
NR 6 (115) ISSN 1428–1198 MIESIĘCZNIK GMINNY CZERWIEC 2006

gb_06_2006.qxd  2006-07-06  08:53  Page 1



Okładka

Podczas uroczystego otwarcia
Domu Parafialnego w Babicach
11 czerwca 2006 r.

2 Złoto dla gminy.

Z Gminy•Z urzędów•Z terenu

Jest Poczta! – czekaliśmy na nią 15 lat.

Muzyczna Noc Świętojańska.

Zapraszamy na zawody i festyn.

3 Biznes czy dobro społeczne? – roz-
mowa z Pawłem Teterem, preze-
sem Stowarzyszenia Eko-Blizne-
Groty.

Nadchodzi susza! – przeczytajmy!

5 Z sesji Rady Gminy.

7 Jest Poczta! – relacja z otwarcia
nowej siedziby Urzędu.

8 Nowe drogi nie tylko w Kwirynowie.

Wakacji nadszedł czas. Podsumo-
waliśmy miniony rok szkolny.

9 Złoto dla gminy – medal Franciszka
Stefczyka.

Będzie kanalizacja w Bliznem Jasiń-
skiego – spotkanie z mieszkańcami.

Mieszkańcy Naszej Gminy

10 Pierwsza Komunia Święta – dniem
szczęścia i radości.

11 Prymas Polski otworzył Dom Para-
fialny.

12 Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu – byliśmy na Dniu Dziecka.

Kultura

14 W zwierciadle Teatru.

15 Królewna Śnieżka i ...pięciu krasno-
ludków – teatr z Borzęcina.

16 Muzyczna Noc Świętojańska. Rozpo-
czął się II Letni Festiwal Muzyczny.

Koncert chopinowski w Domu
Parafialnym. 

17 IV Przegląd Chórów Szkolnych.

18 Pamiętajcie o bocianach.

19 Dzień Bociana – nowe święto.

IX Rajd Rowerowy. Reaktywacja.

Sport

20 Babiczanie pierwsi w powiecie.
Mamy sukcesy sportowe.

21 Młodzi z Pasją: ,,Zaskoczyliśmy
publiczność”.

Ogłoszenia

22 Ogłoszenia gminne i inne.

2 GAZETA BABICKA nr 6 (115)

19 maja br. Urząd Gminy w Sta-
rych Babicach został uhonorowany
Złotym Medalem im. Franciszka
Stefczyka za współpracę z Bankiem
Spółdzielczym i wspólną realizację
zadań gospodarczych w regionie.
Wójt Gminy Krzysztof Turek odebrał
wyróżnienie z rąk prezesa Krajowe-
go Związku Banków Spółdzielczych,
Eugeniusza Laszkiewicza. czytaj str. 9

Złoto dla Gminy
Dziś 24

strony!

W numerze

W sobotę 24 czerwca noc-
nym koncertem symfonicznym
na rynku w Starych Babicach
zainaugurowano II Letni Festiwal
Muzyczny „W Krainie Chopina”.
Oficjalnego otwarcia festiwalu
dokonał Wójt Gminy  Krzysztof
Turek. Letnia, ciepła noc i urok
wciąż piękniejącego rynku, który
mogliśmy podziwiać w świetle
kolorowych sztucznych ogni były
dodatkowymi atutami tego
wydarzenia. Na koncert, który
rozpoczął się o godzinie 22:00 przybyło około 120 osób. Wysłuchaliśmy symfonii f-moll
nr 49 J. Haydna, koncertu obojowego C-dur A. Vivaldiego i słynnej symfonia g-moll
W. A. Mozarta w wykonaniu zespołu „Chopin Academia Orchestra”. dok. str. 16

Muzyczna Noc ŚwiętojańskaMuzyczna Noc Świętojańska

Długo mieszkańcy gminy musieli czekać na ten obiekt, ale wreszcie jest. Nowy
Urząd Pocztowy w Starych Babicach rozpoczął działalność 31 maja o godz. 14:00.
Specjalnie dla Państwa uwieczniliśmy pierwszy uśmiech Pani z okienka i pierwszego
klienta. Relacja z uroczystego otwarcia nowej siedziby Poczty na str. 7.

Jest Poczta!

15 sierpnia br. odbędzie się jubileuszo-
wy 10 Wielki Festyn Stare Babice.
Wystąpią słynne gwiazdy estrady, będą
konkursy i niespodzianki, a na zakoń-
czenie imprezy pokaz sztucznych ogni.
Początek imprezy o godz. 13:00,

zakończenie ok. 22:00. Dwa dni wcze-
śniej – 13 sierpnia odbędą się Zawody
wędkarskie i Konkurs w Skokach
Konnych przez przeszkody. Początek
imprezy o godz. 10.00.
Serdecznie Zapraszamy!

Zapraszamy na  Zawody i Festyn!
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– Jakie cele stawia przed sobą
Eko-Blizne- Groty?

– Nasze Stowarzyszenie powstało trzy
lata temu z inicjatywy społeczności sku-
pionej wokół Lasu Bemowskiego. W tej
chwili gromadzi kilkaset osób, wśród któ-
rych są nie tylko mieszkańcy gminy. Do
organizacji należą także działacze z innych
terenów, żywo zainteresowani ochroną
tego skarbu, jakim jest Park Leśny Bemo-
wo. Początkowo działaliśmy nieformalnie,
ale, gdy tylko dowiedzieliśmy się o projek-
cie budowy trasy S-7, zagrażającej rezer-
watom położonym na terenie Parku
Leśnego, wystąpiliśmy o oficjalne zareje-
strowanie Stowarzyszenia. Nasza organi-
zacja nie jest obliczona na czerpanie
jakichkolwiek zysków – nie zbieramy skła-
dek, nie wydajemy czasopism. Do Stowa-
rzyszenia może przystąpić każdy, komu
zależy na ratowaniu Lasu Bemowskiego
przed zniszczeniem. Ochrona przyrody
jest naszym głównym celem.

– Dlaczego ochrona Parku Leśne-
go Bemowo ma tak wielkie znacze-
nie?

– Ten las jest elementem ekosyste-
mu, który śmiało możemy nazwać uni-
katem w skali europejskiej, a nawet
światowej. Żyją tu rzadkie gatunki zwie-
rząt, między innymi łosie, rysie i łasice,
rozwija się niespotykana roślinność, na
przykład: przebiśniegi, rosiczki, goździki
kosmate czy goryczki wąskolistne (jedyni
żywiciele motyla – modraszki goryczni-
ka). Na tym terenie występują chronione
gatunki ptaków, m.in. myszołów, krogu-
lec, jastrząb, czapla siwa. Kompleks
leśny służy społeczności naszej gminy i
zachodniej części Warszawy – wystarczy
odwiedzić to miejsce w weekend, żeby
zobaczyć, jak wielu przyjeżdża tu ludzi,
którzy spacerują, biegają, jeżdżą na
rowerach. W naszym interesie leży
ochrona tego terenu. Szczególnie w dzi-
siejszych czasach, gdy środowisko jest
tak zanieczyszczone.

– Jakie niebezpieczeństwa stwa-
rza przeprowadzenie trasy S-7 przez
naszą gminę?

– Jeden z wariantów tej trasy, ozna-
czony w planach numerem 3, ma prze-

cinać Park Leśny Bemowo, bezpośrednio
zagrażając leżącym na jego terenie
rezerwatom. Las Bemowski położony na
terenie otuliny Kampinoskiego Parku
Narodowego (w granicach Światowego
Rezerwatu Przyrody!) zostanie wówczas
w dużej mierze zniszczony. Mieszkańcy
części gminy będą odcięci drogą od
terenów leśnych. Zaburzeniu ulegnie
także naturalna cyrkulacja powietrza,
ponieważ zamknięty zostanie korytarz,
który ,,dotlenia” Warszawę od strony
Puszczy Kampinoskiej. Wiele zwierząt
i roślin nie przetrwa tak drastycznych
zmian, zniszczone  bowiem zostaną
cieki wodne zasilające rezerwaty.

– Czy zatem wariant 3 trasy S-7
może przynieść jakiekolwiek korzy-
ści?

– Ta trasa ma usprawnić komunikację
w okolicach Warszawy – wariant 3 abso-
lutnie tego wymogu nie spełnia. Więk-
szość kierowców i tak nie wybierze tej
drogi, bo wygodniej im będzie jechać
przez Bemowo. Zgodnie z wariantem 3
na trasie S-7 pojawi się zakręt pod kątem

Gdy w grę wchodzą wielkie interesy, traci znaczenie dobro przeciętnych
ludzi. O tym, gdzie powstaną nowe drogi, trasy szybkiego ruchu, obwod-
nica Warszawy, próbują decydować deweloperzy, biznesmeni, politycy
i inne wpływowe osoby. Głos rozsądku, należący do ludzi dbających
o dobro społeczne, jest prawie niezauważany.

Środowisku naszej gminy zagrażają plany przeprowadzenia trasy S-7
w wariancie 3 przez  Las Bemowski i okolice Bliznego Łaszczyńskiego. 
Niedawno pojawiły się także projekty zabudowy terenów powojskowych
położonych wewnątrz tego lasu. Planowane inwestycje naruszają nasze
prawo do życia w przyjaznym, czystym środowisku. Jeśli zamierzenia te
dojdą do skutku, ulegną zniszczeniu trzy rezerwaty, nie mówiąc już o nega-
tywnych skutkach dla całego ekosystemu okolic Warszawy. O rozmowę na
powyższe tematy poprosiliśmy Pawła Tetera – prezesa Stowarzyszenia Eko-
Blizne-Groty.

Biznes 
czy dobro społeczne?

Szanowni Państwo! Przedłużająca się fala upałów i spo-
dziewane kolejne, słoneczne, gorące dni powodują potrzebę
zwrócenia się do Mieszkańców Gminy z prośbą o ogranicze-
nie zużycia wody z wodociągu do celów innych niż socjalno
bytowe. Apelujemy zatem o ograniczenie podlewania ogro-
dów, mycia samochodów, schładzania chodników w pobliżu
domów, napełniania basenów itp.

Nasz system wodociągów nie był obliczany na tak wielkie
zużycie wody jakie ma miejsce obecnie. Dotychczasowe
normy nie przewidywały dzisiejszych potrzeb mieszkańców,
wynikających z używania wody do celów innych niż domowe.
W wyniku pogody powstała sytuacja wyjątkowa i wymaga
odpowiedzialności od każdego z nas. Musimy wspólne prze-
żyć trudny okres wakacyjnej suszy.

Pragniemy jednocześnie nadmienić, że prace związane ze
zwiększeniem dostaw wody do wodociągu gminnego są już
bardzo zaawansowane. Mamy bogate źródło w Borzęcinie,
w trakcie realizacji jest również zasilenie gminy wodociągiem
z ul. Arkuszowej. Inwestycje są obecnie wykonywane, jednak
długotrwałe procedury powodują, że gmina będzie mogła
eksploatować nowe źródła wody dopiero pod koniec br.
Zaistniała sytuacja nie powtórzy się już zatem w przyszłym
sezonie. Teraz jednak prosimy o zastosowanie się do naszego
apelu. Dzięki temu będziemy mogli utrzymać ciągłość dostaw
wody do Państwa domów, mimo obniżonego ciśnienia.  

Prezes GPK Eko-Babice Wójt Gminy Stare Babice
Paweł Turkot Krzysztof Turek

Nadchodzi susza!
Komunikat Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka i Prezesa Zarządu GPK Eko-Babice Pawła Turkota
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prostym, po czym droga ominie Bemo-
wo, by przebiegać przez tereny gminy
Stare Babice. Początek tego odcinka
będzie się znajdował w okolicach Łomia-
nek, a koniec w Bliznem Łaszczyńskiego
w olbrzymim, kilkupoziomowym węźle
łączącym S-7 z Trasą AK.

Moim zdaniem wariant 3 jest karko-
łomnym przedsięwzięciem komunika-
cyjnym, zarówno ze względu na przyję-
te rozwiązania techniczne, jak i koszty
ich realizacji.

– Czy tę opinię potwierdzają
również eksperci w dziedzinie
ruchu drogowego?

– Szczegółowe wnioski na ten temat
zostały przedstawione podczas Konfe-
rencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, zorganizowanej na
początku maja w Józefowie. Firma DHV,
która wygrała przetarg na opracowanie
studium ekonomiczno-techniczno-śro-
dowiskowego trasy S-7, przygotowała
kilka wariantów jej przebiegu na podsta-
wie wniosków zgłaszanych przez zainte-
resowane strony. Projekt budowy drogi
przecinającej Las Bemowski okazał się
pod każdym względem niekorzystny,
zwłaszcza że, w myśl założeń, tę trasę
ma współfinansować Unia Europejska,
która kładzie duży nacisk na ochronę
środowiska.

– Komu może zależeć na prze-
forsowaniu tego pomysłu?

– Wariant 3 powstał pod wpływem
nacisków osób inwestujących na terenie
byłego lotniska Bemowo. Deweloperzy
domagali się, aby zrezygnować z  pro-
jektu przeprowadzenia trasy S-7 przez
tamte obszary. Wokół korytarza, któ-
rym, według ustaleń sprzed 30 lat,
miała biec droga, wybudowali ogromne
osiedla mieszkaniowe. Żądania dewelo-
perów popierała znaczna część władz
Bemowa. Obecnie naciski pochodzą
również od organizacji reprezentującej
społeczność Chomiczówki, która usiłuje
uniemożliwić przeprowadzenie trasy 
S-7 przez własne tereny. Deweloperów
optujących za przesunięciem trasy S-7 z
Bemowa na tereny naszej gminy aktyw-
nie popiera Paweł Poncyliusz – Wicemi-
nister Gospodarki, który specjalnie przy-
jechał z takim poparciem na Konferen-
cję w Józefowie...

– Kiedy zapadną ostateczne
decyzje w tej sprawie?

– Spodziewamy się, że postanowie-
nia w tej sprawie będą wydane do 30
lipca br. Wcześniej w siedzibie firmy
DHV przy ulicy Domaniewskiej zostaną
wyłożone projekty budowy, aby umożli-
wić wgląd wszystkim zainteresowanym.
Do poszczególnych wariantów będzie

można zgłaszać wnioski
i protesty.

– Czy mieszkańcy
naszej gminy powinni
odwiedzić siedzibę
firmy DHV, by sprzeci-
wić się budowie? 

– Oczywiście, że tak.
Uważam, że jest to
konieczne. Jedynie nasz
zbiorowy protest prze-
ciwko temu wariantowi
może przynieść oczeki-
wane rezultaty. Wpraw-
dzie dokładnej daty
przedstawienia projek-
tów jeszcze nie znamy,
ale będziemy trzymać rękę na pulsie. W
każdym razie nasza organizacja jako
jedna z pierwszych zostanie poinformo-
wana o tym terminie. Będziemy koordy-
nować wszystkie działania dotyczące
głosu społeczeństwa w tej sprawie.

– Budowa trasy S-7 nie jest jedy-
nym niebezpieczeństwem, które
grozi Lasowi Bemowskiemu... 

