawie 
połowa właścicieli gruntów wzdłuż tej 
ulicy nie podpisała jeszcze stosownych 
dokumentów. 

- Taki stan rzeczy grozi rezygnacją 
z budowy kanalizacji i wodociągu w tym 
rejonie - mówili mieszkańcy tej ulicy 
wzburzeni postawą sąsiadów.

Inwestycja jest prowadzona w ra-
mach projektu pn. 
„Uporządkowa-
nie gospodarki 
wodno-ściekowej 
gminy Stare Ba-
bice w otulinie 
Kampinoskiego 
Parku Narodowe-
go” i aplikuje do 
dofinansowania 
z Funduszy Unij-
nych. Aby otrzy-
mać dofinanso-
wanie, prowadzo-
ne prace muszą 
być wykonane 
z zachowaniem 
terminów wyzna-
czonych w przepi-
sach unijnych. Na 
zebranie wszyst-
kich potrzebnych 

podpisów zostało niewiele 
czasu.

Wójt Gminy Krzysztof 
Turek przedstawił sytuację 
i zachęcał mieszkańców 
do podpisywania zgód. 
Z poparciem tych próśb 
wystąpiła również Sołtys 
Klaudyna i Marcin Tro-
chimczuk, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Klaudyn 
działającego na terenie 
tej wsi.

Mieszkańcy dowia-
dywali się, że podpisanie 
zgody na przejście inwe-
stycji w drogach dojaz-
dowych właścicieli pry-
watnych nie powoduje 
konieczności wniesienia 
jakiejkolwiek opłaty, nie jest sprzedażą 
gruntu, a jedynie jego udostępnieniem 
pod budowę. Pozwala tylko na popro-
wadzenie podziemnej instalacji przez 
uzgodniony i wyznaczony w projekcie 
teren. Po zakończeniu robót i zasypaniu 
wykopów wykonawca jest zobowiązany 
do doprowadzenia terenu do stanu po-
przedniego, a grunt będzie można nor-
malnie użytkować. Poza tym uzbrojone 
tereny zyskują na wartości i osiągają ceny 
nieporównywalne z cenami za nierucho-
mości i działki bez dostępu do kanalizacji 
i wodociągu.

Na spotkaniu poruszono też niezwy-
kle drażliwy temat pozbywania się przez 
mieszkańców nieczystości sanitarnych 
do rowów melioracyjnych. Powstała nie-
dawno Straż Gminna zajmuje się tym 
uciążliwym dla sąsiadów problemem. 
Nakładane mandaty są dosyć wysokie, 
jednak mało skuteczne. Mieszkańcy po-
stulowali o to, by na powyższy problem 
zwrócić szczególną uwagę. Budowa sieci 
kanalizacyjnej na pewno z czasem ogra-
niczy ten problem.

Na zakończenie zebrania przedstawi-
ciele Jednostki Realizującej Projekt Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
EKO-BABICE Sp. z o.o. zaprezentowali 
mieszkańcom, w jaki sposób planowane 
jest podłączenie ich nieruchomości do 
kanalizacji. Wyjaśniali też, jak podpisać 
zgodę na przeprowadzenie inwestycji 
przez drogi właścicieli prywatnych oraz 
uzgodnić z projektantami bardziej do-
godną trasę przejścia instalacji.

Jak widać, inwestycje w Klaudynie 
postępują i mogą być realizowane bar-
dzo sprawnie. Najważniejszym czynni-
kiem mającym wpływ na termin realizacji 
zakładanych projektów jest współpraca 
z mieszkańcami przy podpisywaniu zgód 
na udostępnienie terenów prywatnych 
pod budowę, eksploatację lub moderni-
zację infrastruktury komunalnej. Prosimy 
mieszkańców o dalszą współpracę. 

A.S.

Wójt Gminy Stare Babice na spotkaniu z mieszkańcami wsi Klaudyn
(od lewej: Marcin Klimek, kierownik Referatu Komunalnego; 
Krzysztof Turek, Wójt Gminy Stare Babice, Henryk Kuncewicz, Prze-
wodniczący Rady Gminy; Jolanta Stępniak, Zastępca Wójta)

fot: A.S.

Marcin Trochimczuk, przedstawiciel Stowarzyszenia Klau-
dyn (pierwszy od lewej) zbierał podpisy 
od mieszkańców fot.: A.S.

Informujemy, że w najbliższym cza-
sie projektanci z firmy WKM Projekt 
będą odwiedzali posesje na terenie 
Klaudyna. Przedstawiciele tej firmy 
są upoważnieni do zbierania pi-
semnych zgód od właścicieli grun-
tów na przeprowadzenie instalacji 
sanitarnej przez ich tereny.

Aby podpisać odpowiednie doku-
menty, można też zgłaszać się oso-
biście do siedziby Gminnego Przed-
siębiorstwa Komunalnego EKO-BA-
BICE Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 
05-082 Stare Babice, tel./fax (0-22) 
752 92 53, 722 90 08, pokój nr 22, 
w godz. 8.00-16.00.

Prosimy mieszkańców o współpra-
cę z projektantami. 
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Czy numer alarmowy 112 
w końcu zacznie działać poprawnie? 
Jakie kary Straż Gminna zastosuje 
wobec tych, którzy wylewają ścieki? 
Kto zajmie się ściąganiem długów 
wobec Spółki Wodnej?

O tych sprawach m.in. rozma-
wiano podczas corocznego spotka-
nia sołtysów, które odbyło się przed 
miesiącem w Urzędzie Gminy Stare 
Babice. Przybyli na nie przedstawi-
ciele Urzędu Gminy, Policji, Straży 
Gminnej oraz wszyscy sołtysi z tere-
nu gminy Stare Babice. Jak można 
było zauważyć, potrzeba wspólnych 
dyskusji i konfrontacji poglądów jest 
bardzo duża i niewykluczone, że 
spotkania te będą musiały odbywać 
się częściej niż tylko raz do roku.

Pierwszym tematem, jaki poruszono 
na spotkaniu, były problemy związane 
z numerem alarmowym 112. Wszyscy, 
którzy do tej pory próbowali w sytua-
cjach zagrożenia dodzwonić się na ten 
numer, wiedzą, że nie działał on dobrze. 
Na przykład, gdy chcieliśmy zawiadomić 
o pożarze, telefon był odbierany przez 
policję, gdzie proszono nas o wykrę-
cenie 998. Znacznie wydłużało to czas 
reagowania na zagrożenie. Od 2009 r., 
w związku z unijnym nakazem, numer 
112 będzie już obowiązywał w całej Pol-
sce poprawnie: w jakiejkolwiek sytuacji 
zagrożenia osoba dzwoniąca pod 112 
będzie łączona z Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, gdzie od-
powiednio przygotowany dyspozytor 
przyjmie zgłoszenie i wyśle odpowiednią 
jednostkę na miejsce zdarzenia. Wpro-
wadzenie numeru alarmowego wymaga 
jednak jeszcze dopracowania – dlatego 
bardzo prosimy wszystkich sołtysów, 
aby sprawdzili, gdzie dodzwonią się, 
wykręcając numer 112 z terenu swoich 
sołectw. Są sytuacje, kiedy będąc w Bło-
niu łączymy się z Centrum w Pruszkowie. 
Dlatego też taka informacja od Państwa 
pozwoli nam udoskonalić cały system 
i sprawić, by jak najlepiej działał – mówił 
Grzegorz Sokołowski z Powiatowej Ko-
mendy Policji.

Przedstawiciele policji prosili również 
sołtysów, aby mówili o wszelkich proble-
mach dotyczących bezpieczeństwa, któ-
re zauważają na swoich terenach. Zgła-
szano więc takie informacje, jak łamanie 
przez kierowców zakazu wjazdu ciężkich 
pojazdów na ul. Południową, zagrożenia 
pojawiające się w okolicach przystanku 
szkolnego w Koczargach Nowych i coraz 
częściej zauważane picie alkoholu przez 
nieletnich w autobusach oraz związane 
z tym wulgarne zachowanie. 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały 
przez przedstawicieli policji zanotowane 
i w miejscach, o których była mowa, zo-
stanie zwiększona liczba patroli. Policjanci 
prosili również, aby wszyscy mieszkańcy 
zgłaszali takie incydenty, jak np. nieod-
powiednie zachowanie nieletnich, gdyż 

jest to o wiele skuteczniejsze niż monito-
rowanie przez oznakowany pojazd poli-
cyjny, który widać z daleka i zawsze jest 
możliwość ucieczki przed nim. Pytano 
także o to, jakie są plany na zmniejsze-
nie niebezpieczeństwa, które powodują 
wyskakujące na drogę zwierzęta z KPN. 
W tej kwestii, jak mówiły władze gminy 
i policja, istnieją już konkretne plany in-
westycyjne. Projekt przewiduje docelowo 
budowę bezkolizyjnych przejść dla dzi-
kich zwierząt i lepsze oznakowanie jezd-
ni. – Potrzebne jest także wykarczowanie 
krzaków znajdujących się na poboczu 
oraz likwidacja szkód w nawierzchni 
jezdni, ale należy powiedzieć, że najważ-
niejsze jest na tych terenach przestrzega-
nie ograniczenia prędkości, o czym wiele 
osób niestety zapomina – mówił Wójt 
Krzysztof Turek.

