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26 kwietnia na Rynku 

w Starych Babicach odbyła 
się uroczystość przekazania 
OSP Stare Babice nowego 
samochodu pożarniczego. 
Z tej okazji przybyli do nas 
politycy z pierwszych stron 
gazet i przedstawiciele naj-
wyższych władz samorządo-
wych województwa i władz 
strażackich. Na zdjęciu na 
pierwszym planie widzimy 
Waldemara Pawlaka wśród 
naszych księży prałatów. 
Z lewej ks. kapelan Jan Szub-
ka, z prawej ks. proboszcz 
Grzegorz Kozicki.  Czyt. str. 6

Do 20 kwietnia br. wszyscy 
mieszkańcy, którzy na terenie swo-
jej działki posiadają kasztanowce, 
mogli zgłosić się do Referatu Ochro-
ny Środowiska, aby wziąć udział 
w Programie Ochrony Kasztanow-
ców. Wszystkich, którzy nie zdążyli 
tego zrobić, informujemy, że akcja 
będzie powtarzana, prawdopodob-
nie jeszcze w tym roku.

Program ma na celu leczenie drzew 
zaatakowanych przez szrotówka kasz-
tanowcowiaczka. Jest to motyl, który na 
wiosnę, po wylęgnięciu się z poczwar-
ki zimującej w glebie, odbywa rójkę na 
pniach kasztanowców. Aby ochronić 
drzewa przed szkodnikiem, na pnie na-
kłada się folię lepową, dzięki czemu owa-
dy te są odławiane. Dla lepszego efektu, 

folię pokrywa się feromonem szrotówka, 
który zwabia samce motyli. Takie zabiegi 
zastosowano w naszej gminie.

Udział w programie jest bezpłatny. 
Leczenie kasztanowców jest w pełni fi-
nansowane przez gminę, na pierwszy 
etap tej akcji wydano 4 800 zł. Do pro-
gramu zgłosiło się 16-tu mieszkańców 
gminy, u których objęto ochroną łącz-
nie 36 kasztanowców. Poza tym Refe-
rat Ochrony Środowiska zadbał również 
o 25 przydrożnych drzew nieznajdują-
cych się na prywatnych posesjach. 

Wszyscy, którzy nie zdążyli zgłosić się 
do udziału w programie, będą mieli taką 
możliwość w kolejnych etapach, praw-
dopodobnie jeszcze w tym roku.

Pierwszy etap Programu Ochrony 
Kasztanowców zakończony

Premier Pawlak w Babicach!
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Jak sytuacja ekonomiczna nasze-
go regionu przedstawia się z punk-
tu widzenia Urzędu Marszałkowskie-
go?- zapytaliśmy Waldemara Roszkie-
wicza, Członka Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Dodajmy jesz-
cze, że Pan Marszałek Roszkiewicz 
jest kandydatem (PSL) w nadchodzą-
cych wyborach do Europarlamentu 
i naszym sąsiadem, od lat bowiem 
mieszka w Izabelinie, zna zatem 
doskonale uwarunkowania i potrze-
by babickiej gminy i powiatu war-
szawskiego zachodniego.

– Panie Marszałku, czy mieszkań-
cy mazowieckich gmin muszą oba-
wiać się kryzysu?

– Trudno oczywiście przewidywać 
przyszłość, ale już od dłuższego czasu 
działamy tak, aby wprowadzić na rynek 
skuteczne mechanizmy antykryzysowe. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych otrzymała zadanie, 
by jak najszybciej uruchomić duże pro-
gramy inwestycyjne. Dotyczą one budo-
wy dróg gminnych i powiatowych, a tak-
że inwestycji w obrębie jednostek kul-
tury i ochrony środowiska naturalnego. 
Ten szeroki program działań spowodu-
je, że na nasz rynek powinno trafić po-
nad 2,5 mld zł, a licząc z pieniędzmi po-
chodzącymi z udziałów własnych jedno-
stek samorządowych, możemy spodzie-

wać się wpływu na rynek około 3 mld zł. 
Sądzę, że będzie to odpowiednie działa-
nie antykryzysowe, dzięki tym środkom 
gospodarka mazowiecka ruszy ostro na-
przód. Ożywienie rynku nastąpi nie tylko 
w branży budowlanej, doprowadzi także 
do wzrostu potrzeb konsumpcyjnych.

 
– Czy zatem Mazowsze może 

skorzystać na kryzysie?
– Myślę, że mamy wszyscy taką szan-

sę. Napływ gotówki w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego stanie się 
dobrym bodźcem rozwojowym. Jest to 
skuteczne rozwiązanie. W czasie kryzysu 
nie wolno bowiem ograniczać inwesty-
cji. Wspólnie z Bankiem Światowym uru-
chamiamy także Obligacje Mazowieckie. 
Dzięki nim uzyskamy jeszcze dodatkowe 
środki na inwestycje prowadzone przez 
województwo (na budowę dróg woje-
wódzkich, kupno nowych składów po-
ciągów itp.). Bank Światowy zapropono-
wał nam korzystne warunki finansowa-
nia obligacji, żądając jednocześnie do-
kładnego uzasadnienia planowanych in-
westycji. Z tym ostatnim zagadnieniem 
zupełnie nie mieliśmy problemów. Jak 
wszyscy wiemy, potrzeby infrastruktu-
ralne Mazowsza są ogromne i właściwie 
wszędzie, gdzie powstanie nowa inwe-
stycja, możemy dowieść, że przyczyni się 
ona do lepszego funkcjonowania całego 
województwa.

– Ostatnio spotkaliśmy się w Sta-
rych Babicach podczas uroczystości 
przekazania naszej Straży samocho-
du pożarniczego. 120 tys. zł otrzy-
maliśmy od Samorządu Mazowie-
ckiego.

– To prawda. Babicka OSP w pełni 
zasługiwała na pomoc przy zakupie no-
wego samochodu bojowego. Ale tak-
że inne straże na Mazowszu będą mo-
gły dokonać niezbędnych modernizacji 
sprzętu. Po raz kolejny uruchomiliśmy 
nabór wniosków dotyczących pomocy 
w funkcjonowaniu ochotniczych straży 
pożarnych. W czerwcu będą rozdzielane 
pieniądze na samochody, sprzęt i mun-
dury. Przy odpowiednim montażu finan-
sowym (tak jak to miało właśnie miej-
sce w Starych Babicach), a zatem dzię-
ki środkom pozyskanym z różnych źró-
deł, z samorządów lokalnych i samorzą-
du województwa mazowieckiego, nasze 
straże nie tylko wyglądają dobrze, ale są 
także sprawne technicznie i operacyjnie.

Niezależnie od pomocy finansowej na 
sprzęt prowadzimy także program szko-
leń medycznych. Strażacy coraz częściej 
pomagają na miejscu wypadków i kata-
strof drogowych. Organizujemy zatem 
szkolenia w wyższym poziomie ratow-
nictwa medycznego. Chcemy, aby nasi 
druhowie byli coraz bardziej skuteczni 
w wielu dziedzinach. W najbliższym cza-
sie przeszkolimy ok. 800 strażaków. 

Kryzys trampoliną 
do sukcesu?

Codziennie słyszymy w mediach o kryzysie finansowym. Dziennikarze 
bombardują nas wiadomościami o zamykanych zakładach pracy i rosną-
cej liczbie bezrobotnych. Jednak na razie doniesienia te nie dotyczą naszych 
najbliższych okolic, a polski rząd przekonuje, że nie musimy się obawiać rece-
sji. Być może rząd ma rację, bowiem obecnie samorządy mogą pozyskać 
ogromne środki finansowe na inwestycje. Jeśli im się uda, osiągniemy nie 
tylko wzrost gospodarczy, ale i znaczne przyspieszenie cywilizacyjne.

O tym jak ważne jest odpo-
wiednie wyposażenie rowerzystów 
w kaski, światełka odblaskowe i ka-
mizelki, wiedzą wszyscy użytkowni-
cy dróg. Rowerzysta widoczny, to 
rowerzysta bezpieczny. Propago-
wanie niezbędnej wiedzy i odpo-
wiednich zachowań stało się celem  
konkursu p.t. „Bezpieczna droga 
do szkoły” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Kilka dni temu w Lesznie spotkali się fi-
naliści konkursu, którzy przeszli pomyślnie 
eliminacje szkolne. 

I miejsce w konkursie zdobył Konrad 
Kornelak, uczeń klasy VIc Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego z Borzęcina Dużego. Kon-
rad otrzymał rower od Marszałka Walde-
mara Roszkiewicza i torbę z prezentami. 
Gratulacje składał mu Starosta PWZ Jan 
Żychliński. Prezenty w wyposażeniem ro-
werowym otrzymali także wszyscy laureaci 
konkursu. Serdecznie gratulujemy!   

Dok. na str. 5

Bezpieczna droga do szkoły
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– Przed kilkoma tygodniami po-
wstała Mazowiecka Agencja Energe-
tyczna, jakie zadania stoją przed tą 
instytucją?

– Najważniejszym zadaniem tej Agen-
cji będzie zwiększenie wykorzystania po-
tencjału energetycznego Mazowsza oraz 
promowanie odnawialnych źródeł ener-
gii. Dzięki grantowi uzyskanemu z unij-
nego programu „Inteligentna energia dla 
Europy” w wysokości 250 tys. euro, insty-
tucja ta będzie miała środki do działania. 

Agencja będzie dążyć do realizacji 
zasady „3x20+10” oznaczającej w prak-
tyce ograniczenie o 20% emisji gazów 
cieplarnianych, pozyskanie 20% ener-
gii ze źródeł odnawialnych i 20% popra-
wę efektywności energetycznej. O 10% 
ma zwiększyć się także udział biopaliw 
w ogólnym zużyciu paliw napędowych. 
Mazowiecka Agencja Energetyczna bę-
dzie doradzać gminom, a także osobom 
prywatnym jak oszczędzać energię i ko-
rzystać ze źródeł odnawialnych. Sądzę, 
że w naszych najbliższych okolicach wie-
le osób będzie zainteresowanych tymi 
zagadnieniami, mieszkamy przecież 
w zdrowym środowisku otuliny Kampi-
noskiego Parku Narodowego i warto czy-
nić starania, aby to dobro pielęgnować.

– Co zrobić, aby jednostka sa-
morządu terytorialnego mogła za-
oszczędzić energię elektryczną?

– Czasem wystarczą najprostsze roz-
wiązania, aby jednak je przeprowadzić, 
potrzeba niezbędnej wiedzy. Warto np. 
sprawdzić dokładnie wszystkie rachunki, 
często umowy z zakładami energetycz-
nymi są źle zawarte. W efekcie zdarza 
się, że w jednym punkcie nie wykorzy-
stuje się limitu energii, a w innym prze-
kracza się normy. Nikt tego nie spraw-
dza. Czasem niewielkimi środkami moż-
na obniżyć koszty funkcjonowania wielu 
instytucji. Samorząd prowadzący szkoły, 
przedszkola i inne obiekty użyteczności 
publicznej może być graczem z zakłada-
mi energetycznymi. W przypadku wol-
nej energii, z którą mamy do czynienia 
w Polsce od 1,5 roku, osobną sprawą 
jest dziś przesył energii, a osobną jej za-
kup. Trzeba to wiedzieć i umieć poszuki-
wać najlepszych rozwiązań.

W przypadku województwa mazo-
wieckiego samorząd prowadzi 32 szpita-
le, ponad 90 instytucji edukacyjnych i 29 
muzeów, okazuje się, że jesteśmy potęż-
nym odbiorcą energii. Dzięki temu jeśli 
odpowiednio wybierzemy jej dostawcę, 
możemy dużo zaoszczędzić. W jednym 
z większych szpitali, tylko dzięki właściwie 
sporządzonej umowie można zyskać ok. 
100 tys. zł oszczędności w skali roku.

Jednym z ważniejszych aspektów 
działania Agencji będzie także poszuki-
wanie sposobów finansowania inwesty-
cji i występowanie o granty europejskie 

w ramach poszanowania energii. Nie za-
pominajmy o tym, że do 2020 roku mu-
simy zredukować ilość emitowanego 
dwutlenku węgla i dysponować co naj-
mniej 20% energii ze źródeł odnawial-
nych. Jeśli nie wypracujemy sami sposo-
bów jej pozyskania, to będziemy musieli 
ją kupować od innych. Przy czym warto 
zauważyć, że ceny energii ze źródeł od-
nawialnych mogą znacznie różnić się od 
cen energii konwencjonalnej. Dlatego tak 
ważne jest już dziś znalezienie punktów 
oszczędności i przeanalizowanie wszyst-
kich spraw związanych z energią wiatro-
wą i geotermalną. Mam nadzieję, że Ma-
zowiecka Agencja Energetyczna wkrótce 
stanie się doskonałym łącznikiem pomię-
dzy naukowcami, producentami określo-
nych rozwiązań technologicznych i sa-
morządami. Już dziś przychodzą tam lu-
dzie z dobrymi pomysłami. 

– Powiedzmy parę słów o Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich do roku 2013.