– To prawda. Kolejnym problemem
są plany stworzenia centrum hotelowo-
gastronomicznego w środku kompleksu
leśnego. Ich pomysłodawcą jest Marian
Okręglicki, prezes spółki budowlanej
,,Sawa Apartments”, a zarazem właści-
ciel 20-hektarowej działki położonej na
granicy dwóch rezerwatów.

– W jaki sposób wszedł w posia-
danie tego terenu?

– To długa historia. W latach 50
działkę zajęło wojsko i wybudowało
tam system 20 stanowisk dla pojazdów.
Podziemne garaże umieszczono na
poziomie gruntu, nie naruszając stosun-
ków wodnych istotnych dla przyległego
rezerwatu. Budowle te zostały przysypa-
ne ziemią. W 2002 roku Minister Obro-
ny Narodowej przekazał teren Agencji
Mienia Wojskowego, która w 2004 r.
wniosła nieruchomość aportem do
założonej naprędce spółki ,,Ramwar”.
Dziennikarze ,,Rzeczpospolitej’’ dotarli
do dokumentów wskazujących, że spół-
ka była blisko związana z wojskiem.
,,Ramwar” obniżył cenę działki i sprze-
dał ją Marianowi Okręglickiemu. Nieru-
chomość szacowaną na niemal 8 mln zł
inwestor kupił za...960 tysięcy. Okolicz-
ności przekazania tego terenu są bar-
dzo podejrzane. W związku z tym po
interwencjach naszego Stowarzyszenia
Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w maju tego roku złożył
na Policji doniesienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa polegającego
na sprzedaży nieruchomości Skarbu
Państwa po rażąco zaniżonej cenie.  

– To nie jedyny problem, który
wiąże się z tą działką...

– Już w momencie sprzedaży nieru-
chomości w planie zagospodarowania
przestrzennego zaznaczono, że teren,
na którym jest położona, nie będzie
przeznaczony pod zabudowę. Tymcza-
sem obecny inwestor planuje stworze-
nie tam bazy hotelowej. Jak twierdzi
właściciel, działka nie jest już częścią
lasu, ponieważ przez wiele lat należała
do wojska i stanowi teren prywatny. To
oczywiście nieprawda – ten obszar,
położony na granicy dwóch rezerwa-
tów, tworzy z nimi ścisły ekosystem.
Zmiany, które tam nastąpią, naruszą
równowagę biologiczną całego kom-
pleksu.

– Jakie działania podjęło Stowa-
rzyszenie, aby rozwiązać tę spra-
wę? 

– Napisaliśmy do wszystkich instytu-
cji, w których interesie leży ochrona
Lasu Bemowskiego. Odpowiedziała
nam między innymi dyrekcja Kampino-
skiego Parku Narodowego i Lasów Pań-
stwowych, wyrażając zaniepokojenie
zaistniałą sytuacją. Nadal czekamy na
interwencję Ministra Środowiska.

– Do kogo należy ostateczna
decyzja?

– Nie wiadomo dokładnie, kto powi-
nien wydać postanowienie w tej sprawie
– Wojewódzki Konserwator Przyrody czy
Minister Środowiska. Mamy nadzieję, że
prokuratura wyjaśni okoliczności sprze-
daży tej działki i teren zostanie przywró-
cony Lasom Państwowym.

– Unieważnienie aktu notarial-
nego może być trudne...

– Ale nie niemożliwe. W każdym
razie absolutnie nie możemy się zgodzić
na wydanie zezwoleń budowlanych. Za
wszelką cenę musimy uchronić ten
obszar przed zniszczeniem...

Karolina Gwarek
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XXXVIII Sesja Rady Gminy Stare
Babice odbyła się 1 czerwca br. Na
początku obrad  Przewodniczący Rady
przedstawił informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym. Wśród nich znalazły się zagadnie-
nia dotyczące sposobu i wyników głoso-
wania uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy, a także
uzyskanie pozytywnej opinii RIO, doty-
czącej możliwości spłaty zaciągniętej
przez Gminę pożyczki w kwocie
1.000.000 zł. 

W kolejnym punkcie sesji sprawoz-
danie z działalności w okresie międzyse-
syjnym przedstawił Wójt Gminy. Wśród
najważniejszych spraw wymienił:
uczestnictwo w kolejnej naradzie
poświęconej omówieniu problemów
technicznych związanych z moderniza-
cją drogi wojewódzkiej nr 580, w której
główny nacisk położono na brak należy-
tego postępu robót w stosunku do
przyjętego harmonogramu. Wójt odbył
również narady: z przedstawicielami
ARiMR w sprawie możliwości rozwoju
placówki Agencji w Wojcieszynie, z
twórcami Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, z przedstawicielami MPO
i firmy ECO2 odnośnie problemów zwią-
zanych z rekultywacją i odgazowaniem
Wysypiska Radiowo, a także z Komen-
dantem Powiatowym Policji w sprawie
bezpieczeństwa w naszej gminie. Wójt
poinformował również zebranych o
przyznaniu naszemu samorządowi
odznaczenia przez Krajowy Związek
Banków Spółdzielczych- jest to medal
im. Franciszka Stefczyka. W ten sposób
doceniono współpracę UG ze Spółdziel-
czym Bankiem Ogrodniczym w Warsza-
wie. Wójt podczas swojego wystąpienia
przekazał także informację, która ucie-
szy zapewne wielu mieszkańców gminy. 

- Dziś ruszyła nowa linia autobuso-
wa - 729 z pętli Górczewska do Stani-
sławowa i Mariewa, a następnie do
Wólki, Wiktorowa i Wyględów, skąd
autobus powracać będzie przez Borzę-
cin na pętlę przy ul. Górczewskiej. Nie-
bawem czeka nas jeszcze uruchomienie
linii 730, co będzie się wiązało ze zmia-
ną trasy linii 712, ale w tym celu musi-
my najpierw przebudować jedno ze
skrzyżowań- powiedział Wójt Gminy.

W następnym punkcie sesji głos
zabrał Gminny Komendant Ochrony
Przeciwpożarowej st. kpt. Michał Star-
nowski (na zdjęciu), który przedstawił
zagadnienia związane z ochroną prze-
ciwpożarową gminy za rok 2005.

Warto zauważyć, że w ub. roku stra-
żacy na terenie naszej gminy brali udział

w 206 akcjach ratowniczo-
gaśniczych. OSP ze St.
Babic wyjeżdżała do akcji
146 razy, a OSP z Borzęci-
na Dużego- 70 razy. Kon-
trole dokonywane przez
komisje z Komendy Powia-
towej PSP w naszych jed-
nostkach nie wykazały
żadnych nieprawidłowości
w ich przygotowaniu do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśni-
czych. Kontrolujący zasugerowali dodat-
kowe wyposażenie jednostek w sprzęt
gaśniczy i ratownictwa drogowego,
a także  doposażenie OSP Borzęcin
w ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy. Natomiast zarządy OSP powinny
zatroszczyć się o pozyskanie nowej
kadry do jednostek w celu wyelimino-
wania wyjazdów do zdarzeń niepełnymi
zastępami.

Zgodnie z porządkiem obrad, w dal-
szej części sesji omówiono zagadnienia
związane z bezpieczeństwem publicz-
nym na terenie gminy. Głos w tej spra-
wie zabrał Adam Karpiński – Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji.
Radni zostali poinformowani o tym, że
w pierwszych 5 miesiącach 2006 roku
w Komendzie Powiatowej wszczęto 324
postępowania, a w analogicznym okre-
sie poprzedniego roku było ich 249,
nastąpił zatem wzrost przestępczości o
30%, wzrosła również wykrywalność,
obecnie wynosi ona 63,9 %  (54 %
w ub.r.). Zanotowano ponadto wzrost
przestępstw o charakterze kryminal-
nym, w tym roku było już 139 takich
zdarzeń (112 w ub.r.), ich wykrywalność
plasuje się na poziomie 46,2%, (29,5%
w ub.r.) Wzrosła również liczba prze-
stępstw przeciwko mieniu - 115 w br.
(107 ub.r.), ich wykrywalność wynosi
obecnie 35%, ( 33 % w ub.r.). Niepoko-
jąca jest również statystyka dotycząca
osób prowadzących pojazdy po spoży-
ciu alkoholu - sekcja ruchu drogowego i
sekcja prewencji KPP zatrzymała w tym
roku już 168 nietrzeźwych kierowców.

Po przedstawieniu tych niepokoją-
cych danych na sali toczyła się dyskusja
na temat możliwości poprawy bezpie-
czeństwa w naszej gminie. Pomimo jed-
nak poprawy warunków pracy funkcjo-
nariuszy w naszym powiecie, policja
nadal dysponuje skromnymi środkami.
Adam Karpiński poinformował radnych,
że na terenie gminy pracuje 3 dzielnico-
wych, którzy 75% czasu pracy spędzają
w terenie, ich zadaniem jest w głównej
mierze rozmowa z obywatelami. Jeżeli
dochodzi do jakiegoś zdarzenia, na

miejsce wysyłani są policjanci z sekcji
kryminalnej, którzy zwracają uwagę
mieszkańców na problemy bezpieczeń-
stwa. Zdarza się również, że pokrzyw-
dzeni nie są zainteresowani współpracą
z policją.

W dalszej części obrad radni podjęli
uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od kontroli przez Komisję
Rewizyjną (transakcji związanej ze
sprzedażą działki pod WSSE), w sprawie
nabycia gruntów przeznaczonych pod
ulicę Chopina we wsi Blizne Jasińskiego
oraz  gruntów przeznaczonych pod ciąg
pieszo-jezdny we wsi Stare Babice, a
także gruntów we wsi Klaudyn, prze-
znaczonych pod poszerzenie drogi
gminnej – ulicy Jana Kiepury. Podjęto
ponadto uchwałę w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej położnej we
wsi Klaudyn na rzecz jej użytkownika
wieczystego. 

Kolejny punkt sesji dotyczył uchwały
zmieniającej fragment miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczącego wschodniej części
Gminy Stare Babice w zakresie części
wsi Janów.

Kierownik Referatu Architektury
Kazimierz Steć, omawiając projekt tego
dokumentu, poinformował, że plan
przeszedł całą niezbędną procedurę,
podlegał konsultacjom społecznym i
posiada wszelkie uzgodnienia z władza-
mi państwowymi. Dokument jest zgod-
ny z poprzednim Studium Gminy.
Wyznaczono w nim trzy obszary wyma-
gające scaleń, ze względu na kształt ist-
niejących nieruchomości.  

Następnie radni zajęli się zagadnie-
niem Studium dotyczącego uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stare Babice.
Również w tym punkcie sesji Kierownik
Referatu Architektury omówił projekt
uchwały.

Studium uległo całkowitej zmianie w
stosunku do Studium uchwalonego w
1997 r. Konieczność zmian wynikła z
nowelizacji  niektórych planów miejsco-
wych, ponieważ ich realizacja została
wstrzymana poprzez zmianę ustawy

Z sesji Rady Gminy 
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o planowaniu przestrzennym. Nowa usta-
wa nakłada na samorządy wymóg całko-
witej zgodności planów miejscowych ze
Studium Gminy, nie można zatem realizo-
wać dotychczasowych planów dla
Koczarg Starych, Wierzbina i Wojcieszyna. 

Studium wytycza kierunki rozwoju
gminy, stanowi podstawę do bilanso-
wania potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej i społecznej, wskazuje miej-
sca poszczególnych typów zabudowy,
terenów chronionych, wartości kulturo-
wych, archeologicznych, krajobrazo-
wych, wyznacza ponadto podstawowe
układy komunikacyjne. 

Większość uwag, jakie wpłynęły
odnośnie Studium, została uwzględnio-
na. Pojawiły się jednak również protesty.
Jeden z nich zgłosiła przedstawicielka
Mariana Okręglickiego, nowego właści-
ciela działki na terenach powojskowych
położonych w Lesie Bemowskim, które-
go uwagi do projektu Studium nie
zostały uwzględnione. Pani pełnomoc-
nik zarzuciła również niezgodność pro-
jektu dokumentu z niektórymi aktami
prawnymi.

Kazimierz Steć, odpowiadając na jej
zarzuty, stwierdził, że wszystkie wnioski
były skrupulatnie rozpatrywane. Kilka z
nich zawierało kontrowersyjne kwestie,
sprzeczne z polityką przestrzenną
gminy. Sprawa wywierania presji na
samorząd, aby w środku kompleksu
leśnego wyznaczać tereny pod inwesty-
cje, jest bardzo poważną kwestią. Zmia-
na właściciela terenu nie musi jednak
w tym przypadku oznaczać zmiany
przeznaczenia terenu, w innym razie
mogłyby zrodzić się podejrzenia co do
prawidłowości działań podejmowanych
przez nas – powiedział kierownik Steć.
Pozostałe zarzuty odnoszą się do
zagadnienia władztwa planistycznego
Rady Gminy i do prawa określania poli-
tyki przestrzennej. Nie ma takiego naka-
zu aby gmina wprowadzała złe ustale-
nia tylko dlatego, że nalega na to nowy
właściciel terenu – stwierdził na zakoń-
czenie.

W tej sprawie wypowiedziała się rów-
nież radna Agnieszka Matuszewska, przy-
taczając artykuł, dotyczący działki nr 180
położonej we wsi Janów, który ukazał się
27 kwietnia 2006 r. w „Rzeczpospolitej”
Już w pierwszych słowach tego artykułu
pt. „Hotele na schronach” stwierdzono ,
że „działkę szacowaną na niemal 8 mln zł
inwestor kupił za... 960 tys. zł”.

Kwestię tę podsumował sołtys Zielo-
nek Parceli Stanisław Lesisz, stwierdza-
jąc, że teren ten należy ze wszystkich sił
chronić, a o całej sprawie powiadomić
ministra Ziobro...

Ostatecznie projekt uchwały w spra-
wie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Stare Babice przyjęty
został 13 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, w obecności 14
radnych.

Pod koniec sesji radni przyjęli jeszcze
następujące uchwały: w sprawie utwo-
rzenia stałych obwodów do głosowania
(liczbę obwodów zwiększono z 6 do 7),
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Stare Babice i w sprawie zmian w
budżecie gminy w roku 2006.

Ostatnim punktem sesji (nie licząc
oczywiście interpelacji i zapytań do rad-
nych) było rozpatrzenie skargi radnego
Tadeusza Chudeckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy poin-
formował, że 23 maja br. wpłynęło do
niego pismo Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej przekazujące wniosek
radnego Chudeckiego w sprawie prze-
prowadzenia kontroli transakcji między
Gminą Stare Babice a Fundacją „Inno-
wacja”. Wniosek Radnego zgodnie z
Kodeksem Postępowania Administracyj-
nego zakwalifikowano jako skargę
i skierowano do Komisji Gospodarczo-
Finansowej z prośbą o wydanie opinii. 

Następnie w tej sprawie głos zabrał
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-
Finansowej, radny Stanisław Karpiński.
Poinformował zebranych, że istotnie naj-
pierw skarga wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która jednak jej nie
rozpatrzyła z racji braku kompetencji w
tym zakresie. Dlatego też skargę skiero-
wano do Przewodniczącego Rady Gminy,
a następnie za jego pośrednictwem do
Komisji Gospodarczo-Finansowej. Skarga
dotyczy przede wszystkim zarzutu radne-
go Chudeckiego pomawiającego władze
gminy  o niegospodarność w transakcji
sprzedaży działki pod budowę Wyższej
Szkoły Społeczno-Ekonomicznej – Fun-
dacji „Innowacja”. 