Kolejną część spotkania poprowadził 
Roman Balcerowiak. Podczas prezentacji 
opowiadał o różnych rodzajach zagrożeń 
i możliwości ich wystąpienia w naszej 
gminie. Zostały przedstawione również 
powinności, jakie obowiązują sołtysów 
w sytuacjach niebezpieczeństwa i rozpo-
rządzenia prawne, które je regulują. Jak 
wynika z przedstawionych informacji, 
nasza gmina jest bezpiecznym miejscem 
do zamieszkania. Największym niebez-
pieczeństwem dla niej jest zagrożenie 

pożarowe spowodowane kilkoma czyn-
nikami: przebiegającym przez środek na-
szych terenów rurociągiem do tłoczenia 
paliw, znajdującą się tu nawiększą w Eu-
ropie hurtownią ogni sztucznych, a tak-
że występowaniem dużych kompleksów 
leśnych Kampinoskiego Parku Narodo-
wego i Parku Leśnego Bemowo. Oczywi-
ście informacje te nie mają na celu wy-
wołania strachu wśród mieszkańców, ale 
warto pamiętać, że znajdujemy się na te-
renach ekologicznych, o które należy się 
troszczyć i bardziej zwracać uwagę na 
dogaszanie ognisk czy niedopałków. 

Na spotkanie w gminie przybył rów-
nież Komendant nowo powstałej Straży 
Gminnej, Tomasz Adamczyk, który okre-
ślił cele, jakie stawia sobie jego jednost-
ka oraz omówił jej wyposażenie. Straż 

Gminna jest u nas bardzo 
potrzebna. Okoliczne te-
reny charakteryzuje szybki 
rozwój, a co za tym idzie, 
wzrasta liczba wykroczeń 
porządkowych, na któ-
rych ściganie policja nie 
ma czasu. Za główny cel 
Straż Gminna stawia sobie 
na tę chwilę kontrolę po-
sesji: sprawdzanie umów 
na wywóz śmieci i zwią-
zanych z tym rachunków, 

upominanie o potrzebie powieszenia 
niebieskich tabliczek z numerami porząd-
kowymi domów, a także kontrolę zwie-
rząt domowych: czy są szczepione, czy 
na ogrodzeniu znajduje się odpowiednia 
o nich informacja, np. „zły pies”. Prze-
de wszystkim strażnicy zajmą się jednak 
największym problemem naszej gminy, 
czyli nielegalnym wylewaniem ścieków. 
– Chcemy ostrzec wszystkich, że w tej 
kwestii będziemy bezwzględni – mówił 
Tomasz Adamczyk – mamy nadzieję, że 
mieszkańcy zechcą z nami współpraco-
wać i działalność Straży Gminnej będzie 
miała jedynie charakter prewencyjny.

W ostatniej części spotkania głos 
zabrali kierownicy poszczególnych refe-
ratów w gminie, którzy udzielali odpo-
wiedzi na pytania sołtysów. Poruszono 
również problem zadłużeń mieszkańców 
wobec Spółki Wodnej. Ponieważ wiele 
osób nie zapłaciło za wykonaną przez 
firmę usługę, podjęto odpowiednie kro-
ki w tej sprawie. Na spotkaniu zostały 
wyczytane najbardziej zadłużone sołe-
ctwa i trzeba przyznać, że kwoty te nie 
są małe. Sołtysi zostali więc poproszeni 
o przekazanie mieszkańcom nakazu do-
konania wpłat. Wobec osób, które tego 
nie zrobią, zostaną wyciągnięte konse-
kwencje.

Malwina Fabianowicz

Spotkanie z sołtysami
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Koniec z jeżdżeniem po urzędach 
i wypełnianiem wielu dokumentów. 
Od 31 marca weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące rejestrowania 
działalności gospodarczej. Program 
„Jedno okienko” może okazać się 
dużym ułatwieniem dla przedsię-
biorców. Wystarczy wypełnić jeden 
dokument i można ruszać z własną 
firmą.

Do tej pory założenie firmy wiązało 
się z przebyciem dość uciążliwej procedu-
ry. Teraz, dzięki programowi rządowemu 
„Jedno okienko” sytuacja ta ma się zmie-
nić. Od 31 marca każda osoba fizyczna, 
która chce rozpocząć własną działalność 

gospodarczą, składa tylko jeden zinte-
growany wniosek o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej. Ułatwienie 
rejestracji działalności gospodarczej po-
lega na tym, że po złożeniu wniosku to 
Urząd Gminy przejmuje na siebie obo-
wiązki dalszego obiegu dokumentów. W 
ciągu 3 dni kopie dokumentów przesyła 
do GUS-u, ZUS-u i US. Program „Jedno 
okienko” działa już w babickiej gminie. 
Każdy, kto będzie chciał złożyć wnio-
sek, zostanie przyjęty w pokoju nr 20 
na pierwszym piętrze Urzędu Gminy 
Stare Babice. Interesanci przyjmowani są 
w godzinach pracy urzędu. Wzór wniosku 
określony w rozporządzeniu Rady Mini-

strów dostępny jest już w Centralnym Re-
pozytorium Wzorów Dokumentów i moż-
na go znaleźć na stronie internetowej: 
www.crd.gov.pl.

mf.

Jedno okienko – ułatwienia 
dla przedsiębiorców

20 lutego odbyła się V Konferen-
cja Warszawsko-Zachodniego Part-
nerstwa Lokalnego. Tym razem jej 
uczestnicy spotkali się w „Gościńcu 
Julinek” w Lesznie. Głównym tema-
tem, który na niej poruszano, było 
dopracowywanie wybranych wcześ-
niej projektów tak, aby jak najlepiej 
przygotować je do wprowadzenia 
na tereny gmin biorących udział 
w Programie Partnerstwa Lokalne-
go: Starych Babic, Leszna i Kampi-
nosu.

„W Puszczy Kampinoskiej – Puszcza!” 
– to tytuł projektu, który uzyskał najwię-
cej głosów na poprzedniej konferencji 
i jednocześnie ma największe szanse, 
aby realnie zaistnieć w trzech gminach. 
Projekt zakłada m.in. rozwój zaplecza 
turystyczno-noclegowego sąsiadującego 
z terenem Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, propagowanie sztuki ludowej, 
a przede wszystkim stworzenie sieci ście-
żek rowerowych i obiektów, które będą 
mogły obsługiwać rowery, tzn. wypoży-
czalni, punktów naprawczych i serwisów, 
a także miejsc do przechowywania sprzę-
tu. Ogólną ideą projektu jest stworze-
nie dogodnych warunków dla turystów 
z okolicznych terenów, a w szczególno-

ści z Warszawy, którzy 
mogliby w wolne dni 
odpocząć od zgieł-
ku wielkiego miasta 
właśnie na naszych 
terenach i tym samym 
zasilać finansowo in-
westycje gmin i ich 
mieszkańców.

Dokładne opraco-

wanie projektów wymaga wielu dyskusji 
i dlatego właśnie uczestnicy podzieleni 
zostali na grupy, które będą się spotykać 
we własnym gronie do czasu najbliż-
szej konferencji. Grupy wybiorą liderów 

poszczególnych pro-
jektów, ich partnerów, 
a także określą ramowy 
harmonogram prac. 
Podczas rozmów zo-
stanie ustalony również 
planowany koszt inwe-
stycji. Bardzo ważną 
kwestią będzie określe-
nie ryzyka realizacji da-
nego planu i zestawie-

nie tego z korzyściami, jakie może 
przynieść. Dzięki temu uczestnicy 
sprawdzą, czy dany projekt warto re-
alizować.   

Wśród najwyżej ocenianych pro-
jektów znalazły się także: „Dla Jasia 
i dla Jana” – budowa centrów re-
kreacyjno-sportowych, „Kasztanka” 
– popularyzacja historii i tradycji 
narodowej, „Pociąg do Szopena” 
– budowa transportu szynowego 

i popularyzacja dorobku kultury mazo-
wieckiej. Wszystkie pomysły są efektem 
pracy uczestników konferencji, którzy 
od pierwszego spotkania bardzo anga-
żują się w rozwój lokalny trzech gmin. 
Projektów pozazdrościły gminy Błonie 
i Ożarów Mazowiecki, które także mają 
zamiar przystąpić do programu Partner-
stwa Lokalnego.

V Konferencję Partnerstwa Lokalne-
go wzbogacono o występy artystyczne. 
Specjalnie dla przybyłych gości wycho-
wankowie OSW w Lesznie przygotowa-
li krótki spektakl satyryczny pt. „Ptasie 
Radio” Juliana Tuwima, który uczestnicy 
nagrodzili głośnymi brawami. mf.

V Konferencja Partnerstwa Lokalnego

Podczas konferencji dzieci z SOSW w Lesznie zorganizowały 
kiermasz świąteczny

Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz zapre-
zentował projekt Centrum Sportowego

Konferencję prowadziła Jadwiga Olszowska-Urban (PN)
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Całą zimę czekaliśmy niecierp-
liwie na pojawienie się wiosny. 
Wreszcie przyszła do nas 20 marca. 
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Borzęcinie Dużym witały 
ją niezwykle entuzjastycznie. Tego 
dnia zorganizowano w ZSP kilka cie-
kawych artystycznych imprez.