– Jest to największy program spośród 
wszystkich programów unijnych wspiera-
jących rozwój obszarów wiejskich, obej-
muje aż 21 działań. Jego budżet na lata 
2007-2013 wynosi 17 mld euro, w tym 
13,2 mld euro pochodzi z Unii Europej-
skiej, a 3,8 mld euro z budżetu państwa.

Aktualnie są uruchomione nabory 
wniosków, w niedługim czasie pojawią 
się dofinansowania budowy dróg, środ-
ki na poprawę dostępności do infrastruk-
tury. Jednym z największych działań tego 
programu jest „Odnowa i rozwój wsi”. 
Obejmuje ono m.in. dofinansowanie bu-
dowy, remontów lub przebudowy obiek-
tów, które pełnią funkcje publiczne, spo-
łeczno-kulturalne, rekreacyjne i sporto-
we. Działanie to przewiduje także zakup 
obiektów zabytkowych na cele publicz-
ne, konserwację pomników historycz-
nych i kultywowanie tradycji społeczno-
ści lokalnej. Jego beneficjentami mogą 
być gminy, instytucje kultury, a także or-
ganizacje pozarządowe. 

Jest to kolejna inicjatywa, która może 
nakręcić koniunkturę. Dzięki temu lu-
dzie będą mieć pracę. Pieniędzmi prze-
cież nikt dróg nie wykłada, tylko właśnie 
efektami ludzkiej pracy i materiałami bu-
dowlanymi. Stąd możemy mówić, że Pol-
ska nieco inaczej reaguje na kryzys świa-
towy. Jesteśmy przesunięci w naszych re-
aliach co najmniej o pół roku, w stosunku 
do gospodarki światowej. Jeśli w tym cza-
sie uruchomimy większą część inwestycji, 
spowodują one przyśpieszenie gospodar-
ki i kryzys nie będzie u nas odczuwany.

– Politycy z opozycji zarzucają 
obecnemu rządowi zbyt małe wy-
korzystanie środków z Unii Europej-
skiej?

– Problem polega na tym, że środ-

ków finansowych do wykorzystania 
w ogóle jest zbyt mało. Mimo że Regio-
nalny Program Operacyjny jest najwięk-
szy w Europie, środków jest znacznie 
mniej, niż wynoszą oczekiwania benefi-
cjentów, a temu wszystkiemu towarzyszy 
jeszcze skomplikowana procedura.

Wszyscy chcemy, aby rozdział środ-
ków finansowych odbywał się w sposób 
klarowny i przejrzysty. W związku z tym 
każdy wniosek (a były ich tysiące) był 
sprawdzany pod względem formalnym 
przez dwie osoby. Ponad 80% wniosków 
trafiało do poprawki, przyczyną uchy-
bień był brak pewnych dokumentów lub 
błędne wyliczenia. Po poprawce wnioski 
były weryfikowane ponownie, po czym 
trafiały do dwóch wybieranych losowo 
asesorów, którzy oceniali je pod wzglę-
dem merytorycznym. Jeśli między aseso-
rami pojawiała się rozbieżność większa 
niż 30%, wtedy dokumenty weryfikował 
trzeci asesor. 

W konkursach otwartych wnioski 
oceniane są na bieżąco. Jeśli dany pro-
jekt przekroczył 60% wymaganych punk-
tów, otrzymywał dofinansowanie. Nato-
miast w konkursach zamkniętych, tak jak 
np. konkursy drogowe, musieliśmy oce-
nić wszystkie złożone projekty (ok. 1,5 
tys.). Dopiero wówczas można było spo-
rządzić listę rankingową, która jest pod-
stawą dofinansowania projektów. Taka 
procedura musi niestety trwać.

– Panie Marszałku, podobno Za-
rząd Województwa Mazowieckiego 
postanowił jeszcze przyspieszyć nie-
które działania antykryzysowe?

– Podczas obrad podjęliśmy ostat-
nio decyzję, aby środki przeznaczone 
na drogi gminne i powiatowe podwo-
ić środkami przesuniętymi z dróg woje-
wódzkich, na których inwestycje zapla-
nowano w latach 2012-13, po to aby ci, 
którzy mają dobre projekty, mogli je już 
realizować. Uruchomienie dodatkowych 
środków finansowych da bodziec roz-
wojowy dla Mazowsza. Jeśli uda nam się 
wyjść na pierwsze miejsce w Polsce lub 
znajdziemy się w pierwszej trójce wo-
jewództw, które najlepiej wykorzystują 
środki unijne, możemy dostać specjalną 
nagrodę Ministra Rozwoju Regionalne-
go. Województwo, które wygra tę rywa-
lizację, za 1 miejsce otrzyma 700 mln zł. 
W perspektywie mamy zatem następne 
środki, które można przeznaczyć na roz-
wój województwa. Warto się więc sta-
rać uwzględniając oczywiście to, że Mi-
nisterstwo dokonując oceny nie rozwa-
ża ilości podpisanych umów, tylko oce-
nia całkowitą wartość wykorzystanych 
środków.

– Czy przesunięcie środków fi-
nansowych z dróg wojewódzkich 
do gmin i powiatów nie  spowoduje 
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XXVIII Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 26 marca br. Uczest-
niczyło w niej 15 radnych. Na początku 
obrad Przewodniczący RG Henryk Kunce-
wicz i Wójt Krzysztof Turek przedstawi-
li informacje o działaniach podejmowa-
nych w okresie międzysesyjnym. W tym 
czasie Wójt Gminy odbył m.in. nara-
dę z Komendantem Powiatowym Policji, 
która dotyczyła bezpieczeństwa na na-
szym terenie. Spotkał się również z dy-
rektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie modernizacji 
dróg w babickiej gminie. Przeprowadził 
ponadto rozmowy z Zarządem Ochotni-
czej Straży Pożarnej na temat ewentual-
nej budowy nowej strażnicy.

W dalszej części sesji radni przyję-
li szereg uchwał: ustalili m.in. wysokość 
środków finansowych na pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli oraz zasady ich 
przyznawania. W tym roku na fundusz 
zdrowotny przeznaczono: w Koczargach 
Starych – 4.117 zł, w Starych Babicach – 
5.300 zł, w Borzęcinie Dużym – 3.300 zł 
i 1.680 zł (w przedszkolu). 

Następnie radni zaaprobowali zmia-
ny w uchwale dotyczącej programu za-
pobiegania bezdomności zwierząt do-
mowych na terenie gminy – zakładają 
one zmniejszenie dofinansowania steryli-
zacji i kastracji zwierząt ze 100% do 50% 
kosztów. Podjęli także decyzję o nadaniu 
nazwy „Jaworowa” jednej z dróg w Ko-
czargach Starych. Zadecydowali ponad-
to o wynajmie na okres pięciu lat części 
nieruchomości gminnej o powierzchni 
800 m2 w Babicach Nowych oraz wyra-
zili zgodę na obciążenie nieruchomości 
w Klaudynie służebnością gruntową na 
rzecz spółki „PGE Dystrybucja Warszawa-
Teren”. Radni przyjęli również uchwałę 

w sprawie wydzierżawienia na pięć lat 
działki w Mariewie oraz obciążenia słu-
żebnością przesyłu na rzecz Mazowie-
ckiej Spółki Gazownictwa nieruchomo-
ści w Bliznem Jasińskiego i Bliznem Łasz-
czyńskiego. Służebność ta polega na 
możliwości umiejscowienia na działkach 
sieci gazowej oraz na prawie całodobo-
wego dostępu pracowników spółki do 
urządzeń gazowniczych w celu ich eks-
ploatacji i naprawy. 

W czasie obrad dokonano zmian 
w gminnym budżecie, m.in. w zakresie 
wydatków i planów zadań inwestycyjnych. 
Radni wyrazili także zgodę na zawarcie po-
rozumienia między Wojewodą Mazowie-
ckim a Gminą Stare Babice, dotyczącego 
powierzenia Gminie obowiązku utrzyma-
nia grobów i cmentarzy wojennych znaj-
dujących się na naszym terenie.

W ostatniej części sesji znalazł się 
czas na interpelacje, zapytania i wolne 
wnioski uczestników. Odnosiły się one 
m.in. do kwestii wprowadzenia bezprze-
wodowego Internetu. Jak poinformował 
Wójt Krzysztof Turek, zmieniła się nieco 
koncepcja projektu, pierwotnie miał być 
on bowiem realizowany w ramach całe-
go powiatu. Gmina zwróciła się do Tele-
komunikacji Polskiej z pytaniem, czy po-
czątkowy etap można będzie zrealizo-
wać na bazie istniejącej już u nas infra-
struktury. Okazało się to możliwe – na 
naszym terenie zostanie uruchomionych 
kilkanaście pierwszych nadajników, do-
celowo zaś planowane jest pokrycie ca-
łej gminy nadajnikami zapewniającymi 
bezprzewodowy dostęp do sieci. Wstęp-
nie zakłada się, że Internet o przepływo-
wości 256kb byłby dla mieszkańców dar-
mowy.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Uczniowie z naszej gminy – laureaci konkursu z nauczycielkami

w efekcie zahamowania inwestycji 
Samorządu Mazowsza?

– Nie obawiamy się tego, ponieważ 
część środków przeznaczono na dro-
gi, których przebieg nie jest jeszcze do 
końca ustalony. Przykładem może być tu 
choćby „Paszkowianka” – droga łączą-
ca trasę katowicką z poznańską, dotąd 
pewne są jedynie jej 3 punkty węzłowe, 
podobnie jest z obwodnicą Grodziska, 
Milanówka czy Konstancina. Wszędzie 
tam powstają komitety protestacyjne, 
które żądają przeniesienia trasy w inne 
miejsce. W jednej z podwarszawskich 
gmin, podczas obrad rady miejskiej do-
szło nawet do bijatyki pomiędzy radnymi 
związanymi z różnymi komitetami pro-
testacyjnymi. Będziemy zatem budować 
tam, gdzie można to robić, nie eskalując 
konfliktów społecznych. Lepiej budować 
drogi w miejscach, gdzie projekty są do-
brze przygotowane.

 
– Jakich działań Zarządu Woje-

wództwa możemy spodziewać się 
w najbliższym czasie?

– Za kilka dni rozpoczniemy na-
bór wniosków dotyczących infrastruk-
tury edukacyjnej. Samorządy stoją już 
w przysłowiowych „blokach starto-
wych”, wszyscy bowiem mają do zrobie-
nia jakąś szkołę, halę sportową, przed-
szkole. Jeśli uwzględnimy, że na Mazow-
szu mamy 314 gmin i 42 powiaty, mu-
simy wiedzieć, że każdy samorząd złoży 
przynajmniej 1 wniosek, a część z nich 
złoży po kilka wniosków. Spodziewamy 
się kolejnej lawiny dokumentów. Spraw-
dzenie tego wszystkiego będzie trwało, 
ale jeszcze w tym roku chcemy urucho-
mić wszystkie projekty szkolne.

– Jest Pan kandydatem PSL w wy-
borach do Parlamentu Europejskie-
go, jakie sprawy będzie Pan Marsza-
łek poruszać na forum UE?

– W moich działaniach będę skupiał 
się na umacnianiu pozycji Polski w Euro-
pie. Mamy wszelkie szanse na to, by stać 
się liderem Europy Wschodniej. Musimy 
jednak dbać o pozyskiwanie środków na 
rozwój Polski, a także o mądre i solidarne 
ich zagospodarowanie. Potrzebujemy na 
Mazowszu zarówno nowych technologii, 
jak i dobrej infrastruktury drogowej i ko-
lejowej. Za mało przekazujemy Europie 
wiedzy na temat naszej historii, tradycji 
narodowych i kultury. Powinniśmy uczyć 
wszystkich szacunku dla Polski i co za tym 
idzie, szacunku dla samych siebie.

– Dziękuję za rozmowę. Ży-
czę Panu Marszałkowi powodzenia 
w nadchodzących wyborach.

 Marcin Łada

Zbliża się czas wakacji. Apelujemy do 
wszystkich rowerzystów, do dzieci i do doro-
słych- bądźcie widoczni na drodze! Świateł-
ko przy kierownicy i kamizelka odblaskowa 

może uratować życie. Kierowcy często nie 
mogą w porę zauważyć w nocy osoby ubra-
nej w ciemny strój, która porusza się na nie-
oświetlonym rowerze. Jedźmy bezpiecznie!

Bezpieczna droga do szkoły dok. ze str. 3
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Zagadnienia dotyczące bez-
pieczeństwa mieszkańców gmi-
ny zawsze interesują wiele osób. 
Cieszymy się zatem, że możemy po-
informować Czytelników o nowych 
przedsięwzięciach w tym zakresie. 
Stare Babice stają się stopniowo nie 
tylko centrum bezpieczeństwa gmi-
ny, ale także ważnym ogniwem ra-
towniczym na mapie powiatu, a na-
wet województwa 
 mazowieckiego. 
W Babicach bo-
wiem już od 
dwóch lat stacjo-
nuje karetka Po-
wiatowej Sta-
cji Ratownictwa 
Medycznego, tu 
znajduje się Straż 
Gminna i Komen-
da Policji Powia-
towej, a w tym 
roku tutejsza OSP 
otrzymała nowoczesny samochód 
pożarniczy na miarę XXI wieku. Jego 
oficjalne przekazanie odbyło się 26 
kwietnia br. przy udziale najwyż-
szych władz państwowych, samo-
rządowych i strażackich.

