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Ok∏adka

Zdj´cie wykonano z kompozycji 

artystycznych w kwiaciarni 

w Starych Babicach, ul. Rynek 15. 

Fot. jak zwykle M. ¸ada.
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W numerze:

Zofia Morawska, d∏u-
goletni skarbnik Za-

k∏adu dla Ociem-
nia∏ych w La-
skach, obchodzi-
∏a 13 listopada
br. swoje setne
urodziny. Laskom
poÊwi´ci∏a ca∏e ˝y-
cie - pracuje tam

nieprzerwanie od
75 lat i nadal jest ak-

tywna. Efekty jej pracy
mo˝na obejrzeç na terenie

Zak∏adu. Wszystkie domy i urzàdzenia
s∏u˝àce osobom niewidomym zawierajà
w sobie wk∏ad jej pracy, a tak˝e czàstk´
uczucia, jakim obdarza wszystkich po-
trzebujàcych.

Na urodziny Pani Zofii przyby∏o do La-
sek wielu goÊci, wÊród nich nie zabrak∏o
w∏adz samorzàdowych gmin i powiatu.
Najlepsze ˝yczenia dla Jubilatki przekaza∏
równie˝ wójt Krzysztof Turek.- KiedyÊ ba-
bicka gmina obejmowa∏a Laski 
i Izabelin. Zmiany administracyjne nastà-

pi∏y 10 lat temu. Mamy zatem równie˝
swój skromny wk∏ad w rozwoju tego Za-
k∏adu- powiedzia∏. -Ogromna praca Pani
Zofii nie posz∏a na marne i za to wszyscy
winni jej jesteÊmy g∏´bokà wdzi´cznoÊç.
Wszystkiego dobrego Pani Zofiu!

Zofia Morawska otrzyma∏a od prezy-
denta Lecha Wa∏´sy najwy˝sze polskie
odznaczenie- Order Or∏a Bia∏ego, a 
w tym roku nagrod´ TOTUS przyznanà
przez Fundacj´ Episkopatu Polski “Dzie∏o
Nowego Tysiàclecia”. Jest niezwyk∏à po-
stacià i wspania∏ym wzorem do naÊlado-
wania dla innych.

jw.

Wkrótce poprawi si´ bezpieczeƒ-
stwo pieszych, którzy b´dà przemie-
rzaç odcinek ul. Okulickiego od Rynku
do ul. Kresowej.

Trwajà tam bowiem prace remontowe
chodnika, m.in k∏adziona jest nowa kostka
brukowa. Remont przeprowadzany jest na
koszt gminy w porozumieniu z  Mazo-
wieckim Zarzàdem Dróg Wojewódzkich,
który jest zarzàdcà tej drogi(uchwa∏´ w tej
sprawie Rada Gminy podj´∏a 30 wrzeÊnia
br.). Remont by∏ konieczny ze wzgl´du na

fatalny stan techniczny chodnika. Wyko-
nawcà jest firma “Dombruk” z O˝arowa
Maz., która wygra∏a przetarg. Planowany
czas zakoƒczenia robót przewidziano na
koniec grudnia br.  ak.

Wszystkiego Dobrego dla Pani Zofii!

Chodnik na Gwiazdk´

ZZ  ookkaazzjjii  ÂÂwwiiààtt  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  
sskk∏∏aaddaamm  PPaaƒƒssttwwuu  ˝̋yycczzeenniiaa  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyÊÊllnnooÊÊccii..  
NNiieecchh  pprrzzyy  ÊÊwwiiààtteecczznnyymm    ssttoollee  nniiee  zzaabbrraakknniiee  ÊÊwwiiaatt∏∏aa  ii  cciieepp∏∏aa  
rrooddzziinnnneejj  aattmmoossffeerryy,,  aa  rraaddooÊÊçç  ii  ppookkóójj  ttyycchh  wwssppaanniiaa∏∏yycchh  
ÂÂwwiiààtt  ttoowwaarrzzyysszzàà  PPaaƒƒssttwwuu  pprrzzeezz  ccaa∏∏yy  RRookk..

˚̊yycczz´́,,  aabbyy  nnaaddcchhooddzzààccyy  RRookk  nniióóss∏∏  zzee  ssoobbàà  sszzcczz´́ÊÊcciiee  
ww  ˝̋yycciiuu  oossoobbiissttyymm,,  ssppee∏∏nnii∏∏  PPaaƒƒssttwwaa  zzaammiieerrzzeenniiaa  zzaawwooddoowwee  
ii  ssppoo∏∏eecczznnee  oorraazz  bbyy  pprrzzyynniióóss∏∏  wwiieellee  ssaattyyssffaakkccjjii  
zz  ww∏∏aassnnyycchh  ddookkoonnaaƒƒ..  

KKrrzzyysszzttooff  TTuurreekk      
WWóójjtt  GGmmiinnyy  SSttaarree  BBaabbiiccee
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RzeczywiÊcie, mo˝emy poszczyciç si´
wielkimi osiàgni´ciami. Dom ju˝ stoi, ma
okna, jest przykryty dachówkà z miedzianymi
obróbkami. Wykonano ju˝ wszystkie instala-
cje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, telefo-
niczne i pod∏àczenia do sieci internetowej.
Ukoƒczono tynki wewn´trzne, parapety, 
a posadzki przygotowano pod po∏o˝enie
klepki. Budowa posuwa∏a si´ wyjàtkowo szyb-
ko, mamy wi´c powody do zadowolenia. Ch-
cia∏bym podzi´kowaç In˝ynierom, którzy ten
budynek projektowali, Inspektorom Nadzoru 
i wykonawcom, a przede wszystkim Naszym
Parafianom, którzy sà g∏ównymi sponsorami 
i ofiarodawcami tej budowy. To dzi´ki nim
budynek ju˝ stoi, bo przecie˝ parafia nie ma
˝adnych innych dochodów, oprócz ofiary lu-
dzi, którzy tutaj mieszkajà i swoim ci´˝ko za-
pracowanym groszem dzielà si´ z nami. Ser-
decznie dzi´kuj´ Wszystkim Ofiarodawcom.

- Jakie prace trzeba jeszcze wykonaç?
- Pozosta∏o do zrobienia centralne ogrze-

wanie i wykoƒczenie wn´trza domu- terakoty,
glazury, parkiety i tzw. bia∏y monta˝. Musimy
tak˝e po∏o˝yç zewn´trzny tynk. Do zamonto-

wania jest jeszcze ponad 40 drzwi, w tym 
5 par du˝ych, zewn´trznych. Mamy zatem
jeszcze sporo do zrobienia.

- Dom Parafialny b´dzie spe∏nia∏
wa˝nà rol´ w ˝yciu babickiej spo∏eczno-
Êci. Z zainteresowaniem oglàdali go nasi
Radni i inne osoby. Wielu ju˝ si´ nie mo-
˝e doczekaç otwarcia...

- Mam nadziej´, ˝e niebawem przyjdzie
taki czas, kiedy dom b´dzie spe∏nia∏ swojà
funkcj´ dla ca∏ej spo∏ecznoÊci- dla dzieci, m∏o-
dzie˝y i dla starszych. Chcemy otworzyç tam
klub seniora, daç osobom starszym miejsce
spotkaƒ przy herbacie, miejsce w którym b´-
dzie mo˝na poÊpiewaç, podyskutowaç 
na ró˝ne tematy i pooglàdaç filmy - b´dziemy
je wyÊwietlaç na du˝ej sali. Chcia∏bym, aby ta-
kie projekcje mia∏y swojà g∏´bszà wymow´,
tematyka filmów b´dzie porusza∏a sprawy
wa˝ne spo∏ecznie, istotne nie tylko z religijne-
go punktu widzenia. 

W Domu Parafialnym zorganizujemy dla
m∏odzie˝y si∏owni´, ping- ponga i bilard, tam
b´dà odbywa∏y si´ ró˝norodne spotkania ty-
pu religijnego, a tak˝e wystawy tematyczne.

Dla najm∏odszych chcemy uruchomiç Êwietli-
c´ socjoterapeutycznà z do˝ywieniem dla po-
trzebujàcych i pomocà w nauce. Ten dom po-
mo˝e nam równie˝ w wype∏nianiu zadaƒ
duszpasterskich. Przy parafii dzia∏ajà ró˝ne
grupy: ministranci, bielanki, grupa m∏odzie˝o-
wa, chór - na co dzieƒ nie majà gdzie funk-
cjonowaç, nawet zorganizowanie dla nich
op∏atka jest problemem, w efekcie spotykamy
si´ w koÊciele, albo korzystamy z pomocy za-
przyjaênionych placówek. To wszystko si´
zmieni po otwarciu Domu Parafialnego.

DziÊ mamy w parafii du˝o ró˝nych pomy-
s∏ów, zobaczymy ile z nich uda si´ zrealizo-
waç. Wydaje si´, ˝e miejsca wystarczy na
wszystkie nasze potrzeby. Kubatura budynku
wynosi bowiem przesz∏o 5 tys. m3, a po-
wierzchnia u˝ytkowa oko∏o 1000 m2. 

- Kiedy mo˝emy spodziewaç si´
otwarcia Domu Parafialnego?

- DziÊ jeszcze jest za wczeÊnie, aby o tym
mówiç. Nie zwyk∏em dawaç obietnic bez po-
krycia, a przecie˝ na tym etapie budowy nie
sposób przewidzieç ró˝nych szczegó∏ów. My-

W POSZUKIWANIU
DOBRA
19 paêdziernika minà∏ rok od poÊwi´cenia kamienia w´gielnego Domu Para-
fialnego w Starych Babicach. DziÊ po 14 miesiàcach od tego dnia, a po 16 mie-
siàcach od chwili rozpocz´cia budowy, dom wydaje si´ ju˝ prawie zakoƒczo-
ny. Posiada pi´kny dach i okna, a nawet cz´Êç instalacji wewn´trznych. Z tej
okazji poprosiliÊmy ks. pra∏ata Jana Szubk´ o rozmow´. MówiliÊmy równie˝
o nadchodzàcych Âwi´tach...