Najmłodsze dzieci obejrzały przed-
stawienie przygotowane przez uczniów 
klasy IIa pod kierunkiem Renaty Chruś-
cińskiej i Jolanty Krasnodębskiej. Pojawił 
się w nim Szron, który został przegna-
ny przez Odwilż. Przyleciały zwiastujące 
wiosnę bociany. Na scenie zarechotały 
zielone żabki-skrzeczki i razem ze świ-
stakiem utworzyły wiosenną kapelę. Ze 
snu zimowego obudzili się niedźwiedź 
i borsuk. Śpiewem przywołał wiosnę 
dźwięczny skowronek. Pojawiła się zatem 
niespodziewanie pięknie wystrojona... 

Po przedstawieniu najmłodsi widzo-
wie (przedszkolaki) udali się na dalszą 
zabawę. Każda grupa miała przygoto-
wane kolorowe czapeczki i Marzannę, 
symbolizującą Zimę. Głośnymi śpiewami 
dzieciaki oznajmiły koniec jej panowa-
nia. Barwny pochód ruszył przez szkołę. 
Dzieci wznosiły radosne okrzyki z okazji 
przyjścia Wiosny. Uczestnicy korowodu 
pomagali sobie gwizdkami, instrumen-
tami, grzechotkami i innymi akceso-
riami. Po powrocie do sal każda grupa 
zaprezentowała piosenkę o Wiośnie, a 

następnie dzieci zabrały się do rysowania 
portretu Pani Wiosny. 

Uczniowie klas I-III obejrzeli przed-
stawienie, po którym odbył się konkurs 
strojów. Na scenie pojawiło się wiele 
ukwieconych Wiosen. Były także damy, 
księżniczki i piłkarz. Każda klasa za po-
mocą różnorodnych technik plastycz-
nych wykonała wiosenny plakat. Dzieci 
wykazały się dużą inwencją twórczą. 

Uczniowie klas IV-VI obejrzeli przed-
stawienie przygotowane przez swoich 
kolegów z klas czwartych i piątych pod 
kierunkiem Janiny Świątek. Miało ono 
dwa interesujące przesłania: ekologiczne 
i filozoficzne. Marzanna trafiła do worka 
służącego, na co dzień, do sortowania 

odpadów. Tam również wrzucono „ludz-
kie słabości”: nieszczerość, kłamstwo, 
pychę, niesprawiedliwość. Wiosnę zwia-
stowały natomiast nasze dobre uczynki: 
życzliwość, przyjaźń, uczciwość, spra-
wiedliwość, dobroć i radość. Każdemu z 

nich odpowiadał inny kolor, wszystkie ra-
zem utworzyły tęczę, wskazując widzom 
drogę postępowania na kolejne dni. 

Następnym etapem wiosennych pre-
zentacji była gala piosenek. Każda klasa 
przygotowała jednolite stroje dla wyko-
nawców i zaśpiewała piosenkę. Usłyszeli-

Wiosna, ach to ty!Wiosna, ach to
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śmy m.in: ,,Tyle słońca w całym mieście”, 
,,Stokrotkę” i „Wiosnę”.

 Pierwsze miejsce w tej rywaliza-
cji zajęły dwie klasy: IVb i VIb. Obie nie 
tylko pięknie śpiewały i przebrały się, 
ale uczniowie również sami stworzyli 
akompaniament muzyczny. Przydały się 
umiejętności zdobyte podczas zajęć gry 
na instrumentach, które odbywają się w 
borzęcińskiej szkole. 

Ostatnim etapem wspólnego świę-
towania pierwszego dnia wiosny była 
prezentacja zainteresowań uczniów pod 
hasłem: ,,Jestem pozytywnie zakręcony”. 
Uczniowie pokazali swoim rówieśnikom 
to, co potrafią robić najlepiej. Zobaczyli-
śmy pięknie wykonane prace plastyczne, 
obrazy origami, kolekcje bransolet, sa-
mochodów. Nie zabrakło także popisów 
muzycznych: śpiewu i gry na keyboar-
dzie. Całości dopełniły recytacje poety-
ckie czy popisy karate. 

Pierwszy dzień wiosny w borzęciń-
skim ZSP upłynął w radosnej atmosferze. 
Nauczyciele wraz z uczniami potrafi-
li stworzyć całodzienny spektakl, który 
przyniósł wszystkim dużo radości. Daw-
ny „Dzień wagarowicza”, podczas któ-
rego dzieci i młodzież często mieli roz-

rabiackie pomysły, został zamieniony na 
dzień twórczości artystycznej. Entuzjazm 
młodzieży i jej pomysłowość przyniosły 
doskonały efekt.

Tego dnia po raz pierwszy w małej 
sali gimnastycznej borzęcińskiej szkoły 
wykorzystano nagłośnienie. Sprzęt został 
przekazany placówce przez firmę „Te-
sco”. Jest to wspólny sukces mieszkań-
ców gminy. Wiele osób wzięło bowiem 
udział w akcji ,,Tesco dla szkół”. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny zebrał ogrom-
ną liczbę punktów. Dzięki temu szkoła 
otrzymała nie tylko sprzęt nagłaśniający, 

ale również tablicę 
interaktywną, aparat 
cyfrowy, encyklopedię 
oraz 50 bloków do 
rysowania. Wartość 
przekazanych darów 
wyniosła 10 800 zł.

Dyrekcja, na-
uczyciele oraz 
uczniowie ZSP w 
Borzęcinie Dużym 
dziękują wszyst-
kim osobom, które 
wypełniły kupony, 
wskazując tę pla-
cówkę jako najod-
powiedniejszą do 
otrzymania nagród. 
Wszystkie uzyskane 
sprzęty przyczynią 

się do uatrakcyjnienia zajęć prowa-
dzonych w naszej szkole.

Agnieszka Matuszewska
fot. Marcin Łada

Wiosna, ach to ty!o ty! Czyli jak świętowano pierwszy Czyli jak świętowano pierwszy 
dzień wiosny w Borzęciniedzień wiosny w Borzęcinie
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Poszukujemy świadków wypad-
ków drogowych, do których doszło 30 
stycznia, 4 lutego i 31 marca br. w miej-
scowościach Wąsy Kolonia, Bronisze i 
Stare Babice. W wyniku tych zdarzeń 
zginęły trzy kobiety. Świadkowie wy-
padków oraz osoby mogące przyczy-
nić się do ustalenia ich okoliczności, 
a także inni użytkownicy drogi, którzy 
byli w pobliżu w tym czasie, proszeni 
są o kontakt z Komendą Policji w Sta-
rych Babicach.

30 stycznia br. około godz. 18:00 
w miejscowości Wąsy Kolonia oraz 4 lu-
tego br. około północy na ulicy Piastow-
skiej w Broniszach doszło do tragicznych 
w skutkach wypadków drogowych. 
W wyniku obrażeń, zginęły tam kierujące 
pojazdami dwie młode kobiety. 

Babiccy policjanci niejednokrotnie 

zwracali się z prośbą o ostrożną jazdę. 
Niestety pomimo tych apeli na naszych 
drogach nadal dochodzi do wypadków. 
Pamiętajmy, że kolejny wypadek to nie 
tylko cyfra, bo za każdą z nich kryje się 
ludzka tragedia, a przede wszystkim 
czyjeś życie przedwcześnie zakończone. 
Policja apeluje do wszystkich użytkowni-
ków dróg, pieszych, kierowców, rowe-
rzystów o rozwagę i zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na drogach. Dbajmy 
o to, aby nasza podróż nie zakończyła 
się tragedią.

We wtorek 31 marca br. około godz. 
9.30 w Starych Babicach na ulicy War-
szawskiej również doszło do wypadku 
drogowego. Przechodząca przez jezdnię 
kobieta została potrącona na przejściu 
dla pieszych przez samochód ciężarowy. 
Poszkodowaną przewieziono do szpita-

la, jednak w wyniku odniesionych obra-
żeń zmarła.

Świadkowie wypadków oraz oso-
by mogące przyczynić się do usta-
lenia okoliczności zdarzeń, a także 
inni użytkownicy ruchu drogowego 
jadący w tym czasie drogą, prosze-
ni są o kontakt z mł. asp. Agnieszką 
Dobrzyńską tel. (0-22) 604-32-37 lub 
całodobowo z Komendą Powiatową 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach tel. (0-22) 752-80-00.

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja, 
oficer prasowy Komendy Powiato-

wej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą 

w Starych Babicach

Zastrzelił łosia w... Klaudynie
„Kryminalni” ze Starych Babic za-

trzymali 47-letniego Adama T. Męż-
czyzna pod koniec stycznia zastrzelił 
na terenie otuliny Kampinoskiego 
Parku Narodowego łosia. W mieszka-
niu zatrzymanego policjanci zabez-
pieczyli dwie nielegalnie posiadane 
jednostki broni oraz amunicję. Gdy 
w ubiegłym roku Adam T. strzelił ze 
swojego sztucera do przejeżdżające-
go samochodu, policjanci zabezpie-
czyli broń i cofnęli mu pozwolenia 
na nią. Prokurator zastosował już 
wobec mężczyzny policyjny dozór.