W ostatnią niedzielę kwietnia do 
Starych Babic przybyli m. in. Wicepre-

mier Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych R.P., Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Adam Struzik, Wi-
cemarszałek Waldemar Roszkiewicz, Po-
słowie: Janusz Piechociński i Aleksander 
Sopliński, Podsekretarz Stanu w MSWiA- 
Zbigniew Sosnowski. Nie zabrakło tak-
że władz strażackich. Obecni byli: Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki PSP 
nadbrygadier Ryszard Psujek, Komen-
dant Powiatowy brygadier Tadeusz Wy-
pychowski i Prezes ZOSP w PWZ Andrzej 
Wasilewski. Stronę samorządową gminy 
i powiatu re-
prezentowa-
li m.in. Wójt 
Krzysztof Tu-
rek i Staro-
sta Jan Ży-
chliński. Tak 
szacownego 
grona osób 
z e b r a n y c h 
w jednym 

czasie, przy 
jednej oka-
zji jeszcze na 
naszym tere-
nie nie goś-
ciliśmy. 26 
kwietnia jest 
zatem kolej-

nym historycznym dniem w dziejach ba-
bickiej społeczności.

Uroczystość przekazania nowego sa-
mochodu pożarniczego rozpoczęła się 
Mszą Św. celebrowaną przez ks. prała-
ta Jana Szubkę- kapelana babickich stra-
żaków, któremu towarzyszyli księża z tu-
tejszej parafii, razem z proboszczem ks. 

prałatem Grzegorzem Ko-
zickim. Po Mszy Św. przed-
stawiciele władz, wraz 
z mieszkańcami gminy, 
udali się na rynek, gdzie 
zorganizowano uroczy-
stość przekazania samo-
chodu. Tam właśnie wy-
stąpili z przemówienia-
mi przybyli goście, a Wójt 
Gminy Krzysztof Turek 
przekazał strażakom uro-
czyście kluczyki.

– Cieszę się, że nasz sa-
morząd miał swój udział 
w zakupie tego samocho-
du. Dziś może on służyć 
nie tylko gminie Stare Babi-

ce, ale całej naszej wspólnocie mazowie-
ckiej- powiedział Marszałek Adam Stru-
zik.

– „Strażactwo” ma wymiar humani-
styczny, humanitarny i społeczny. W woj. 
mazowieckim jest blisko 2 tys. jednostek 
OSP, ponad 400 z nich działa w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
W szeregach OSP mamy około 80 tys. 
ochotników, którzy związali swoje życie 
z ideą niesienia pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Straż pełni również rolę wy-
chowawczą i kulturalną w społeczeń-
stwie. Dziś, w czasie gdy mamy do czy-

nienia z utratą wielu wartości, jest to rola 
bardzo ważna dla kształtowania młode-
go pokolenia. Wśród strażaków Mazow-
sza 3 tys. muzyków gra w blisko 100 or-
kiestrach dętych, funkcjonuje także wiele 
drużyn młodzieżowych. Działając w sa-
morządzie Mazowsza chcemy przyczy-
niać się do tego, aby propagować ideę 
formuły życia nakierowanej na pomoc 
potrzebującym- powiedział Marszałek 
Struzik. 

Podczas uroczystości głos zabrał tak-
że Wicepremier Waldemar Pawlak, któ-
ry gratulował babickim strażakom uzy-
skania nowego samochodu pożarnicze-
go. Przypomniał równocześnie, że straż 
ochotnicza stała się ostatnio celem ata-
ków politycznych w niektórych mediach. 
Wynikają one z niezrozumienia jej roli 
w społeczeństwie. – Straż ma w Pol-
sce ugruntowaną tradycję i zrzesza wie-
lu wartościowych ludzi, zawsze goto-
wych do poświęceń dla innych. Zawoła-
nie „Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek” niesie w sobie przesłanie ponadcza-
sowe, na które nie mają wpływu żadne 
opcje polityczne- powiedział Wicepre-
mier, przekazując druhom również naj-
lepsze życzenia z okazji zbliżającego się 
dnia Św. Floriana – patrona wszystkich 
strażaków.

W dalszej części uroczystości przemó-
wił Mazowiecki Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej nadbry-

Po pierwsze ratownictwo...

Nasi przyjaciele, strażacy w złotych kaskach, przybyli do Babic 
ze Straszewa w woj. kujawsko-pomorskim. Prezes OSP Straszewo 
Józef Szkołuda przekazał babickim druhom list gratulacyjny 
i pamiątkową statuetkę. 

Premier Pawlak pozdrowił babickich strażaków

Uroczysta chwila przekazania kluczyków do wozu bojowego
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gadier Ryszard Psujek. – Pod takim Pre-
mierem i Marszałkiem służba jest przy-
jemnością- powiedział. -Dziś klimat dla 
OSP jest wspaniały. Takim samochodem 
nie powstydziłyby się jeździć do akcji jed-
nostki Państwowej Straży Pożarnej. Dzię-
kuję druhom za dotychczasową dobrą 
służbę, gratuluję pięknego nabytku i ży-
czę dalszych dobrych lat działalności. 

Z kolei głos zabrał Prezes OSP Stare 
Babice Mirosław Lisiecki.

– Cieszę się, że jesteście tu Państwo 
razem z nami. W imieniu Zarządu naszej 
Straży oraz wszystkich druhów i sympa-
tyków chciałbym gorąco podziękować 
wszystkim osobom i instytucjom, któ-
re były zaangażowane w pozyskanie dla 
naszej jednostki i dla całej gminy tego 
fabrycznie nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. Droga do osiągnięcia 
tego celu była długa, ale jak widzimy, za-
kończyła się pełnym sukcesem. 

Za kupno samochodu dziękuję prze-
de wszystkim Panu Wójtowi Gminy Sta-
re Babice Krzysztofowi Turkowi, ponie-
waż bez jego zgody na pokrycie znacz-
nej części wydatków na ten cel, nie mo-
glibyśmy starać się o pozyskanie dalszych 
dotacji na samochód. Wyrazy wdzięcz-
ności kieruję do Pana Premiera Walde-
mara Pawlaka, do Pana Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzi-
ka oraz jego współpracowników. Słowa 
podziękowania należą się także Panom: 
Zbigniewowi Sosnowskiemu – Podsekre-
tarzowi Stanu w MSWiA, Komendan-
towi Głównemu PSP nadbrygadierowi 

Wiesławowi Leśniakiewiczowi i Komen-
dantowi Mazowieckiemu PSP nadbry-
gadierowi Ryszardowi Psujkowi. Wyrazy 
wdzięczności kieruję także do Posła PSL 
Aleksandra Soplińskiego, bez którego 
pomocy również nie udałoby się zakupić 
tego samochodu. Dziękuję Prezesowi fir-
my „Stolarczyk” z Kielc, za profesjonal-
ną karosację, oraz Zarządowi i Pracowni-
kom firmy „Wiko” za fachowy i zgodny 
z naszymi oczekiwaniami montaż półek 

i mocowań sprzę-
tu w samocho-
dzie, który wyko-
nany został całko-
wicie nieodpłat-
nie. 

Następnie Pre-
zes babickiej Stra-
ży przypomniał hi-
storię jednostki, 
wspominając rów-
nież, że jej pierw-
szy samochód 
pojawił się w Babi-
cach jeszcze przed 
wojną, zakupio-
ny dzięki Eugeniu-

szowi Przedworskiemu, patriocie i dzia-
łaczowi niepodległościowemu, który był 
także Wójtem babickiej gminy.

– Jesteśmy od roku 1995 w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Na nas społeczeństwo zawsze może li-
czyć. W minionym roku zanotowaliśmy 
210 wyjazdów do akcji. 

Kończąc swoje przemówienie Prezes 
Lisiecki podziękowania złożył również: ks. 
prałatowi Grzegorzowi Kozickiemu- pro-
boszczowi babickiej parafii i ks. prałatowi 
Janowi Szubce- kapelanowi Straży, Prze-
wodniczącemu Rady Gminy- Henrykowi 
Kuncewiczowi i wszystkim Radnym. 

Na zakończenie uroczystości prze-
mówił do zebranych Wójt Krzysztof Tu-
rek. -Trzeba powiedzieć, że wszyscy tu 
zgromadzeni mamy swój udział w zaku-
pie tego samochodu. Prezes naszej Stra-
ży wymienił już chyba wszystkich, dlatego 
też chciałbym jedynie podkreślić, że nasze 
dzisiejsze spotkanie jest najlepszym do-
wodem na to, jak wspólne, zgodne dzia-
łanie może przynieść doskonałe rezulta-
ty. W kupno tego samochodu zaangażo-

wane było całe nasze społeczeństwo, dziś 
będzie on służył nie tylko mieszkańcom 
naszej gminy, ale wszystkim tym, którzy 
będą potrzebowali pomocy. Dziękuję za 
wsparcie władzom samorządowym woje-
wództwa mazowieckiego i władzom stra-
żackim. Dostrzegamy także pomoc Pana 
Premiera, który zawsze sprzyjał straża-
kom, doskonale rozumiejąc ich potrzeby 
i rolę, jaką pełnią w społeczeństwie – po-
wiedział Wójt Gminy.

W uroczystości uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe z OSP: Straszewo, Iza-
belin, Laski, Borzęcin, Łomianki, Zabo-
rów. Na zakończenie spotkania odby-
ła się uroczysta defilada, po czym stra-
żacy zaprosili wszystkich zebranych na 
poczęstunek. Pododdziałami strażackimi 
dowodził starszy brygadier w st. spocz. 
Edward Gierski, a uroczystość prowadził 
st. kapitan Michał Starnowski. 

Tekst i fot. Marcin Łada

Nowy samochód 
pożarniczy OSP 
Stare Babice, jest 
nowym fabrycz-
nie autem na 
podwoziu samo-

chodu MAN TGM 13.280. Do jego wyposaże-
nia oprócz typowego sprzętu gaśniczego nale-
ży m.in. sprzęt ratownictwa drogowego, agre-
gat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, piły 
do drewna, piła do betonu i stali, aparaty od-
dechowe i sprzęt medyczny. Pojemność zbior-
nika z wodą wynosi: 2500 l. Wydajność auto-
pompy: 2500 l/min.
Samochód został zakupiony od fi rmy „Stolar-
czyk” z Kielc w 2008 roku, która wygrała prze-
targ ogłoszony przez Gminę Stare Babice. Od 
lutego 2009 roku jest w podziale bojowym 
i zastąpił wysłużonego Lublina II. Kosztował 
prawie 671 tysięcy zł. Jego zakup był możliwy 
dzięki środkom fi nansowym: Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego w wysokości 120 
tysięcy zł, Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej-100 tysięcy złotych i fun-
duszom naszej gminy, która przeznaczyła na 
jego zakup 450 tysięcy zł. 
Dziś OSP Stare Babice dysponuje czterema sa-
mochodami. Są to: Man GBA 2,5/2,5, Star 244 
GBA, Jelcz 6/32 GCBA, Samochód Specjali-
styczny – Drabina SD 30. 

Poseł Aleksander Sopliński także dopomógł w kupnie samochodu dla Straży

Wójt Gminy Krzysztof Turek podziękował politykom za przybycie na uroczystość

Pododdziałami dowodził st. bryg. Edward Gierski
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„3 Maja – rocznica wielkich serc”
Tegoroczne obchody Święta 3-go 

Maja odbyły się w gimnazjum w Ko-
czargach Starych. 30 kwietnia o go-
dzinie 12.00 w auli szkoły zgroma-
dzili się nauczyciele, uczniowie, 
mieszkańcy i przedstawiciele władz 
gminy. Wszyscy z uwagą śledzili losy 
naszej Polski przedstawione przez 
gimnazjalistów z okazji 218. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja.

– Chciałbym, aby podczas uroczysto-
ści na waszych twarzach zawitał uśmiech, 
ponieważ 3 Maja to radosna data, to na-
sze święto narodowe – mówił do zgro-
madzonych na Sali widzów dyrektor ko-
czarskiego gimnazjum Piotr Szczepkow-
ski. Specjalnie na tę uroczystość ucznio-
wie pod kierunkiem Pań Magdy Rycz-
kowskiej, Anny Szelenbaum i Małgorza-
ty Gałązki przygotowali program arty-
styczny ilustrujący wydarzenia historycz-
ne związane z uchwaleniem Konstytucji 

3-go Maja. Na scenie pojawiły się waż-
ne postaci z dawnych czasów: król Stani-
sław August Poniatowski, posłowie sej-
mu, zaborcy naszej ojczyzny, a nawet 
sama Polska. Mieliśmy okazję zobaczyć, 
jak okrutnie została potraktowana Polska 
przez Rosję, Austrię i Prusy, jak rozdar-
li ją na części. – Nie będziemy się nikogo 
pytać! Każdy weźmie sobie po kawałku, 
a jak będą protestować, to ich zastraszy-
my! – mówiły państwa zaborcze. Polska 
broniła się mówiąc, że nikomu nie odda 
swych ziem, ale niestety były to jej ostat-
nie słowa…

Uczniowie z dumą opowiadali o lo-
sach naszego państwa, a uroczystego na-
stroju dodały pieśni narodowe wykony-
wane przez chór szkolny. Przedstawie-
nie wzbogaciła również pięknie przybra-
na białymi i czerwonymi kwiatami scena, 
a także historyczne stroje uczniów, któ-
re doskonale oddawały ducha epoki. Ta-
kie święta zawsze powinny przypominać 

nam o tym, że 
żyjemy w kra-
ju z bogatą hi-
storią, który ma 
za sobą wiele 
wzlotów i upad-
ków, a dzięki 
nim właśnie my 
możemy teraz 
czuć się szczęś-
liwymi i wolny-
mi Polakami. 