Âwi´ty Miko∏aj znany jest z tego, ˝e
przynosi prezenty grzecznym dzieciom.
Maluchy z OÊrodka Rehabilitacyjno - Te-
rapeutycznego w Bliznem Jasiƒskiego
by∏y na pewno bardzo grzeczne, gdy˝
Miko∏aj podarowa∏ im wspania∏y pre-
zent. Otó˝ zaprosi∏ teatrzyk lalkowy, który 
z zainteresowaniem i przej´ciem oglàdali
najm∏odsi, ich rodziny i terapeuci. Wybuchy
Êmiechu przeplata∏y si´ z okrzykami przera-

˝enia, bo losy g∏ównego bohatera by∏y na-
prawd´ zagmatwane.

Tomcio Paluch, bo to o nim mowa, to
zabawny, sympatyczny ch∏opiec, który napo-
tyka na swej drodze zbója Madeja i musi go
pokonaç, aby ten nie czyni∏ wi´cej z∏a. Mimo
˝e jest malutki a wi´c s∏abszy od postaci, 
z którymi ma do czynienia, zawsze wygry-
wa. I nic w tym dziwnego, bo dobro zawsze
zwyci´˝a (przynajmniej w bajkach). Gdy
Tomcio pokona∏ olbrzy-
miego zbója, okrzykom
radoÊci i brawom nie
by∏o koƒca. Po spekta-
klu dzieci podchodzi∏y
do aktorów, niektóre
zadawa∏y pytania, inne
interesowa∏y si´ teatral-
nymi lalkami, oglàda∏y
czy dotyka∏y je. Dla dzie-
ci z zaburzeniami ruchu,
poznawanie Êwiata
przez dotyk to rodzaj te-
rapii. 

Spektakl zaprezentowa∏ dzieciom Teatr

“Czarodziej” z Warszawy, który istnieje od
1946r. - Staramy si´, aby nasze bajki zawsze
uczy∏y czegoÊ dzieci- powiedzia∏a Katarzyna
Adamczyk, szefowa zespo∏u. Teatr wyst´po-
wa∏ ju˝ w Bliznem w ub.r., równie˝ w Miko-
∏ajki. Dzieci obejrza∏y wtedy spektakl “Âpiàca
Królewna”, który zosta∏ równie goràco przy-
j´ty. 

TEATRZYK OD MIKO¸AJA
dokoƒczenie na str. 4

dokoƒczenie na str. 4
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Êl´, ˝e Pan Bóg pozwoli nam otworzyç ten
obiekt w odpowiednim czasie i wtedy podzie-
limy si´  radoÊcià ze wszystkimi.

- Koniec roku sk∏ania do podsumo-
waƒ. Co zdaniem Ksi´dza Pra∏ata by∏o
najwa˝niejsze w mijajàcym roku w ba-
bickiej parafii?

- W ˝yciu parafii dzieje si´ du˝o dobrego.
W tym roku byliÊmy przecie˝ na pielgrzymce
w Rzymie, pojechaliÊmy z parafianami tak˝e
do Gdaƒska, Malborka, Gietrzwa∏du i Liche-
nia. Pielgrzymki sà naszà sta∏à tradycjà. Poza
tym prowadzimy prac´ z m∏odzie˝à, mamy
prawie 150 ministrantów, 30 osobowà grup´
m∏odzie˝y, przesz∏o 25 osób nale˝y do chóru,
kilkanaÊcie do akcji katolickiej. W parafii dzia-
∏a ponadto 20 kó∏ ró˝aƒcowych, 21 lektorów
zosta∏o promowanych przez biskupa do czy-
tania S∏owa Bo˝ego w imieniu KoÊcio∏a... To
wszystko wymaga zaanga˝owania ksi´˝y 
i pracy wielu ludzi. 

Obecnie przygotowujemy si´ do zorgani-
zowania wypoczynku zimowego dzieci, chce-
my, aby du˝a grupa pojecha∏a na ferie zimo-
we. Co roku nasza parafia funduje pobyt dla
kilku najbardziej potrzebujàcych dzieci, innym
dop∏aca po∏ow´ kosztów. Pomagamy naj-
biedniejszym i tym, którzy sà jednoczeÊnie za-
anga˝owani w ˝ycie naszego KoÊcio∏a. Dzi´ki
temu staramy si´ promowaç okreÊlone zacho-
wania. Warto dodaç, ˝e babicka parafia na co
dzieƒ pomaga w do˝ywianiu dzieci fundujàc
co miesiàc kilkanaÊcie obiadów w szkole.

Mamy równie˝ na swoim koncie sukcesy
sportowe. Nasi ministranci z babickiej podsta-
wówki wygrali dekanalny turniej pi∏ki no˝nej. 

- Podczas rekolekcji do KoÊcio∏a w St.
Babicach przyby∏y t∏umy wiernych. W ja-
ki sposób uda∏o si´ Ksi´dzu przyciàgnàç
tak wiele osób?

- Sàdz´, ˝e tak du˝a iloÊç wiernych jest
znakiem szerszego zjawiska. Wiele osób ˝yje
dziÊ w zwariowany sposób, sà zap´dzeni, bo-
jà si´ przysz∏oÊci. Wielu traci prac´, zostaje
oszukanych, nie wyp∏aca im si´ nale˝noÊci. Sà
zagubieni. Nie tak wyobra˝ali sobie rzeczywi-
stoÊç. Stàd rekolekcje, modlitwa i odnajdowa-
nie Pana Boga dajà ludziom nadziej´ na to, ˝e

mo˝e b´dzie inaczej i mo˝e coÊ si´ zmieni 
w ich ˝yciu...
Na rekolekcje przyby∏ do nas Ojciec Melchior
Królik, który zajmuje si´ kronikà jasnogorskà,
sà w niej zapisane cudowne wydarzenia-
uzdrowienia, nawrócenia -  sytuacje, które
ukazujà szczególne dzia∏anie Matki Bo˝ej na
Jasnej Górze. Wieczorem Ojciec Melchior po-
kazywa∏ slajdy, na których widzieliÊmy osoby,
które dozna∏y ∏aski nawrócenia i przemiany
˝ycia. By∏y to fotografie z ostatnich lat. Jest to
g∏´bokie, wzruszajàce zjawisko. Daje wiernym
nadziej´, ˝e nawet w sytuacjach beznadziej-
nych warto zwróciç si´ do Pana Boga o po-
moc. Mo˝na wiele zyskaç- jeÊli jest to oczywi-
Êcie zgodne z wolà Bo˝à.
Rekolekcje by∏y przygotowaniem do Âwiàt Bo-
˝ego Narodzenia - czasu pojednania z Bo-
giem, z ludêmi, a zw∏aszcza z rodzinà. Z tym
ostatnim zagadnieniem nie jest u nas najle-
piej...

- Jak Ksiàdz postrzega ˝ycie rodzinne
w naszej gminie?

- DziÊ tendencja jest taka, ˝e ludzie chcà
mieç wszystko, a wszystkiego  przecie˝ nie da
si´ mieç, zawsze musimy wybieraç. Dzieci po-
sy∏ane sà na j´zyki, na zaj´cia dodatkowe, na
basen- to wszystko bardzo anga˝uje rodzi-
ców- przecie˝ trzeba na to zarobiç, a przez to
rodzà si´ frustracje i stresy. Ludzie stajà si´
nerwowi i nieufni wobec siebie. Przy takiej
masie zaj´ç cierpi ˝ycie rodzinne. Nie pomaga
mu równie˝ nasze obecne prawodawstwo 
i koniunktura polityczna, która bardzo mocno
uderza w rodzin´. Kwestia dodatków
dla osób samotnie wychowujàcych
dzieci spowodowa∏a w ca∏ym kraju
fal´ rozwodów, podobnie jest w na-
szej gminie. Teoretycznie mówi si´ 
o tym, ˝e wszyscy dà˝à do trwa∏oÊci
rodziny, ale nikt nic nie czyni konkret-
nego w tym kierunku. Zasmuca mnie
to, ˝e w wielu rodzinach prawie nie
rozmawia si´ ze sobà. Rodzice z
dzieçmi utrzymujà kontakt poprzez

“komórki” i sms-y. Brakuje czasu,
wzajemnej troski o siebie i dobrego
przyk∏adu rodziców. Taki stan rzeczy

nie mo˝e doprowadziç do niczego dobrego.
- Co chcia∏by Ksiàdz Pra∏at przekazaç

Czytelnikom naszej gazety na zakoƒcze-
nie?

- Chcia∏bym ˝yczyç spokoju naszej spo-
∏ecznoÊci. Z tego co widz´ i s∏ysz´, a dociera-
jà do mnie niepokojàce sygna∏y, sà wÊród nas
osoby, które obrzucajà si´ inwektywami, ob-
mawiajà, rzucajà potwarze, powtarzajà nie-
sprawdzone lub wr´cz k∏amliwe informacje
kierujàc si´ niepotrzebnymi uprzedzeniami.
Taka postawa jest bardzo daleka od chrzeÊci-
jaƒstwa, wzajemnej mi∏oÊci i szacunku. 