Pod koniec stycznia policjanci z Ko-
mendy w Starych Babicach powiadomieni 
zostali o zastrzeleniu łosia. Do zdarzenia 
doszło na terenie otuliny Kampinoskie-
go Parku Narodowego w miejscowości 
Klaudyn. Policjanci rozpoczęli skrupulatne 
postępowanie. Zbierano dowody i prze-
słuchiwano świadków. Dzięki dużemu 

zaangażowaniu policjantki z wydziału 
dochodzeniowo-śledczego udało się wy-
typować sprawcę. W rozwiązanie sprawy 
zaangażowani byli również kryminalni, 
którzy 26 marca br. zatrzymali 47-letnie-
go Adama T.

W domu mężczy-
zny policjanci zabez-
pieczyli dwie sztuki 
nielegalnie posiada-
nej broni oraz amu-
nicję. Mężczyźnie 
zostało cofnięte po-
zwolenie na broń, 
gdy w ubiegłym roku 
ze swojego sztucera 
strzelił w przejeżdża-
jący samochód. Był 
wtedy nietrzeźwy. 
Na szczęście pocisk 
nikogo nie zranił. 
Wystrzelona kula 

przeszła kilka centymetrów od kierowcy 
pojazdu.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przy-
znał się do zastrzelenia łosia. Prokurator 
zastosował wobec niego dozór policyjny.

Policja poszukuje świadków 
Fot. Jolanta Stępniak

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sta-
re Babice do wzięcia udziału w Progra-
mie Ochrony Kasztanowców. Program 
polega na leczeniu drzew - kasztanow-
ców zaatakowanych przez szkodnika 
- szrotówka kasztanowcowiaczka. Lecze-
nie kasztanowców jest dla mieszkańców 
bezpłatne, a sfinansowane zostanie z 

środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chęt-
nych do leczenia swoich drzew prosimy 
o kontakt z Referatem Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy w Starych Babicach 
(tel. 0-22 722 90 06 lub e-mail:srodowi-
sko@babice-stare.waw.pl) do dnia 20 
kwietnia br. 

Program Ochrony Kasztanowców 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie ogłosił przetarg na 
przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskie-
go z ul. Hubala-Dobrzańskiego w Starych 

Babicach na rondo. W otwarciu ofert - 
dnia 7 kwietnia br. - będzie uczestniczył 
inspektor Urzędu Gminy Stare Babice. 
Szczegóły podamy po świętach.

Będzie nowe rondo!

Naczelnik Urzędu Skarbowego War-
szawa-Bielany zaprasza podatników na 
ogólnopolski „Dzień otwarty” w urzę-
dach skarbowych, który odbędzie się w 
dniu 25 kwietnia br. (sobota) w go-
dzinach 9.00 - 13.00.  Pracownicy 
US będą przyjmować i wydawać druki, 
udzielać informacji oraz przyjmować 
opłaty i zeznania podatkowe. Urząd 
Skarbowy Warszawa-Bielany znaj-
duje się przy ul. Skalbmierskiej 5.

„Dzień otwarty” 
w Urzędzie Skarbowym 
Warszawa-Bielany
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Porzucone worki ze śmieciami na 
ulicach i w przydrożnych rowach to 
niestety widok, do którego zdążyli-
śmy się już przyzwyczaić. Najczęściej 
ich właścicielom taki czyn uchodzi 
na sucho, przynajmniej tak było do 
tej pory. Od kiedy jednak w Starych 
Babicach działa Straż Gminna, sytu-
acja zaczyna ulegać zmianie. 

Skąd te śmieci?
Często sytuacje nielegalnego wyrzu-

cania śmieci wyglądają bardzo podob-
nie. Późnym wieczorem lub wczesnym 
rankiem, gdy na ulicy nikogo nie ma, 
przy drodze zatrzymuje się samochód, 
z którego ktoś wyrzuca worki, po czym 
szybko odjeżdża. Najczęściej są to oso-
by, których budżet domowy nie jest 
tak mały, aby uniemożliwiał podpisa-
nie umowy z firmą wywożącą odpady, 

a wręcz przeciwnie. Co zatem nimi kie-
ruje? Cwaniactwo, chęć przerzucenia 
kosztów sprzątania na innych, bezczel-
ność? Na to pytanie niestety nie znamy 
odpowiedzi, wiemy jednak, że niedługo 
ta sytuacja może się zmienić dzięki dzia-
łającej od niedawna w Starych Babicach 
Straży Gminnej. 

Koniec z podrzucaniem!
Codzienny patrol Straży Gminnej po 

naszym terenie: strażnicy Ilona Łuka-
sik i Leszek Grabowski zauważają przy 
drodze worki ze śmieciami. Wysiadają 
z wozu, zakładają rękawiczki i... już zna-
ją właściciela porzuconych nieczysto-
ści. Teraz wystarczy tylko zrobić zdjęcia 
i z tymi dowodami nałożyć mandat na 
delikwenta. – W śmieciach zawsze znaj-
dują się jakieś rachunki, billingi, czy inne 
dokumenty, po których jesteśmy w stanie 
zidentyfikować, kto je wyrzucił – mówią 
strażnicy. – Ludzie bardzo różnie reagują 
na tego rodzaju wezwania do zapłaty, 
jedni się nie przyznają, drudzy płacą wy-
sokie kary bez słowa sprzeciwu.

 Najczęściej śmieci wyrzucają prywat-
ne osoby, jednak ostatnio był przypadek, 
gdy strażnicy znaleźli wielkie kartono-
we pudło z odpadami na terenie para-
fii w Lipkowie. Po krótkim dochodzeniu 

okazało się, że należą one do dużej 
warszawskiej firmy. Jej pracownicy nie 
przypuszczali, że w naszej gminie od 
niedawna za takie wykroczenia można 
dostać wysoki mandat. Do kierownika 
firmy szybko wysłano wezwanie do za-
płaty, które niezależnie od okoliczności 
wyjaśniających musiał uiścić.

 
Dbajmy o porządek 

na działkach
Straż Gminna dba o estetykę okolicz-

nych terenów także w inny sposób. Wiele 
posesji jest niestety w opłakanym stanie. 
Śnieg zniknął i odsłonił góry śmieci. Dla-
tego wszędzie, gdzie podwórka wygląda-
ją jak śmietniska, strażnicy udają się, aby 
zrobić zdjęcie. Fotografie dołączają do 
zawiadomienia, które wysyłane jest do 
właściciela działki. Zawiera ono wezwa-
nie do uprzątnięcia posesji w określonym 
terminie. W przeciwnym razie właściciel 
działki zapłaci  mandat i pokryje koszta 
sprzątania. Dzięki takim zabiegom nasza 
gmina z dnia na dzień będzie wyglądać 
ładniej. Jeszcze wiele miejsc wymaga in-
terwencji, ale miejmy nadzieję, że dzięki 
pracy, którą wykonują strażnicy, niedługo 
odwykniemy od widoku przydomowych 
bałaganów i walających się śmieci.

Malwina Fabianowicz

Koniec pobłażania dla 
podrzucających śmieci!

Kiedy zawyje syrena strażacka, 
druhowie z OSP szybko biegną do 
akcji. Kilka dni temu dołączyłem do 
nich i wspólnie wyruszyliśmy poma-
gać potrzebującym. Okazało się, że 
tym razem ognia nie było. Straż wezwał 
jeden z mieszkańców ul. Izabelińskiej, 
którego posesja została zalana przez 
wodę. Roztapiający się śnieg doprowa-
dził do podniesienia się poziomu wód 
podskórnych. Spowodowały one zalanie 
kotłowni i niższych partii domu.

Strażacy przystąpili do wypompowy-
wania wody...

Okazało się, że w pobliżu posesji 
przebiega rów, ale nie jest on objęty dzia-
łaniami naszej Spółki Wodnej. Co można 
zrobić, aby znalazł się w jej ewidencji?- 
zapytał mnie właściciel posesji.

O odpowiedź poprosiłem Zdzisławę 
Bałtyn, podinspektora ds. melioracji SW.

– Jeśli ktoś chce zgłosić rów prze-
biegający przez jego działkę do zaso-
bu urządzeń melioracyjnych, które są 
w zakresie działań Spółki Wodnej „Ba-

bice”, powinien przyjść do Biura Spółki, 
mieszczącego się w pok. 22 w Urzędzie 
Gminy, i złożyć do nas pisemny wniosek. 
Trzeba dołączyć do niego wykaz dzia-
łek, a najlepiej mapkę geodezyjną z za-
znaczoną nieruchomością i przebiegiem 
rowu. Wówczas uruchomimy procedurę, 
która spowoduje objęcie rowu pracami 
konserwatorskimi.

Pełną dokumentację Spółka musi 
przekazać do Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych 
w Grodzisku 
Mazowieck im. 
Stamtąd otrzyma 
decyzję o włą-
czeniu nowego 
obiektu do ewi-
dencji.