Dlatego też bardzo miło jest patrzeć na 
młodzież, która z pełnym zaangażowa-
niem opowiada o ważnych w życiu czło-
wieka wartościach.

Na koniec uroczystości dyrektor Piotr 
Szczepkowski przypomniał przybyłym 
gościom o Święcie Flagi – Zachęćcie swo-
ich rodziców, kolegów do wywieszenia 
flagi, aby widać było, że w naszej gminie 
mieszkają prawdziwi patrioci – mówił. 

Malwina Fabianowicz

29 kwietnia w Gminnym Gimna-
zjum w Koczargach Starych uroczy-
ście obchodzono Dzień Ziemi. Ucz-
niowie każdej klasy samodzielnie 
przygotowali program artystyczny 
specjalnie na tę okazję. Wykazali się 
niezwykłym humorem i zarazem bar-
dzo dojrzałym podejściem do tema-
tu ochrony środowiska. Oprócz kla-
sowych występów odbył się także 
pokaz mody ekologicznej oraz kon-
kurs plakatu z okazji 50-lecia Kampi-
noskiego Parku Narodowego.

Gimnazjaliści poświęcili dużo wolne-
go czasu na przygotowania do Dnia Zie-
mi. Każda klasa miała za zadanie wy-
stawić krótki program artystyczny zwią-
zany z tematyką ekologiczną. Ucznio-
wie pracowali samodzielnie, co można 
było zauważyć podczas oglądania wy-
stępów. Poruszali aktualne tematy, na-
wiązywali do telewizyjnych programów 
rozrywkowych, a dzięki temu ich rówieś-
nicy z zaciekawieniem oglądali scen-

ki. Wielkimi brawami nagrodzono kla-
sę III d za występ „You can clean – po 
prostu sprzątaj!”, parodię popularnego 
w telewizji programu tanecznego. Po-
dobnie jak w oryginale przed jury złożo-
nym z Michała Papieróga, Weroniki Pla-
stik i Augustina Ekorolla zaprezentowali 
się uczestnicy konkursu: Kuba w tańcu ze 
szczotką, Kasia w tańcu ze szmatką oraz 
Plastik i Papier. Ci, którzy przeszli elimina-
cje, usłyszeli: „Pakuj się, jedziesz do Kam-
pinosu!”. 

Publiczności bardzo podobał się rów-
nież teleturniej „Ekoliada” prowadzony 
przez „Karolinę Cheesburger” z klasy III 
b, w którym udział brały rodziny Śmie-
ciuchów i Recyklingów, a nagrodą dla 
wygranych była jałowa ziemia. Podczas 
teleturnieju można się było m.in. dowie-
dzieć, co zrobić z odpadami radioaktyw-
nymi i czy należy wprowadzić do skle-
pów zakaz używania torebek foliowych. 
Ciekawy występ przygotowała także kla-
sa II c, która na oczach widzów przepro-

wadziła obrady ekologicznego sądu. De-
cyzją sędziego skazano karton po mle-
ku na 5 lat rozkładu, plastik na 400 lat, 
a najwyższą karę otrzymał styropian – 
500 lat rozkładu. To powinno dać nam 
wszystkim do myślenia.

Wszystkie występy wnosiły nowe 
wiadomości do wiedzy widzów i dlate-
go ciężko było podjąć ostateczną decy-
zję, która klasa wygra. – Daliście piękny 
popis kreatywności – mówiła do gim-
nazjalistów Bogusława Kuncewicz, za-
stępca dyrektora. W głosowaniu na naj-
lepszy występ uczestniczyli nauczycie-
le i pracownicy szkoły, a także samorząd 
uczniowski. I miejsce zajęła klasa III d za 
„You can clean – po prostu sprzątaj”, II 
miejsce klasa III b za „Ekoliadę”, III na-
grodę zdobyła klasa II f za ekologiczną 
wersję bajki „Jaś i Małgosia”, w której 
Jaś po latach założył ligę fanatycznych 
obrońców środowiska. 

Z okazji Dnia Ziemi zorganizowa-
no także pokaz mody nawiązującej do 

Eko-Gimnazjum na Dzień Ziemi
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W maju oprócz dawnego „święta 
pracy” i rocznicy uchwalenia pierw-
szej narodowej Konstytucji mieliśmy 
jeszcze jedną okazję do świętowa-
nia – Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Od 2004 roku każdy Polak ma prawo 
do wywieszania flagi narodowej nie tyl-
ko z powodu uroczystości państwowych, 
ale i dla uczczenia innych ważnych wyda-
rzeń, także w życiu prywatnym. Okazją 
może być więc na przykład udział polskiej 
reprezentacji w mistrzostwach świata, 
rocznica ślubu czy urodziny. Ten przywilej 
został ustanowiony uchwałą Sejmu pięć 
lat temu – w tym samym dokumencie za-
znaczono, że 2 maja będzie obchodzony 
jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Terminu uroczystości nie wybrano przy-
padkowo – jeszcze przed 1989 rokiem 
tego właśnie dnia zdejmowano flagi pań-
stwowe, wywieszone przy okazji Święta 
Pracy. Władzom Polski Ludowej zależa-
ło bowiem na tym, aby symbole narodo-
we nie przypominały Polakom o rocznicy 
uchwalenia Konstytucji, której świętowa-
nie w czasach PRL-u było zabronione.

To właśnie w Konstytucji z 1792 roku 
biel i czerwień po raz pierwszy ustano-
wiono polskimi barwami narodowymi. 
Wcześniej w tej roli występował karma-
zyn – symbol dostojeństwa i bogactwa, 
a zarazem najszlachetniejszy z kolorów. 
Ze względu na cenę barwnika mało kto 
mógł sobie jednak pozwolić na jego uży-
wanie, poza przedstawicielami najza-
możniejszej szlachty i dostojnikami pań-
stwowymi.

Uchwała Konstytucji 3 Maja nie roz-
wiązała jednak sprawy barw narodowych 
– i tak np. w czasie insurekcji kościusz-
kowskiej symbolem patriotycznym była 
biała kokarda. W 1812 roku Sejm Księ-
stwa Warszawskiego barwami narodowy-
mi ustanowił kolory: amarantowy i gra-
natowy. Dopiero w 1831 roku, w okresie 
powstania listopadowego, do łask wróci-

ła biel i czerwień – jako nawiązanie do ko-
lorystyki herbu Królestwa Polskiego i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, ze „złotego 
okresu” Polski Jagiellonów. Do tej symbo-
liki powrócono w niepodległej Polsce, po-
dejmując w 1919 roku kolejną uchwałę 
zatwierdzającą barwy narodowe. 

Ponieważ jednak paleta czerwieni 
występuje w wielu odcieniach, a i w ję-
zyku ich określeń jest co najmniej kilka 
(jak purpura, karmazyn, amarant, cy-
nober), nadal trwały spory, który z nich 
jest najwłaściwszy dla flag narodowych. 
Ostatecznie ustalono to dopiero w usta-
wie sejmowej z 1980 roku „o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
i o pieczęciach państwowych”. W spe-
cjalnym załączniku określono parametry 
fizyczne narodowej bieli i czerwieni oraz 
wydrukowano wzory tych kolorów. 

Od tej pory wszystkie polskie flagi 
powinny wyglądać tak samo, niezależ-
nie od tego, czy powiewają na gmachu 
Sejmu, budynku urzędu czy w oknie pry-
watnego domu. A jak jest w praktyce? 
Z tym bywa niestety różnie.

Jeżdżąc ulicami naszej gminy 2 
i 3 maja zauważyliśmy, że tylko nieliczni 
mieszkańcy wywieszają flagi narodowe. 
Najlepiej uczucia patriotyczne manifestu-
ją osoby mieszkające przy Rynku w Sta-
rych Babicach (i w pobliżu), być może 
promieniuje tam dobry przykład Urzę-
du Gminy. Im dalej, tym gorzej. Przy ul. 
Warszawskiej trzeba było minąć kilkana-
ście, a nawet kilkadziesiąt domów, by zo-
baczyć polską flagę, podobnie na nowych 
osiedlach w Zielonkach i w innych miej-
scach. Dobrze przynajmniej, że o wywie-
szeniu flagi nie zapominali sołtysi i radni 
naszej gminy. Wszystkim, którzy pamięta-
ją o naszych barwach narodowych dzię-
kujemy. Niech Wasz dobry przykład za-
chęci sąsiadów do naśladowania! 

kg

Czy wstydzimy się Polskiej Flagi?

ekologii i recyklingu. Piękne modelki, 
a nawet jeden model, w niecodziennych 
strojach stworzonych przez uczniów pre-
zentowali się na wybiegu. Sukienka z pa-
pieru toaletowego, kreacja z folii, pomy-
słom nie było końca. Na koniec odbył się 
również konkurs plakatu przygotowane-
go przez uczniów z okazji 50-lecia Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Tu także 
każda klasa mogła zaprezentować swój 

talent plastyczny. Nauczyciele i goście 
oddawali swoje głosy na kartkach. Zwy-
ciężył plakat klasy I f, drugie miejsce za-
jęła klasa III a, a wyróżnione zostały kla-
sy: II d, I d i II f. We wszystkich konkur-
sach nagrodami były słodycze oraz kwia-
ty doniczkowe, które będą zdobiły klasy, 
a także przypominały uczniom o tym, jak 
ważne jest ekologiczne podejście do na-
szej ziemi. Sami bowiem śpiewali: 

W tym pięknym kraju, który nazywa 
się właśnie Polska
Chcemy by było przytulnie nam (…)
By się nie wstydzić przed ludźmi 
z zachodu
Nie bać się brudu, ani też smrodu
Móc chodzić z głową wzniesioną 
do góry
Być wciąż świadomym „Ekokultury”

m.f.

Plakaty, które zajęły I i II miejsce wezmą udział w powiatowym etapie konkursu
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Niedzielny poranek 19 kwietnia 
przywitał wszystkich promieniami 
słońca. Po deszczowej sobocie przy-
szła słoneczna niedziela, sprawiając 
radość organizatorom Dnia Ziemi, 
który już po raz ósmy odbył się 
w babickiej podstawówce.

Jak co roku, odwiedzających szkołę 
w tym dniu czekało mnóstwo atrakcji. 
Nauczyciele, uczniowie i rodzice dołożyli 
wszelkich starań, aby uczcić naszą plane-
tę, w szczególności zwracając uwagę na 
zagadnienia związane z energią.

Rozpoczynając spacer po festynie, 
można było odwiedzić stoisko z wikliną 
i roślinami ozdobnymi, oddać makulatu-
rę w zamian za sadzonki drzew i krze-
wów. Następnie spróbować swych sił 
biorąc udział w ciekawych działaniach 
plastycznych przygotowanych przez Pra-
cownię Artystyczną dla Dzieci „Sztuka 
i Ty”.

Kolejne stoisko nawiązywało do ko-
nieczności oszczędzania energii oraz wy-
korzystania jej odnawialnych źródeł, do 
czego zachęcała przedstawicielka Krajo-
wej Agencji Poszanowania Energii, de-
monstrując interesujące pomoce i mate-
riały. Swoje wiadomości na tematy eko-
logiczne dzieci sprawdzały na stoisku 
z „Drzewkiem Szczęścia”.

Wchodząc do bu-
dynku szkoły, moż-
na było skosztować 
ciast domowej roboty, 
pysznych pierniczków, 
smalcu i chleba po-
chodzącego z gospo-
darstwa ekologiczne-
go w Grzybowie, a na-
wet zdrowych koktajli 
wykonanych w czasie 
prezentacji Thermomi-
xu.

Tutaj też można było nabyć zioła oraz 
kosmetyki na bazie surowców z Morza 
Martwego.

Dalej pracowało stoisko, gdzie wy-
konywano sympatyczne rysunki na twa-
rzach dzieci, a także zgłębiano tajniki 
sztuki origami.

W zacisznym kąciku salki gimnastycz-
nej odważni oddawali 
się profesjonalnemu 
masażowi stóp, wy-
słuchiwali wskazówek 
i porad specjalisty. Na 
dużej sali gimnastycz-
nej odbywały się gry 
i zabawy ruchowe.