MyÊl´, ˝e powinniÊmy bardziej zadbaç 
o spokój wokó∏ nas i oto, aby nasza praca by-
∏a owocna i skuteczna, bo tylko wtedy gdy
jest pokój w sercu, w rodzinie, w gminie i na
Êwiecie, mo˝na myÊleç o przysz∏oÊci. ˚yczy∏-
bym, aby nie tylko w Âwi´ta, ale i po Âwi´tach
nasta∏ taki czas, w którym b´dziemy szukaç 
w drugim cz∏owieku wi´cej dobrych cech.
Odrzuçmy wady i u∏omnoÊci bliênich, a po-
szukajmy dobra. W ka˝dym cz∏owieku jest
bowiem wiele dobra i powinniÊmy potrafiç je
dostrzec. Temu w∏aÊnie mi´dzy innymi b´dzie
s∏u˝yç Dom Parafialny i nasza praca duszpa-
sterska. W ten sposób wyjdziemy naprzeciw
potrzebom, które sà w naszej ma∏ej wspólno-
cie. 

Tradycyjnie ˝ycz´ Wszystkim du˝o zdro-
wia i B∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego na ka˝dy
dzieƒ przysz∏ego roku.

Szcz´Êç Bo˝e!
m∏.

- JesteÊmy bardzo mile zaskoczeni, ˝e
dzieci s∏uchajà nas z takà uwagà i zaintere-
sowaniem - cieszy si´ Pani Katarzyna. - To dla
nas du˝a satysfakcja. Dzieci z tego OÊrodka
stanowià specyficznà widowni´, bardzo
trudnà i wymagajàcà. Je˝eli maluchy na na-
szych spektaklach rozmawiajà, wiercà si´,
wiemy od razu, ˝e nie zdaliÊmy egzaminu,
˝e to co przekazujemy nie trafia do nich. Tu-
taj widzowie oglàdajà nas z du˝ym zaintere-
sowaniem i to wspania∏a mobilizacja do dal-
szej pracy. Ch´tnie przyjedziemy jeszcze do
Bliznego, bo praca tutaj to naprawd´
ogromna przyjemnoÊç.

Ka˝da bajka ma jakiÊ mora∏. “Tomcio Pa-
luch” uczy nas, ̋ e  prawdziwa wielkoÊç cz∏o-
wieka nie zale˝y od jego wzrostu, t´˝yzny fi-

zycznej, ale jest pot´gà charakteru, si∏à we-
wn´trznà i dobrem, które czynimy. Ma to
szczególny wydêwi´k w OÊrodku Rehabilita-
cyjno - Terapeutycznym, którego podopiecz-

ni codziennie zmagajà si´ z w∏asnymi fizycz-
nymi s∏aboÊciami, a to wymaga ogromnej si-
∏y psychicznej. 

ak.



OG¸OSZENIE
Urzàd Gminy w Starych Babicach zatrudni osob´ na etacie kierownika-wychowawcy Êwietlicy Êrodowiskowej.

Osoba, która b´dzie wykonywaç czynnoÊci nadzoru pedagogicznego nad placówkami opiekuƒczo-wychowawczymi
powinna posiadaç nast´pujàce kwalifikacje: 

- ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierunkach: pedagogika lub psychologia, lub politologia 
(w zakresie resocjalizacji dzieci i m∏odzie˝y),

- co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa,  lub w zakresie resocjalizacji, 
- specjalizacj´ z zakresu  organizacji pomocy spo∏ecznej.

Oferty prosimy kierowaç pod nr tel./fax 722 90 11 
w godz. 8.00 - 16.00

Zapraszamy na indywidualnà rozmow´  do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej  w Starych Babicach  ul. Rynek 32.
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Z SESJI RADY GMINY
XXIII  sesja Rady Gminy odby∏a si´

25 listopada br. Uczestniczy∏o w niej 15
radnych, czyli pe∏en sk∏ad Rady. 

Tradycyjnie, pierwszy punkt obrad wy-
pe∏ni∏y sprawozdania Przewodniczàcego 
i Wójta Gminy  o dzia∏aniach podejmowa-
nych w okresie mi´dzysesyjnym. Przewodni-
czàcy Maciej Gàsowski poinformowa∏ m.in.,
˝e otrzyma∏ pismo podpisane przez 235
mieszkaƒców dotyczàce wybudowania Do-
mu Kultury w Starych Babicach. Otrzyma∏
równie˝ od Prezesa Zarzàdu Gminnego
Przedsi´biorstwa Komunalnego “Eko-Babi-
ce” Sp. z o.o. projekt “wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodocià-
gowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych gminy
Stare Babice na lata 2005-2007”, projekt
ten przekaza∏ radnym w celu wypracowania
opinii przez Komisj´ Gospodarczo-Finanso-
wà. 

WÊród spraw przedstawionych przez
Wójta na uwag´ zas∏ugujà m.in. udzia∏ 
w spotkaniu z Andrzejem Urbaƒskim, wice-
prezydentem m.st. Warszawy, na którym
poruszono m.in. problematyk´ zwiàzanà 
z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.
Wspólnie ze Starostà Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego i Wójtem Gminy Izabelin,
uczestniczy∏ w spotkaniu z przedstawiciela-
mi PKN Orlen, którego celem by∏o omówie-
nie sposobów ograniczenia zagro˝enia wy-
nikajàcego z funkcjonowania bazy paliwo-
wej w MoÊciskach oraz transportu paliwa 
z tej bazy. Wójt bra∏ równie˝ udzia∏ w nara-
dzie technicznej poÊwi´conej problemom
zwiàzanym z projektowaniem drogi gmin-
nej przy planowanym pasa˝u handlowo -
us∏ugowym od Rynku do ulicy Kresowej. 

Nast´pnie Wójt odczyta∏ oÊwiadczenie
w sprawie spó∏ki “Eko - Babice” TreÊç
oÊwiadczenia publikowaliÊmy w poprzed-
nim numerze GB. 

Kolejnym punktem by∏o podj´cie
uchwa∏y  w sprawie przyj´cia “Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Pro-
blemów Alkoholowych”. Przewodniczàcy
Gminnej Komisji ds. Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych Janusz Âli˝ewski poin-
formowa∏ m.in., ˝e w roku 2005 projekto-
wane jest utworzenie Êwietlicy socjotera-

peutycznej w Zielonkach. 
Nast´pnie radni podj´li uchwa∏´ w spra-

wie przyj´cia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Stare Babice. Plan omówi∏a z -ca
wójta  Jolanta St´pniak. Poinformowa∏a
m.in., ˝e nad projektem pracowa∏y 3 grupy
robocze - tzw. zespo∏y problemowe. W  ra-
mach prac grup roboczych i spotkaƒ 
z mieszkaƒcami w Borz´cinie i Babicach
zg∏aszano uwagi do projektu PRL. Program
obejmuje 11 zadaƒ. Obligatoryjne do reali-
zacji sà zadania na lata 2004-2006, zaÊ te
przewidziane na lata 2007-2013 mogà byç
aktualizowane w zale˝noÊci od potrzeb 
i mo˝liwoÊci finansowych gminy. 

Kolejne uchwa∏y podj´te przez radnych
dotyczy∏y stawek podatku od: Êrodków
transportowych, od  nieruchomoÊci i zwol-
nieƒ w tym podatku, od posiadania psów
oraz wysokoÊci dziennych stawek op∏aty
targowej. Wszystkie wymienione stawki po-
datkowe zosta∏y utrzymane na poziomie ro-
ku ubieg∏ego. Warto zwróciç uwag´, ˝e Mi-
nister Finansów na 2005 r. podniós∏ Êrednio
o 3,2% górne granice stawek kwotowych w
podatkach i op∏atach lokalnych w stosunku
do roku 2004.  

Od podatku od nieruchomoÊci  dodat-
kowo  zwolnione zosta∏y: grunty, budynki 
i budowle wykorzystywane przez Powiato-
wà Komend´ Policji w Starych Babicach oraz
grunty, budynki i budowle w cz´Êci wyko-
rzystywane w zakresie sportu i rekreacji 
( wypo˝yczalnie rowerów, si∏ownie, gry ze-
spo∏owe oraz tenis ziemny i golf) oraz w za-
kresie dzia∏alnoÊci oÊwiatowo-wychowaw-
czej - przedszkola.

Nast´pnie podj´to uchwa∏y w sprawie
najmu niezabudowanej nieruchomoÊci 
nr ew. 228/2 po∏o˝onej w Kwirynowie oraz
zabudowanej nieruchomoÊci nr ew. 626/6
po∏o˝onej w Borz´cinie Du˝ym. Pierwsza
nieruchomoÊç  powsta∏a w wyniku scalenia
gruntów we wsi Kwirynów i stanowi∏a cz´Êç
ul. Modrzewiowej. W∏aÊciciele dzia∏ki przy-
legajàcej do tej nieruchomoÊci wystàpili do
gminy z wnioskiem o wynajem pasa grun-
tów. Druga uchwa∏a dotyczy nieruchomoÊci
w Borz´cinie Du˝ym, którà od kilku lat wy-
najmuje Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdro-

wotnej “Medicus Familiaris”. Poprzednia
umowa najmu wygasa z koƒcem bie˝àcego
roku i zosta∏a przed∏u˝ona na okres powy-
˝ej 3 lat. 

Kolejnym punktem obrad by∏o podj´cie
uchwa∏y w sprawie zmian w bud˝ecie gmi-
ny w roku 2004. Jak poinformowa∏a skarb-
nik gminy Teresa Leszczyƒska, gmina otrzy-
ma∏a dotacj´ od Wojewody w wysokoÊci
29.880z∏ przeznaczonà na pomoc spo∏ecz-
nà: Êwiadczenia rodzinne i sk∏adki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpie-
czenia spo∏ecznego. O kwot´ t´ zostanà
zwi´kszone zarówno dochody i wydatki.
Pozosta∏e zmiany dotyczà przesuni´ç mi´-
dzy dzia∏ami bàdê rozdzia∏ami.