A oto podstawowe fakty ustalone
przez komisję w tej sprawie.

Działka w latach 70-tych została
wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa
na cele edukacyjne, a w 1995  roku
została skomunalizowana na rzecz
gminy. Rada Gminy poprzedniej kadencji
podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w
drodze bezprzetargowej  tej działki
(która była już wówczas nieruchomością
gminną) z udzieleniem bonifikaty – Fun-
dacji Innowacja. Przed podpisaniem aktu
sprzedaży prowadzone były rozmowy z
Panią Elżbietą Kotowicz w sprawie
zaspokojenia jej roszczeń dotyczących
wywłaszczonej uprzednio nieruchomo-
ści. Właścicielka gruntu nie była zaintere-
sowana zwrotem działki, która stanowiła
niewielki fragment (5%) całej zbywanej
nieruchomości, domagała się natomiast
działki zamiennej lub odszkodowania. W
rezultacie uzgodnień otrzymała odszko-
dowanie w wysokości 108.850 zł.

Komisja Gospodarczo-Finansowa w
2005 r. odbyła dwa posiedzenia związa-
ne z realizacją zobowiązania Fundacji
Innowacja. Podczas drugiego posiedze-
nia przedyskutowno wszystkie warianty
przedstawione przez Fundację, związa-
ne z inwestycją i udzieloną bonifikatą.
W głosowaniu wybrano wariant
mówiący o tym, że „Fundacja Innowacja
zwraca bonifikatę 60 % udzieloną przez
Gminę i realizuje obiekt w terminie dla
siebie dogodnym”. Powyższa opinia
skierowana została do Wójta.

Wójt w 2006 r. podpisał porozumie-
nie z Fundacją dotyczące zwrotu udzie-
lonej bonifikaty wraz z rewaloryzacją.
Fundacja wywiązała się ze wszystkich
ustaleń. Podpisane porozumienie w
sprawie zwrotu bonifikaty nie mogło
odnosić się do wypłaconego odszkodo-
wania ponieważ nie było związane bez-
pośrednio z transakcją sprzedaży całej
nieruchomości. Odszkodowanie Pani
Elżbiety Kotowicz zostało wypłacone z
budżetu gminy, a do budżetu wpłynęły
środki ze sprzedaży tej nieruchomości, a
zatem trudno stwierdzić tu niegospo-
darność. Sprawa sprzedaży działki
gminnej była przedmiotem kontroli w
2003 r. przez Komisję Rewizyjną oraz w
2004 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli –
nie stwierdzono niegospodarności.

Komisja, uwzględniając wszystkie
powyższe fakty, oddaliła skargę radne-
go jako bezzasadną. W głosowaniu
jawnym: 8 radnych - członków Komisji
było za oddaleniem skargi, 1 radny-
członek Komisji był przeciwny, ponadto
2 radnych nie będących członkami
Komisji poparło  jej stanowisko.

mł.

Drodzy Czytelnicy! Mamy nadzie-
ję, że przedstawiony opis sesji Rady
Gminy, a zwłaszcza fragment doty-
czący kwestii związanych z transak-
cją nabycia działki przez Fundację
„Innowacja”, rozwieje wszelkie plot-
ki i kłamliwe informacje, które kol-
portowane są na terenie gminy przez
jednego z radnych. Ludzie nieświa-
domie je powtarzają, nawet nie wie-
dząc, że ulegli manipulacji. Zostali
„wkręceni”, jak mówi młodzież.
Podobne kłamstwa radny z Lipkowa
wypowiada i pisze również na temat
innych ważnych spraw, które dzieją
się w gminie, a nawet o „Gazecie
Babickiej”. 

Wszystkim, którzy rozgłaszają
podobne treści, dedykujemy na
wakacje jeszcze jedną sensacyjną
historyjkę z tej serii: podobno powie-
dział niemowa głuchemu, że szczer-
baty wygryzł włosy łysemu. Kto chce,
niech powtarza, tylko po co?
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Wreszcie, po wielu latach ocze-
kiwań, mamy w gminie Pocztę z
prawdziwego zdarzenia. Powstała
w nowym budynku nieopodal
rynku w Starych Babicach. Jaki
będzie jej adres? Jeszcze tego nie
wiemy, nowa ulica, przy której stoi,
nazywana jest różnie: Kresowa,
Projektowana, Pocztowa. Nadal
jednak funkcjonuje dawny adres
poczty – Rynek 11.

31 maja br. w uroczystym przecięciu
wstęgi nowej siedziby Urzędu Poczto-
wego w Starych Babicach uczestniczyło
wiele osób. Był wśród nich Starosta Jan
Żychliński, Wójt Krzysztof Turek, Prze-
wodniczący RG Antoni Gąsowski, Prezes
Spółdzielni Handlowo- Usługowej Cze-
sława Barszczewska  i Dyrektor Centrum
Sieci Pocztowej Włodzimierz Ślubowski.
Poświęcenia budynku dokonał Pro-
boszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
ks. prałat Jan Szubka, po czym wszyscy
udali się na zwiedzanie obiektu.

- Patrząc na to, w jakich warunkach
dotąd funkcjonowała Poczta w Babi-
cach, dziś wreszcie możemy być dumni
z jej siedziby, zwłaszcza że firma prężnie
się rozwija i wychodzi do klientów z

coraz to nowymi usługami. Na poczcie
załatwimy nie tylko sprawy związane z
korespondencją i opłatami, ale również:
kredyty, lokaty i ubezpieczenia- powie-
dział dyr. Ślubowski. 

W imieniu mieszkańców za nowy
obiekt podziękował Starosta Jan Żychliń-
ski. -Zawsze z pewnym zażenowaniem
przychodziłem do kontenera pocztowe-
go załatwiać różne sprawy. Gmina Stare
Babice rozwija się niezwykle dynamicz-
nie. Tymczasem Poczta pozostawała
dotąd jako skansen. Cieszę się zatem, że
dziś już jest inaczej. Widząc ten piękny
obiekt, chciałbym powiedzieć, że warto
było poczekać. Jestem przekonany, że
będzie dobrze służyć mieszkańcom i
pracownikom urzędu.

Podczas uroczystości spotkaliśmy

wiele osób związanych z budową nowej
Poczty, m.in. dyrektora Działu Zarządza-
nia Nieruchomościami Poczty Jana Iwa-
nickiego (który jest mieszkańcem naszej
gminy), a także prezesa firmy projekto-
wej „Bud-Ergon” Gustawa Langa
i generalnego projektanta budynku-
Stanisława Wiącka.

- Cieszymy się, że ten obiekt jest tak
miło postrzegany przez mieszkańców i
przedstawicieli władz samorządowych-
powiedzieli. Budynek zmieniał się w
trakcie prac projektowych, a było to
związane z reorganizacją struktury

funkcjonowania Poczty. Projekt wykona-
liśmy, uwzględniając wszystkie reguły
funkcjonowania urzędu, przy zachowa-
niu optymalnych gabarytów wielkości.
Wszystkie pomieszczenia są odpowied-
nio doświetlone i zapewniają dobre
warunki do pracy. Istnieje tu także
zaplecze socjalne, podjazd i toaleta dla
osób niepełnosprawnych.  

Radości z nowego Urzędu Pocztowe-
go nie ukrywała również jego naczelnik,
Jolanta Sotomska. - Na ten obiekt czeka-
liśmy 15 lat- powiedziała – najpierw pra-
cowałam w budynku przy ul. Ożarow-
skiej, a potem około 12 lat w kontene-
rze. Dziś sala, w której obsługujemy
klientów, ma około 40m2, a cały parter
ponad 200 m2. Zaczynamy pracę już za
chwilę i niecierpliwie czekamy na pierw-

szych klientów. Wszystkich zapraszamy
(pn-pt) od godz. 8:00 do 19, a w sobo-
ty (tylko w pierwszą i trzecią miesiąca)
od godz. 8:00 do 13:00. 

Pierwszym klientem nowej poczty
okazał się Jerzy Terlicki, znany dobrze
dzieciom z Babic i Zielonek. Sympatycz-
ny Pan Jurek wozi je bowiem codziennie
do szkoły autobusem. Tego dnia ode-
brał z Poczty paczkę dla babickiej pod-
stawówki. – Ale tu fajnie – powiedział –
wreszcie się doczekaliśmy...

Na zakończenie o wypowiedź
poprosiłem Panie z Zarządu Spółdzielni

Handlowo-Usługowej: prezes Czesławę
Barszczewską i wiceprezes Halinę
Bagnicką. – Obiekt powstał w ciągu
6 miesięcy, jesteśmy bardzo zadowolo-
ne z jego wykonania, firma „Stanbud” z
Brzeska pracowała niezwykle starannie.
Powierzchnia budynku wynosi 486 m2,
a kubatura 2200 m3. Podpisaliśmy
umowę wynajmu z Pocztą na 10 lat,
mamy jeszcze do zaoferowania
pomieszczenia biurowe na poddaszu o
łącznej powierzchni 200 m2. Każdy
pokój na górze ma oddzielny alarm i
wideofon, jest także osobna klatka
schodowa i wejście niezależne od Pocz-
ty. W przyszłości zamierzamy jeszcze
zbudować pawilon handlowo-usługo-
wy na miejscu obecnego sklepu mięsne-
go i totolotka. mł.

Jest Poczta!
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Ostatnio wiele prac prowadzi się
na drogach przebiegających przez
naszą gminę, warto zauważyć, że
dzieje się tak na wszystkich katego-
riach dróg - gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. Mieszkańcy
Kwirynowa mogą mieć powody do
zadowolenia, w tej miejscowości
powstały bowiem nowe nawie-
rzchnie i chodniki - wszystkie wyło-
żono estetyczną kostką.

Ze zmian ucieszą się zapewne rodzi-
ce dowożący dzieci do babickiej podsta-
wówki, wiele bowiem ulic zmodernizo-
wano właśnie w rejonie szkoły,
wszędzie tam, gdzie teren był już
w pełni uzbrojony. I tak nową
nawierzchnię zyskały ul.: Modrze-
wiowa, Berberysowa, Graniczna,
Irysowa i Konwaliowa. Już wkrót-
ce powstanie także nowa ulica
przy budynku Poczty. 

Wiele osób niepokoi stan prac
drogowych prowadzonych na ul.
Warszawskiej, wg harmonogramu
koniec modernizacji I odcinka tej
drogi (Leszno- Stare Babice) powi-
nien zakończyć się 10 grudnia.
Patrząc na tempo robót, nie wyda-
je się to możliwe. 

– Interweniowaliśmy już w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich, ale na razie
bez rezultatu – mówi Wójt Krzysztof
Turek. – Zwracamy się aktualnie w tej
sprawie do Urzędu Marszałkowskiego.
Modernizacja drogi warszawskiej jest
dla nas priorytetem, od tego zależy bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców.
Gmina Stare Babice bardzo aktywnie
włączyła się w prace związane z prze-
budową tej drogi. Pomagaliśmy, dając
pracowników, którzy byli zawsze do
dyspozycji projektanta i innych osób
pracujących na rzecz projektu, włączyli-

śmy się również materialnie. Gmina
przeznaczyła około 500 tys. zł na wykup
gruntów niezbędnych do przebudowy
drogi, będą one przeznaczone m.in.
pod rondo w Starych Babicach i zbiorni-
ki retencyjne do odwadniania
nawierzchni. Włączyliśmy się efektywnie
i mamy prawo oczekiwać wykonania
prac zgodnie z kontraktem. Podobnie
jak wielu mieszkańców, również mnie
osobiście irytuje brak należytego nadzo-
ru i egzekwowania postanowień
umowy przez inwestora – powiedział
Wójt Krzysztof Turek.

Prace wykonywane są również na
ul. Ogrodniczej (która jest drogą
powiatową). Obecnie rozbudowuje się
tam sieć kanalizacyjną (przy wykorzy-
staniu środków UE pozyskanych przez
Gminę), a później planowane jest
wykonanie gruntownej przebudowy
nawierzchni. Możemy spodziewać się,
że wszystkie te prace będą zakończo-
ne jeszcze w tym roku. Zarząd Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego pozy-
skał  bowiem środki z UE na moderni-
zację tej drogi (3 mln. zł). Dodatkowo
nasza Gmina wspomaga tę inwestycję
finansowo w wys. 500 tys. zł.

– Cieszymy się już na myśl o realiza-
cji tej inwestycji – mówi Starosta Jan
Żychliński – ul. Ogrodnicza jest od lat w
fatalnym stanie. Jej przebudowa będzie
możliwa dzięki temu, że Gmina Stare
Babice potrafiła stworzyć program,
który zyskał uznanie UE, a Zarząd
Powiatu opracował założenia moderni-
zacji dróg powiatowych. Dobrze zatem,
że te dwa programy spotkały się w
babickiej gminie, która jest bezsprzecz-
nym liderem w powiecie warszawskim
zachodnim i w czołówce gmin Mazow-
sza, jeśli chodzi o pozyskiwanie środ-

ków unijnych. 
W powiecie warszawskim

zachodnim z Unii Europejskiej
pozyskano łącznie 31,7 mln zł,
z czego nasza gmina uzyskała
23,2 mln zł, co stanowi 73%
wszystkich środków pozyska-
nych przez powiat. Dla porów-
nania- Gmina Izabelin uzyska-
ła ponad 5 mln zł, a gmina
Leszno ponad 800 tys. zł.

Przypomnijmy, że przy pomo-
cy funduszy Unii Europejskiej pro-
wadzi się w gminie prace doty-
czące rozbudowy oczyszczalni

ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej, a ostatnio pozyskano środki z Fun-
duszu Norweskiego, które będą służyć
do stworzenia ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego przy ZSP w Borzęcinie.

Na zakończenie powiedzmy jeszcze
parę słów o ul. Hubala- Dobrzańskiego.
Jak wiadomo granica naszej gminy z
Warszawą przebiega na dużym odcinku
środkiem tej drogi. Zawarto zatem z
władzami stolicy odpowiednie porozu-
mienia, ogłoszono przetarg i wyłoniono
wykonawcę modernizacji nawierzchni.
Inwestycja ta będzie wykonana jeszcze
w bieżącym roku. łp.

Nowe drogi nie tylko w Kwirynowie...

Uczniowie zakończyli właśnie rok szkolny. W prze-
dedniu wakacji odebrali świadectwa i nagrody za suk-
cesy w nauce. Nawet ci, którzy specjalnie nie przykła-
dali się do pracy, zostali nagrodzeni – piękną pogodą
i dwoma miesiącami wypoczynku...