Z tyłu szkoły dużą 
atrakcją były stoiska 
z biżuterią. Panie mia-
ły możliwość zakupie-
nia wyrobów wykona-
nych ręcznie na szy-
dełku lub z różnych 
koralików, a najmłod-
szym ogromną frajdę 
sprawiły samodzielnie 

zrobione korale z kolorowych materia-
łów i orzechów.

Dzieci mogły także wykonać różne 
przedmioty z gliny i z drutu, podziwiać 
pracę rzeźbiarza, pszczelarza, spotkać 
się z pracownikami Kampinoskiego Par-

ku Narodowego, zobaczyć pokaz ratow-
nictwa medycznego i technicznego pre-
zentowany przez Straż Pożarną. Boisko 
szkolne oblegali zwolennicy zabaw i gier 
sprawnościowych. Tutaj podziwiać mo-

Dzień Ziemi w Starych BabicachDzień Ziemi w Star
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gli walki wojów, a także doskonalić swą 
zręczność na niecodziennych zabaw-
kach i sprzęcie, które proponowało Sto-
warzyszenie Alternatywnych Pedagogów 
KLANZA.

Na szczególną pochwałę zasługują 
uczniowie naszej szkoły, którzy przygo-
towali własne stoisko prezentując swoje 
przyrodnicze zainteresowania. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwała zaprzyjaźniona Pani pielęgniar-
ka.

W sali koncertowej odbył się wykład 
pracownika Uniwersytetu Warszawskie-
go, pt. „Energia wokół nas”, na którym 
zgromadziło się wiele osób zaintereso-
wanych tak niezwykłą dziedziną wiedzy, 
jaką jest fizyka. Po zakończeniu wykładu 
zostały rozdane dyplomy i nagrody zwy-
cięzcom i uczestnikom konkursu ekolo-

gicznego i fotograficznego. Nagrodzo-
ne prace w konkursie fotograficznym pt. 
„Spotkanie z energią naturalną” można 
było oglądać na wystawie przygotowa-
nej w budynku szkoły. Wszystkim jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy.

Mamy nadzieję, że festyn spełnił 
oczekiwania uczestników, dostarczył mi-
łych wrażeń oraz stworzył możliwość 
wzbogacenia swej wiedzy.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
festynu.

Dorota Radecka

Dzień Ziemi w Starych Babicacharych Babicach

Trwa przebudowa dachu budynku 
szkoły podstawowej i przedszkola w Sta-
rych Babicach. Powstanie tam dach spa-
dzisty o powierzchni 2868 m2. Prace zo-
staną zakończone w ciągu wakacji. 
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BEZPIECZNA GMINA

Nasza policja powiatowa z siedzi-
bą w Starych Babicach dysponuje ostat-
nio wspaniałym sprzętem do ścigania 
piratów drogowych. Wspominaliśmy 
już wcześniej o nieoznakowanym volks-
wagenie z dwustukonnym silnikiem. 
W kwietniu pojawiła się natomiast y 
amacha FJR 1300, motocykl o mocy 143 
KM, wyposażony w kamerę, a dokładniej 
w tzw. wideorejestrator. To motoryzacyj-
ne cacko jest w Babicach dzięki młodsze-
mu aspirantowi Marcinowi Gryglasowi, 
który otrzymał ten motor do testów od 
przedstawiciela firmy Yamacha w Polsce.

Jak się dowiedzieliśmy, tylko w cią-
gu trzech dni służby udało się zatrzymać 
i ukarać kilkunastu 
piratów drogowych, 
którzy otrzymali 
mandaty na łączną 
sumę 7 tys. złotych! 

–Wideorejestra-
tor zapisuje nie tyl-
ko szybkość, utrwala 
także wszystkie wy-

kroczenia drogowe, wyprzedzanie 
w niedozwolonych miejscach, prze-
kraczanie linii ciągłej i inne zdarze-
nia dotyczące łamania prawa- po-
informował szef powiatowej dro-
gówki nadkomisarz Artur Postek.

– Docierały do nas skargi miesz-
kańców, zaniepokojonych wyściga-
mi motocyklowymi, które rozgry-
wały się nocą na naszych drogach. 
Dotąd nie mieliśmy jednak skutecz-
nego narzędzia do walki z pira-
ctwem drogowym motocykli. Teraz 
sytuacja się zmieniła. Mamy sprzęt, 
a z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Stołecznej Policji dosta-

liśmy dodatko-
wo 3 oznako-
wane hondy. 
Nasi policjan-
ci potrafią sku-
tecznie działać. 
Mają zarów-
no odpowied-
nią wiedzę, jak 
i doświadczenie 
w prowadzeniu 

szybkich pojazdów – powiedział nadko-
misarz Postek. 

– Kiedy udało nam się zatrzymać mo-
tocyklistę jadącego z prędkością ponad 
150 km/h, ten zdziwiony zapytał – to co, 
już nawet w Babicach nie będzie można 
pojeździć? – mówią policjanci.

Oprócz mł. aspiranta Marcina Gry-
glasa yamahą jeździ także sierżant szta-

bowy Piotr Szymaszek. Obaj twierdzą, 
że nadszedł czas, aby poprawić bezpie-
czeństwo na naszych drogach. Będą jed-
nak karać tylko tych motocyklistów, któ-
rzy stwarzają niebezpieczeństwo dla in-
nych użytkowników dróg. Pojeździć za-
tem można w Babicach, ale z dozwolo-
ną prędkością.

Marcin Łada

Piraci drogowi nie mają szans!

Co można zrobić, aby śmieci zniknę-
ły z naszych pięknych terenów, aby nie 
było ich w lasach, na polach, w przydroż-
nych rowach? Od lat staramy się eduko-
wać młodzież, wpajać dobre zachowania 
podczas akcji „Sprzątania Świata” i Dni 
Ziemi. Gmina przeprowadza selektywną 
zbiórkę odpadów, co roku wywozi także 
odpady wielkogabarytowe i co? Nadal są 
wśród nas osoby, które te wszystkie dzia-
łania mają za nic. Podrzucają śmieci, gdzie 
popadnie, nawet swoim sąsiadom, nawet 
na Cmentarz Wojenny, gdzie leżą nasi bo-
haterowie. Na takie zachowania nie może 
być przyzwolenia społecznego.

Trzeba zwracać uwagę, trzeba napo-
minać, a gdy to nie skutkuje, zadzwonić 
po Straż Gminną. Przyjadą, ustalą spraw-
ców, ukarzą mandatem. Jeśli efektów nie 
daje dobre słowo i edukacja, może za-

działa kara. 
Może wów-
czas śmiecący 
policzą, że ta-
niej jest pod-
pisać umowę z 
firmą zabiera-
jącą śmieci, niż 
płacić mandat. 
A może na-
zwiska i adresy 
śmiecących po-
winniśmy dru-
kować w gaze-
cie? A ich zdję-
cia wywieszać 
na tablicach 
sołeckich. Czy 
p o w i n n i ś m y 
iść w kierunku 

Wydaliśmy wojnę śmieciom i...
śmiecącym
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rzeczywistości z filmów Stanisława Barei 
– „Tych klientów nie obsługujemy”?

15 kwietnia Straż Gminna otrzyma-
ła prośbę o podjęcie interwencji w Klau-
dynie. Na ul. Sikorskiego znaleziono dwa 
worki o pojemności ponad 120 l każdy 
z odpadami typu komunalnego, zuży-
tymi pieluszkami dziecięcymi i słoikami 
po odżywkach dla dzieci. W toku prze-
prowadzonych czynności udało się wy-
kryć sprawców tego wykroczenia. Są to 
mieszkańcy naszej gminy, sąsiedzi oso-
by, która powiadomiła Straż, mieszka-
jący kilka ulic dalej. Mają małe dziecko, 
ciekawe, czy nauczą je zamiłowania do 
porządku? Skąd mieli pomysł, aby pie-
luchy z nieczystościami podrzucać pod 
płot innym?

22 kwietnia funkcjonariusze Straży 
Gminnej otrzymali powiadomienie o nie-
legalnym prywatnym wysypisku 
śmieci, które ktoś organizuje so-
bie na działce.

Może właściciel tej nieru-
chomości chciał nakręcić film, 
albo pobawić się w śmiecia-
rza? Na działce przy ul. Tade-
usza Kutrzeby zgromadzono 
tony odpadów. Osoba, któ-
ra została przyłapana na kolej-
nym dopełnianiu tego składo-
wiska śmieciami z ciężarówki, 
nie potrafiła racjonalnie wytłu-
maczyć powodu swego dzia-
łania. Filmu raczej nie będzie, 
jest natomiast mandat w wy-
sokości 500 zł i polecenie na-
tychmiastowego uprzątnięcia tego skła-
dowiska! 

Cóż można powiedzieć – brawo Straż 
Gminna! Dziękujemy także osobom, któ-
re nie obawiają się dzwonić, zgłaszając 
tego typu naganne wykroczenia. Niech 
wreszcie chuligani i inne osoby czy-
niące zło zaczną się bać, a ludzie przy-
zwoici będą mieć poczucie bezpieczeń-
stwa i świadomość tego, że w razie po-
trzeby pomoże im Straż Gminna. Wszy-
scy mamy prawo do tego, by mieszkać 
w ładnej i czystej okolicy. Przepisy pra-

wa stanowione przez polski parlament, a 
także przez Radę Gminy są po to, aby ich 
przestrzegać. To one chronią nas przed 
nagannymi czynami innych, a służby 
gminne działają w majestacie prawa.

Sprawy czystości babickiej gminy leżą 
na sercu wielu osobom. Do naszej re-
dakcji zwrócił się radny Jerzy Piętocha z 
prośbą o opublikowanie poniższej infor-
macji. W dalszej kolejności publikujemy 
także tekst Karoliny Kozak, który opisu-
je podobną akcję w Borzęcinie. Cieszymy 
się, że wśród nas mieszkają osoby, któ-
re same postanowiły zrobić porządek w 
okolicy!

W Latchorzewie
16 maja br. z inicjatywy Mieszkań-

ców Latchorzewa sprzątaliśmy tereny leś-
ne, otaczające nasze osiedla. Była to już 

druga akcja podejmowana przez 
mieszkańców, pierwszą prze-
prowadzono we wrześniu ub.r. 
W tegorocznej akcji zbierania 
śmieci udział wzięło: 25 miesz-
kańców z okolicznych domów 
jednorodzinnych osiedla Latcho-
rzew, pracownik Referatu Ochro-
ny Środowiska UG Stare Babice, 
3 pracowników Dyrekcji Lasów Miejskich 
M.St. Warszawy.

Osoby, które brały udział w tej akcji, 
podzielone na trzy zespoły sprzątały te-

reny leśne między osiedlem Lat-
chorzew i Grotami, a także okolice 
ul. J. Decowskiego i ul. Na Skraju. 
Zebrano kilkadziesiąt worków róż-
nego rodzaju śmieci. Były to m.in.: 
butelki, puszki, torby foliowe, pa-
pier, złom, odzież. Śmieci zostały 
wywiezione tego samego dnia.

Wszystkim osobom, które bra-
ły udział w tej pożytecznej akcji 
składamy serdeczne podziękowa-
nia. Szczególnie dziękujemy Ju-
lii (7 lat) i Konradowi (9 lat) Li-
twińskim, którzy wraz z rodzicami 
sprzątali tereny leśne przylegające 
do ul. J. Decowskiego oraz ścież-
kę sportowo-rekreacyjną dla dzie-
ci „Drogę Zgubka”.

W Borzęcinie
Do działania przystąpili po raz 

pierwszy 9 maja 2009 roku. Za gra-
bie, łopaty, piły i siekiery sięgnęło 
około 60 osób. Wszyscy ruszyli nad 
staw w Borzęcinie. Działo się na-
prawdę dużo!

Starsi mieszkańcy pamiętają, że w 
stawie za organistówką można było ło-
wić ryby. Młodsi pamiętają coraz większy 
smród i coraz więcej pływających w nim 
śmieci. W końcu grupa młodych ludzi z 
Borzęcina postanowiła przywrócić sta-
wowi dawną urodę. Borzęciński ksiądz 
proboszcz nie tylko udzielił błogosła-
wieństwa, ale także wezwał parafian do 
pomocy podczas niedzielnych Mszy św. 
W ten sposób ruszyła lawina.

Pracowali równo i starsi, i młodsi – 
nie tylko z terenu borzęciń-
skiej parafii. Pomagali harce-
rze z Babic, strażacy z Borzę-
cina oraz chętni z okolic. Wójt 
Gminy także zakasał rękawy i 
pokazał, że potrafi pracować 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Podczas pierwszej części sprzą-
tania udało się wyciągnąć ze 
stawu 2 duże kontenery śmieci 
(to wszystko dzięki dobrej woli 
i pracy właściciela koparki), po-

zwozić gałęzie (to znowu dzięki właści-
cielowi traktora) i wyciąć rosnące dooko-
ła chaszcze. 