W dalszej cz´Êci sesji zaj´to si´ rozpa-
trzeniem skargi radnego Tadeusza Chudec-
kiego z∏o˝onej do Wojewody Mazowieckie-
go, która dotyczy∏a  nierealizowania przez
Wójta Gminy Stare Babice uchwa∏y 
Nr X1/70/03 z dnia 30 paêdziernika 2003r.
zobowiàzujàcej go do sk∏adania sprawoz-
daƒ z dzia∏alnoÊci Gminnego Przedsi´bior-
stwa Komunalnego ,,Eko-Babice”. Rada
Gminy stwierdzi∏a, ˝e informacja zawarta 
w skardze jest nieprawdziwa. Wójt udziela
Radnym informacji z dzia∏alnoÊci Gminnego
Przedsi´biorstwa Komunalnego i przedsta-
wia kwartalne wyniki finansowe. 

Pod koniec obrad by∏ czas na interpela-
cje, zapytania radnych. Tym razem ˝adnych
nie zg∏oszono.

Ostatnim punktem obrad XXIII sesji RG
by∏y wolne wnioski i informacje.  Przewod-
niczàcy poinformowa∏, ˝e w tym punkcie
publicznoÊç mo˝e zadawaç pytania. Zgod-
nie ze Statutem Gminy majà one dotyczyç
aktualnych problemów gminy czy byç zada-
wane  w celu uzyskania informacji o kon-
kretnym stanie faktycznym. Rada Gminy nie
rozpatruje indywidualnych spraw. Porusza-
no tutaj m.in. spraw´ odwodnienia ul. Osie-
dlowej, odÊnie˝ania chodników i zimowego
utrzymania dróg oraz planowanego ciàgu
komunikacyjnego Most Pó∏nocny, który ma
przebiegaç przez rezerwat ¸osiowe B∏ota i
przecinaç Blizne ¸aszczyƒskiego. 

ak.
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Pan Feliks Dudek od dawna budzi∏
nasze zainteresowanie. SpotykaliÊmy
go przy okazji uroczystoÊci patriotycz-
nych, kiedy to z innymi kombatantami
kroczy∏ dumnie w poczcie sztandaro-
wym. Uwag´ przykuwa∏y odznaczenia
na jego wojskowym mundurze i ma-
lownicze wàsy znamionujàce wiarusa,
który w niejednej bitwie bra∏ udzia∏.
Bardzo ciekawi∏a nas jego historia.

Naszego bohatera spotkaliÊmy ostatnio
podczas obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
By∏a to dobra okazja, by umówiç si´ na roz-
mow´. Zaprosi∏ nas do domu w Zielonkach
i goÊcinnie przyjà∏. Pan Feliks mieszka w na-
szej gminie od prawie 60 lat, z˝y∏ si´ z nià 
i pokocha∏ tak jak Âlàsk, z którego pochodzi.
Urodzi∏ si´ bowiem w Dàbrowie Górniczej,
jego rodzina mieszka tam od pokoleƒ. Los
skierowa∏ go jednak na Mazowsze, a mi∏oÊç
sprawi∏a, ˝e tu pozosta∏.

Feliks Dudek doÊç póêno trafi∏ na wojn´.
Przez d∏ugi czas przebywa∏ w obozie pracy
przymusowej. Dla m∏odego ch∏opaka takie
zamkni´cie by∏o podwójnà karà. Bardzo
chcia∏ walczyç, iÊç z kolegami do partyzantki
i zabijaç znienawidzonych hitlerowców. S∏y-
sza∏ doniesienia z frontu i serce mu si´ wyry-
wa∏o, by wziàç karabin do r´ki i strzelaç do
wroga. A tymczasem musia∏ pracowaç na je-
go rzecz... 

1 paêdziernika 1942 r. Niemcy zabrali go
do filii koncernu IG Farben Werk Auschwitz
w OÊwi´cimiu. Jak czytamy w piÊmie Paƒ-
stwowego Muzeum OÊwi´cim Brzezinka

“Osoby przebywajàce w tych obozach po-
zbawione by∏y mo˝liwoÊci oddalania si´ 
z miejsc skoszarowania i wykonywa∏y prac´
jako robotnicy przymusowi”.  
- W OÊwi´cimiu pracowa∏em w fabryce wy-
budowanej przez Niemców. Ci´˝ko by∏o tam
wy˝yç- mówi Pan Feliks. -DostawaliÊmy 25
dag chleba na dob´, to g∏odowa porcja jak
na m∏odego, zdrowego ch∏opaka, który
ci´˝ko pracowa∏. Gdy zosta∏em internowany
mia∏em 21 lat. W lagrze dostawaliÊmy czar-
nà kaw´, 2 dag margaryny i zup´ z brukwi.

Tak przetrwa∏em 3 lata. Przez ten czas przy-
rzeka∏em sobie zemst´ na Niemcach i wresz-
cie nadarzy∏a si´ ku temu okazja... 

Do wojska zaciàgnà∏ si´ w Dàbrowie,
nast´pnie trafi∏ do koszar w Katowicach. Po
krótkim przeszkoleniu, wraz z kolegami wy-
s∏ano go do dzia∏aƒ bojowych. By∏o to 19
marca 1945 r., tu˝ po wyzwoleniu OÊwi´ci-
mia. 

- Na wojn´ trafi∏em, gdy najwi´ksze bi-
twy mieliÊmy ju˝ za sobà, ale jeszcze zdà˝y-
∏em powalczyç- mówi. -Dzia∏a∏em w forma-
cjach II frontu...W tym czasie mi´dzy Amery-
kà i Zwiàzkiem Radzieckim trwa∏ istny wy-
Êcig- liczy∏o si´ tylko to, kto pierwszy dojdzie
do Berlina. P´dzili na ∏eb na szyj´, nie trosz-
czyli si´ o Niemców, którzy pozostali za linià
walk. Te tzw. ty∏y, czyli rozbitkowie i maru-
derzy z ró˝nych oddzia∏ów niemieckich byli
na naszej g∏owie...  Potrafi∏em mówiç po
niemiecku i to nam cz´sto u∏atwia∏o zada-
nie. Zdarza∏o si´, ˝e wystarczy∏o z daleka
krzyknàç “hende hoch”, a hitlerowcy podda-
wali si´. Najpierw ich otaczaliÊmy, potem
braliÊmy do niewoli. Nie zawsze jednak by∏o
tak ∏atwo. Czasem udawali, ˝e si´ poddajà,
a kiedy podchodziliÊmy strzelali do nas.
Wtedy przewa˝nie puszczaliÊmy seri´ z au-
tomatu po nogach i Niemcy szybko tracili
swà odwag´. Krzyczeli tylko “niht schiessen”
czyli ˝eby nie strzelaç. Pomagali nam oko-
liczni mieszkaƒcy, którzy cz´sto dawali cynk
o tym, gdzie ukrywajà si´ ˝o∏nierze z rozbi-
tych oddzia∏ów. 

Chocia˝ front szybko przesuwa∏ si´ 
na Zachód i z ka˝dym dniem kl´ska Niem-
ców by∏a coraz bardziej oczywista, na ty∏ach
zostawa∏y nieraz grupy, które stawia∏y zaci´-
ty opór. Niektórzy fanatycy z SS nie wierzyli,
˝e przegrywajà wojn´, nawet wtedy, gdy
Berlin skapitulowa∏. 

- Pami´tam, jak któregoÊ wieczora zor-
ganizowaliÊmy zasadzk´. WiedzieliÊmy, ˝e 
w zagajniku ukrywa si´ grupa hitlerowców,
byli dobrze uzbrojeni. W lesie zamaskowali
tak˝e dwa czo∏gi. MieliÊmy przewag´ liczeb-
nà i liczyliÊmy, ˝e uda si´ ich zaskoczç. Gdy
ju˝ byliÊmy kilkadziesiàt metrów od nich, na-
gle zacz´li strzelaç. Przykryli nas dos∏ownie
ogniem kaemów. Waliç do nas zaczà∏ rów-
nie˝ szkopski czo∏g. RzuciliÊmy granaty, ty-
grys zaczà∏ si´ paliç, a mimo to strzela∏  da-
lej. Za∏atwi∏ go dopiero kolega oddajàc celny
strza∏ z piata. Podczas tej akcji zgin´∏o wielu
naszych ch∏opaków. Z kilkoma si´ zaprzyjaê-
ni∏em. Szkoda, ˝e nie doczekali wolnej Pol-
ski.

- Niemcy w koƒcu poddali si´ - to znaczy
ta resztka, która wtedy pozosta∏a przy ˝yciu.
Jak si´ okaza∏o nie mieli ju˝ paliwa i pozostali
w ukryciu, by chroniç czo∏gi, podczas gdy in-
ny oddzia∏ wyruszy∏ po beczki z ropà.

- Musz´ przyznaç, ˝e mia∏em du˝o
szcz´Êcia. We wszystkich potyczkach nie zo-

sta∏em nawet ranny, chocia˝ cz´sto ryzyko-
wa∏em. Zawsze by∏em gotów iÊç na ochot-
nika. Tyle by∏o we mnie z∏oÊci do najeêdê-
ców...