W tym roku szóstoklasiści z ZSP w Borzęcinie napisali test
nad podziw dobrze: średnia wyników wyniosła 28,90 punk-
tów - dla porównania średnia krajowa to 25,3 pkt., woje-
wódzka – 25,52, powiatowa – 26,58, gminna – 27,92. Spo-
śród 55 uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu, najlepiej
wypadła Martyna Gołębiewska (zdobyła 40 pkt.). Stypendia
naukowe otrzymały: Joanna Jaworek, Karolina Majewska, Syl-
wia Tarsała, Anna Sądej. Stypendia przyznano także uczenni-
com szóstych klas: Magdalenie Krakowiak i Sylwii Dzwonkow-

skiej, które uzyskały najwyższe średnie w szkole (5,4) oraz Ali-
cji Starnowskiej i Karolinie Majewskiej. Jako nagrody dziew-
czynki otrzymały odtwarzacze MP3. Dyr. ZSP Teresa Mazurkie-
wicz może być dumna z wyników swojej placówki, za naszym
pośrednictwem gratuluje wszystkim nauczycielom i uczniom
osiągniętych wyników.

W SP w Starych Babicach pięcioro dzieci otrzymało sty-
pendia naukowe. Najwyższą średnią – 5,9 - uzyskała Renata
Sawicka z klasy VI d. Wśród wyróżnionych znaleźli się także:
Sylwia i Michał Le, Dorota Ptaszek, Zofia Załęska. Jak poinfor-
mowała nas dyr Dorota Smolińska, uczniowie klas szóstych
dobrze poradzili sobie ze sprawdzianem kończącym szkołę
podstawową. Pisało go 99 dzieci – wszystkie uzyskały wynik
pozytywny. Dokończenie na str. 17

Wakacji nadszedł czas...
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Medal został przyznany na
wniosek Spółdzielczego Banku
Ogrodniczego w Warszawie. Doce-
niono długoletnią współpracę
Gminy i naszego Samorządu z tą
instytucją.

Bank Ogrodniczy jest placówką o
długiej, ponad osiemdziesięcioletniej
historii. Początki tej instytucji sięgają
roku 1925, kiedy do rejestru bankowe-
go oficjalnie wpisano spółdzielnię ,,Kre-
dyt Ogrodniczy”. Od chwili założenia
firma systematycznie się rozwijała. Prze-
trwała nawet wielki kryzys gospodarczy
w latach trzydziestych, który spowodo-
wał upadłość wielu przedsiębiorstw,
działała także w czasie okupacji hitle-
rowskiej. W 1943 r. uzyskała nazwę,
którą nosi do dziś. W czasie Powstania
Warszawskiego siedziba Banku została
na krótko przeniesiona do Grodziska
Mazowieckiego. Jak widać, pracownicy
placówki dzielili tragiczny los mieszkań-
ców Warszawy i wspomagali ich nawet
w najtrudniejszych momentach. 

W ostatnich latach Spółdzielczy
Bank Ogrodniczy w Warszawie stał się

nowoczesną i sprawnie zarządzaną
strukturą, która działa w zróżnicowa-
nych środowiskach : od wielkomiejskich
począwszy (Warszawa), poprzez miej-
skie (Marki, Wołomin, Radzymin, Bło-
nie), aż po wiejskie (gminy Babice, Kam-
pinos, Brochów). Działalność instytucji
nie ogranicza się do świadczenia trady-
cyjnych form usług bankowych, ale
obejmuje także udział w lokalnym życiu
społecznym i  kulturalnym. Wyraża się
on w sponsorowaniu różnego rodzaju
imprez, między innymi zawodów spor-
towych, współpracy ze szkołami i udzia-
le w akcjach charytatywnych.

Firma wchodzi w skład Krajowego
Związku Banków Spółdzielczych. Jest to
stowarzyszenie, które zrzesza placówki
bankowe z terenu całej Polski. Każdego

roku związek przyznaje kilka różnego
rodzaju wyróżnień za działalność na
rzecz spółdzielczości. Odznaczenia są
nadawane zarówno osobom prawnym,
jak i instytucjom. Jednym z bardziej pre-
stiżowych wyróżnień jest Złoty Medal
im. Franciszka Stefczyka, którym 19 maja
br. została uhonorowana Gmina. K.G.

Franciszek Stefczyk (1861-1924) - z wykształcenia historyk i nauczyciel szkoły rolniczej, zaini-
cjował powołanie Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych, był autorem wielu prac o spół-
dzielczości. Zasłynął z utworzenia pierwszej na ziemiach polskich kasy oszczędnościowo-pożycz-
kowej. Przyczynił się również do upowszechnienia wiejskich kas spółdzielczych. Kasy Stefczyka
działały na małych obszarach (do 3 tys. mieszkańców). Pozwoliły chłopom zapoznać się w prakty-
ce z  zasadami samopomocy, inwestowania i podstawami rachunkowości. W 1914 roku w zabo-
rze austriackim działały 1372 kasy, skupiające ponad 145 tysięcy członków. 

Blizne Jasińskiego jest miejscowo-
ścią, której zwartą zabudowę dzieli
pas ziemi uprawnej. Możemy zatem
mówić o części wschodniej i zachod-
niej Bliznego. W części wschodniej,
leżącej bliżej stolicy, kanalizacja już
jest, niebawem powstanie także sieć
kanalizacyjna po stronie zachodniej.
Aby omówić szerzej to zagadnienie i
porozmawiać także o drogach gmin-
nych, pod koniec maja br. Rada
Sołecka tej miejscowości razem z
radną Joanną Regulską zorganizowa-
ła spotkanie mieszkańców Bliznego
z władzami gminy.

Podczas spotkania przypomniano,
że kanalizacja w części wschodniej tej
miejscowości wykonywana była etapa-
mi od roku 1997. Koszt inwestycji do tej
pory wyniósł 6 mln zł i pokryty został
całkowicie z budżetu gminy. Ścieki ze
wschodniej części Bliznego trafiają do
systemu kanalizacji Warszawy, co
powoduje, że w myśl przepisów Unii
Europejskiej, nie osiągnięto w tym przy-
padku tzw. efektu ekologicznego i na
inwestycję nie można było pobierać
środków budżetowych Unii.

Inaczej jednak będzie w zachodniej
części Bliznego- tam według najnow-
szych ustaleń projektowych ścieki zosta-
ną skierowane do oczyszczalni w Starych

Babicach. Efekt ekologiczny zostanie
zatem osiągnięty i będzie można ubie-
gać się o wsparcie tej inwestycji środka-
mi z nowego okresu budżetowego UE,
przypadającego na lata 2007-2013.

Gmina specjalnie w tym celu doko-
nała przeprojektowania pierwotnych
założeń systemu kanalizacyjnego. 

Dokumentacja techniczna dotyczą-
ca tego zagadnienia jest już gotowa,
obecnie Gmina wystąpiła o decyzje
środowiskowe, które są niezbędne do
złożenia wniosku w sprawie pozwole-
nia na budowę w Urzędzie Starostwa.
Kanalizacja będzie zatem wykonana
na ulicach: Reja, Świerczewskiego,
Prusa, Kochanowskiego, Kraszewskie-
go i Mickiewicza. 

W Urzędzie Gminy przygotowano
także wstępny projekt skanalizowania
wszystkich terenów gminy przy wykorzy-
staniu środków z Funduszu Spójności.
Opracowano już w tej sprawie wstępne
studium wykonalności koncepcji
wodno-ściekowej. Projekt zostanie
przedłożony do akceptacji radnym, jed-
nak warto wiedzieć, że wyłączono z
niego wspominaną już część Bliznego
Jasińskiego. Wszystko po to, aby wyko-
nanie kanalizacji w tym rejonie przyśpie-
szyć, ponieważ procedura dotycząca
kanalizacji na terenie całej gminy, będzie

trwała dużo dłużej niż ta, która odnosi
się do jej fragmentu. O środki na budo-
wę kanalizacji w zachodniej części Bli-
znego Gmina będzie występować do
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Jeśli nie uda się pozyskać funduszy z UE,
Gmina będzie tę inwestycje realizować
przy pomocy środków własnych.

Podczas spotkania mieszkańcy
wystąpili z wnioskiem o zwrot środków
finansowych wpłaconych przez niektóre
osoby (po 1200 zł) na budowę kanali-
zacji. Zastępca wójta powiedziała, że
propozycja ta zostanie rozpatrzona,
zaznaczając jednocześnie, że wpłaty
dokonane zostały z własnej inicjatywy
mieszkańców gminy.

Kanalizacja natomiast na pewno
zostanie wykonana. Jeżeli Gmina otrzy-
ma środki z Unii Europejskiej, prace roz-
poczną się w 2007 roku.

Wiele pytań dotyczyło dróg. Miesz-
kańcy przychylnie zareagowali na pro-
pozycję Gminy dotyczącą utwardzenia
nawierzchni przy pomocy destruktu
bitumicznego. Aby doprowadzić do
realizacji tego przedsięwzięcia, na spo-
tkaniu zawiązał się komitet organiza-
cyjny, który będzie zbierał środki na ten
cel w Bliznem (po 500 zł od posesji).
Inwestycja ta może zostać wykonana
jeszcze w br. ł-p

Będzie kanalizacja w Bliznem Jasińskiego!

Złoto dla Gminy
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„Już gościsz, Jezu, w sercu mym.
Dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.”

Eucharystia – serce naszej wiary. Jezus Chrystus daje się każ-
demu człowiekowi jako jedynemu, a równocześnie jest darem dla
wszystkich ludzi. Bóg przychodzi, aby stać się pokarmem „dla nas
i dla wielu”. Wzywa, abyśmy posileni Jego Ciałem i Krwią dzielili
z innymi ludźmi serce, czas, dobro, wiarę i miłość. 

Pierwsza Komunia Święta to bardzo znaczące wydarzenie
w życiu dziecka, bo od tej chwili w pełni uczestniczy ono w życiu
Bożym, może przyjmować Boga ukrytego pod postacią chleba
i wina. To pierwsze pełne zjednoczenie z Bogiem, początek
odkrywania prawdy o wnętrzu człowieka, które staje się sakra-
mentalnym mieszkaniem Boga w Eucharystii. Czy dziwić się nale-
ży, że rodzice, księża, katecheci i wszyscy zatroskani o jak naj-
godniejsze przeżycie tej chwili i tego dnia czynią w tym celu
wszystko, co jest w ich mocy. Każdy z nas chciałby nie tyle
nauczyć zasad wiary, co ją zaszczepić w serca dzieci i podprowa-
dzić je, by doświadczyły Boga same, by doznały radości, jaką jest
i daje sam Pan Jezus. Poprzez udział w Uczcie Dzieci Bożych
w każdą niedzielę i święto, a także w dni powszednie będzie rosła
i dojrzewała przyjaźń dziecka z Chrystusem i obecność we wspól-
nocie wierzących.

W Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem 14 maja
nieliczna, ale jakże radosna i szczęśliwa grupa dzieci, przystąpi-
ła do Pierwszej Komunii Świętej. Mszę Świętą i Słowo Boże
wygłosił ksiądz proboszcz Kacper Kisieliński. Z wielką ser-
decznością zwracał się do rodziców i dzieci mówiąc o ważności
tego dnia kiedyś i dzisiaj, o znaczeniu Eucharystii w życiu każ-
dego człowieka, o tym, że Pan Jezus stał się naszym Pokarmem,
aby wzmacniać nasze słabe siły, abyśmy wszyscy w nim trwali
jak w krzewie winnym każda latorośl. Zwrócił szczególną
uwagę na słowo „trwajcie”, wyjaśniając, iż trwać, to znaczy jed-
noczyć się, być z Chrystusem na dobre i na złe, czerpać soki,
które On daje i siłę do pokonywania tego, co nas od Chrystusa
odwraca. Wskazał na słabą wolę ludzką: lenistwo, wygodnic-
two, podszepty złego ducha, częstą uległość człowieka, która
sprawia, iż z roztargnieniem i pustką wewnętrzną pozostaje on
w szarości dnia codziennego. Dlatego przychodzi Chrystus, aby
iść razem przez życie, dając Siebie jako Pokarm, abyśmy  Nim i
w Nim trwali, bo dzisiejszemu światu potrzebna jest ta właści-
wa droga zgodna z wolą Bożą. Chrystus przychodząc do nie-
winnych serc dzieci w Komunii Świętej, jakże często bywa klu-
czem, który otwiera serca dorosłych. Ksiądz proboszcz Kacper
Kisieliński uwrażliwił serca dzieci na Matkę Bożą, zachęcał do
modlitwy, głębokiej wiary i ufności, że ta najlepsza Matka nigdy
nie zawiedzie.

Kończąc ksiądz proboszcz jeszcze raz wskazał na Chrystusa,
który przychodzi do naszych serc, abyśmy przez swoją postawę
i życie otwierali serca innych ludzi, żebyśmy pamiętali, że Jezus
Chrystus przyszedł, aby nas odkupić i karmić Swoim Ciałem
w pielgrzymowaniu do domu Ojca.

W Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sta-
rych Babicach radosny Dzień Pierwszej Komunii Świętej dzieci
przeżywały 21 maja. Mszę Świętą odprawił i Słowo Boże wygłosił
ksiądz proboszcz Jan Szubka. Podczas kazania mówił o miłości,
jako najpiękniejszym darze i wielkim zadaniu, o tym, że miłość
wymaga poświęcenia, wyrzeczenia i ofiary, że potrzebuje jej każde
ludzkie serce. Pan Jezus, oddając swoje życie na krzyżu, ofiarował

Pierwsza Komunia Święta
– dniem szczęścia i radości
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nam swoją miłość, która nie skończyła się, bo pozostał wśród
nas pod postacią chleba i każdego dnia tę miłość nam daje, w
każdej Mszy Świętej, ofiarując siebie dla naszego zbawienia. 

Ksiądz proboszcz nazwał serca dzieci pięknym tabernaku-
lum, gdzie Pan Jezus znalazł mieszkanie i będzie mógł zawsze
przebywać. Przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:
„Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko
będzie na właściwym miejscu”. Kończąc, życzył dzieciom,
aby Dzień Pierwszej Komunii Świętej był dla nich pierwszym
etapem otwierania się na Pana Jezusa, bo im więcej miłości
będziemy dawać, tym więcej będziemy jej otrzymywać.

Nikt nie znajdzie w życiu piękniejszego sposobu na zreali-

zowanie siebie jako człowieka, odnalezienie swego szczęścia
i radości jak tylko poprzez chętne, dobre i głębokie przeżycie
Mszy Świętej oraz zjednoczenie z Chrystusem w Komunii
Świętej. Starajmy się więc przy każdej sposobności ten dar
dobrodziejstwa Bożego przyjąć z otwartym sercem i przeżyć,
jako akt najgłębszego oddania Panu Bogu.

Gorąco wierzę, że przyjmując nieustannie bezcenny dar
Komunii Świętej, zyskamy więcej cierpliwości i dobroci, by
wspierać dzieci w potrzebie, a krocząc szlachetną i piękną
drogą życia będziemy dla siebie przykładem miłości do Pana
Boga i Kościoła.

Katechetka – Janina Michałowska

11 czerwca br. w Dzień Świętej
Trójcy, w Kościele w Starych Babicach
odbyła się uroczysta Msza Św. cele-
browana przez Prymasa Polski ks.
kard. Józefa Glempa. Po ceremonii
Prymas otworzył nowy Dom Parafial-
ny i dokonał poświęcenia budynku.