W ł a ś c i c i e l 
posesji, który 
zgłasza rów do 
objęcia pracami 
konserwatorski-

mi, staje się członkiem Spółki Wodnej. 
Obowiązany jest do opłacania składek, 
które zróżnicowane są w zależności od 
wielkości nieruchomości. Przykładowo 
właściciele działek o wielkości do 1 ha 
płacą 50 zł rocznie. – Jeśli zainteresowa-
nie zgłoszą się w ciągu miesiąca, to ich 
nieruchomości w tym roku już będą ob-
jęte działaniami Spółki Wodnej- powie-
działa Zdzisława Bałtyn.

 Marcin Łada

Straż pomaga, Spółka Wodna też…

gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Cyan)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Cyan)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Magenta)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Magenta)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Yellow)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Yellow)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Black)gb_03_2009.indd   2009-04-04   11:13:41   - 13 -    (Process Black)



INFORMACJE

14

W połowie lutego w warszaw-
skim hotelu „Mariott” zorganizo-
wano dwudniowe seminarium, 
podczas którego wystąpiły przed 
szerokim audytorium Alicja Napur-
ka – kierownik GOPS w Starych Ba-
bicach, i Bożena Marczak – koordy-
nator wolontariatu w naszej gminie. 
Obie panie przedstawiły zagadnie-
nie babickiego wolontariatu jako 
przykładu dobrej praktyki, którą 
można polecić również innym sa-
morządom. Ich wystąpienia zostały 
entuzjastycznie przyjęte przez sze-
rokie gremium słuchaczy, złożone 
w większości z fachowców, m.in.: 
samorządowców, dyrektorów do-
mów pomocy społecznej i pracow-
ników OPS-ów z wielu rejonów kra-
ju. Spotkanie zorganizowało Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej 
z Warszawy.

Bezinteresowna pomoc drugiemu czło-
wiekowi jest doskonałym sposobem roz-
wiązywania najbardziej złożonych prob-
lemów społecznych. Poprzez taką formę 
wsparcia OPS może rozszerzać zakres swo-
ich usług, oferując potrzebującym działania 
wykraczające poza zakres jego codziennej 
pracy.  -Rolą Ośrodka Pomocy Społecz-
nej jest, oprócz realizowania ustawowych 
obowiązków, także włączanie przedstawi-
cieli społeczności lokalnej do niesienia po-
mocy innym. Nasz Ośrodek jest miejscem 
otwartym. Odwiedzają go nie tylko klienci 
pragnący pomocy, ale też ludzie kreatywni, 
pełni pomysłów, chętni podzielić się swoim 
doświadczeniem i umiejętnościami - po-
wiedziała Alicja Napurka.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej powstał w listopadzie 
2004 r. Inicjatorami jego powołania były 
władze samorządowe gminy i kierownik 
OPS.

Na pierwsze spotkanie, na którym lide-
rom naszej gminy przybliżono ideę wolon-
tariatu i możliwości wzajemnej współpracy, 
zaproszono m.in. Dariusza Pietrowskiego – 
Dyrektora Centrum Wolontariatu i Agniesz-
kę Jasińską, która pracuje w OPS Waszawa 
– Żoliborz. Spotkanie zaowocowało artyku-
łem w „Gazecie Babickiej”. Razem z nim do 
mieszkańców gminy trafiła ankieta, która 
pozwoliła sprecyzować oczekiwania spo-
łeczne dotyczące wolontariatu.

Stwierdzono, że pomoc wolontariuszy 
potrzebna jest m.in.: rodzicom w opiece 
nad dziećmi niepełnosprawnymi, w udzie-
laniu korepetycji (głównie z matematyki, ję-
zyka polskiego, języka angielskiego, fizyki), 
osobom starszym i samotnym. 

Informacja o całej przeprowadzonej 
akcji ukazała się również w naszej gaze-
cie. Zachęcaliśmy mieszkańców gminy do 
podjęcia działań w wolontariacie i zapro-
siliśmy na kolejne spotkanie, organizowane 
dla wszystkich, którzy czują chęć niesienia 
pomocy innym.

Obecnie mamy 15-stu czynnie dzia-
łających wolontariuszy, z którymi GOPS 
podpisał porozumienia, oraz około 5 osób, 
które angażują się w akcje przy różnych 
okazjach. Najstarsza wolontariuszka ma 67 
lat; natomiast najmłodsza – 18 lat. Wszyscy 
posiadają ubezpieczenie OC. 

-Od 2005 roku realizujemy program: 
„Wolontariat w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Starych Babicach”. 
Naszym zamierzeniem jest, aby człowiek 
zwracający się o pomoc do Ośrodka,  oprócz 
wsparcia finansowego miał możliwość otrzy-
mania również jakże cennej pomocy niema-
terialnej. Warto zauważyć, że odbiorcami 
pracy woluntarystycznej są nie tylko klienci 
OPS w Starych Babicach - powiedziała Boże-
na Marczak.

Pani Bożena uczestniczyła w projekcie 
realizowanym przez Centrum Wolontariatu, 
współfinansowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Było to duże 
wyróżnienie, gdyż wybrano do niego tylko 
20 osób z terenu Mazowsza. W ten sposób 
doceniono również pracę wolontariuszy 
w gminie Stare Babice.

Cykl szkoleniowy trwał od 2006 do 
2008 roku.  Miał na celu przygotowanie 
profesjonalnej kadry specjalistów - trene-
rów do włączania wolontariatu w działania 
Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Jednym z założeń tego projektu były 
również wizyty studyjne pod patronatem 
Centrum Wolontariatu. Nasza Gmina przy-
jęła dwie grupy koordynatorów z terenu 
Mazowsza. Spotkania te odbywały się 
w budynku Urzędu Gminy. 

Cykl szkoleniowy projektu zakończyło 
seminarium, podczas którego koordynato-
rom zostały wręczone certyfikaty potwier-
dzające zdobytą wiedzę. Bożena Marczak 
otrzymała taki certyfikat z rąk Karoliny Mal-

czyk – Doradcy Prezy-
denta m.st. Warszawy 
ds. Społecznych i uzy-
skała tytuł eksperta.

-Jako Kierownika 
Ośrodka zaproszono 
mnie na tę uroczy-
stość i muszę przy-
znać, że było to dla 
mnie miłe przeży-

cie, gdy Pani Bożena – pracownik mojego 
Ośrodka, która tak jak ja od podstaw two-
rzyła u nas wolontariat, otrzymała certyfi-
kat i uzyskała tytuł eksperta. Jest to cenne 
wyróżnienie dla Gminy Stare Babice- po-
wiedziała Alicja Napurka.

W różnorodnych szkoleniach uczestni-
czyli również nasi wolontariusze. Poszerzyli 
swoją wiedzę m.in. w dziedzinie psycholo-
gii i metod skutecznego komunikowania 
się. Szkolenia organizowane były przez 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Codzienność wolontariuszy w gminie 
to praca z potrzebującymi i comiesięcz-
ne spotkania z koordynatorem. Ustala się 
wówczas zakres potrzeb i omawia nowe 
pomysły dotyczące wzajemnej współpracy. 

Wolontariusze mają także swoje świę-
to. Z okazji dnia wolontariusza, który 
przypada 5 grudnia, wszyscy uczestniczą 
w jakimś miłym wydarzeniu- w zorganizo-
wanej wycieczce lub wspólnym wyjeździe, 
np. do teatru. Z okazji różnych uroczysto-
ści i świąt okolicznościowych odbywają 
się także spotkania naszych wolontariuszy 
i pracowników Ośrodka z władzami gminy.  
Podczas nich promuje się ideę wolontaria-
tu w gminie i motywuje wolontariuszy do 
dalszej pracy, dziękując jednocześnie za ich 
trud i zaangażowanie. 

Na wydatki związane z wolontariatem 
w 2007 roku przeznaczono 2 560zł  (były 
to wydatki na: ubezpieczenie OC wolonta-
riuszy, bilety dla wolontariuszy, jako zwrot 
kosztów dojazdu do podopiecznych, sym-
boliczne obchody Dnia Wolontariusza). 
Preliminarz wydatków na 2008 rok opiewa 
na kwotę 3 644 zł, a na rok 2009 wynosi 
6 710 zł.

-Wolontariat w naszej gminie nie pod-
lega dużej rotacji osób. Moim zdaniem to 
bardzo ważne, że przez 5 lat, które miną 
w listopadzie 2009 r., chce z nami praco-
wać prawie ta sama grupa ludzi. Pragną 
nieść pomoc innym, współpracując z OPS. 

-Dzisiejszy wolontariusz to człowiek 
kreatywny, pracujący lub uczący się. Nawet 
gdy jest już na emeryturze, wykonuje jesz-
cze szereg różnych zadań. Nie zajmuje się 
więc wolontariatem z „nadmiaru czasu”, 
tylko z potrzeby serca. Wolontariusze są 
wspaniałymi ludźmi - powiedziała na za-
kończenie Alicja Napurka.

mł.

GOPS o wolontariacie
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W gminie Stare Babice od prze-
szło roku działa Związek Oficerów 
Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po-
wołaliśmy Koło nr 4 tej organizacji, 
które przyjęło imię Obrońców Radio-
stacji Babice, jego prezesem jest ko-
mandor Jan Puścian.  Nasze działania 
koncentrują się wokół prac poświę-
conych utrwalaniu historii Polski, 
w tym chwały oręża Wojska Polskie-
go i bohaterstwa naszych żołnierzy.