Tego, co było dewastowane przez po-
nad 30 lat, nie da się przywrócić do nor-
malnego użytku w ciągu kilku godzin. 
Dlatego też 23 maja od 9.00 ruszyła ko-
lejna odsłona akcji sprzątania stawu za 
organistówką w Borzęcinie. Organizato-
rzy, podpisujący się na plakatach jako Pa-
rafialna Grupa Wsparcia, zaprosili do po-
mocy wszystkich chętnych i nie zawiedli 
się. Zebrano 17 ton śmieci. Akcja wspie-
rana była przez gminny Referat Ochro-
ny Środowiska, który zorganizował kon-
tenery i zapewnił ich wywóz. Wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do oczysz-
czenia środowiska naszej gminy, pięknie 
dziękujemy!

Marcin Łada,
Grupa Inicjatywna Latchorzewa

gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Cyan)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Cyan)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Magenta)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Magenta)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Yellow)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Yellow)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Black)gb_04_2009.indd   2009-06-02   07:28:49   - 13 -    (Process Black)



INFORMACJE

14

Podczas Sesji Rady Gminy Stare 
Babice, która odbyła się 30 kwietnia, 
Rada Gminy podjęła uchwały do-
tyczące taryf za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków, obowią-
zujących przez następny rok tj. od 
1 czerwca 2009 do 30 maja 2010. 
Jak czytamy w treści uchwał, Rada 
przedłużyła obowiązywanie dotych-
czasowej taryfy na wniosek Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go „EKO-BABICE” Sp. z o.o. Zapyta-
liśmy po sesji Prezesa Pawła Turko-
ta, czemu zawdzięczamy brak pod-
wyżek cen na wodę i ścieki.

– Dlaczego woda i ścieki nie 
zdrożały?

– Panie Redaktorze, na tak postawio-
ne pytanie można odpowiedzieć jednym 
krótkim zdaniem – dlatego, że nie mu-
siały – ale oczywiście taka odpowiedź nie 
dość, że brzmi niegrzecznie, to na do-
kładkę, nic nie wyjaśnia. A okoliczno-
ści, jakie spowodowały, że wystąpiliśmy 
w tym roku z wnioskiem o niepodnosze-
nie taryf i utrzymanie ich na poziomie 
cen ubiegłorocznych, jest wiele i chętnie 
je przedstawię. 

– Jak się domyślam, jednym z po-
wodów mógł być fakt, że z roku na 
rok przybywa mieszkańców gminy 
i w związku z tym dostarczacie wię-
cej wody i odbieracie coraz więcej 
ścieków.

– Oczywiście jest to jeden z powo-
dów, ale nie najważniejszy i omówię go 
na końcu listy tych okoliczności. Najważ-
niejszym powodem pozwalającym na 
utrzymanie ubiegłorocznych cen wody 
był fakt, że począwszy od IV kwartału 
2008 roku Gmina nasza posiada drugą, 
nowoczesną i wydajną Stację Uzdatniania 
Wody w miejscowości Borzęcin Mały. 

Oddanie do eksploatacji tego obiek-
tu pozwoliło nam, w pierwszym rzędzie, 
zrezygnować z dostaw wody z terenu 
Gminy Leszno, a ponadto ograniczyć za-
kupy wody z MPWiK Warszawa. 

– W aspekcie technicznym i finan-
sowym, jak duża jest to zmiana?

– Nie nadużywając tego słowa mogę 
stwierdzić, że na tle naszej dziesięciolet-
niej działalności jest to zmiana zasadni-
czej wagi. Dla przykładu: tworząc pro-
gnozę budżetu firmy na rok 2009, mo-
gliśmy założyć, po stronie kosztów, ob-
niżenie aż o połowę pozycji „zakup 
wody od dostawców zewnętrznych”. 
W 2008 roku na ten cel przeznaczony 
był ponad 1 mln złotych, w 2009 roku 
już tylko 500 tys. Taki jest aspekt finan-
sowy tej zmiany. 

Równie ciekawie wygląda perspekty-
wa zmiany procentowej udziału wody za-
kupionej od dostawców zewnętrznych 
w stosunku do ilości wody własnej. W roku 
2008, a był to rok z naszego punktu wi-
dzenia raczej przeciętny (ani „mokry”, ani 
„suchy”), udział wody zakupionej w cało-
ści wprowadzonej do sieci wodociągowej 
wyniósł ponad 35%. Ale pamiętamy prze-
cież także lata takie jak np. rok 2006, gdy 
w najgorętszych miesiącach ilość wody za-
kupionej przewyższała ilość wyproduko-
wanej wody własnej. Dodatkowo w tych 
najgorszych okresach, aby utrzymać cią-
głość dostaw wody, byliśmy zmuszeni do 
obniżania jej ciśnienia. Te wszystkie niedo-
godności mamy już za sobą. W pierwszym 
kwartale 2009 roku udział wody zakupio-
nej wyniósł już tylko około 15%.

 
– Wszystkie te korzystne zmiany 

zawdzięczamy uruchomieniu Stacji 
Uzdatniania Wody w Borzęcinie Ma-
łym?

– Tak, wszystkie te, które wymieni-
łem i jeszcze te, o których nie wspomnia-
łem. Mieszkańcy zachodniej i środkowej 
części gminy zapewne odczuli wzrost 
ciśnienia wody w swoich instalacjach do-
mowych, a także to, że woda jest bar-
dziej klarowna niż dawniej. 

Nowe i pewne źródło wody włas-
nej pozwoliło nam także na rozpoczęcie 
prac modernizacyjnych Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Starych Babicach. Zaowo-
cuje to w przyszłości większą niezawod-
nością, a także mniejszą energochłon-
nością procesów uzdatniania i dystrybu-
cji wody z tego obiektu do sieci.

Wszystkie te w/w okoliczności, oraz 
fakt, że z roku na rok zużycie wody przez 
mieszkańców wzrasta o około 5%, przy-
czyniły się do tego, że mimo wzrostu 
innych kosztów eksploatacji (np. ener-
gia elektryczna, gaz), koszt jednostko-
wy wyprodukowania 1 m3 wody udało 
się utrzymać na poziomie z poprzednie-
go okresu taryfowego. 

– Nasuwa się pytanie, co było 
w takim razie powodem, że cena od-

bioru ścieków też nie uległa zmianie.
– Odpowiedź na to pytanie jest dużo 

prostsza, gdyż w tej części kalkulacji ta-
ryf nie zaszły aż tak „rewolucyjne” zmia-
ny. W związku z postępującą rozbudową 
sieci kanalizacyjnej, jak i wzrostem ilości 
dostarczanych ścieków wozami aseniza-
cyjnymi, wzrosły również przychody na-
szej firmy z tytułu odbioru nieczystości. 
Przychody te zrównoważyły nieuchron-
nie rosnące koszty naszej działalności. 
Oznacza to, że koszt jednostkowy odbio-
ru 1 m3 ścieków nie uległ zmianie i nie 
było powodu do podwyższenia cen.

– A czy fakt powołania na począt-
ku tego roku Straży Gminnej Gminy 
Stare Babice i jej działania eliminu-
jące pozbywanie się ścieków w spo-
sób niedozwolony jest u was zauwa-
żony poprzez wzrost ilości ścieków 
dostarczanych wozami asenizacyj-
nymi?

– Rzeczywiście, od początku roku 
2009 odnotowujemy powolny wzrost 
ilości dostarczanych nam w ten sposób 
ścieków i myślimy, że po części jest to 
pozytywny wpływ pracy Straży Gminnej, 
a po części dowód na to, że nasza gmi-
na jest intensywnie zasiedlana i przyby-
wa mieszkańców, którzy nie mając jesz-
cze możliwości podłączenia się do istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej, dostar-
czają nam ścieki ze swoich zbiorników 
przydomowych.

Jest to kolejny argument za tym, aby 
w jak najszybszym tempie skanalizować 
pozostałe miejscowości gminy. Skorzy-
stamy na tym wszyscy.

Odprowadzanie ścieków za pośred-
nictwem sieci kanalizacji sanitarnej jest 
w naszej ocenie dwa-trzy razy tańsze 
od odprowadzania przy pomocy wozów 
asenizacyjnych, a wzrost ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni ścieków 
pozwoli nam na kalkulowanie ceny jed-
nostkowej na poziomie tak niskim, jak to 
będzie możliwe.

 
– Dziękuję za rozmowę i wyczer-

pującą odpowiedź na pytanie za-
warte w tytule artykułu.

– Bardzo proszę, Panie Redaktorze, 
i cieszę się, że na dziesięciolecie istnie-
nia firmy, którą mam przyjemność kiero-
wać, mogłem przedstawić te wszystkie 
okoliczności naszej działalności. Korzy-
stając z okazji chciałbym podkreślić, że 
obecna dobra kondycja naszego przed-
siębiorstwa jest zasługą z jednej stro-
ny konsekwentnej pracy władz Gminy 
ostatnich trzech kadencji, a z drugiej co-
dziennej pracy wszystkich pracowników 
naszej firmy.

tp

Czemu woda nie zdrożała?
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Cmentarz Wojenny w Babicach
 – pro memoria

Od niepamiętnych czasów cy-
wilizacja ludzka miejsca wieczne-
go spoczynku swoich przodków 
lub postaci szczególnie zasłużonych 
otaczała poważaniem i opieką.

W starożytnym Egipcie powsta-
wały piramidy, Prasłowianie sypa-
li kopce, na terenach Europy i Azji 
jeszcze dziś odnaleźć można wyróż-
nione miejsca grzebalne i kurhany, 
służące niekiedy jako swoistego ro-
dzaju drogowskazy. W czasach no-
wożytnych powstawały pomniki, 
cmentarze i nekropolie, w których 
składano doczesne szczątki pole-
głych lub zmarłych. 

Tylko sytuacja nadzwyczajna, szcze-
gólna dla bytu narodu: pandemia lub 
pogrom wojenno-powstańczy, nie po-
zwalały na kultywowanie tych uświę-
conych obyczajów, różniących się nieco 
w zależności od religii lub tradycji kultu-
rowych. W okolicznościach takich cmen-
tarze z konieczności powstawały spon-
tanicznie, w miejscach przypadkowych 
i bywało, że o nich zapominano. 

Według prawa i tradycji polskiej, 
miejscami pochówku poległych za Oj-
czyznę są cmentarze i groby wojenne. Ze 
względu na charakter i znaczenie są wy-
dzielone, wyróżnione symboliką i formą, 
podlegają szczególnej opiece i ochronie.

Wiele jest takich miejsc, bo i w wielu 
miejscach przyszło walczyć Polakom za 
swój kraj i wolność. Cmentarze na Rosie, 
na Łyczakowie, w północnej Normandii 
i Holandii, na Monte Cassino i pod Leni-
no, są tego dowodem. 

Są też i inne cmentarze, nieznane, jak 
na przykład ten, gdzie wieczną wachtę 
pełni dzielna załoga ORP Orzeł.

W Gminie Stare Babice, w obrębie 
wsi Latchorzew, znajduje się Cmentarz 
Wojenny, na którym spoczywają prochy 
373 Poległych. Złożono tam szczątki żoł-
nierzy – uczestników walk obronnych we 
wrześniu 1939, bojowników Powstania 
Warszawskiego, osób poległych w wal-
kach z Niemcami.

Nie wszyscy z pochowanych zostali 
zidentyfikowani, wielu spoczywa w gro-
bach bezimiennych, a to oznacza, że ich 
rodziny nigdy nie dowiedziały się o losie 
swoich bliskich.

W ostatnim czasie na terenie Cmen-
tarza zaistniały niestety przypadki nie-
właściwych zachowań, graniczące z ra-
żącym naruszeniem porządku publiczne-
go. 

Należy mieć nadzieję, że dzięki na-
tychmiast podjętej i zdecydowanej reak-
cji Straży Gminnej, te pożałowania god-

ne zachowania osób z marginesu spo-
łecznego więcej się w tym miejscu nie 
powtórzą. 

Na sesji marcowej Rada Gminy 
podjęła uchwałę dotyczącą Cmentarza 
Wojennego, a jej celem jest zawarcie po-
rozumienia między Urzędem Wojewody 
Mazowieckiego a Urzędem Gminy Stare 
Babice. 

Na podstawie Ustawy o grobach 
i cmentarzach wojennych – ustawy 
z roku 1933, Gmina może uzyskać dota-
cję celową na utrzymywanie Cmentarza 
Wojennego, a jej wysokość zależeć bę-
dzie od formuły i uzasadnienia wniosku 
o tę subwencję.

Sądzę, że byłoby dobrze, aby ta ze 
wszech miar słuszna uchwała i aktyw-
ność władz Gminy w tym zakresie, zo-
stały poparte oddolnymi propozycjami-
sugestiami, czy i jakie podjąć działania 
skutkujące w efekcie gruntowną reno-
wacją, rekonstrukcją elementów i całego 
terenu Cmentarza – narodowej nekropo-
lii, położonej w naszej małej Ojczyźnie 
i będącej pod naszą opieką.

Okazja do rozważań w tym zakresie 
jest jak najbardziej właściwa, a to z ra-
cji zbliżających się rocznic: 70-tej wybu-
chu II wojny światowej i 65-tej Powsta-
nia Warszawskiego.