Powstanie tego obiektu zawdzięcza-
my ks. prałatowi Janowi Szubce, pro-
boszczowi babickiej parafii. Potrafił on
stworzyć wspólnotę parafialną, która
skupiła się wokół idei powstania Domu
i potrafiła doprowadzić do jej pomyślnej
realizacji.

Podczas Mszy Św. ks. Szubka wspo-
minał: 19 października 2003 r. kamień
węgielny z grobu ks. Jerzego Popiełuszki
wmurował ks. bp Marian Duś. Dziś od
tego wydarzenia minęło 2,5 roku i może-
my już cieszyć się z Domu Para-
fialnego. Obiekt jest praktycznie
wykończony, brakuje tylko tyn-
ków zewnętrznych i zagospoda-
rowania poddasza. Dom jest
wyposażony we wszystkie
potrzebne urządzenia: kuchnię,
krzesła, stoły, sprzęt sportowy i
w to, co będzie pomagać budo-
waniu jedności naszej wspólnoty
parafialnej. Chciałbym, aby Dom
służył wszystkim w naszej para-
fii, nie tylko zorganizowanym
grupom religijnym. Jest tam
miejsce zarówno dla małych
dzieci, jak i dla młodzieży i doro-
słych, którzy również mogą
przeżywać tu miłe chwile.

– Dziś w Kościele obchodzimy uro-
czystość Św. Trójcy, polega ona nie tylko
na oddawaniu czci i chwały Bogu, ale
też uczeniu się jedności i wzajemnej
miłości. Ten Dom będzie nam również
w tym pomagał- powiedział ks. prałat. 

– Dziękuję wspaniałym architektom,
inżynierom i wszystkim drogim, kocha-
nym parafianom za każdą złotówkę i
symboliczny wdowi grosz. To, że tak

szybko udało się pobudować Dom Para-
fialny, jest zasługą każdego z Was. Nie
otrzymaliśmy przecież na ten cel żad-
nych dotacji ani funduszy. Dziękuję za
modlitwę w intencji budowy i ofiarowa-
nie swojego cierpienia- powiedział na
zakończenie.

Następnie ks. Szubka zwrócił się do
Jego Eminencji Prymasa Polski z prośbą
o modlitwę za wspólnotę parafialną i
wszystkich tych, którzy będą się w tym
domu spotykać. 

Jesteśmy wdzięczni za obecność w
tym szczególnym dniu ks. kardynała
Józefa Glempa, który obchodzi obecnie
50 rocznicę święceń kapłańskich i 25
rocznicę objęcia urzędu prymasowskie-
go. Z okazji tak godnych jubileuszy,
życzymy Jego Eminencji wielu Błogosła-

wieństw Bożych i dużo zdrowia. 
Ks. Prymas modlił się za nas, a w

swoim kazaniu powiedział m.in. o
potrzebie prawdziwej miłości w dzisiej-
szych czasach.

– Musimy się uczyć Bożego Miłosier-
dzia i pracy dla dobra innych. Trzeba
działać tak, aby zmieniać oblicze ziemi w
wymiarze moralnym, poprzez utrwalanie
miłości w rodzinach. Ten dom jest wyra-
zem troski o odradzanie się społeczności

w Duchu Świętym, a jednocześnie pięk-
nym świadectwem łączności z Bogiem w
tej parafii- powiedział ks. Prymas.

Ks. prałat Jan Szubka, dzie-
kan Dekanatu Laseckiego i jed-
nocześnie proboszcz Parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Babi-
cach znany jest ze swej pracowi-
tości i zmysłu organizacyjnego.
Cenimy go również jako czło-
wieka z dużym poczuciem
humoru i pełnego życzliwości
dla innych. Rzadko się zdarza,
aby jedna osoba łączyła w sobie
tyle wspaniałych cech. Ksiądz
Jan jednak potrafi - możemy być
dumni z tego, że jest wśród nas.

Być może tych kilka
pochwalnych słów będzie
kogoś dziwić, sądzę jednak, że

jeśli ktoś zasługuje na pochwałę i two-
rzy wielkie dzieła, powinien być chwalo-
ny i doceniany. Chwalony teraz, za
życia, współcześnie, aby mógł odczuć,
że jesteśmy mu wdzięczni i doceniamy
jego ogromną pracę. Należy o tym rów-
nież mówić innym, tak aby wspaniała i
jednocześnie skromna osoba duchow-
nego mogła być wzorem do naślado-
wania. Dziękujemy Księże Janie za Twoje
piękne dzieło! Marcin Łada

Prymas Polski 
otworzył Dom Parafialny
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Rodzinny Dzień Dziecka w Bli-
znem Jasińskiego stał się już trady-
cyjnym wydarzeniem w cyklu
imprez gminnych. Co roku porów-
nujemy zatem, co się zmieniło, kto
nowy nas odwiedził i koncentruje-
my się na różnicach, jest bowiem
jeden stały element, który zawsze
towarzyszy tej imprezie - to prawdzi-
wie serdeczna, rodzinna atmosfera.

W tym roku 4 czerwca aura nas nie
rozpieszczała, niebo było zachmurzone
i wiał zimny wiatr. Mimo to Dzień Dziec-
ka był udany, a deszczowe chmury prze-
szły bokiem. 

Imprezę prowadzili Anna i Wiesław
Bugajny czyli „Ciotka Tekla i przyja-
ciele”. Pomimo własnej oferty progra-
mowej „Ciotki Tekli” czasu na ich show
było bardzo mało, gdyż scena przeważ-
nie zajęta była przez naszych milusiń-
skich, którym w tym dniu nie można
było niczego odmówić. Występowały
dzieci z Przedszkola w Starych Babicach,
a także te starsze z gminnych podsta-
wówek. Nie zawiodla również młodzież
z Gimnazjum w Koczargach Starych.
Najmłodsi nie tylko śpiewali, ale również
tańczyli – zaprezentowali nam swoje
umiejętności zdobyte pod fachowym

Najważniejsze jest ni
kierunkiem pary tanecznej Małgorzaty
Kublik i Jarosława Marca. Zatańczył
także zespół dziecięcy ze Stowarzysze-
nia Kulturalnego „Kotwica”, którego
występ przygotowała Małgorzata Bryka-
ła.  Całości dopełniły utwory zagrane
przez orkiestrę młodzieżową i chór pro-
wadzony przez Ewę Dżyga. Tegoroczną
nowością był również koncert młodzie-
żowy z elementami magii. 

Za pomoc w organizacji  IV Rodzin-
nego Dnia Dziecka w Bliznem Jasińskie-
go serdecznie dziękujemy: Członkom
Zespołu d/s Promocji Zdrowia, Przedsta-
wicielom  Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Pracownikom i rodzicom z
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutyczne-
go, Dyrektorom  szkół i Przedszkola w
Starych Babicach oraz nauczycielom za
przygotowanie z dziećmi programów
artystycznych, Pani Ewie Urniaż za

wykonanie plakatów, Wolontariuszom,
Panu Romanowi Balcerowiakowi, Harce-
rzom z 33 Grunwaldzkiej Warszawskiej
Drużyny Harcerskiej „Wierchy”,Policji
Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Starych Babic, Dowódcy i
żołnierzom z Jednostki Wojskowej Nr
2370 w Borzęcinie Dużym.

Alicja Napurka, Marcin Łada

gb_06_2006.qxd  2006-07-06  09:18  Page 12



GAZETA BABICKA nr 6 (115) 13

Wśród Sponsorów imprezy znaleźli
się: Artur Radziejewski – Piekarnia
„PRIMUS”, Zbigniew Dąbrowski –
Cukiernia, HIPO – Hurtownia Zaba-
wek z Ożarowa, Le Kiem - Firma
„VIPOLIMEX”, Firma SIMEX HOAN LE.

Organizatorami Dnia Dziecka byli:

Urząd Gminy Stare Babice, Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół

d/s Promocji Zdrowia, Ośrodek Reha-

bilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem

Jasińskiego, Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych.

niewidoczne dla oczu Antoine de Saint-Expupery

Na zakończenie musimy wspo-
mnieć o jeszcze jednym, tym razem
mniej miłym wydarzeniu związanym z
Dniem Dziecka. Któryś z chłopców
bawiący się pistoletem strzelającym
żółtymi kulkami, zbił szybę w samo-
chodzie strażackim. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało, jednak OSP w
Starych Babicach, która przyjechała by
dać dzieciom radość poniosła stratę.
Przypominamy rodzicom, że takie
zabawki w rękach dzieci mogą stać się
niebezpieczne. Tym razem była to
tylko szyba, innym razem może być
oko kolegi. Pomyślmy zanim coś kupi-
my dziecku...
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Na scenie wszystko zdarzyć się może...Przekonali-
śmy się o tym podczas Przeglądu Teatralnego, zorgani-
zowanego 6 czerwca w  Szkole Podstawowej w Starych
Babicach. W trzech spektaklach, utrzymanych w całko-
wicie odmiennych konwencjach – od realizmu po fan-
tastykę, młodym aktorom udało się wywołać Ducha
Teatru. W czasach, gdy mówienie o wartościach stało
się niepopularne, uczniowie nie wahali się podjąć
tematów tak fundamentalnych, jak wybór między
dobrem a złem czy troska o środowisko. 

Spektakle pozwalają dzieciom odkryć świat inny niż ,,domo-
wy”, ,,podwórkowy”, ,,lekcyjny”, rozwijają ich wrażliwość i
wyobraźnię. Mogliśmy przekonać się o tym oglądając występy
młodych aktorów. W tegorocznym festiwalu wzięły udział trzy
grupy teatralne: dwie reprezentowały podstawówki z Babic i
Borzęcina, trzecia – gimnazjum w Koczargach. W przedstawie-
niach uczniowie korzystali z nowych środków wyrazu, uciekając
od banału i oczywistości. Ciekawym pomysłom inscenizacyjnym
towarzyszył wysoki poziom artystyczny wykonawców. Dobre
przygotowanie uczestni-
ków Przeglądu było efek-
tem kilkumiesięcznej pracy
pod okiem nauczycielek:
Ludmiły Miłowanow, Ewy
Jastrząb i Bogusławy Kun-
cewicz.

Podobnie jak rok temu,
młodzi aktorzy a Babic
przygotowali adaptację
bajek Eugeniusza Klujewa.
Przedstawienie nosiło tytuł
,,Bajeczki na dłuższą przy-
szłość, czyli każdy powi-
nien umieć latać choćby
ciut, ciut”. Spektakl skła-
dał się z pięciu części,
połączonych przerywnika-
mi muzycznymi.

– Na scenie nie ma
miejsca na udawanie,
automatyczne recytowanie
tekstu - mówi Ludmiła Miłowanow - Aktorzy wczuwają się w
to, o czym mówią. Ważne są emocje, które rodzą się w dzie-
ciach pod wpływem przedstawianych opowieści. Mam już
dwadzieścia lat doświadczeń zawodowych i widzę efekty
moich starań. Podczas zajęć teatralnych rozwijam inteligencję
emocjonalną uczniów. To ona jest najważniejszym czynnikiem
przyszłych sukcesów życiowych. Człowiek inteligentny emocjo-
nalnie potrafi lepiej zrozumieć siebie i innych. Sprawdza się w

każdym zawodzie,
bo ma otwarte oczy
i serce. Bajki Klujewa
dają dzieciom nie-
zwykłą możliwość
bycia autentyczny-
mi. Zawierają także
prawdy uniwersal-
ne, co powoduje, że
każdy może znaleźć w nich coś dla siebie. Inaczej odbierają je
dzieci, a inaczej dorośli. W tej chwili dla uczniów są to przede
wszystkim zabawne opowiastki. Jednak jestem pewna, że w
przyszłości zrozumieją, ile mądrości się w nich kryje.  

Nasza rozmówczyni nie ukrywa, że praca z młodymi ludź-
mi sprawia jej ogromną przyjemność. Żałuje tylko, że nie
może im poświęcić więcej czasu.

- Prowadzę Koło Teatralne w Babicach i Borzęcinie. Zajęć
jest bardzo mało – w babickiej podstawówce tylko dwie
godziny tygodniowo. W Borzęcinie zostaję w szkole dłużej, za

darmo, bo praca z aktora-
mi jest dla mnie najważ-
niejsza. Czasem mówię,
że dzieci to moje hobby.
Przede wszystkim uczę je
dyscypliny. W teatrze jest
to bardzo istotne, bo jeśli
chociaż jedna osoba nie
chce pracować, wszystko
się sypie. Dzieci powinny
czuć tę odpowiedzial-
ność. Żeby mieć satysfak-
cję, muszą się sporo
natrudzić. Ale lubią to i
widzę, że coraz bardziej
tego potrzebują. Gdyby
tylko dało się wszystko
lepiej zorganizować –
aktorzy powinni mieć
osobne miejsce, w którym
odbywałyby się próby i
występy.

Ten postulat można odnieść także do tegorocznego Prze-
glądu. Szkoda, że spektakle na tak wysokim poziomie nie
mogły się odbyć na prawdziwej scenie. Umożliwiłoby to
zastosowanie wielu rozwiązań technicznych, które podniosły-
by wizualną wartość przedstawień. Dotyczy to zwłaszcza
występu grupy uczniów z Borzęcina. Aktorzy przygotowali
adaptację fragmentu ,,Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa pt.
,,Stworzenie Świata”. Głównym elementem spektaklu były
sceny choreograficzne. Uczniowie zastosowali techniki teatru
tańca, łącząc ruch, rytm i muzykę z konkretną fabułą.

Libretto napisała Ewa Urniaż- Szymańska. Jako podkład
wykorzystano muzykę Enji. Reżyserką spektaklu została Pani
Ludmiła, ale pomysł realizacji opracowali w dużej mierze sami
uczniowie. 

– Główna grupa, najbardziej zaangażowana w realizację
przedstawienia, składała się z  dziewięciu dziewczynek, z który-
mi pracowałam przez cały rok – mówi Ludmiła Miłowanow
– Prowadziłam z nimi treningi twórczego myślenia – na coty-
godniowych zajęciach, które trwały dwie godziny, rozwiązywa-
łyśmy różnego rodzaju zadania, na przykład tworzyłyśmy obra-
zy do muzyki. W podobny sposób powstała adaptacja utworu
C. S. Lewisa – starałyśmy się wymyślić sceny odpowiadające
wybranym fragmentom książki. Sposób realizacji spektaklu

W zwierciadle Teatru...
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opracowałam razem z dziewczynkami. Pod koniec zajęć do
grupy dołączyło jeszcze czterech chłopców. Zaskakujące i bar-
dzo miłe było to, że na nasze próby zaczęły przychodzić także
dzieci ze szkoły. Były wśród nich dziewczynki, które wprawdzie
nie należały do zespołu, ale angażowały się w pracę nad spek-
taklem. Podczas występu wnosiły na scenę różne rekwizyty,
między innymi kolorowe szarfy, które symbolizowały żywioły.
Chciały nam pomóc, chociaż nikt ich do tego nie zmuszał.
Jestem im za to bardzo wdzięczna.