Na pytanie czy si´ nie ba∏, Pan Feliks
uÊmiecha si´ tajemniczo. - Tylko g∏upi si´ nie
boi - mówi. Wiedzia∏em przecie˝, ˝e mog´
zginàç, a zdarza∏y si´ sytuacje, kiedy przys∏o-
wiowa Êmierç zaglàda∏a mi w oczy. Ale ˝o∏-
nierz o tym nie myÊli. W akcji ba∏em si´ tylko
pierwszych strza∏ów, potem ju˝ nie myÊla-
∏em o Êmierci, ale o tym, ˝eby dobrze strze-
laç. Gdy s∏ysza∏em Êwist kul, chowa∏em tylko
g∏ow´ w ramiona jak kuropatwa w Ênieg...

Feliks Dudek walczy∏ w rejonie Lipska 
i dotar∏  do Heidelbergu. Stamtàd by∏o ju˝
blisko do Berlina. 

- Pami´tam, jak którejÊ nocy nagle obu-
dzi∏ nas przeraêliwy dêwi´k syren i odg∏osy
artylerii- wspomina. -PomyÊleliÊmy, ˝e to na-
lot, ˝e mo˝e Niemcy zawrócili i nas atakujà,
a to by∏ sygna∏ zakoƒczenia wojny. Zapami´-
tam na zawsze t´ noc z 8 na 9 maja 1945r.
Wsz´dzie s∏ysza∏em radosne hurra!

- Gdy skoƒczy∏a si´ wojna i wróciliÊmy 
z Zachodu, trafi∏em do majàtku w Lipkowie.
Tu pozna∏em pierwszà ˝on´. 12 grudnia
1945 roku zosta∏em zwolniony do rezerwy,
pojecha∏em w swoje rodzinne strony. St´sk-
ni∏em si´ za rodzinà, ale wkrótce okaza∏o si´,
˝e bardziej jeszcze t´skni∏em za pewnà Lip-
kowiankà wi´c wróci∏em. I tutaj zosta∏em.
Nasze ma∏˝eƒstwo trwa∏o  do 1982 roku,
kiedy zosta∏em wdowcem. Mam troje dzie-
ci, 9 wnuczàt i 2 prawnuków. 

- Obecnà ˝on´ pozna∏em przez przypa-
dek. Pomog∏a mi kiedyÊ “zrobiç zakupy” a
dok∏adniej mówiàc- tu Pan Feliks Êciszy∏ g∏os-
kupiç pó∏ litra przed godzinà 13.00. Czy ktoÊ
pami´ta, ˝e by∏o to kiedyÊ zabronione ? 

Na mojej przysz∏ej ˝onie zrobi∏y wra˝e-
nie odznaczenia, które nosi∏em. PomyÊla∏a,
˝e jestem kimÊ wa˝nym... Ja równie˝ ule-
g∏em pierwszemu wra˝eniu- zamiast robiç
dalej zakupy, wsiad∏em na rower i pojecha-
∏em za nià. Mieszka∏a w Zielonkach. Na dru-
gi dzieƒ ju˝ czeka∏em przed jej domem. Tak
to si´ zacz´∏o...PobraliÊmy si´ w 1986 roku.
˚yjemy zgodnie, pomagamy sobie jak mo˝e-
my. ˚ona ma problemy z chodzeniem, bolà
jà nogi, wi´c ja robi´ zakupy i za∏atwiam
ró˝ne domowe sprawy... 

Za dokonania na wojnie Feliks Dudek zo-
sta∏ odznaczony Z∏otym i Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi i Odznakà Weterana Walk o Niepo-
dleg∏oÊç.

Pan Feliks tak jak i inni kombatanci jest
dla nas Êwiadkiem historii tamtych wojen-
nych dni. Swojà postawà udowodni∏, czym
jest prawdziwy patriotyzm. WÊród nas ˝yje
jeszcze oko∏o trzydziestu weteranów wojen-
nych. Zas∏u˝yli na zaszczytne miejsce w na-
szej gminnej spo∏ecznoÊci. 

ak. m∏.

NIE TYLKO PRZY SZTANDARZE
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Do ogólnopolskiej akcji “Góra
Grosza” polegajàcej na zbiórce 
w dniach 18- 29 paêdziernika br. mo-
net groszowych w∏àczyli si´ równie˝
uczniowie z Gimnazjum w Koczar-
gach Starych. Przypomnijmy, ˝e akcja ta
organizowana jest w pi´knym celu- po-
mocy najbardziej potrzebujàcym dzieciom
z domów dziecka. W tym roku Êrodki ze
zbiórki majà byç równie˝ przeznaczone na
OÊrodek dla Dziewczàt w Kwidzynie, który
zosta∏ zniszczony przez po˝ar.  

Uczniowie I Gminnego Gimnazjum 
w Koczargach Starych, jak co roku odpo-
wiedzieli na wezwanie do zbiórki. Zebrano
kwot´ 1085 z∏ i 74 gr, wa˝àcà - uwaga!
53308 g.

W tym szlachet-
nym wspó∏zawod-
nictwie I miejsce
zaj´∏a kl. 1d -
165,09 z∏, w kate-
gorii wagowej
zwyci´˝y∏a kl. 2d -
usypali górk´ wa-
˝àcà 10484 g.

W przysz∏ym
roku usypiemy ko-
lejnà Gór´ Grosza.
Mo˝e wi´kszà!

Bogus∏awa 
Kuncewicz

Wanda 
WiÊniewska

Podczas paêdziernikowych posie-
dzeƒ Komisji Kultury, OÊwiaty, Pro-
mocji Zdrowia i Sportu ustalano rocz-
ny “Program wspó∏pracy z organiza-
cjami pozarzàdowymi. 

W pracach komisji uczestniczyli wójt
Krzysztof Turek, z-ca wójta Jolanta St´p-
niak, Anna Dobrowolska z OÊrodka Reha-
bilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem,
Krzysztof Grzelak, Józef Ros∏on i Pawe∏ Lu-
belski ze Stowarzyszenia Kulturalnego

“Kotwica”, Mariusz D˝yga z Towarzystwa
Muzycznego im. Kazimierza Wi∏komirskie-
go oraz Henryk Kuncewicz z Ludowego
Klubu Sportowego “Naprzód” Zielonki. 

DoroÊli w naszej gminie wiele robià
dla m∏odzie˝y, chcà dzia∏aç wychodzàc
naprzeciw konktretnym oczekiwaniom,
dlatego te˝ zaproponowano, ˝eby na ko-
lejne posiedzenie Komisji OÊwiaty przybyli
przedstawiciele Samorzàdów Uczniow-
skich z naszych szkó∏ wraz ze swoimi
opiekunami. I tak si´ te˝ sta∏o. Na kolej-
nym posiedzeniu goÊciliÊmy: ze szko∏y 
w St. Babicach Magdalen´ Kwint´ i B∏a˝e-
ja Kl´czara z panià Magdalenà Borczyk, 
z Borz´cina przyjecha∏y Alicja Starnowska
i Sylwia Zagórska z panià Janinà Âwiàtek,
a z Koczarg Kamila Bogucka, Ilona Dobro-
gosz i Katarzyna Szymaƒska z paniami
Wandà WiÊniewskà i Bogus∏awà Kunce-
wicz. 

Zuzanna i B∏a˝ej wyrazili trosk´
uczniów z Babic zarówno o teren wokó∏
szko∏y, jak i sal´ gimnastycznà. Wed∏ug
nich, m∏odzie˝ od dawna oczekuje  mo-
dernizacji boisk, remontu sali gimnastycz-
nej i odpowiedniego jej nag∏oÊnienia oraz
wi´kszej iloÊci sto∏ów do gry w ping -
ponga. Uczniowie chcieliby mieç kawia-
renk´ internetowà, wi´kszà iloÊç kó∏ zain-
teresowaƒ oraz bezp∏atnie korzystaç z ba-
senu. Cz´Êç m∏odzie˝y chcia∏aby te˝ reali-

zowaç swój talent malarski w graffiti, ale
na razie brakuje do tego odpowiedniej
Êciany.

Alicja i Sylwia poda∏y liczne przyk∏ady
dzia∏alnoÊci Samorzàdu Uczniowskiego 
z Borz´cina. Uczniowie uczestniczyli 
w wielu akcjach na rzecz Êrodowiska i po-
mocy innym, np. akcji zbierania zu˝ytych
baterii, maskotek “Misiaków” dla dzieci z
domów dziecka, funduszy dla zwierzàt ze
schroniska oraz w akcji “Góra Grosza”.
M∏odzie˝ z Borz´cina chce uczestniczyç 
w spotkaniach z ciekawymi ludêmi i cz´-
Êciej wyje˝d˝aç na wystawy, koncerty 
i spektakle teatralne. Uczennice wystàpi∏y
z proÊbà o sfinansowanie kilku takich wy-
jazdów. M∏odzie˝y brakuje kawiarenki in-
ternetowej, zaj´ç tanecznych oraz nag∏o-
Ênienia “ma∏ej” salki gimnastycznej, gdzie
cz´sto odbywajà si´  przedstawienia
szkolne, uroczystoÊci czy dyskoteki.

Kamila, Ilona i Kasia zasygnalizowa∏y,
˝e m∏odzie˝ gimnazjalna ch´tnie w∏àczy
si´ w akcje wolontariatu. Podobnie jak ich
m∏odsi koledzy, gimnazjaliÊci chcieliby
spotykaç si´ z ciekawymi osobami. Marzy
im si´ miejsce spotkaƒ, np. Êwietlica po∏o-
˝ona w centrum gminy, w której mogliby
sp´dzaç czas w soboty i w niedziele. Gim-
nazjaliÊci cz´sto wyje˝d˝ajà na koncerty 
i wystawy. Oczekujà, ˝e zapewni si´ im
przynajmniej bezp∏atne przejazdy. Chcieli-
by te˝ mieç Êcian´ do graffiti, kawiarenk´
internetowà oraz sprz´t nag∏aÊniajàcy ha-
l´ sportowà. Dziewcz´ta wspomnia∏y te˝,
˝e zapomina si´ o gimnazjalistach w Dniu
Dziecka. Majà nadziej´, ˝e 1 czerwca
znajdzie si´ równie˝ coÊ dla nich, np. kon-
cert muzyki “hip-hop”.