Trafiliśmy na podatny grunt. Ziemia 
babicka nasycona jest wspaniałą historią, 
a władze samorządowe, tak gminy, jak 
i powiatu, czują potrzebę działań patrio-
tycznych. Z dumą chciałbym zakomu-
nikować, że Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek i Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Ży-
chliński zostali honorowymi członka-
mi ZOR RP i otrzymali nasze odznaki. 

Babickie koło ZOR uczestniczy za-
równo w spotkaniach patriotycznych, 
jak i samo inicjuje różnorodne działania. 

Aktywnie pomagamy w organizacji Dnia 
Pamięci Katynia, który w tym roku odbę-
dzie się w gminie 19 kwietnia. Naszym 
tegorocznym celem jest również posta-
wienie tablicy informacyjnej w pobliżu 
pozostałości Radiostacji Babice. Chcemy 
także zainicjować powstanie grupy re-
konstrukcji militarnej.

Niedawno uczestniczyliśmy w pięk-
nym spotkaniu patriotycznym w Kazuniu. 
ZOR RP zorganizował tam sesję poświę-
coną Marszałkowi Piłsudskiemu. Jednym 
z najważniejszych momentów tego spot-
kania było podpisanie porozumienia do-

tyczącego 
współpracy 
pomiędzy 
naszą orga-
nizacją a II 
Mazowie-
cką Bryga-
dą Saperów 
w Kazuniu 
N o w y m . 
Stronę ZOR 
RP repre-
z e n t o w a ł 
P r e z e s 

Okręgu Mazowieckiego i Wiceprezes 
ZG ppłk Alfred Kabata, a stronę IIMBS 
dowódca tej jednostki - płk Waldemar 
Zakrzewski. Wśród zaproszonych go-
ści obecni byli m.in. posłanka Jadwi-
ga Zakrzewska - Wiceprzewodnicząca 
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 
i gen. bryg. Ryszard Szulich – dowód-
ca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej, ppłk Jarosław 
Wasilewski - dowódca 60 dywizjonu ra-
kietowego obrony powietrznej, ks. ppłk 
Andrzej Jakubiak – kapelan 2 MBSap. 
Jeden z naszych kolegów, ppor. Sławo-
mir Łazor (członek ZG ZOR RP i prezes 
koła otwocko-garwolińskiego) otrzymał 
awans na porucznika i gratulacje zna-
mienitych gości. 

28 marca odbyło się w Starych Ba-
bicach zebranie Okręgu Mazowieckiego 
naszej organizacji. Dziękujemy serdecz-
nie ks. proboszczowi Grzegorzowi 
Kozickiemu za udostępnienie sali kate-
chetycznej na ten cel. Więcej o zebraniu 
i naszych planach na ten rok napiszemy 
w następnym numerze GB. 

Marcin Łada

Pamięć i tradycja
Związek Oficerów Rezerwy RP rozszerza zakres działania

Tam też odbyła się modlitwa za Jego 
duszę i beatyfikację. Tradycyjnie odśpie-
wano także ulubioną pieśń Papieża -

„Barkę”. W 
u r o c z y -
stości bra-
li udział 
przedsta-
w i c i e l e 
władz sa-
morządo-
wych m.in. 
Zas tępca 
W ó j t a 
G m i n y 
J o l a n t a 
Stępniak i 
wielu rad-

nych. Uroczystość prowadził ks. kanonik 
dr Grzegorz Kozicki.

Następnie wierni wrócili do kościoła, 
gdzie odbyło się czuwanie 
w modlitwie aż do godz. 
21:37. Wówczas ponow-
nie wiele osób udało 
się pod pomnik, gdzie 
wysłuchano wybranych 
fragmentów nauki Ojca 
Świętego. Bicie dzwo-
nów ogłosiło koniec uro-
czystości. Ks. proboszcz 
Grzegorz Kozicki dziękuje 
wszystkim osobom, któ-
re na nią przybyły. Dar 
wspólnej modlitwy jest 
nieoceniony, cenna jest 

również żywa pamięć, która powinna 
zawsze trwać. Wiele bowiem zawdzię-
czamy Ojcu Świętemu. mł.

Już 4 lata patrzy na nas z Domu Ojca...
dok. ze str. 3
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11 marca w ZSP w Borzęcinie Du-
żym zorganizowano konkurs recyta-
torski, w którym uczniowie prezen-
towali znane i lubiane wiersze Jana 
Brzechwy. Oceniano nie tylko wy-
konanie tych utworów, ale i stroje 
dzieci. Wielu wykonawców przebranych 
było bowiem za różne bajkowe postacie. 
Jury nie miało zatem łatwego zadania. 
Ostatecznie przyznano trzy pierwsze 
nagrody, zdobyli je: Julia Hałubicka (za 
„Entliczek-Pentliczek”), oraz Karolina 
Maliszewska i Marta Aniszewska  (za 
wiersz pt. „Leń”). Przyznano również trzy 
wyróżnienia dla: Natalii Maliszewskiej (za 
„Psie smutki”), dla Bartłomieja Kozaryny 
(za „Koziołeczka”) i Gabrieli Buczulak (za 
„Jajko”). Wyróżnienia związane z dekla-
macją zbiegły się również z wyróżnienia-
mi za stroje. Serdecznie gratulujemy!

Dzieci do rywalizacji poetyckiej przy-
gotowywały się od trzech tygodni. Po-
czątkowo przeprowadzono wstępne 
eliminacje w klasach, a później wybrano 
grono 14 finalistów. Całość konkursu 
opracowała Małgorzata Kozaryna, a po-
nieważ cieszył się on dużym zaintereso-
waniem dzieci i rodziców, możemy mieć 
nadzieję, że stanie się stałym elementem 
edukacyjnym w borzęcińskiej placówce.

Poeta – bohater?
Warto przytoczyć parę słów wspo-

mnienia o autorze wierszy dla dzieci. 
Jan Brzechwa, a dokładniej Jan Wik-
tor Lesman urodził się 15 sierpnia 1898 

r. w Żmerynce na Podolu. Był stryjecz-
nym bratem poety Bolesława Leśmiana, 
który wymyślił jego literacki pseudonim 
„Brzechwa”. Młodość spędził na Kre-
sach Wschodnich. Ukończył Zakład Na-
ukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów 
w Chyrowie, a następnie, po przyjeździe 
do Warszawy – Wydział Prawa Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jednocześnie 
z zapisaniem się na studia wstąpił do 36 
Pułku Piechoty Legii Akademickiej i jako 
ochotnik uczestniczył w latach 1920-
1921 w wojnie polsko-bolszewickiej, za 
co go odznaczono. 

W 1926 ogłosił tom poezji Oblicza 
zmyślone. Pierwszy tomik wierszy dla 

dzieci – Tańcowała igła z nitką wydano 
w 1938 (w tym tomiku znalazły się takie 
popularne do dziś wiersze, jak: Pomidor, 
Żuraw i czapla czy też Na straganie). Rok 
po wydaniu pierwszego tomu z wierszami 
dla dzieci, w 1939 wydano tom Kaczka 
Dziwaczka (m.in. wiersze: Znaki przestan-
kowe i Sójka). Na lata II wojny światowej 
przypada jeden z najważniejszych okre-
sów twórczości bajkopisarza – napisał on 
w tym czasie takie utwory, jak m.in. Aka-
demia Pana Kleksa czy Pan Drops i jego 
trupa. Dwie książki kontynuujące Akade-
mię... (Podróże Pana Kleksa i Tryumf Pana 
Kleksa) napisał kolejno w 1961 i w 1965. 
Zmarł 2 lipca 1966 r. w Warszawie.

Kaczka Dziwaczka ma już 70 lat!

Mało kto wie, że zwyczaj zdobie-
nia jajek nie ma korzeni chrześcijań-
skich, ale pogańskie. Znany był już w 
starożytności – najstarsze pisanki po-
chodzą sprzed  5000 lat. Jajka malowa-
no w Asyrii, później także w Egipcie, Per-
sji, Rzymie i Chinach. Do Europy zwyczaj 
ten przynieśli ponoć Persowie. Nietypowe 
pisanki od wieków tworzyli Aborygeni, 
ozdabiając ornamentami jajka strusie. 

Niezależnie od kraju, wszędzie były 
one symbolem odradzającego się życia, 
zdrowia i nadchodzącej wiosny. W chrześ-
cijaństwie stały się znakiem radości 
z Chrystusowego zmartwychwstania. 
Duże znaczenie przywiązywano do kolo-
rów, na jakie je malowano. Dominowa-
ła czerwień, z czym wiązała się prastara 
legenda: Maria Magdalena po spotkaniu 
ze zmartwychwstałym Chrystusem pobie-
gła do swego domu, gdzie wszystkie jaj-
ka zabarwiły się na czerwono. Podzieliła 
się nimi potem z apostołami, do których 
udała się z radosną nowiną.