Aktorzy wyczarowali na scenie niezwykły, fantastyczny
świat. Choć przedstawiona przez nich rzeczywistość mieściła
się poza określonym czasem i przestrzenią, artyści poruszyli
problemy tak uniwersalne, jak odwieczna walka dobra ze
złem czy kwestia wyborów moralnych. 

Trzecim zespołem, który zaprezentował się na Przeglądzie,
była grupa aktorska z Gimnazjum w Koczargach. Uczniowie
wystąpili w przedstawieniu ekologicznym ,,Prawdziwe życie
śmieci”. W spektaklu wykorzystali wiązankę znanych przebo-
jów i ludowych piosenek, połączyli elementy hip-hopu, folku i
popu. W ten sposób stworzyli rodzaj musicalu, w którym
zawarto przesłanie dotyczące potrzeby ochrony środowiska. 

Przedstawienie zrealizowało trzynastu aktorów, którzy
wcześniej uczestniczyli w zajęciach Koła Teatralnego, prowa-
dzonego przez Bogusławę Kuncewicz. Spektakl reżyserowała
Ewa Jastrząb.

Przygotowanie festiwalu byłoby niemożliwe bez udziału
osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne. Wiele wysił-
ku w realizację Przeglądu włożyła Ewa Greficz, która napisała
zaproszenia i wygłosiła krótkie przemówienia na otwarcie i
zakończenie imprezy. Podziękowania należą się także Izabeli
Kurowskiej- Brandenburskiej. 

Gościem specjalnym tegorocznego konkursu był Włodzi-
mierz Kaczkowski, dyrektor Sceny Współczesnej przy teatrze
Stara Prochownia w Warszawie, który wręczył reprezentan-
tom zespołów teatralnych nagrody – Złote Maski . Zwracając
się do uczestników, podkreślił wysoką wartość artystyczną
stworzonych przez nich spektakli.

- Przedstawiliście trzy opowieści o bardzo zróżnicowanej
tematyce. Wszystkie były na dobrym poziomie. Widzę, że
potraficie ze sobą współpracować i macie odpowiedni kon-
takt z widzami. Niektórzy z was świetnie radzą sobie na sce-
nie – są pewni siebie, nie wstydzą się publiczności. Jednak
śmiałość nie jest wcale najważniejszą cechą aktorów. Chodzi
raczej o wyrobienie sobie wrażliwości. Mam nadzieję, że za
kilka lat  zostaniecie moimi widzami, a być może także współ-
pracownikami. K.G.

Pierwszego czerwca 2006 roku w przedszkolu w Borzę-
cinie Dużym miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. ,,Królewna
Śnieżka i pięciu krasnoludków”. Był to teatrzyk przygoto-
wany z okazji Dnia Dziecka. 

W pracy nad realizacją tego pomysłu wzięło udział kilka
chętnych mam oraz nauczycielki pod kierunkiem p. Ireny
Gąsińskiej. W postać Śnieżki wcieliła się Monika Ciećwierz,
Czarownicy – Aneta Maliszewska. Rycerzem została  Joanna
Kowszun, Wilkiem – Dorota Kozłowska, a role pięciu krasno-
ludków odegrały: Agnieszka Kołakowska, Monika Skorupka,
Małgorzata Sadło,  Ewa Staciwa i Dominika Maliszewska.

Wystawiany teatrzyk był dość nietypowy, ponieważ posta-
cie występujące w bajce różniły się od pierwowzorów. Śnież-
ka była brzydka i wyrośnięta, krasnoludki nie kochały Śnieżki i
próbowały się jej pozbyć, wzywając na pomoc Babę Jagę i
Wilka. Książę wolał polować na smoki, niż żenić się z Królew-
ną. 

Współpraca rodziców i nauczycielek układała się bardzo
pomyślnie. Wspólne działania przeprowadzano radośnie i
spontaniczne. Każda z pań wkładała w swą rolę dużo energii
i własnej pomysłowości. A wszystko po to, by sprawić dzie-
ciom radość, by pokazać, że są dla nas najważniejsze, dorośli
je kochają i poświęcają im swój czas. 

Scenografia, stroje i charakteryzacja były dziełem każdej z
pań, biorących udział w przedstawieniu. W poszukiwaniu
strojów i rekwizytów uczestniczki zagłębiły się we własne
szafy i walizki na strychach. Ostateczny wynik poszukiwań
zaskoczył wszystkich. 

Takie wspólne przedsięwzięcia zbliżają ludzi, nierzadko
ujawniają ukryte talenty, poruszają wyobraźnię, a nawet
pomagają poczuć się znowu dzieckiem. Ale przede wszystkim
pokazują, że można razem zrobić coś ważnego i pożyteczne-
go dla naszych milusińskich i dobrze się przy tym bawić.  

Monika Skorupska

Królewna Śnieżka i... 
pięciu krasnoludków
Z teatru Przedszkola 
w Borzęcinie Dużym
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Typowo klasyczny program spotkał
się z dobrym przyjęciem słuchaczy, któ-
rzy w plenerowych warunkach w dużym
skupieniu uczestniczyli w tym niezwy-
kłym wydarzeniu artystycznym.

Występujący na babickim rynku
zespół „Chopin Academia Orchestra”,
złożony z młodych, profesjonalnych
muzyków, prowadzony był przez zna-
komitego skrzypka Jana Staniendę. Na
szczególne uznanie zasługuje młoda
oboistka – Kama Grott. Artystka o dużej
wrażliwości muzycznej dała popis pięk-
nego frazowania w drugiej części kon-
certu, a swoje umiejętności techniczne
przedstawiła najpełniej w wirtuozow-
skiej części trzeciej.

Finałowi symfonii g-moll Mozarta
towarzyszył imponujący pokaz ogni
sztucznych, który trwał jeszcze po
zakończeniu koncertu. Pokaz został
nagrodzony brawami przez zachwyco-
ną publiczność. Sponsorem tego
wystrzałowego wydarzenia była firma
„Tropic”, która dostarczyła materiały
potrzebne do jego realizacji. Wyrazy
uznania należą się także członkom
babickiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy nie tylko pomogli przygotować
pokaz, ale zadbali o  jego bezpieczne
wykonanie. Słowa podziękowania kieru-
jemy również do policjantów z Komendy

Powiatowej, harcerzy i wszystkich pozo-
stałych osób, które pomogły w realizacji
całego artystycznego przedsięwzięcia.

II Letni Festiwal Muzyczny „W Kra-
inie Chopina” będzie trwał do 22 wrze-
śnia br. Przez całe lato (głównie w nie-
dziele i święta), w różnych  miejscowo-
ściach na terenie naszego powiatu
będzie można wysłuchać koncertów
kameralnych, recitali organowych i for-
tepianowych, a także koncertów jazzo-
wych. Festiwal to bardzo ważne przed-
sięwzięcie dla regionu Mazowsza. Pro-
muje polską kulturę i ciekawe turystycz-
nie okolice Warszawy. Łączy ideę
rodzinnej rekreacji wśród pięknej przy-
rody z obcowaniem z muzyką w
mistrzowskim wykonaniu. Organizując
festiwal, włączamy się do światowych
przygotowań obchodów 200 rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina – z racji
położenia gminy znajdziemy się w ich
centrum. Organizując koncerty zamie-

rzamy ożywić kulturalnie zabytkowe
budynki i obiekty sakralne i wspierać ich
modernizację. Nasz Festiwal promuje
m.in. remont i rozbudowę organów w
kościele pw. Matki Bożej Królowej Mek-
syku w Laskach.

Informacje o kolejnych koncer-
tach festiwalowych znajdą Państwo
na plakatach. Podając swój adres
internetowy na stronie www.wilko-
mirski.org.pl można zamówić serwis,
który będzie zawierał informacje o
festiwalu i najbliższych koncertach.

dis

Kolejny koncert II Letniego Festi-
walu Muzycznego odbył się 25 czerw-
ca w Domu Parafialnym w Babi-
cach. Wystąpiła pianistka Joanna
Ławrynowicz. Młoda artystka z wyróż-
nieniem ukończyła warszawską Akade-
mię Muzyczną. Jest laureatką czterech

międzynarodowych konkursów muzycz-
nych, prowadzi ożywioną działalność
koncertową jako solistka i kameralistka.
W Babicach zagrała Fantazję Impromp-
tu cis- moll op. posth.66, cykl walców,
mazurków oraz Andante Spianato i
Wielkiego Poloneza Es- dur op. 22.

Możliwość organizowania takich
koncertów zawdzięczamy uprzejmości
księdza prałata Jana Szubki, który udo-
stępnił nam salę. 

Dzięki współpracy Towarzystwa
Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskie-
go z Towarzystwem Muzycznym im. Fry-
deryka Chopina w Domu Parafialnym sta-
nął fortepian koncertowy firmy Steinway.
Otwiera to przed miejscowymi meloma-
nami nowe perspektywy i daje nadzieję na
częstsze koncerty w naszej gminie.

Koncert Joanny Ławrynowicz spo-
tkał się z entuzjastycznym przyjęciem
licznej publiczności. Pianistka dwukrot-
nie bisowała dla wzruszonych i urzeczo-
nych pięknem chopinowskiej muzyki
słuchaczy.

W dzisiejszych głośnych i stechnicy-
zowanych czasach przeważnie każdy
posiada płytotekę i odtwarzacz. Nic nie
zastąpi jednak bezpośredniego, żywego
kontaktu z muzyką. Duża sala koncerto-
wa tworzy pewien dystans między arty-
stą a widownią. W kameralnych wnę-
trzach – a w takich głównie grał Fryde-
ryk Chopin – muzyka staje się niezwykle
bliska i trafia wprost do serca. Możemy
z całą pewnością stwierdzić, że o recita-
lu Joanny Ławrynowicz nasi melomani
będą długo pamiętać. des

KONCERT CHOPINOWSKI w Domu Parafialnym

Patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, oraz Dyrektor Kampinoskiego
Parku Narodowego. Inicjatorem i organizatorem
Festiwalu jest Towarzystwo Muzyczne im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego. Współorganizatorami Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Powiat Warszawski Zachodni, władze samorządowe
gminy Stare Babice, a także Błonia, Izabelina, Łomia-
nek, Leszna i Ożarowa Mazowieckiego. Pomocą przy
pracach organizacyjnych służą nam także parafie,
instytucje kultury, stowarzyszenia, firmy i osoby pry-
watne. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Muzyczna Noc Świętojańska
KULTURA
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W dzisiejszych czasach, gdy w
radiu coraz trudniej usłyszeć melo-
dyjną piosenkę, a z wykonaniem
Hymnu Narodowego mają trudno-
ści nawet osoby z elity władzy, bar-
dzo ważne jest wczesne umuzykal-
nienie dzieci. Umiejętność śpiewa-
nia daje wielu ludziom radość, nie
tylko śpiewającym, ale również ich
słuchaczom. Dlatego też wszystkie
działania zmierzające do rozśpie-
wania dzieci i młodzieży są dziś
bardzo cenne i warte skutecznego
poparcia.

Miłym dla ucha wydarzeniem
muzycznym był majowy Przegląd Chó-
rów Szkolnych, który odbył się w Borzę-
cinie. Niestety, wystąpiły na nim tylko
dzieci z gminnych szkół podstawowych,
zabrakło reprezentacji Gimnazjum w
Koczargach. Każdy Gminny Przegląd
Chórów miał dotąd jakąś pieśń prze-
wodnią. Cztery lata temu była to „Oda

do radości”, później
„Sen o Warszawie” ,
„Pamiętajmy o Ogro-
dach” , a w br. nawią-
zano do patriotycz-
nych wydarzeń naj-
nowszej historii Polski i
jako utwór przewodni
wybrano piosenkę do
słów Jana Pietrzaka i
muzyki Włodzimierza
Korcza - „Żeby Polska była Polską”.

Pieśń tę wykonały obie reprezenta-
cje szkół i muszę stwierdzić, że wśród
wielu słuchaczy wywołała ona chwilę
wzruszenia i refleksji. Podobnie było
również z innymi utworami, a jednym z
najciekawszych była piosenka z anima-
cją zaprezentowana przez dzieci z
Babic. Podczas śpiewania wykonywały
one rytmicznie zabawne gesty, co rów-
nież stopniowo udzieliło się publiczno-
ści. Słuchanie obydwu grup chóralnych
było dużą przyjemnością. Nasze dzieci
po prostu potrafią śpiewać. Po zakoń-
czeniu przeglądu poprosiłem o wypo-
wiedź osoby prowadzące chóry. 

Ewa Dżyga: – Nasz chór liczy
ponad 120 osób, nie mogłam zatem
wszystkich zabrać i do Borzęcina przyje-
chała tylko połowa naszych podopiecz-
nych. Dzieci chętnie chodzą na zajęcia,
staramy się zawsze dostosowywać pio-
senki do ich poziomu. Proponujemy
także zróżnicowany repertuar. Wszyst-
kich zainteresowała oryginalna piosenka
z animacją, taki utwór przeciwdziała
biernemu śpiewaniu i co równie ważne
- biernemu słuchaniu. Do wykonywania

tej piosenki oprócz słuchu potrzebny
jest także refleks. Widzę, że dzieci z
Borzęcina śpiewają z dużym zaangażo-
waniem, podobał i się ich występ...

Bernard Oloś: – Chór szkolny z
Borzęcina liczy obecnie  46 osób, śpie-
wamy w zasadzie utwory jednogłosowe,
choć próbujemy też ostatnio śpiewać
kanonowo i wielogłosowo. Mamy tro-
chę inny repertuar niż chór babicki, ale
to dobrze, bo możemy się uzupełniać na
występach. Rozpoczęliśmy już współpra-
cę między sobą, konsultujemy się przed
występami, wymieniamy nuty, a na
miłych kontaktach korzystają dzieci, bo
przecież liczy się ich radość i umiejętność
wspólnego śpiewania. ben

IV Przegląd Chórów Szkolnych 

Maksymalną liczbę punktów (40) otrzymali: Magdalena
Luty, Karolina Paszkowska, Marcin Matłucz i Renata Sawicka.

W obu szkołach podstawowych przyznano stypendia
sportowe. Z Babic otrzymali je: Paulina Kostrzewska, Krzysztof
Kowalczyk, Przemysław Śliwiński, Angelika Wieleba. Sportow-
cami roku zostali: Katarzyna Rawa i Kamil Zasłona (na zdję-
ciu). W Borzęcinie stypendia sportowe przyznano: Anecie Pia-
seckiej, Adriannie Kornelak i Michałowi Ocipce.

A jak zakończył się rok szkolny w Gimnazjum Gminnym w
Koczargach Starych? – Kończący się rok szkolny uznajemy,
podobnie jak i poprzednie za udany, o czym informują wskaź-
niki naszej pracy, tj. pomiar zewnętrzny oraz wyniki klasyfikacji
rocznej – powiedział dyr. Piotr Szczepkowski – W pierwszym
osiągnęliśmy wynik o 1,54 pkt wyższy od średniej powiatowej,
o 3,33 od wojewódzkiej i aż o 6,58 lepszy od średniej krajowej
(łącznie z obu części egzaminu). Jesteśmy bardziej zadowoleni
z wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu niż
humanistycznej, odwrotnie niż w roku ubiegłym. Najlepszy,
łączny wynik 97 pkt uzyskała uczennica klasy III  Joanna Brzo-
zowska, która może się pochwalić maksymalną ilością punk-
tów w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu.