Na spotkaniu byli te˝ uczniowie gim-
nazjum i szkó∏ Êrednich je˝d˝àcy na de-
skorolkach, którzy marzà o miejscu, gdzie
mogliby bezpiecznie oddawaç si´ sporto-

wej pasji. Spe∏niajàc ich oczekiwania, pre-
zes Klubu Sportowego zobowiàza∏ si´
podjàç organizacji “skate parku” przy te-
renach sportowych w Zielonkach.

M∏odzie˝ szkolna mo˝e liczyç na po-
krycie kosztów kilku wyjazdów na koncer-
ty, wystawy i spektakle, gdy˝ w bud˝etach
szkó∏ na 2005 rok znajdà si´ pieniàdze na
ten cel. Ju˝ nied∏ugo uczniowie z naszej
gminy b´dà mogli bezp∏atnie, w ramach
organizowanych przez szko∏y zaj´ç, korzy-
staç z budowanego w Babicach basenu.
Ka˝da ze szkó∏ ma pracownie komputero-
we i dost´p do Internetu, mogà wi´c od-
bywaç si´ tam zaj´cia na zasadzie kawia-
renek internetowych. Istnieje równie˝
szansa, ˝e przy ka˝dej ze szkó∏ powstanie
Êciana do graffiti. Gdy powstanie Centrum
Kulturalno-Edukacyjne przy szkole w Babi-
cach, m∏odzie˝ znajdzie tam dla siebie
miejsce. OczywiÊcie pod warunkiem, ˝e
gmina otrzyma dotacj´ z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej na t´ inwesty-
cj´. Wychodzàc m∏odzie˝y naprzeciw,
Wójt podejmie starania, aby zaprosiç na
spotkanie Normana Davisa- autora ksià˝ki
o Powstaniu Warszawskim. Byç mo˝e za-
poczàtkuje to seri´ spotkaƒ z ciekawymi
ludêmi.  Stowarzyszenie “Kotwica” zorga-
nizowa∏o zaj´cia taneczne dla dzieci 
i m∏odzie˝y i ju˝ od paêdziernika  prowa-
dzone sà dwie grupy taneczne. Towarzy-
stwo Muzyczne organizuje szkolne spo-
tkania ze sztukà, imprezy artystyczne oraz
zaprasza m∏odzie˝ do twórczej wspó∏pra-
cy  w ramach organizowanych warszta-
tów artystycznych  “M∏odzi z pasjà”.

Jak widaç, doroÊli starajà si´ jak najle-
piej zadbaç o potrzeby kulturalne, intelek-
tualne i sportowe m∏odzie˝y, ale pozosta-
je jeszcze wiele oczekiwaƒ...

Justyna Szczepanik

NAPRZECIW OCZEKIWANIOM M¸ODZIE˚Y

GÓRA GROSZA
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Sà miejsca magiczne, dobrze s∏u-
˝àce cz∏owiekowi, które przyciàgajà 
i jednoczeÊnie pomagajà odzyskaç
spokój od codziennych problemów
nie∏atwego ˝ycia. Malownicze, pi´kne
zakàtki naszej Ojczyzny,  w których ch´tnie
bywamy, takie jak Na∏´czów, Zakopane,
Szczyrk czy Szklarska Por´ba. Ale nie mu-
simy jeêdziç a˝ tak daleko, gdy˝ w naszej
gminie te˝ sà niezwyk∏e miejsca, np. uro-
czy Lipków czy tajemnicze Êcie˝ki Puszczy
Kampinoskiej. Przebywajàc w nich, uczy-
my si´ wnikliwego spojrzenia na otaczajà-
cy nas Êwiat, pe∏en uroku. Wa˝ne jest, aby
umieç dostrzegaç pi´kno tego Êwiata 
w rzeczach niepozornych i skromnych. To
czas przemyÊleƒ, refleksji, rozejrzenia si´
wokó∏ siebie, ˝eby dojrzeç ludzkie proble-
my, podaç pomocnà d∏oƒ drugiemu cz∏o-
wiekowi.

Umieç ˝yç to umieç dokonaç wyboru,
usunàç to wszystko, co màci i zak∏óca spo-
kój naszego “ja”, czerpaç z ˝ycia to, co

najlepsze, przeciwstawiaç temu, co z∏e.
To, co szczególnie mnie oburza, to nie-
w∏aÊciwe traktowanie ludzi starszych, 
a przecie˝ ich ogromny baga˝ doÊwiad-
czeƒ, który mo˝na nazwaç dorobkiem  ˝y-
cia, jest prawdziwym skarbem, tak ch´tnie
udost´pnianym m∏odszym pokoleniom.
Dlatego te˝ ludzie starsi powinni byç oto-
czeni szczególnà troskà, która na ca∏ym
cywilizowanym Êwiecie jest miernikiem
kultury spo∏eczeƒstwa. Stwórzmy dla nich
ciep∏à atmosfer´ spotkaƒ, mo˝liwoÊç ko-
rzystania z godziwej rozrywki i ró˝nych
form aktywnoÊci w tym tak szybko up∏y-
wajàcym czasie. W tej dziedzinie, wkrótce
wa˝nà rol´ odgrywaç b´dzie nasz nowo
powstajàcy Dom Parafialny, który stanie
si´ kolebkà kultury naszej Gminy Babickiej. 
Niech przez ca∏e ˝ycie towarzyszy nam
motto “Najlepszym lekarstwem dla cz∏o-
wieka jest cz∏owiek”. 

Hanna Kasprowicz
mieszkanka Zielonek

W pierwszych dniach grudnia na-
szà gmin´ odwiedzi∏ Marian Augusty-
niak (Zdzicho).

Pan Augustyniak urodzi∏ si´ w Bli-
znem, tutaj dorasta∏, nast´pnie walczy∏ 
w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie
wyemigrowa∏ do USA. Jest architektem
wykszta∏conym na uniwersytetach amery-
kaƒskich, ws∏awi∏ si´ m.in. opracowaniem
analizy katastrofy nowojorskich wie˝ow-
ców “World Trade Center” po ataku terro-
rystycznym. Przyjecha∏ do nas, by powspo-

minaç dawne czasy, spo-
tkaç si´ z przyjació∏mi 
i rodzinà, a tak˝e zapro-
ponowaç utworzenie
parku rekreacyjnego 
w dawnych carskich for-
tach, które znajdujà si´
na pograniczu naszej
gminy i stolicy.

Wi´cej o tym spotka-
niu w kolejnych nume-
rach GB.

NAJLEPSZYM LEKARSTWEM 
DLA CZ¸OWIEKA JEST CZ¸OWIEK

Z BLIZNEGO DO AMERYKI

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze gazety po-
my∏kowo podpisaliÊmy zdj´cie w artykule

“M∏odzi z Pasjà... i  klasà”. 
Zdj´cie nadmorskiej wydmy, na któ-

rym autorka ciekawie uchwyci∏a perspek-
tyw´ jest autorstwa Malwiny Rackiej. 

Przepraszamy i pozdrawiamy. 
Redakcja

Drodzy Czytelnicy. W tym numerze
na stronie 15  rozpoczynamy cykl artyku-
∏ów pt. M∏odzi Piszà. 

Adresowany jest do najm∏odszego po-
kolenia naszej gminy - ludzi którzy jeszcze
si´ uczà i b´dà redagowaç t´ rubryk´. 

Zach´camy wszystkich do pisania. Na-
wet jeÊli nie czujecie si´ w tym zbyt pew-
nie- przyjdêcie do naszej redakcji - pomo-
˝emy i wspólnie napiszemy ciekawy arty-
ku∏ dotyczàcy Waszych spraw. 

Zapraszamy.

M∏odzi piszà

“Babickie Sàsiadki w Europie”

“Babickie Sàsiadki choç to zespó∏ wiejski,
teraz b´dàc w Unii, jest europejski.
B´dziemy wi´c mogli szerzej wyst´powaç
i polskà kultur´ godnie prezentowaç.
Europie przypomnimy, ˝eÊmy tu ju˝ zawsze byli, 
˝eÊmy jà przed Turkiem i Moskalem obronili.
Herezje i sekty Êwiata, raz na zawsze odrzucamy, 
bo swój honor i tradycje dobrze znamy.
Najpierw odwiedzimy najbli˝szych sàsiadów, 
potem na Watykan “Sàsiadki” pojadà.
Przed Papie˝em kl´knà, pierÊcieƒ uca∏ujà,
a jak nam pozwolà... to i zataƒcujà.
Europo! za wasze “Nowinki” dzi´kujemy szczerze, 
zostaniem przy swoim - katolickiej wierze!

Tadeusz ˚ychliƒski 

Przypominamy, ˝e na w∏aÊcicielach nieruchomoÊci cià˝y obowiàzek uprzàtni´cia b∏ota, Êniegu, lodu (w tym posypy-
wanie chodników piaskiem i solà) i innych zanieczyszczeƒ z chodników przylegajàcych do tej nieruchomoÊci.
Powy˝sze obowiazki na w∏ascicieli nieruchomoúci nak∏ada art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 roku 
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622).
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“Na Êwi´tego Miko∏aja ucieszy si´
dzieciàt zgraja, bo ch∏opaki i dziew-
cz´ta wyczekujà na prezenta; jedne
b´dà mia∏y cacko, ˝e si´ sprawowa∏y
gracko, a zaÊ drugie dla zach´ty, by
nie by∏y wiercipi´ty”.