Racjonalne i inspirujące, społecz-
ne wsparcie działań Rady i władz Gmi-
ny zaskutkuje zapewne powstaniem pro-
pozycji-projektu takich prac na Cmenta-
rzu, które spowodują, że stanie się on 
swoistego rodzaju wizytówką oraz bę-
dzie przykładem należnego temu miej-
scu szacunku, pamięci i troski.

To nasz wspólny, patriotyczno-oby-

watelski obowiązek wobec Poległych 
i młodszych pokoleń.

Swoim wyglądem i charakterem 
cmentarze wojenne zawsze sugerują, 
a wręcz narzucają surową żołnierską 
powagę i dostojność. Wszędzie obiekty 
takie odznaczają się swoistego rodzaju 
skromnością, ale równocześnie elegancją 
formy wystroju, a brak ozdób – typowych 
dla cmentarzy powszechnych, zastąpiony 
jest odpowiednią konfiguracją i stylistyką 
symboli narodowych i bojowych. Taki 
charakter i wygląd cmentarza wojenne-
go sprzyjać ma powstawaniu tam at-
mosfery patriotycznej powagi i szacunku 
dla tych, którzy walcząc z wrogiem po-
legli za Ojczyznę.

Co się tyczy konkretnych propozycji 
dla Cmentarza Wojennego w Babicach, 
to sugeruję, aby w przypadku komplek-
sowej jego renowacji i rekonstrukcji kwa-
tery Poległych, wzorem tradycji europej-
skiej i innych cmentarzy wojennych, pod-
niesione zostały ponad poziom otocze-
nia, obramowane, podzielone na po-
szczególne groby, a ich nisze wypełnione 
białym drobnym kamieniem, co ułatwi 
utrzymanie całości w należytym wyglą-
dzie. Aleję i przejścia główne proponuję 
wykostkować, ścieżki między kwaterami 
grobowymi gruntownie oczyścić i upo-
rządkować, pomniki z piaskowca grun-
townie odświeżyć i uzupełnić ubytki, po-
kruszony i popękany fundament ogro-
dzenia odbudować, a siatkę od frontu 
wymienić na sztachety kute. Na Cmen-
tarz powinien ponadto powrócić duży 
krzyż górujący ponad całym terenem, 
wzorem tego, który postawiono tu w la-
tach wojennych.

Bramę główną, jako zabytkową i ma-
jestatyczną w swoim wyglądzie, propo-
nuję gruntownie oszlifować z farby białej 
lub wapna, a w razie konieczności odbu-
dować w niezmienionym kształcie i for-
mie.

Sugeruję również, aby rów, oddzie-
lający obecnie Cmentarz od ulicy Sikor-
skiego, został na co najmniej całej jego 
długości zakryty. Dzięki temu powstanie 
spory placyk, możliwy do wykorzystania 
podczas uroczystości patriotyczno-rocz-
nicowych. 

Tak odnowiony Cmentarz Wojenny 
stanie się w przyszłości integralnym ele-
mentem ciągu oświatowo-kulturalno-
sportowo-historycznego, jaki w sposób 
naturalny powstanie po dokończeniu bu-
dowy kompleksu edukacyjno-sportowego 
i parku gminnego przy ulicy Polnej. 

Ppłk w st. spocz. 
dr inż. Kazimierz Dymek

Cmentarz wojenny 
– fot. prawdopodobnie z roku 1943
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 27 kwietnia 2009 r.  

o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach  do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do 
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych 
komisji wyborczych przystosowanych  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą przeprowadzone 
wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 

L.p. Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu 
głosowania

Siedziba  Obwodowej Komisji Wyborczej

1 1 Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego

Blizne Jasińskiego
ul. Kopernika 10 

2 2
Lubiczów
Latchorzew 
Babice Nowe

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3 3
Kwirynów, 
Janów, 
Klaudyn

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4 4 Stare Babice
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5 5
Lipków
Zielonki Wieś 
Zielonki Parcela

Klub Sportowy „Naprzód” w  Zielonkach
ul. Białej Góry 4

6 6 Koczargi Stare 
Koczargi Nowe

I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 
ul. Akacjowa 12
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

7 7

Wojcieszyn
Wierzbin
Mariew,
Buda
Stanisławów
Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

8 8
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697

UWAGA:
Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony do dnia 28 maja 2009 r.  do urzędu gminy, jest dopisywany do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się 
lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego 
stałego zamieszkania.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 800 – 2200. 
     
 Wójt  
 (-) Krzysztof Turek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
serdecznie zaprasza Seniorów z Gminy Stare Babice

na spotkanie w dniu  6 czerwca 2009r. (sobota) o godz.  15.00 
w salce katechetycznej, mieszczącej się za kościołem WNMP w Starych Babicach. 

Od czerwca 2009 r. chcemy stworzyć działający przy naszym Ośrodku Klub Seniora.
Istnienie Klubu będzie miało na celu uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu przez osoby starsze. 

Więcej informacji zostanie przekazanych na pierwszym spotkaniu w dniu 6 czerwca 2009 r.
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XXIX Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 30 kwietnia br. Na począt-
ku obrad Przewodniczący RG i Wójt Gmi-
ny poinformowali o działaniach podejmo-
wanych w okresie międzysesyjnym. W tym 
czasie Wójt Krzysztof Turek uczestniczył 
m.in. w spotkaniu z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego Waldemarem 
Roszkiewiczem, które dotyczyło głównie 
modernizacji dróg wojewódzkich. Wspól-
nie z przedstawicielami samorządu po-
wiatowego przyjął także delegację samo-
rządowców z Litwy. Wziął ponadto udział 
w posiedzeniu zespołu ds. sytuacji kryzyso-
wych powiatu warszawskiego zachodnie-
go. Na zabrania tego typu zapraszani są 
zarówno przedstawiciele samorządu, jak 
i inspekcji specjalnych – Sanepidu, Inspekcji 
Weterynaryjnej. Ostatnie posiedzenie było 
poświęcone nowym regulacjom dotyczą-
cym tworzenia miejsc szpitalnych na wypa-
dek wojny i aktualnym problemom związa-
nym ze świńską grypą.

W okresie między sesjami Wójt Krzysz-
tof Turek uczestniczył również w spotkaniu 
zorganizowanym przez Starostę PWZ Jana 
Żychlińskiego z grupą mieszkańców, za-
niepokojonych perspektywą budowy skle-
pu wielkopowierzchniowego w Starych 
Babicach. Jak poinformował, nierucho-
mość przy ulicy Sienkiewicza została zaku-
piona przez jedną z sieci handlowych. In-
westor wystąpił do Starosty PWZ z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę sklepu. 
Wywołało to niepokój i protesty okolicz-
nych mieszkańców, w związku z czym po-
jawiła się potrzeba organizacji spotka-
nia, w celu omówienia ewentualnych za-
grożeń. Jak wyjaśnił Wójt Krzysztof Turek, 
sprzedana nieruchomość od samego po-
czątku miała przeznaczenie do prowadze-
nia działalności gospodarczej, w tym han-
dlowej. Poprzednio na tym terenie działała 
hurtownia alkoholi, która miała duże ob-
roty i zaopatrywała rozległy region. Obec-
nie działka ma być przeznaczona pod bu-
dowę SAM-u, a nie hipermarketu. Gmina 
nie ma uprawnień do zablokowania inwe-
stycji na tym obszarze, jednak, jak podkre-
ślił Wójt, dopilnuje szczegółowego prze-
strzegania norm wynikających z planu bu-
dowy. Dodatkowo w czasie spotkania za-
deklarowano zorganizowanie spotkania 
mieszkańców z inwestorem.

W okresie międzysesyjnym Wójt Krzysz-
tof Turek spotkał się również z nauczycie-
lami zainteresowanymi programem miesz-
kaniowym w naszej gminie. Chodzi o bu-
dowę domu wielorodzinnego w sąsiedz-
twie ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym 
– na zasadzie stworzenia spółdzielni miesz-
kaniowej przez grupę nauczycieli i innych 
pracowników samorządowych. W tym celu 
Gmina ma przekazać im teren na dogod-
nych warunkach.

W dalszej części sesji radni wysłucha-
li sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok. 
Jak poinformowała radna Justyna Szcze-
panik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fi-
zycznej, GOPS oprócz zadań związanych 
z pomocą społeczną – wypłat świadczeń 
i zasiłków, prowadzi wiele dodatkowych 
działań, m.in. w zakresie promocji zdro-
wia, wolontariatu, grupy wsparcia dla 
dzieci. Ośrodek organizuje również prace 
społecznie użyteczne: obecnie zatrudnio-
nych jest do nich 10 osób, które pracują 
w szkole jako woźne, pomagają w biblio-
tece przy inwentaryzacji książek, sprzą-
tają w komendzie powiatowej i siedzibie 
GOPS-u. Otrzymują w zamian niewielkie 
wynagrodzenie i są ubezpieczone. Przy 
GOPS-ie planowane jest również utwo-
rzenie Klubu Seniora.

Kolejnym punktem obrad było rozpa-
trzenie sprawozdania z wykonania budże-
tu Gminy Stare Babice za 2008 rok i pod-
jęcie uchwały o udzieleniu absolutorium 
Wójtowi. Przed sesją, podczas wspól-
nego posiedzenia Komisji RG radni mieli 
okazję zapoznać się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie sprawo-
zdania, a także z wnioskiem Komisji Re-
wizyjnej i opinią RIO dotyczącą udzielenia 
absolutorium Wójtowi. Podczas kwietnio-
wej sesji decyzję o udzieleniu absoluto-
rium przyjęto większością 10 głosów, przy 
5 głosach wstrzymujących się, w obecno-
ści 15 radnych.

Następnie radni podjęli uchwałę o od-
rzuceniu wezwania do usunięcia naru-
szenia prawa przepisami uchwały Nr 
XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice 
z 1 czerwca 2006 roku. Zadecydowali tak-
że o nadaniu nazw dwóm ulicom: Orze-
chowej – w Koczargach Starych i Charłam-
pa – w Lipkowie. Przyjęli ponadto uchwa-
łę w sprawie ustalenia regulaminu doty-
czącego niektórych zasad wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach na naszym terenie.

W dalszej części sesji radni zadecydo-
wali o przedłużeniu obowiązujących ta-
ryf za dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków w gminie Stare Babice – do 
31 maja 2010 roku. Stawki bez dopłaty 
wynoszą: cena wody – 4,22 zł/m3, cena 
ścieków – 10,65 zł/m3. Przedstawiciele RG 
ustalili również wysokość dopłat do zbio-
rowego wyposażenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków. Dla wszyst-
kich odbiorców będą one stanowiły:
–  1,48 zł/m3 netto + VAT do ceny 1 m3 

wody,
–  6,38 zł/m3 netto + VAT do ceny 1 m3 

ścieków,
w wyniku czego taryfowe ceny wyniosą:
– cena wody: 2,74 zł/m3 netto + VAT,

– cena ścieków: 4,27 zł/m3 netto + VAT.
Następnie przyjęto uchwałę o przystą-

pieniu do Lokalnej Grupy Działania „Mię-
dzy Wisłą a Kampinosem” w ramach pro-
gramu LEADER. Włączenie się w działania 
tego stowarzyszenia umożliwi realizację 
projektów sprzyjających rozwojowi i pro-
mocji gminy przy wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej. 

Radni wyrazili także zgodę na najem 
części nieruchomości w Borzęcinie Du-
żym z przeznaczeniem na usytuowanie 
urządzenia centrali telefonicznej. Następ-
nie zadecydowali o wprowadzeniu zmian 
do gminnego budżetu (m.in. zwiększeniu 
dochodów gminy o 32.743 zł – do kwo-
ty 64.583.973 zł i zwiększeniu wydatków 
o 32.743 zł – do kwoty 91.702.746 zł, 
a także dokonaniu zmian w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym, planie zadań inwe-
stycyjnych, przychodów i rozchodów oraz 
w planie przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska).

Radni podjęli również uchwałę w spra-
wie upoważnienia Wójta do reprezento-
wania Rady Gminy przed sądami admini-
stracyjnymi w przypadku złożenia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego.

Na zakończenie tej części obrad 
uczestnicy zapoznali się z protokołem Ko-
misji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości 
wydatkowania środków na budowę ulicy 
Polnej w Starych Babicach wraz z jej od-
wodnieniem.

W ostatniej części sesji znalazł się czas 
na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
Dotyczyły one m.in. przebiegu prac zwią-
zanych z ulicą Warszawską przy wjeździe 
do Warszawy. W nocy z 5 na 6 maja na 
tym terenie wykonywane były roboty po-
legające na betonowaniu wiaduktu WD8. 
Zakres robót będzie jeszcze rozszerzony – 
w sprawie szczegółowych informacji na 
ten temat można się kontaktować z kie-
rownikiem budowy Mariuszem Jamczew-
skim (kom. 0-662-021-473).