W kulturze ludowej pisanki odgry-
wały rolę talizmanów – zabezpieczały 
przed złymi duchami i czarami, zapew-
niały zdrowie i wszelką pomyślność, nie 
tylko ludziom, ale i zwierzętom domo-
wym. Dzielenie się nimi było i jest nadal 
wyrazem życzliwości, przyjaźni i dobrych 

życzeń, a niekiedy także miłości: dawniej 
na wsiach panny na wydaniu i kawalero-
wie obdarowywali się pisankami na znak 
płomiennego uczucia i z okazji zaręczyn. 
Z pisankami wiązały się też wesołe, wiel-
kanocne zabawy, takie jak „walatka”: 
dwie osoby stukały się jajkami trzyma-
nymi w dłoniach, a wygrywała ta, której 

jajko nie pękło. Ekstremalna odmiana tej 
zabawy polegała na uderzaniu jajkiem 
w czoło, najlepiej sąsiada.

Czy można ustawić jajko 
na sztorc?

Wielu z nas ma za sobą to karko-
łomne zadanie – na proste rozwiązanie 
wpadł przed wiekami Krzysztof Kolumb. 
Jak mówi anegdota, kiedy zazdrośni 
dworzanie przechwalali się przed nim, że 
przepłynięcie oceanu to najprostsza rzecz 
na świecie, zapytał ich, czy w takim razie 
potrafią ustawić jajko na sztorc. Gdy ni-
komu się to nie udało, Kolumb nadtłukł 
skorupkę i ku zdumieniu złośliwców po-
stawił jajko w pionie. – Widzicie, każdy 
potrafi to zrobić, jeśli mądrzejszy pokaże 
mu, jak – powiedział ponoć, odgryzając 
się kpiarzom.

Z okazji nadchodzących Świąt 
życzymy Czytelnikom smacznego, 
a przede wszystkim – wesołego jajka!

Karolina Gwarek

Skąd pochodzą wielkanocne pisanki?
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Drogie dziewczęta, ile razy, 
gdy wsiadałyście do autobusu, ja-
kiś miły mężczyzna przepuścił was 
w drzwiach? A może, gdy szłyście 
z ciężkimi torbami, ktoś uśmiechnął 
się i zaoferował pomoc? Inteligen-
tny, z poczuciem humoru, dobrze 
wychowany, czarujący... – czy tacy 
panowie jeszcze istnieją? Odpowie-
dzi na to pytanie szukaliśmy w Gim-
nazjum w Koczargach Starych, gdzie 
9 marca odbyła się już ósma edycja 
konkursu „Dżentelmen Roku”.

Wybory „Dżentelmena Roku” odby-
wają się zawsze w terminie sąsiadującym 
z Dniem Kobiet. Dziewczyny z każdej kla-
sy typują swojego faworyta, który prze-
chodzi do kolejnego etapu. W tym roku 
spośród osiemnastu chłopców do ścisłej 
czołówki zakwalifikowało się trzech. Na 
forum szkoły mogli zaprezentować swoją 
znajomość zasad dobrego wychowania, 
odpowiadając na wylosowane wcześniej 
pytania. Finaliści musieli także rozwiązać 
zadania, w formie scenek sytuacyjnych, 
a następnie powiedzieć, jak należy za-
chować się w danej sytuacji. Np. w jakiej 

kolejności powinny wsiąść do autobusu 
następujące osoby: staruszek, kobieta 
z dzieckiem, chłopak, dziewczyna, sta-
ruszka?

Jury, w którego składzie byli nauczy-
ciele i pracownicy szkoły oraz przedsta-
wiciele samorządu uczniowskiego, do-

kładnie przysłuchiwało się 
wypowiedziom chłopców, po 
czym w tajnym głosowaniu 
wytypowało zwycięzcę. Zo-
stał nim Marcin M. z kl. 2a, 
który w finale pokonał swych 
rywali: Emila J. z kl. 2f, oraz 
Adama T. z kl. 3e. Od tej pory 
„Dżentelmen Roku” może 
cieszyć się nowym zegarkiem 
ufundowanym przez Radę 
Rodziców koczarskiego gim-
nazjum i przede wszystkim, 

uznaniem ze strony koleżanek.
Podczas gali głos na temat prawdzi-

wych dżentelmenów zabrały również 
dziewczyny z Koła Teatralnego, które 
wraz z Bogumiłą Kuncewicz i Anną Sze-
lenbaum przygotowały krótką sztukę 
o tym, jakie zdanie na temat „facetów” 
mają współczesne kobiety. Każda opo-
wiadała o swoich wyobrażeniach i wzor-
cach prawdziwych mężczyzn. Wśród 
nich znaleźli się słynny agent James 
Bond, czy nawet Spiderman. Przedsta-
wienie w żartobliwej konwencji wywo-
łało na sali dużo śmiechu, pod którym 
jednak kryło się motto:

„Chyba nie wymagamy za wiele. 
Chłopcze, bądź dżentelmenem i przyja-
cielem! Jeśli chcesz zdobyć dziewczyny 
serce, bądź dżentelmenem, nie chcę nic 
więcej”. mf.

Gdzie ci mężczyźni… W Koczargach!

To już prawie tradycja, że przy okazji świąt 
Wielkiej Nocy w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach organizowane są świąteczne kier-
masze. W poniedziałek 30 marca odbył się kolejny 
kiermasz wielkanocny, na którym można było kupić 
dekoracje, karty świąteczne, stroiki i ciasta wykonane 
głównie przez nauczycielki z naszej szkoły.

Wielkanoc kojarzy nam się z pisankami, a ich 
wybór był naprawdę ogromny. Obok tych tradycyj-
nych, malowanych ręcznie,  w koszyczkach leżały 
oklejane kordonkiem, wielobarwne wydmuszki, 
kolorowe zdobione piórami pisanki na patyku oraz 
jajeczka-zawieszki w różnych rozmiarach wykonane 
z tworzywa.

Bardzo podobały się zrobione na szydełku kurczaki 
i różnokolorowe kury-osłonki na jaja na twardo. Orygi-
nalną ozdobą były „kurki w kratkę” uszyte w kształcie 
woreczków wypełnionych drobną fasolką, które moż-
na ustawiać na wiele sposobów. dok. str. 19

Babicki Kiermasz Wielkanocny
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Wielu ludzi nie zdaje sobie spra-
wy z tego, że pojawienie się w domu 
psa lub kota wiąże się z nowymi 
obowiązkami. Zdarza się, że nie-
które osoby kupują zwierzęta pod 
wpływem chwili, a później brakuje 
im czasu i chęci, aby się nimi zająć. 
Przez tę nieodpowiedzialność co-
dziennie w naszych okolicach spoty-
kamy bezpańskie psy i koty. Dzięki 
akcji adopcyjnej, którą prowadzą: 
Referat Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy i Klinika Weterynaryjna 
z Babic, udało się odmienić los wie-
lu zwierząt. Dziś mają one nowych 
właścicieli.

Beata i „Sonia”
Sonia trafiła do kliniki po bardzo 

ciężkim wypadku. Miała złamaną mied-
nicę i pęknięty pęcherz. Jej leczenie było 
wyjątkowo trudne. Musiała przez 3 ty-
godnie leżeć w jednej pozycji, widać 
było, że bardzo cierpiała. Na obecność 
ludzi reagowała przeważnie agresją. 
Jedną z osób, którą Sonia tolerowała, 
był Piotr Kościelski – pracownik admi-
nistracyjny kliniki. Pan Piotr opiekował 
się suką w klinice, zmieniał jej posłanie 
i karmił. Codziennie po pracy opowiadał 
żonie o Soni, mówił jak ciężko przebiega 
jej leczenie i że prawdopodobnie trafi do 
schroniska, gdyż nie znalazł się jej właś-
ciciel. Małe było też prawdopodobień-
stwo, że ktoś zdecyduje się zaadopto-
wać sukę. Wiadomo przecież, że ludzie 
wybierają te psy, które cieszą się na ich 
widok, są energiczne i wesołe. Pewnego 
dnia Beata zaproponowała mężowi, aby 
wziąć Sonię na kilka dni do domu, tu 
mogłaby do końca wyzdrowieć.

Gdy suczka trafiła do Państwa Koś-
cielskich, o wysłaniu jej do schroniska 
nie było już mowy. Pani Beata podpisa-
ła papiery adopcyjne i od miesiąca jest 
prawną właścicielką Soni. Suczka szyb-
ko zaprzyjaźniła się z psem, który był 
już wcześniej w domu i teraz stanowią 
nierozłączny duet do zabawy. – Sonia 
wniosła w nasze życie dużo radości. Do 
tej pory zawsze mieliśmy tylko rasowe 
boksery i temperament tej rasy poznali-
śmy bardzo dokładnie. Z Sonią jest zu-
pełnie inaczej, codziennie dowiadujemy 
się o niej czegoś nowego i to jest właśnie 
piękne – mówi Pani Beata.

Ewelina i „Dżeki”
W czasie gdy Referat Ochrony Środo-

wiska nie miał jeszcze podpisanej umo-
wy z Kliniką Weterynaryjną, zagubione 
zwierzęta przebywały nieraz w jednym 
z pokoi Urzędu Gminy. Półtora roku 
temu w ten sposób trafił tam szczeniak 
– Dżeki. Pracownicy referatu 2 tygodnie 
szukali dla niego właściciela. Tymczasem 
piesek spał pod jednym z biurek. – Co-
dziennie miałam okazję oglądać małego 
Dżekiego, aż któregoś dnia zdecydowa-
łam się go adoptować – mówi Ewelina 
Racka (na zdjęciu z bratem Adrianem), 
która pracuje w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Starych Babicach. 