W klasyfikacji
rocznej najlepszy
wynik, średnią ocen
5,21 osiągnęły dwie
uczennice: Zofia
Wiśniewska z klasy
III b oraz Anna Sze-
lebaum z klasy I d -
serdecznie gratulu-
jemy!

Podziękowania
należą się wszyst-
kim uczniom. W
bieżącym roku
szkolnym liczba
ocen niedostatecz-
nych była najniższa
w sześcioletniej historii szkoły.  

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom. Po
roku owocnej pracy życzymy udanych i bezpiecznych
wakacji! kg.

Wakacji nadszedł czas... dokończenie ze strony 8

KULTURA
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Pamiętajcie o bocianach...
Co czwarty bocian jest Polakiem –

w naszym kraju żyje największa na
świecie populacja tych ptaków. Jed-
nak na skutek zmian dokonywanych
w środowisku ich liczba z roku na rok
drastycznie maleje. A przecież są to
ptaki naprawdę niezwykłe: zachwyt
budzi ich pracowitość przy budowie
gniazd i wychowywaniu młodych. Co
ciekawe, bociany każdego roku bez-
błędnie odnajdują swoje siedziby,
choć podczas wiosennych wędrówek
przemierzają tysiące kilometrów. Naj-
większe bocianie gniazda mogą osią-
gać średnicę od 2 do 4 metrów. Taką
konstrukcję znaleziono w Mościskach
przy salonie Toyoty -
miała prawie 100 lat
i ważyła ponad
tonę.

O tych i wielu
innych zadziwiają-
cych cechach
bocianów opowie-
dzieli nam Państwo
Mariola i Grzegorz
Po ł u t r e n k o w i e ,
którzy zajmują się
zakładaniem plat-
form pod bocianie
gniazda w naszej
gminie.

Polska bywa nazy-
wana królestwem
bocianów. Co roku
przylatuje do nas
około 41 tysięcy
bocianich par ze 160
tysięcy żyjących na
świecie. Jednak każ-
dej wiosny jest ich
coraz mniej. Nie
sprzyjają im zmiany dokonywane przez
człowieka w przyrodzie – w wyniku
postępującej urbanizacji tracą dogodne
tereny lęgowe. Są narażone na cały sze-
reg zagrożeń związanych z ludzką dzia-
łalnością: osuszaniem podmokłych łąk,
wycinaniem starych drzew, zmianami
pokryć dachowych, ,,zadrutowaniem
krajobrazu”. Coraz częściej zakładają
siedliska na liniach niskiego napięcia. –
ponad 60% bocianów gnieździ się na
słupach energetycznych.

- Gniazd na drzewach i dachach
domów jest bardzo mało – twierdzi
Grzegorz Połutrenko - Tymczasem kon-
strukcje zbudowane na liniach niskiego
napięcia w deszczowe dni przewodzą
prąd, co często powoduje zwarcia. Zda-
rza się, że bociany wplatają w gniazda
kawałki metalu, na przykład druty czy
pręty. Kiedy stykają się one z przewoda-

mi, dochodzi do spięć i pożarów. W pło-
nących gniazdach giną całe lęgi.

Aby temu zapobiec, Państwo Połu-
trenkowie opracowali projekt platform
pod bocianie gniazda – pierwszą z nich
założyli w Starych Babicach w 1994
roku. Jest to metalowa konstrukcja z
drewnianym wkładem i osadzonym na
nim wiklinowym wieńcem. Podobne
platformy umieścili między innymi w
Janowie, Borzęcinie i Koczargach –
swoją działalnością objęli teren całej
gminy.

- Jedno z najstarszych gniazd znaleź-
liśmy w Mościskach – ma  prawie sto lat
i jest naprawdę ogromne. Już trzydzie-

stoletnie gniazdo może ważyć tonę –
bociany przynoszą w dziobach patyki
grubsze niż kciuk, splatają je w okrągłą
konstrukcję, moszczą rozłogami perzu,
darniną i ziemią. Jesie-
nią i zimą gniazdo
nasiąka wodą, staje się
jeszcze cięższe. W
Mościskach taka kon-
strukcja tkwiła między
gałęziami starego
dębu i była poważnym
zagrożeniem dla prze-
jeżdżających obok
samochodów. Dwa
lata temu na prośbę
władz Izabelina usunę-
liśmy ją  przy pomocy
specjalnego dźwigu.
Obok dębu postawili-
śmy słup z metalową

platformą, na której umieściliśmy część
starego gniazda, wymoszczoną świeżą
podściółką. Już na drugi dzień bocian
wrócił. Byliśmy tam kilka dni temu –
chociaż w pobliżu  przejeżdżają tysiące
samochodów, bociania rodzina nie
zmieniła domu.

Na terenie gminy jest w tej chwili kil-
kanaście platform – nasi rozmówcy pla-
nują założenie kolejnych. W sumie w
okolicy znajduje się trzynaście gniazd,
których stan na bieżąco kontrolują –
pielęgnują je, przycinają konary drzew.
Zdarza się, że w bocianich siedzibach
znajdują nieproszonych gości:  

- W gniazdach żyje bardzo wielu
sublokatorów: wró-
ble, mazurki, szpaki,
czasem sowy i pustuł-
ki. Niedawno zajmo-
waliśmy się pielęgna-
cją opuszczonego
gniazda w Klaudynie.
Okazało się, że po
kilku dniach zamiast
bocianów osiedliła się
w nim para kaczek. Te
ptaki nadal tam
mieszkają – w maju
dochowały się piętna-
ściorga  młodych...  

Państwo Połutren-
kowie nie poprzestają
na budowie platform
- w Wojcieszynie
zamierzają zainstalo-
wać specjalny podest
ochronny dla mło-
dych bocianów, które
dopiero uczą się latać.

- Dla ptaków,
które gnieżdżą się na

słupach energetycznych, pierwsze loty
są bardzo niebezpieczne. Wiele mło-
dych unosi się w powietrze, dotyka
przewodów i ginie – najwięcej na liniach
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średniego napięcia. Aby je przed tym
uchronić, skonstruowaliśmy  podest
ochronny do montażu na stacjach trans-
formatorowych, które znajdują się w
pobliżu gniazd.

W ramach ochrony zagrożonych
ptaków zajmują się także działalnością
dydaktyczną. Być może uda im się zor-
ganizować spotkanie poświęcone
bocianom w Domu Parafialnym w Sta-
rych Babicach. Opowieściom będzie
towarzyszyła wystawa zdjęć i prac pla-
stycznych, gromadzonych przez długie
lata. Jak przyznaje Pan Grzegorz, razem
z żoną potrafią godzinami mówić o
bocianach. Przekonaliśmy się, że znają
wiele niezwykłych historii na ten temat.
Szkoda tylko, że nie wszystkie zmieszczą
się na łamach gazety. 

- Podczas swoich wędrówek bociany
pokonują ogromne trasy – droga z Afry-
ki do Polski liczy około 10 tysięcy kilome-
trów. Przed odlotem ptaki zbierają się w
Krainie Wielkich Jezior, potem przemie-
rzają Półwysep Synaj, wschodnie
wybrzeże Morza Śródziemnego, Turcję,
aż do Cieśniny Bosfor, skąd kierują się w
te strony, w których przyszły na świat. Co
rok wracają do tych samych miejsc –
bezbłędnie odnajdują własne gniazdo.
Kilka lat temu do Polski przyleciał bocian
przebity strzałą Afrykańczyka. Znalezio-
no go pod Siedlcami, zoperowano i
wypuszczono na wolność. Na aukcji
strzała została sprzedana za 2500 zło-
tych. Na trasie przelotu bociany napoty-
kają wiele niebezpieczeństw: część z
nich jest zabijana przez ludzi. Włosi
strzelają do nich dla przyjemności, a w
Afryce ptaki te uchodzą za przysmak –
Sudańczycy polują na nie, używając spe-
cjalnie zaostrzonych bumerangów, i
przyrządzają je podobnie jak my indyki.

Jednak zagrożenia czyhające na
bociany są z reguły bardziej prozaiczne.
Na liczebność tych ptaków negatywnie
wpływają wszelkie zmiany przyrodnicze:
osuszanie mokradeł, regulacja rzek, zin-
tensyfikowanie rolnictwa, rozbudowa
miast. Bociany występują zwykle tam,
gdzie środowisko nie zostało drastycz-
nie przekształcone i w związku z tym są
uznawane przez ekologów za tzw.
gatunek wskaźnikowy – to, że wycofują
się z jakiegoś terenu, oznacza spadek
jego walorów przyrodniczych. W skali
Europy bociany mają status ochronny, w
dokumentach UE oznaczone są literą
„V” (vulnarable, czyli narażone na wygi-
nięcie). Z tego powodu bardzo potrzeb-
ne są działania mające na celu ochronę
ptaków, które stanowią ważny element
naszego narodowego dziedzictwa.
Pamiętajmy o bocianach – przecież Pol-
ska jest ich królestwem...

Karolina Gwarek
fot. Grzegorz Połutrenko

– Ponieważ w okolicach jest wiele gniazd bocianich, a ptaki te cieszą się
powszechną sympatią, postanowiliśmy stworzyć święto, które wpisze się w ogólno-
polski program ochrony bocianów- powiedziała Barbara Bakalarska, nauczycielka ze
SP w St. Babicach. 31 maja dzieci razem z Panią Basią zorganizowały barwny hap-
pening ekologiczny. Uczniowie przemaszerowali  ulicami Babic i przed Urzędem
Gminy spotkali się z Wójtem Krzysztofem Turkiem. 

Dzień Bociana 31 maja! 
Mamy nowe święto w gminie.

KKiieeddyy ww ssoobboottęę 1100 cczzeerrwwccaa uuddaałłeemm
ssiięę pprrzzeedd UUrrzząądd GGmmiinnyy ww SSttaarryycchh BBaabbii-
ccaacchh,, zzoobbaacczzyyłłeemm dduużżąą ggrruuppęę mmłłooddzziiee-
żżyy.. SSttaammttąądd wwłłaaśśnniiee oo 99 rraannoo bbaabbiicczzaanniiee
wwyyrruusszzaallii nnaa rraajjdd rroowweerroowwyy.. BByyłłeemm
zzaasskkoocczzoonnyy ttyymm wwiiddookkiieemm,, ppoonniieewwaażż ww
llaattaacchh uubbiieeggłłyycchh sspprrzzeedd UUrrzzęędduu ssttaarrttoo-
wwaałłaa zzaalleeddwwiiee ggaarrssttkkaa lluuddzzii..

Tak dużą frekwencję rowerzystów
reprezentujacych naszą gminę na tego-
rocznym rajdzie zawdzięczamy Ewie
Kulbik- nauczycielce z Gimnazjum w
Koczargach, która swoim młodzień-
czym zapałem zachęciła uczniów do
masowego udziału w imprezie. Zorga-

nizowała również koszulki z herbem
gminy, zakupiono je dzięki pomocy
finansowej Wójta Krzysztofa Turka. Pani
Ewa jest zachwycona pięknem Puszczy
Kampinoskiej i stara się to uczucie prze-
kazać młodzieży. 

–Ideą rajdu jest propagowanie nie
tylko turystyki rowerowej, ale i właści-
wego zachowania w Puszczy, a także
poznawanie jej historii. W Kampinoskim
Parku Narodowym jest wiele miejsc
pamięci narodowej, Puszcza była prze-
cież ostoją wszystkich naszych powstań
narodowych- powiedziała nauczycielka.

dokończenie na str. 20

IX  Rajd Rowerowy
Reaktywacja

Na zakończenie rajdu nagrody –
rowery wręczał Wójt Krzysztof Turek

Na zakończenie rajdu nagrody –
rowery wręczał Wójt Krzysztof Turek
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Dobiegł końca kolejny rok rywa-
lizacji sportowej szkół podstawo-
wych w powiecie warszawskim
zachodnim. Ponownie zwyciężyła
SP im. Henryka Sienkiewicza w Sta-
rych Babicach.

Zacznijmy od początku. We wrze-
śniu 2005 r. odbyło się spotkanie
nauczycieli wychowania fizycznego z
terenu naszego powiatu z koordynato-
rem sportu z ramienia Starostwa- Jaro-
sławem Janiakiem, wtedy to ustaliliśmy
harmonogram wszystkich zawodów.
Szkoły podstawowe w ciągu roku rywa-
lizują w kilku dyscyplinach sportowych:
w czteroboju lekkoatletycznym, koszy-
kówce, piłce nożnej, siatkówce, piłce
ręcznej, tenisie stołowym, unihokeju,
ringo, piłce nożnej halowej oraz w pły-
waniu. Wszystkie te kategorie rozgry-
wane są w grupach dziewcząt i chłop-
ców. Każda szkoła ma do pokonania
wiele etapów – spróbuję zasady rywali-
zacji nieco Państwu przybliżyć.

Wszystko zaczyna się od szczebla
gminnego, czyli rywalizacji szkół gmin-
nych. Zdobywca pierwszego miejsca
awansuje dalej do następnego etapu-
do rozgrywek powiatowych. Drużyna z
Gminy Stare Babice spotkała się ze zwy-
cięzcami wszystkich gmin z całego
powiatu. Rywalizowaliśmy zatem z
Łomiankami, Błoniem, Ożarowem, Iza-
belinem, Kampinosem oraz Lesznem.
Kolejnym krokiem były zawody między-
powiatowe, gdzie zwycięzca naszego
powiatu rywalizował z drużynami zwy-
cięskimi z innych powiatów. Drużyny,
które weszły w skład tych rozgrywek sta-
nowili reprezentanci powiatów: socha-
czewskiego, pruszkowskiego, żyrardow-

skiego i grodziskiego. Następnie zwy-
cięzca tego turnieju rywalizuje w zawo-
dach wojewódzkich, jeżeli tam osiągnie
sukcesy, jedzie na mistrzostwa polski.

Po tak obszernym wstępie przejdź-
my do konkretów, a więc do naszej
młodzieży. Wszystko zaczęło się od
indywidualnych biegów przełajowych.
Po tej dyscyplinie zajmowaliśmy dopiero
6 miejsce, ale nauczyciele w.f. w szkole
w Starych Babicach uznali to za wypa-
dek przy pracy i z uśmiechem powie-
dzieli „nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło”. Po tych słowach
wzięli się ostro do roboty. Aby odrobić
straty na początku sami się zmobilizo-
wali, a potem wzięli się za młodzież.