Radni zwrócili się również z pytaniem, 
czy istnieje możliwość obserwacji ruchu 
na ulicy Sienkiewicza przez straż gminną. 
Jak poinformował Wójt Krzysztof Turek, 
tego typu sprawy należy na razie kiero-
wać do policji, ponieważ straż gminna nie 
dysponuje jeszcze odpowiednim pomiesz-
czeniem do instalacji systemu Cepik (Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) – 
zostanie ono wydzielone w powstającym 
budynku „Ośrodka Zdrowia”.

Radni złożyli również podziękowania 
kierownikowi Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Marcinowi Klimkowi za solidną rea-
lizację kilku zgłoszonych spraw, m.in. do-
świetlenia ulicy Wieruchowskiej i naprawy 
ulicy Ożarowskiej.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy
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31 marca w Przedszkolu w Sta-
rych Babicach odbył się coroczny 
przegląd taneczny. Około 300 dzieci 
z gminnych przedszkoli i szkół miało 
okazję pokazać swoje umiejętności 
w różnych rodzajach tańca. W tym 
roku przeważały formy ludowe i kla-
syczne, ale nie zabrakło także disco 
i bardzo ciekawych tańców egzo-
tycznych.

Przeglądy taneczne w Starych Babi-
cach zapisały się na kartkach gminne-
go kalendarza kulturalnego jako cyklicz-
na, tradycyjna uroczystość gminna. Jak 
co roku jej gospodarzem jest Przedszko-
le w Starych Babicach i tu właśnie jed-
nego dnia spotykają się dzieci i nauczy-
ciele ze wszystkich placówek edukacyj-
nych w gminie, w których prowadzona 
jest nauka tańca. – To doskonała oka-
zja do ukazania talentów, jakie rodzą się 
w grupach przedszkolnych i szkolnych – 
mówią Iwona Kaczmarczyk i Małgorza-
ta Siekierska, nauczycielki w przedszko-
lu w Babicach i organizatorki przeglądu. 
–Dzięki takim imprezom dzieci pokonują 
bariery strachu i wstydu, mają doskona-
łe warunki do wspólnej zabawy i jedno-
cześnie zaprezentowania na scenie tego, 
czego się nauczyły. 

Dzieci szczególnie emocjonalnie pod-
chodzą do dnia, w którym odbywa się 
uroczystość. Przeżywają swój występ, 
dużo rozmawiają o strojach, jakie wło-
żą, wytrwale ćwiczą pod okiem rytmi-
czek. Każda grupa przedszkolna dzielo-
na jest na dwie części tak, aby na scenie 
mogło zatańczyć każde dziecko. W koń-
cu ma to być wspólna zabawa, a nie ry-
walizacja. Przygotowania do przeglądu, 
które rozpoczynają się już w okresie kar-
nawału, przynoszą podopiecznym wie-
le radości. – Dzięki uśmiechom, jakie ob-
serwujemy na twarzach dzieci po każ-
dej próbie, umacniamy się w przekona-
niu, że to, co robimy, jest właściwe i daje 
dzieciom dużą frajdę – mówią nauczy-

cielki. – Wszyscy przeżywamy ten szcze-
gólny dla przedszkola dzień. Wówczas 
mamy okazję zaprezentować naszą pla-
cówkę, pokazać, jak wygląda i uświado-

mić, że jest bardzo przyjazna dla dzie-
ci. Jednocześnie wymieniamy pomysły 
i przyglądamy się występom podopiecz-

nych z innych szkół i przedszkoli, to do-
skonały moment, aby nawiązywać nowe 
kontakty i znajomości. Głównym celem 
przeglądu jest jednak pokazanie widzom 
fascynacji, którą wywołuje w nas wszyst-
kich taniec.

Na tegorocznym przeglądzie można 
było zobaczyć wiele rodzajów tańca. – 
Nie były to jedynie tańce ludowe, ale tak-
że tańce do muzyki klasycznej, na którą 
od kilku lat zwracamy szczególną uwa-
gę w naszym przedszkolu i wykorzystuje-
my w czasie różnych zajęć, nie tylko ryt-
miki – mówią nauczycielki. W programie 
znalazły się więc nie tylko polki, krako-
wiak i kujawiak, ale również „Marsz Ra-
detzkiego” czy elementy baletu „Jezio-
ro Łabędzie”. Na scenie nie zabrakło hi-
szpańskich tańców z bykami, arabskich 
księżniczek, piratów, pszczółek, a na-
wet meksykańskiego tańca z ananasa-
mi. Każdy z występów wnosił na scenę 
ciekawe figury i piękne, kolorowe stro-
je. W ramach podziękowań każda gru-
pa otrzymała zestaw instrumentów per-
kusyjnych, opiekunom wręczono dyplo-
my, a każde dziecko dostało maskotkę 
i słodycze.

W przygotowania do przeglądu ta-
necznego zaangażowane są nie tylko 
dzieci, ale także ich rodzice, nauczyciele, 
dyrekcja szkół i przedszkoli. Wszyscy sta-
rają się, aby ten dzień wypadł jak najle-
piej. – Chciałabym serdecznie podzięko-
wać za możliwość zorganizowania tego 
przeglądu władzom gminy, nauczycie-
lom, którzy poświęcili wiele czasu i ser-
ca w przygotowanie dzieci do występu, 
a także rodzicom, dzięki którym dzie-
ci wystąpiły w pięknych, kosztownych 
strojach z różnych epok i krajów, czasem 
nawet szytych specjalnie na tę okazję – 
mówi Dyrektor Przedszkola w Babicach 
Bożenna Pyć.

m.f.

Gminny Przegląd Taneczny 
w Starych Babicach
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Coroczne szczepienie zwierząt 
przeciwko wściekliźnie to obowią-
zek każdego właściciela. Nie moż-
na tego nakazu bagatelizować, po-
nieważ wścieklizna to bardzo nie-
bezpieczna i nieuleczalna choroba. 
Wystarczy jedno zadrapanie i kon-
takt ze śliną chorego zwierzęcia, aby 
się zarazić. Dlatego chrońmy sie-
bie i swoje zwierzęta – pamiętajmy 
o szczepieniu.

Na terenie Polski szczepienie 
psów przeciwko wściekliźnie jest 
obowiązkowe, co wynika z Art. 56 
Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt. Nakazowi 
podlegają wszystkie psy, które ukończyły 
3. miesiąc życia. Przed tą granicą w cie-
le szczeniaka działają jeszcze przeciwciała 
matczyne i szczepienie go w tym okresie 
nie zadziałałoby odpornościowo. Dlatego 
też po ukończeniu przez psa 3 miesięcy 
jego właściciel jest zobowiązany w ciągu 
30 dni go zaszczepić, a następnie powta-
rzać tę czynność regularnie nie rzadziej 
niż co 12 miesięcy.

W Polsce nakaz szczepienia przeciw-
ko wściekliźnie obowiązuje jedynie w sto-
sunku do psów. Co z kotami? Niestety nie 
ma obowiązku szczepienia kotów, co wy-
nika z tego, że nikt nie jest w stanie zmu-
sić do tego prawnie właściciela kota. Są 
to zwierzęta, które najczęściej przeby-

wają na dworze, a znaczna ich część to 
koty bezdomne. Jednak jak wskazują sta-
tystyki, większy procent nosicieli wście-
klizny to właśnie koty. Wynika to przede 
wszystkim z braku nakazu szczepień, ale 
również z tego, że są to zwierzęta łow-
ne i dlatego mają większą szansę się zara-
zić. Dlatego apelujemy do właścicieli ko-
tów, aby mimo braku obowiązku praw-
nego, szczepili je. 

Na terenie gminy kończy się akcja 
szczepienia psów, która była koordyno-
wana przez sołtysów. Lekarze weteryna-
rii przyjeżdżali do poszczególnych miej-
scowości w umówione dni. W ten spo-
sób zaszczepiono ponad 350 psów. 
Szczepienia pozostałych zwierząt będą 
wykonywane indywidualnie.

Aby zaszczepić zwierzę przeciwko 
wściekliźnie, nie trzeba żadnych przygo-
towań. Jedynym warunkiem jest to, że 
zwierzę w okresie 10 dni nie mogło być 
ugryzione bądź samo kogoś ugryźć, ten 
czas pozwala stwierdzić, czy nie zarazi-
ło się. – Gdy pies lub kot został zarażony 
wścieklizną, to w ciągu 10 dni umiera, 
stąd właśnie ten okres ochronny – mówi 
Andrzej Małkowski. U człowieka okres 
wylęgania, czyli od zakażenia do wystą-
pienia pierwszych objawów, wynosi od 
10 dni do ponad roku. 

Wścieklizna to bardzo niebezpieczna 
i nieuleczalna choroba. Zakażenie nią wy-
stępuje nie tylko w przypadku ugryzienia, 

ale nawet samego polizania, ponieważ 
zarazki są obecne w ślinie chorego zwie-
rzęcia. Objawami może być najpierw szał, 
ataki agresji, a następnie porażenie mięś-
ni gardła i krtani, co jest bezpośrednią 
przyczyną śmierci, bo zwierzę nie może 
zaspokoić pragnienia. Wścieklizna nale-
ży do zoonoz, czyli chorób odzwierzę-
cych wspólnych dla ludzi i zwierząt, dlate-
go pamiętajmy o szczepieniach w trosce 
o zdrowie własne i naszych pupili. Nie-
wywiązanie się z obowiązku szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie jest trakto-
wane jako wykroczenie, o czym mówi Art. 
85 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt: Kto uchyla 
się od obowiązku ochronnego szcze-
pienia psów przeciwko wściekliźnie, 
a w przypadku wprowadzenia obo-
wiązku ochronnego szczepienia ko-
tów przeciwko wściekliźnie – od tego 
obowiązku, podlega karze grzywny. 
 Malwina Fabianowicz

Wścieklizna, wodowstręt (lyssa) to nieule-
czalna choroba zakaźna ssaków. Należy do 
zoonoz, czyli chorób odzwierzęcych wspólnych 
dla ludzi i zwierząt. Do zakażenia dochodzi 
wskutek wprowadzenia do rany wirusa zawar-
tego w ślinie chorego zwierzęcia. Szczepion-
ka przeciwko wściekliźnie została wynaleziona 
w 1885 roku przez francuskiego biochemika, 
profesora fi zyki w Dijon, Ludwika Pasteura.

Chroń swojego pupila przed 
wścieklizną – pamiętaj o szczepieniu!

22 kwietnia do przychodni we-
terynaryjnej w Latchorzewie tra-
fił szczeniak, którego znaleziono w 
ciemnej, foliowej siatce na żwiro-
wej drodze w okolicach ul. Ogrod-
niczej…

Młodą suczkę znalazła Pani Marze-
na Mądrzyńska z Babic. – Gdy po zaku-
pach odjeżdżałam z parkingu sklepu, zo-
baczyłam nagle… chodzącą reklamów-
kę! Dopiero jak wysiadłam z samochodu 
i dokładniej się przyjrzałam, okazało się, 
że z siatki wystaje mały pyszczek i łapka 
szczeniaka – mówi Pani Marzena. Mło-
dziutki pies próbował widocznie wydo-

stać się z reklamówki, w której został po-
rzucony przez swojego „właściciela”. 

Pani Marzena zawiozła szczeniaka 
do przychodni w Latchorzewie i tam po-
zostawiła pod opieką weterynarzy. Na 
szczęście pies jest zdrowy i dzięki za-
angażowaniu pracowników Referatu 
Ochrony Środowiska udało się już zna-
leźć dla niego nowy dom. 

Drogi właścicielu, prosimy abyś na-
stępnym razem wykazał się większym 
współczuciem i poszukał innych możli-
wości oddania psa, lub zastanów się, czy 
w ogóle powinieneś mieć zwierzę…

m.f.

Psa do siatki i na ulicę…

Psy do adopcji
Zwierzaki z naszej gminy Czytelnicy 
znajdą na stronie: 
www.stare-babice.waw.pl/zwierz.php
Tel. do Referatu Ochrony Środowiska UG: 
022-722-90-06
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INDYWIDUALNY PROGRAM ODCHUDZANIA!!!
www.body-beauty.pl

Tel. 022 722-93-13, Zielonki, ul. Warszawska 390

SPA&WELLNESS
• Siłownia, treningi personalne
• Salon fryzjerski
• Kosmetyka twarzy i ciała
• Manicure, pedicure, tipsy
• Masaże
• Łaźnia parowa, sauna sucha

•  Efektywne maszyny 
wyszczuplające

• Wibracyjny spalacz tłuszczu
• Porady dietetyczne
• Bony upominkowe

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych:
• Laserowe operacje żylaków
• Skleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• Leczenie zmian trądzikowych i łojotokowych
• Laserowe zamykanie naczynek
• Laserowe usuwanie pajączków
• Usuwanie znamion, naczyniaków, przebarwień
Zabiegi medycyny estetycznej
• Usuwanie zmarszczek na twarzy 
• Powiększanie i modelowanie kształtu ust
• Leczenie nadpotliwości dłoni, pach i stóp
• Likwidacja blizn
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Zadzwoń: 022 721 81 05 lub +48 510147 711
Klinika w Klaudynie NZOZ, ul. K. Kurpińskiego 15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl
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