Od ponad dwustu lat, wszystkie dzieci
z ciekawoÊcià wyczekujà 6 grudnia, bo jest
to dzieƒ ich ulubionego Âwi´tego - Miko-
∏aja. 

˚ycie Êw. Miko∏aja, tak bardzo upi´k-
szone przez ludowà wyobraêni´, do dzi-
siaj jest zagadkà. Urodzi∏ si´ w po∏owie III
wieku w mieÊcie Petara. Jako biskup Mirry
podczas przeÊladowaƒ chrzeÊcijan wyst´-
powa∏ w ich obronie, za co zosta∏ wtràco-
ny do wi´zienia i torturowany. Zmar∏ 
6 grudnia 345 r. Postaç tego Êwi´tego
owiana jest wieloma wyjàtkowo pi´knymi
legendami. Mówiono o tym, jak wytràca∏
katu miecz z r´ki i uwalnia∏ skazaƒca, ra-
towa∏ okr´t podczas burzy, ucisza∏ rozsza-
la∏e morze, wspiera∏ potajemnie swoim
majàtkiem wszystkich potrzebujàcych lub
rozdawa∏ biednym dzieciom miodowe
placuszki. We wszystkich tych legendach
by∏a mowa o robionych przez niego poda-
runkach.  

Stàd te˝ zwyczaj miko∏ajkowych pre-
zentów, na które czekajà dzieci ca∏ego
chrzeÊcijaƒskiego Êwiata. Do Polski zwy-
czaj ten przyszed∏ z Zachodu, gdzie by∏
praktykowany od dawien dawna.

Pierwotnie miko∏ajki urzàdzano g∏ów-
nie ma∏ym dzieciom. Prezentami by∏y me-
daliki, krzy˝yki, obrazki Êwi´te, ksià˝ki, za-
bawki. W koƒcu XVIII wieku przysz∏a mo-
da wr´czania im klatek z ptaszkami “ku
wyrobieniu w dzieciach czu∏oÊci dla zwie-
rzàt”. Niegrzeczne dzieci nie otrzymywa∏y

nic, albo niesforne rózg´, która  “wielu
przestraszy∏a, nikogo nie uderzy∏a”. 
Od po∏owy XVIII w. najcz´stszymi prezen-
tami sta∏y si´ s∏odycze, orzechy i zabawki.
Wkrótce upowszechni∏a si´ druga, bar-
dziej widowiskowa, bajeczna forma miko-
∏ajek. Âwi´ty Miko∏aj  ubrany w czerwony
p∏aszcz i czerwonà czap´, w towarzystwie
anio∏a i diab∏a w´drowa∏ od domu do do-
mu i egzaminowa∏ dzieci ze znajomoÊci
katechizmu oraz z umiej´tnoÊci godnego
zachowania wobec starszych. Po egzami-
nie rozdawa∏ prezenty, albo ∏agodnie kar-
ci∏. 

To przychodzenie do domów prze-
trwa∏o do dziÊ, przesun´∏o si´ jednak na
wigili´ Bo˝ego Narodzenia, a Miko∏aj
przychodzi sam. 

Najm∏odszà formà miko∏ajkowych za-

baw jest obdarowywanie si´ w szkole za-
bawnymi prezencikami. Zwyczaj ten upo-
wszechni∏ si´ dopiero w XXw. 

Miko∏ajkowym przysmakiem w ca∏ej
prawie Europie sà ciasteczka- korzenne,
twarde, kruche, przyprawiane cynamo-
nem, kardamonem, goêdzikami, imbirem 
i ga∏kà muszkatu∏owà. W Polsce nazywane
sà “miko∏ajkami”.  Wypiekane by∏y w ta-
jemnicy, nocà w przeddzieƒ Âw. Miko∏aja,
kiedy dzieci ju˝ spa∏y. Wycinano je 
w kszta∏cie pó∏ksi´˝yców, gwiazdek, kwia-
tów, choinek i zwierzàt.

Jak to dobrze, ˝e w dzisiejszym Êwiecie
telewizji i gier komputerowych, miliony
dzieci piszà co roku listy adresowane 

“Âwi´ty Miko∏aj. Niebo.”.
˚yczymy, aby wszystkie dzieci, i nie tyl-

ko, odwiedzi∏ Miko∏aj! ak.

Âwi´ty Miko∏aj tradycyjnie 6 grud-
nia przyszed∏ do placówek oÊwiato-
wych w naszej gminie. By∏ tam gdzie
sà  ma∏e dzieci. Odwiedzi∏ równie˝ ba-
bickie przedszkole.

Jego wizyt´ najbardziej prze˝ywa∏y ma-
luchy. Trudno si´ dziwiç, by∏o to bowiem
pierwsze spotkanie z tà bajkowà postacià w
ich ̋ yciu. A przygotowywa∏y si´ do niego od
kilku tygodni. Uczy∏y si´ piosenek, wierszy-
ków - po to tylko, aby w∏aÊnie przed nim
wystàpiç i jak najlepiej zaprezentowaç. I tu
wcale nie chodzi∏o o prezenty. Dla najm∏od-
szych dzieci ogromnym prze˝yciem jest
mo˝liwoÊç zobaczenia Âwi´tego Miko∏aja,
dotkni´cie go...

Miko∏aj zapowiedzia∏ swoje przyjÊcie do
przedszkola jeszcze w dnizch 15-17 grud-
nia. Jego wizyta skutecznie motywuje dzieci
do pracy i bycia lepszym...

Co s∏ychaç w babickim przedszkolu? Ko-
lejny rok up∏ynà∏ spokojnie. Dyr. Bo˝enna

Pyç ubolewa nad tym, ˝e nie mo˝e przyjàç
wszystkich dzieci, które chcia∏yby dostaç si´
do tej placówki. Dla oczekujàcych sà miejsca
w przedszkolach prywatnych. Babickie
Przedszkole cieszy si´ du˝ym zainteresowa-
niem rodziców. Od lat reprezentuje wysoki
poziom i k∏adzie nacisk na edukacj´ dzieci. -
Realizujemy nowatorskie metody naucza-
nia, doskonalimy kadr´ i staramy si´ dobrze
wype∏niç dzieciom czas- mówi Pani Dyrek-
tor. -Poza corocznà oczekiwanà pozycjà jakà
jest teatr rodziców, co miesiàc odbywajà si´
koncerty  muzyki powa˝nej- wprowadzamy
dzieci w Êwiat instrumentów, przyje˝d˝ajà
do nas równie˝ teatrzyki dla dzieci. O pro-
gramie zaj´ç w du˝ej mierze decydujà ro-
dzice, staramy si´ ich zawsze integrowaç 
z naszà placówkà. Warto dodaç, ˝e przed-
szkole wydaje nawet w∏asnà gazetk´ pt.

“Co s∏ychaç w przedszkolu” redagowanà
przez Ma∏gorzat´ Siekierskà i Gra˝yn´ Be∏z.

ÂWI¢TY MIKO¸AJ W PRZEDSZKOLU

* * *
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Przyby∏ych powita∏ wójt gminy
Krzysztof Turek 

- Wzi´liÊcie Paƒstwo na swoje barki
trudny obowiàzek za∏o˝enia rodziny 
i wychowania dzieci. Niewiele ma∏-
˝eƒstw ma mo˝liwoÊç doczekania tak
pi´knego jubileuszu. Gratuluj´ Paƒstwu
Serdecznie i ˝ycz´ wszystkiego najlep-
szego na nast´pne lata - powiedzia∏ do
zebranych jubilatów.
Nast´pnie Wójt wr´czy∏ ma∏˝eƒstwom
medale. Przyznano je doceniajàc zas∏u-
gi ma∏˝onków w tworzeniu polskiej ro-
dziny oraz wychowaniu dzieci na war-
toÊciowych obywateli. Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej na wniosek Wojewo-
dy Mazowieckiego (a wczeÊniej Wójta
Gminy) przyzna∏ jubilatom odznaczenia
paƒstwowe- Medale za D∏ugoletnie Po-
˝ycie Ma∏˝eƒskie.

Jaki jest sekret d∏ugoletniego, szcz´-
Êliwego po˝ycia? W czasach,  gdy wiele
par decyduje si´ na rozstanie, a zwiàzki

pomi´dzy m∏ody-
mi sà raczej nie-
trwa∏e, to pytanie
jest bardzo aktual-
ne. Mo˝liwoÊç
prze˝ycia ponad
pó∏ wieku razem
wydaje si´ dziÊ dla
wielu osób rekor-
dem nie do pobi-
cia. Doczekaç ra-
zem wnuków, 
a nawet prawnu-
ków jest pi´knym
za∏o˝eniem, ale
czy b´dzie mo˝li-
we dla dzisiejszych
m∏odych par?

PróbowaliÊmy dowiedzieç si´, gdzie
tkwi sekret ma∏˝eƒskiego szcz´Êcia. Za-
pytaliÊmy o to wszystkich “Z∏otych Jubi-
latów”.

Irena i Tadeusz Gàsiƒscy
z Koczarg Starych. 

Tadeusz pochodzi z Wojcieszyna, a Ire-
na z Koczarg. DziÊ majà 3 dzieci 
i 5 wnuków. Najwa˝niejsze dla Paƒstwa
Gàsiƒskich sà wspólne zainteresowania-
kiedyÊ praca w gospodarstwie. Pan Ta-
deusz ponadto pracowa∏ jeszcze przez
wiele lat na odlewni w Zak∏adach No-
wotki. - Nigdy nie mieliÊmy czasu 
na g∏upstwa, mo˝e dlatego uda∏o si´
nam ˝yç szcz´Êliwie razem?