Pani Ewelina jest jego właścicielką już 
półtora roku i mimo że Dżeki lubi poroz-
rabiać, bardzo cieszy się z jego obecności. 
Szaleństwom uroczego zwierzaka nie ma 
końca, gdyż w domu znajduje się jeszcze 
drugi pies, z którym Dżeki bardzo ładnie 
się bawi. – Trzeba na nie uważać, lubią 
czasem uciekać poza ogrodzenie, przy 
czym robią to wyjątkowo sprytnie – mówi 
Pani Ewelina. Potrafią wykorzystać nawet 
krótką chwilkę, kiedy brama jest otwarta. 
Zdarza się też, że coś nabroją. W zimie 
np. poprzegryzały przewody od świate-
łek choinkowych w ogrodzie...Wiadomo, 
że są lepsze i gorsze chwile, ale mimo 
wszystko Pani Ewelina nie wyobraża sobie 
domu bez swoich urwisów.

Magda i jej kot
Magda Słowiń-

ska pracuje w Spół-
ce Wodnej i o moż-
liwości adopcji kota 
dowiedziała się 
z Urzędu Gminy. 
Bardzo chciała przy-
garnąć zwierzaka, 
ponieważ niedawno straciła psa i kota. 
– Zawsze miałam jakieś zwierzęta i nie 
wyobrażam sobie życia bez nich – mówi. 
Pod koniec grudnia adoptowała więc 
młodego kociaka, nie dała mu jeszcze 
imienia, ponieważ ten najlepiej reaguje 
na słowo „kociak”. 

Kot wnosi do domu Pani Magdy wie-
le spontanicznej radości, bardzo lubi we-
sołe zabawy i gonitwy, o czym wiedzą 
pewnie wszyscy właściciele tych zwierza-
ków. – Wariuje, gdzie się tylko da, skacze 
po wszystkich meblach, a jego ulubioną 
zabawą jest wspinanie się po firankach. 
Naprawdę ciężko za nim nadążyć – mówi 
Pani Magda. Jedyną rzeczą, której uda-
ło się już nauczyć kotka, jest spanie we 
własnym legowisku. Właścicielka stara 
się kupować mu przeróżne zabawki, aby 
nie skupiał się na drapaniu mebli. – Regu-
larnie kupuję mu małe pluszowe myszki, 
które ciągle gdzieś znikają. Kociak trafił 
do Kliniki Weterynaryjnej, ponieważ ktoś 
znalazł go na ulicy i przywiózł. Teraz cie-
szy się, że ma własny dom i ulubione fi-
ranki…

W służbie Eko-Babic
Wszyscy pracownicy GPK Eko-Babice 

wiedzą, że ich prezes bardzo lubi zwie-
rzęta. Są one w każdym obiekcie spółki, 
nic zatem dziwnego, że psy trafiły rów-
nież do nowej Stacji Uzdatniania Wody. 
W październiku zeszłego roku Tofik i Mi-
kuś znaleźli w Borzęcinie Małym swój 
nowy dom. Niedawno otwarta placów-
ka ma idealne warunki dla energicznych 
psów- duży teren zielony do biegania 
i pracowników dozoru, którzy całą dobę 

Dali im nowe domy i swoją miłość…
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pilnują stacji, a więc przebywają ze zwie-
rzętami przez cały czas.

– Gdy SUW była w końcowym etapie 
realizacji, już wiedzieliśmy, że zamieszka-
ją tam zwierzaki. Dwa, bo przecież jed-
nemu byłoby smutno – mówi Katarzyna 
Harasiuk z Eko-Babic. – Zgłosiliśmy się do 
Referatu Ochrony Środowiska, skąd bar-
dzo szybko dostaliśmy dużą ofertę psów 
do adopcji, nie było więc żadnego prob-
lemu, aby przygarnąć Tofika i Mikusia. 
Widać, że psy są bardzo przywiązane do 
pracowników Eko-Babic. Gdy Pani Kasia 
głaszcze jednego, drugi robi się zazdros-
ny i odgania kolegę. Jak najlepiej wyko-
nują swoje obowiązki: uwielbiają swoich 
panów, ale gdy trzeba, dzielnie bronią 
terenu SUW-u.

 Breloczek pomoże znaleźć 
drogę do domu
Mamy już wiosnę, a zatem czas, 

w którym nasze zwierzaki często wy-
biegają z domu, udając się na samotne 
wycieczki. Zabezpieczmy je przed zgu-
bieniem się i niepotrzebnym stresem. 
Warto na obroży napisać adres i numer 
telefonu właściciela psa. Można również 
w tym celu dołączyć do obroży estetyczny 
i trwały medalik, na którym wygrawero-
wane będą wszystkie informacje o zwie-
rzęciu. Taka usługa kosztuje bardzo tanio. 
Wszyscy, którzy zaszczepią swoje zwie-
rzęta w Klinice Weterynaryjnej w Starych 
Babicach lub Izabelinie, mogą otrzymać 
grawerowany medalik za darmo.

Malwina Fabianowicz

Najszybciej zniknęły ze stołów pa-
lemki i serwetniki ozdobione wielkanoc-
nymi elementami. Na uwagę zasługują 
ręcznie haftowane małe obrazki i kartki 
świąteczne, których wykonanie wymaga-
ło dużo precyzji i cierpliwości.

Na kiermaszu nie mogło zabraknąć 
wielkanocnych wypieków przygotowa-
nych przez rodziców uczniów klas I- VI. 
Kupujący wybierali wśród różnych ro-
dzajów serników, mazurków, ciast droż-
dżowych i babeczek. Każdy odchodził 
z elegancko opakowanym kawałkiem 
wybranego ciasta (lub ciast) i dołączo-
nym przepisem. Największym łasuchom 
dokładano za darmo przepisy na inne 
smakołyki. Obok ciast leżały pieczone 
przez nauczycielki wielkanocne chlebki 
w kształcie zajączków i baranków, które 
na pewno będą piękną ozdobą tegorocz-
nej święconki. Jako dekorację stołu moż-
na było zakupić kolorowe stroiki oraz 

ziarna owsa pakowane wraz instrukcją 
jego zasadzenia tak, aby wykiełkowało 
na  tegoroczną Wielkanoc.

Dla tych, którzy jeszcze nie wysłali ży-
czeń, przygotowano ręcznie malowane 
lub zdobione kartki i karneciki świątecz-
ne. 

Wszystkie artykuły można było kupić 
po przystępnych cenach, dochód z tego-
rocznego kiermaszu zasili potrzeby szko-
ły i sfinansuje działalność samorządu 
szkolnego, a co za tym idzie, będzie słu-
żył wszystkim dzieciom uczęszczającym 
do naszej szkoły.

Wszystkim, którzy skorzystali z naszej 
oferty, dziękujemy.

Życzymy Państwu zdrowych i spokoj-
nych Świąt Wielkanocnych, z naszymi 
wypiekami i dekoracjami na Waszych 
stołach, i polecamy następne kiermasze 
Państwa uwadze.

Agnieszka Rowińska-Stoś

Babicki Kiermasz Wielkanocny – dok. ze str. 17

Taki oto przepis otrzymaliśmy w SP w Sta-
rych Babicach razem z wielkanocną pisanką:

SERNIK Z BRZOSKWINIAMI

Składniki:
Masa serowa:
¾ kg sera
¾ kostki margaryny
1 jajko
Cukier waniliowy
Olejek cytrynowy
¾ szklanki cukru
1 budyń śmietankowy
1 kisiel cytrynowy
Ciasto:
3 szklanki mąki
¾ szklanki cukru
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
6 żółtek
1 kostka margaryny
1 puszka brzoskwiń
Sposób przygotowania:
Z podanych wyżej składników zagnieść ciasto. 
¾ ciasta rozwałkować i położyć na wysmaro-
waną tłuszczem blachę lub pergamin. Na ciasto 
wyłożyć masę serową i poukładać brzoskwinie. 
Ubić 6 białek z ½ szklanki cukru, do ubitej piany 
dodać 1 kisiel cytrynowy i delikatnie wymieszać, 
wyłożyć na brzoskwinie. Pozostałe ciasto pokru-
szyć i posypać wierzch sernika. Piec w średnio 
nagrzanym piekarniku (180°) ok. 1 godziny.

Najdroższe jajko, jakie kiedykolwiek sprzedano, kosztowało 5,6 mln dolarów. Nie było 
to wprawdzie jajko kurze, ale jedno z 40 zachowanych do dziś tzw. jaj carskich, wykona-
nych w pracowni złotnika Fabergego, inkrustowanych złotem i drogimi kamieniami.
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice

tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977 
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych w prawdziwie 
wiosennym nastroju 
wszystkim Klientom Banku 
oraz mieszkańcom Gminy

życzy 
Polski Bank Spółdzielczy 

w Wyszkowie 
Oddział w Starych Babicach 
ul. Warszawska 308
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