W zawodach koszykówki było już
znacznie lepiej- tu drużyny dziewcząt
zajęły drugie miejsce w powiecie ulega-
jąc tylko drużynie z Płochocina, a chłop-
cy przegrali jedynie ze SP nr 1 z Ożaro-
wa Maz., co pozwoliło nam odrobić
trochę strat w punktacji powiatowej. W
innych dyscyplinach wyszliśmy zdecydo-
wanie na pozycje liderów. Pierwsze
miejsca zajęliśmy w sztafetowych bie-
gach przełajowych oraz piłce ręcznej
dziewcząt i piłce nożnej dziewcząt, zaś
chłopcy zwyciężyli w piłce nożnej halo-
wej, piłce nożnej (na dworze) oraz w
piłce ręcznej. Ta ostatnia dyscyplina
chłopców przyniosła nam najwięcej
radości, ponieważ drużyna prowadzona
przez   Krzysztofa Marczak wygrała nie
tylko zawody powiatowe, ale również
międzypowiatowe, dzięki czemu awan-
sowaliśmy do zawodów wojewódzkich.
Po tych konkurencjach wyszliśmy w
punktacji ogólnej na pierwsze miejsce i
nie oddaliśmy go już do końca.

Pierwsze miejsce w powiecie babic-
ka podstawówka zdobyła już po raz
piąty, a od czterech lat jesteśmy sklasyfi-
kowani w punktacji wojewódzkiej. Naj-
wyższe miejsce szkoła w województwie
zajęła dwa lat temu, osiągnęliśmy wów-
czas 20 pozycję w tabeli, ale jaka to była
rywalizacja! Na samym Bemowie jest
więcej szkół niż w powiecie, a co dopie-
ro mówić o Mazowszu. W tej sytuacji
można uznać, że nasze tegoroczne, tra-
dycyjne zwycięstwo nie jest dziełem
przypadku, tylko efektem dużej pracy
nauczycieli wychowania fizycznego,
którym serdecznie gratuluję. Kończąc
cieszę się, że mogłem pochwalić się
Państwu tak wielkimi sukcesami naszych
dzieci i pogratulować im osiągniętych
wyników. Sądzę, że w przyszłości
będzie jeszcze lepiej. Pocieszający jest
fakt, że tak młodzi ludzie interesują się
sportem, nie trzeba ich zbyt mocno
zachęcać do uprawiania jakiejkolwiek
dyscypliny i spędzania wolnego czasu
aktywnie. Propagujemy w ten sposób
zdrowy stylu życia i zapewniamy odpo-
wiedni rozwój naszym dzieciom. Życzę
Państwu udanych wakacji i spędzania
wolnego czasu na sportowo. 

Marcin Palczak

Babiczanie pierwsi w powiecie!
To już tradycja...

OGŁOSZENIE DLA DZIECI
INFORMUJEMY, ŻE OD 1  DO 31 LIPCA
W KAŻDY DZIEŃ POWSZEDNI DZIECI

MOGĄ PRZYJŚĆ DO SZKOŁY  POD-
STAWOWEJ W STARYCH BABICACH NA

ZAJĘCIA SPORTOWE OD 9.00 – DO  13.00.
SPOTYKAMY SIĘ NA BOISKU. 

ZAJĘCIA PROWADZI MARCIN PALCZAK 

Przed Urzędem Gminy spotkaliśmy
także Lecha Kępińskiego – członka
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Puszczy
Kampinoskiej, który również zaskoczony
był tak dużą frekwencją. – Dziś rozda-
łem 100 kart uczestnictwa w rajdzie -
powiedział - 90 osób wyruszyło z Babic,
a 10 sprzed Starostwa, cieszy nas to,

ponieważ tej imprezie towarzyszy
naprawdę piękna idea - poszanowania i
miłości do naszego wielkiego skarbu,
jakim jest Puszcza Kampinoska.

Pozostali uczestnicy rajdu przyje-
chali na polanę w Lipkowie z Bemowa,
Bielan, Żoliborza, Łomianek, Nowego
Dworu, Legionowa, a także Lasek i Iza-

belina. Na miejscu rozegrali konkursy:
wiedzy o Puszczy Kampinoskiej, rowe-
rowy i plastyczny. Wszyscy uczestnicy
wzięli również udział w losowaniu
nagród. Można było wygrać rowery i
atrakcyjny sprzęt sportowy. Wypada
tylko pochwalić i uznać tegoroczną
imprezę rowerową za udaną. 

Gratulujemy! mł.Trochę poezji dla rowerzystów
(po lewej stronie Ewa Kulbik)
Trochę poezji dla rowerzystów
(po lewej stronie Ewa Kulbik)

Gimnazjaliści z KoczargGimnazjaliści z Koczarg

Przedstawiciele Babickiego Towarzy-
stwa Cyklistów z trofeami rajdowymi
Przedstawiciele Babickiego Towarzy-
stwa Cyklistów z trofeami rajdowymi
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Kilka miesięcy wytrwałej pracy
podczas zajęć warsztatów arty-
stycznych zaowocowało wystawie-
niem pierwszego w historii grupy
„Młodzi z Pasją” kabaretu, o skrom-
nej nazwie: „Przypadek kliniczny”.
Jak zapewne domyślają się Pań-
stwo, spektakl był parodią służby
zdrowia. Wspólne pomysły, teksty
piosenek i dialogi przygotowała
Irena Dżyga.

Premiera odbyła się 17 czerwca
2006 roku o godz. 17.00 w Sali Koncer-
towej im. Kazimierza Wiłkomirskiego.
Niektórzy z nas występowali po raz
pierwszy, toteż gdy wyszliśmy na scenę,
nie wiedzieliśmy, czy nasze próby
„aktorstwa” spodobają się zgromadzo-
nej publiczności. 

Nie chcemy zdradzać podziału ról,
abyście Państwo mogli sami się przeko-
nać i zobaczyć nas jeszcze raz, o kolej-
nym występie na pewno poinformuje-
my. Pozwolimy sobie wymienić jedynie
nazwiska wszystkich wykonawców. W
przedstawieniu udział wzięli: Irena
Dżyga, Magdalena Drzewińska, Zuzanna
Kwinta, Marysia Biczak, Paulina Łuczak,
Milena Beczek, Kasia Kupiecka, Ania
Lesisz, Nina Tomczyk, Zosia Gontarek,
Kuba Klęczar i Paweł Szkolik. Kabareto-
we piosenki, zaprezentowane podczas
przedstawienia, wykonywane były przez
recepcjonistkę, sprzątaczkę, chirurgów,
a na koniec zaśpiewaliśmy wszyscy.

Po występie widzowie jednogłośnie
stwierdzili, że kabaret trwał za krótko –
prosili o bis, co było dla nas największą

nagrodą. Pragniemy wszystkim serdecz-
nie podziękować za wyrozumiałość i
akceptację – będzie to motorem do dal-
szej, wytężonej pracy. Przekonaliśmy się,
że stworzenie nawet tak krótkiego
występu nie jest wcale łatwe, ale przyno-
si wiele radości i satysfakcji, szczególnie
wtedy, gdy widzi się reakcję publiczności. 

Spektakl reżyserowała Eliza Dżyga.
Za jej pomoc również dziękujemy, gdyż
włożyła w to wiele serca i czasu.

Zachęcamy do uczestnictwa w
naszych warsztatach artystycznych,
które będą odbywały się od września w
każdą sobotę o godz. 10.00 w Szkole
Podstawowej w St. Babicach. Przypomi-
namy o wernisażu „Lato w Obiektywie”,
wypoczywajcie więc i róbcie zdjęcia!
Fotografie można przynosić na nasze
warsztaty lub przesyłać na adres:
m.drzewinska@wp.pl, postaramy się
pokazać je jesienią.

Mamy wiele pomysłów na przyszły
sezon. Przyłączcie się lub przychodźcie
na spotkania organizowane przez nas,
zapraszamy!!!

KONTAKT: 
Magda Drzewińska tel: 506665749
„Młodzi z Pasją”
zdjęcia: Wojtek Leśniowski

Młodzi z Pasją: 

„Zaskoczyliśmy publiczność”
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1. Wymagania niezbędne: 
a) Wykształcenie wyższe techniczne 
b) kierunek budowlany
c) staż  pracy  min. 5 lat
d) znajomość ustawy prawo zamówień

publicznych
e ) znajomość obsługi komputera MS

OFFICE
f) prawo jazdy kat B + dysponowanie

własnym samochodem osobowym

2. Wymagania dodatkowe
a)  znajomość przepisów  budowlanych
b) znajomość rysunku technicznego.
c) umiejętność sporządzania umów
d) zdolność analitycznego myślenia
e) samodzielność, inicjatywa
3. Ogólny zakres wykonywanych
zadań na stanowisku
1) Przygotowanie  materiałów do reali-
zacji planowanych  inwestycji gminnych 
2) Przeprowadzanie procedur przetar-
gowych na  zamówienia publiczne,
3) Nadzorowanie prowadzonych przez
gminę robót budowlanych
4) Realizacja przydzielonych zadań
m.in. 

a) przygotowanie projektów umów
realizowanych przez gminę zamó-
wień publicznych 

b) załatwienie spraw związanych z

uzyskaniem pozwolenia na budowę,
c) zapewnienie nadzoru inwestor-

skiego.
5) Przygotowanie materiałów do spra-
wozdań. 
6) Rozliczanie inwestycji  (od strony
proceduralnej)
7) Bieżąca analiza wydatków    inwesty-
cyjnych lub i remontowych.

4. Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (Curriculum Vitae)
b ) dokument poświadczający wykształ-
cenie  (dyplom lub zaświadczenie o sta-
nie odbytych studiów)
c) inne dodatkowe dokumenty o posia-
danych kwalifikacjach i umiejętnościach.
d) oświadczenie, że kandydat nie był
karany za przestępstwa popełnione z
winy umyślnej oraz że nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie karne

Wymagane dokumenty  aplikacyjne
należy składać  w terminie do 24
lipca 2006r. osobiście w siedzibie
Urzędu do Sekretarza Gminy (pok. nr
16) lub Kierownika Referatu Organizacji
i Kadr (pok. nr 14) lub przesłać pocz-
tą na adres:
Urząd Gminy Stare Babice, 
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
powyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifi-
kacyjną.  
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.babie-stare.waw.pl)  oraz
na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Gminy.
Uwaga:
Wymagane dokumenty aplikacyjne
szczegółowe CV ( z uwzględnieniem
dodatkowego przebiegu kariery zawo-
dowej ) powinny być opatrzone klauzu-
lą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2001r. Nr 142.poz. 1593 z późn. zm)”

Stare Babice dnia, 28.06.2006r
Wójt Gminy 
(-) Krzysztof Turek

Wójt Gminy Stare Babice
ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy  

w  Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice

Poszukujemy
pracownika
do marketu

budowlanego
w Starych Babicach 

w charakterze
handlowca. Podania

prosimy składać
w markecie 

MARA Sp. zo.o., 
Stare Babice 

ul. Warszawska 214.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych

Babicach
poszukuje na terenie gminy

mieszkania lub małego
domu do wynajęcia dla
sześcioosobowej rodziny

i osoby samotnej. 

Tel: 722-90-11.

OGŁOSZENIA 
W GAZECIE BABICKIEJ:

0 604 881 527

W nowym Domu Parafialnym w Babicach przy ul. Rynek 17 od
10 maja br. funkcjonuje apteka Arnica. Możemy się tu zaopa-
trzyć w leki gotowe, recepturowe, środki opatrunkowe i co
zapewne zainteresuje płeć piękniejszą- w kosmetyki. Większość
specyfików dostępna jest w konkurencyjnych cenach, a pra-
cownicy służą chętnie fachowym doradztwem. Klienci apteki
mogą skorzystać z bezpłatnego badania, wykonywanego wie-
loczynnościowym aparatem diagnostycznym, który mierzy
wzrost, wagę, tętno, ciśnienie i tkankę tłuszczową. Zaletą tego
urządzenia jest w pełni automatyczne działanie i podpowiada-
nie głosem czynności potrzebnych do dokonania pomiarów.
Automat wszystkie wyniki podaje dyskretnie – wyłącznie na
wydruku. 
Apteka czynna jest: pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 9.00-15.00.

Na badania do apteki

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 
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OGŁOSZENIA 

RODZAJ ZADANIA :
a) zadanie nr 1 – szkolenie sportowe w zakresie prowadze-
nia drużyny piłki nożnej grupy orlików oraz zespołu siatków-
ki halowej i plażowej
b) zadanie nr 2 – szkolenie sportowe w zakresie prowadze-
nia sekcji piłki nożnej żaków i juniorów oraz sekcji ogólnoro-
zwojowej dla chłopców w wieku szkolnym
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 1 i 2 nastąpi w formie
wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie ich realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ :
a) zadanie nr 1 –  47.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 27.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI : Dotacja zostanie
udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu,
który :
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,

– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, 

– posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci
bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy,
zapewniające wykonanie zadania. 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ: Zadania realizo-
wane będą w okresie od 1.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
z zachowaniem poniższych warunków :
1. Zadanie nr 1
1) prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej orli-

ków,
2) prowadzenie zajęć siatkówki plażowej,
3) udział w turniejach siatkówki plażowej,
4) prowadzenie zajęć siatkówki halowej,
5) udział w rozgrywkach czwórek siatkarskich.
Miejsce wykonywania zadania :
– obiekty sportowe w miejscowości Zielonki,
– Szkoła Podstawowa w Starych Babicach,
– I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych.
2. Zadanie nr 2
1) prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej

żaków,
2) prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej junio-

rów,
3) udział w zawodach i turniejach piłkarskich,
4) prowadzenie sekcji ogólnorozwojowej dla chłopców w

wieku szkolnym.
Miejsce wykonywania zadania :
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym,
– obiekty sportowe na terenie Gminy Stare Babice
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty należy
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca
2006 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare
Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY
WYBORZE OFERTY : Wójt Gminy najpóźniej do dnia 20

lipca  2006 r. powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komi-
syjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lipca 2006 r. o
godz. 10:00. Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji
pod względem formalnym, mogą być obecni upoważnieni
przedstawiciele oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozosta-
ją bez rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne,
oceniane będą przez Zespół opiniujący pod względem mery-
torycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria okre-
ślone w art.15 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców

gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie

w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe, 
– wykonania i rozliczania zadań zleconych organizacji w

okresie poprzednim, 
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowy-

mi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadań zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz
na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2006 r. do
godz.16.00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej
nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego
w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przy-
padku organizacji kościelnych lub związków  wyznaniowych
– dokumenty poświadczające osobowość prawną,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za
rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,
– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie
prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie doty-
czy organizacji posiadających status organizacji pożytku
publicznego).

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ust.1 w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 95 poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

w 2006 roku, przedmiotem którego są następujące zadania :
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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!

D e l i k a t e s y
Zapraszają na zakupy

w samoobsługowym 

sklepie. Wygodny dojazd,

bezpieczny parking, 

duży asortyment 

towarów, miła obsługa.

Kwirynów 

Ul. Sikorskiego 28

Tel. (022) 835-40-48 
(022) 865-31-50 (51)
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
www.bys.com.pl
biuro@bys.com.pl

Odbiór odpadów stałych
Pojemniki 120L, 240L, 1100L 
– kontenery 5,5 m3 - 7m3

Wywóz nieczystości płynnych

D e l i k a t e s y
Zapraszają na zakupy

w samoobsługowym 

sklepie. Wygodny dojazd,

bezpieczny parking, 

duży asortyment 

towarów, miła obsługa.

Kwirynów 

Ul. Sikorskiego 28
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