Kazimiera i Kazimierz Piotrowscy 
z Klaudyna.

Zawsze byli sàsiadami i pewnego dnia
zakochali si´ w so-
bie. Majà 2 synów,
2 wnuczki i 2 wnu-
ków. Co jest naj-
wa˝niejsze? - ˝yç 
w zgodzie- odpo-
wiadajà. - A jak coÊ
w rodzinie nie wy-
chodzi, to w pole
uciekaç - do roboty.
Na wszystko sà
przecie˝ jakieÊ spo-
soby- mówi uÊmie-
chajàc si´ Pan Kazi-
mierz.

Maria i Stanis∏aw Burkotowie 
z Bliznego 
Jasiƒskiego 

- poznaliÊmy si´ na
tym terenie. Mà˝ po-
chodzi z Bliznego, ale
bli˝ej Warszawy- z tej
lepszej cz´Êci- dodaje
˝artujàc Pan Stani-
s∏aw. Paƒstwo Bur-
kotowie majà 
2 dzieci, 2 wnu-
czàt- najwa˝niejsze
dla nich sà mi∏oÊç,
dobroç i B∏ogos∏a-
wieƒstwo Bo˝e, ale
w ma∏˝eƒstwie wa˝-
na jest tak˝e - tolerancja. 

ZZ∏∏oottee  GGooddyy  
18 listopada br. w Urz´dzie Gminy w Starych Babicach odby∏a si´ wyjàtkowo mi∏a uroczystoÊç. W tym dniu bowiem 
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Lucyna i Bernard Bo˝ykowie 
z Latchorzewa.

Bernard mieszka∏
kiedyÊ przy ul. Gór-
czewskiej, ten rejon
nale˝a∏ wczeÊniej
do babickiej para-
fii, a Lucyna
mieszka∏a bli˝ej
koÊcio∏a i tak
chodzàc razem
na Msze Âwi´te
Pan Bóg pob∏o-
gos∏awi∏ ich
znajomoÊci. DziÊ
majà jednà cór-

k´, i zi´cia Roma-
na- dodaje Pani Lucyna. Jest tak˝e
dwóch wnuczków. -Najwa˝niejsze, ˝e

Pan Bóg pozwoli∏
do˝yç w zdrowiu
tylu lat - mówià.
W ma∏˝eƒstwie
potrzeba du˝o to-
lerancji i wyrozu-
mia∏oÊci. 

Izabela i Jan 
Zajàcowie 

z Borz´cina 
Du˝ego,

Izabela pochodzi
z Kask - tam gdzie
gra s∏ynna orkie-
stra stra˝acka, Jan jest z Borz´cina. Ma-
jà 3 dzieci, 5 wnuków i 1 prawnuka,
który szybko roÊnie i ma ju˝ 5 lat. Naj-
wa˝niejsze w ˝yciu jest zdrowie. Cza-
sem trzeba troch´ si´ posprzeczaç - do-
dajà. Ale dziÊ si´ ju˝ nie k∏ócimy, bo nie
ma o co. MyÊlimy o tamtym Êwiecie...

Zofia i Eugeniusz W∏odarczykowie
ze Starych Babic.

Zofia od urodzenia mieszka∏a w Latcho-
rzewie. Eugeniusza pozna∏a w Babickiej
Stra˝y Po˝arnej na zabawie, jej przysz∏y
mà˝ by∏ stra˝akiem...DziÊ majà 3 sy-
nów, 7 wnuków (2 wnuczki, 5 wnu-
ków). O ich ma∏˝eƒskim szcz´Êciu zade-
cydowa∏a wzajemna mi∏oÊç, tolerancja 
i wyrozumia∏oÊç. -Mà˝ bardzo cz´sto
zgadza∏ si´ ze mnà w ró˝nych spra-
wach, co powodowa∏o, ˝e przez te 50
lat w∏aÊciwie nie k∏óciliÊmy si´ - mówi
Pani Zofia.

Janina i Józef Krauze 
z Borz´cina Du˝ego.

Ciàgle nie mo˝emy
uwierzyç, ˝e przele-
cia∏o ju˝ 50 lat - mó-
wià. To chyba nie-
mo˝liwe. Wspólnie
razem gospodarzyli-
Êmy, a tu nagle “Z∏o-
te Gody”! Mamy 
3 dzieci, 6 wnuków.
Zawsze najbardziej
ceniliÊmy sobie zdro-
wie, mi∏oÊç i zgod´.

Stefania i Stanis∏aw Antoniakowie 
z Wojcieszyna.

ZapoznaliÊmy si´ na zabawie w remizie
w Borz´cinie- wspominajà. Ach có˝ to
by∏ za bal... Mamy 3 dzieci, 7 wnuków.
Najwa˝niejsze oczywiÊcie jest zdrowie 
i ˝eby jeszcze troch´ po˝yç, oby dzieci
mia∏y zawsze prac´. Cieszymy si´, 
˝e zdrowie pozwala na to, by m∏odym
jeszcze troch´ pomóc. Dzi´ki temu je-
steÊmy jeszcze potrzebni...

Mi∏a uroczystoÊç przy symbolicznej
lampce szampana i wspania∏ym torcie
zakoƒczy∏a si´ wspólnymi rozmowami
przy stole. Do najlepszych ˝yczeƒ dla
Szacownych Jubilatów przy∏àczyli si´
tak˝e  Jolanta St´pniak - z-ca wójta
gminy, Jadwiga Sotomska - kierownik
USC i Wies∏awa Wojtachnio- sekretarz
gminy. Równie˝ i nasza redakcja ˝yczy

“Wszystkim Z∏otym” wiele zdrowia i po-
myÊlnoÊci na nast´pne lata wspólnego
po˝ycia.

Marcin ¸ada

nnaa  88  ppaarr......
m w sali konferencyjnej Urz´du Êwi´towano 50 lecie po˝ycia par ma∏˝eƒskich mieszkajàcych na terenie naszej gminy.
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Na terenie naszej gminy rozpocz´-
∏a si´ akcja tworzenia wolontariatu.
Dzi´ki niej mieszkaƒcy b´dà mogli
skorzystaç z pomocy, czasem bardziej
wartoÊciowej ni˝ wsparcie finansowe,
bo p∏ynàcej z dobroci serca drugiego
cz∏owieka. 

4 listopada br. w Urz´dzie Gminy odby-
∏o si´ pierwsze spotkanie dla osób zaintere-
sowanych dzia∏alnoÊcià wolontarystycznà.
Przysz∏o na nie ok. 20 osób w ró˝nym wie-
ku: gimnazjaliÊci, licealiÊci, osoby pracujàce
zawodowo i emeryci. W spotkaniu uczest-
niczyli równie˝ pracownicy GOPS i radna
Agnieszka Matuszewska.

Zaczyna si´ od GOPS

Spora frekwencja pozytywnie zaskoczy-
∏a organizatorów spotkania. Tworzeniem
wolontariatu w Gminie i jego koordynacjà
zajmie si´ GOPS. Pracownicy socjalni pracu-
jà w terenie, majà wi´c informacje dotyczà-
ce sytuacji mieszkaƒców naszej gminy po-
trzebujàcych pomocy. A takich osób nie
brakuje, chocia˝ mo˝e nie zawsze je do-
strzegamy. Jak powiedzia∏a Alicja Napurka,
kierownik GOPS - czasem wydaje nam si´,
˝e ca∏e z∏o dzieje si´ gdzieÊ indziej, ˝e nar-
kotyki, niepe∏nosprawni, osoby starsze czy
alkoholizm sà wsz´dzie tylko nie w Babi-
cach. Ale rzeczywistoÊç jest inna i tych pro-
blemów u nas równie˝ nie brakuje. Sà 
np. dzieci, najcz´Êciej z rodzin dysfunkcyj-
nych, które potrzebujà pomocy w lekcjach.
Zdarzy∏o si´ nam, ˝e dziecko poprosi∏o o
pomoc w nauce, ale zaznaczy∏o aby kore-
petycje odbywa∏y si´ poza domem... 
Alicja Napurka opowiedzia∏a o ró˝nych for-
mach pracy wolontariusza. Mo˝e to byç
sprzàtanie mieszkania, robienie zakupów,
opieka nad niepe∏nosprawnym pomoc 
w odrabianiu lekcji czy wiele innych. 

Wielu osobom wolontariat kojarzy si´ 
z wielkà ideà, poÊwi´caniem ogromu cza-
su, si∏ i zaanga˝owania. A tymczasem to
zwyk∏a pomoc... 

O szczegó∏ach formalnych dzia∏alnoÊci
wolontarystycznej opowiedzia∏a 
Bo˝ena Marczak - koordynator wolontaria-
tu w gminie. Opracowany zostanie statut
wewn´trzny wolontariatu w Babicach i re-
gulamin, który mo˝na b´dzie zmieniaç 

w miar´ potrzeb. Je˝eli dana osoba zdecy-
duje si´ zostaç wolontariuszem, podpisane
zostanie porozumienie mi´dzy nià a GOPS.

Ka˝dy ch´tny wype∏ni formularz, okreÊli
tam czas, który mo˝e poÊwi´ciç pracy i for-
m´ pomocy, jakà wybra∏. Wolontariusze
b´dà wysy∏ani w miejsca ju˝ sprawdzone
przez koordynatora, bezpieczne. Np. je˝eli
dziecko potrzebujàce pomocy w lekcjach
b´dzie wywodziç si´ z rodziny patologicz-
nej, to korepetycje odb´dà si´ na neutral-
nym gruncie szko∏y czy Êwietlicy. 
Na pierwsze spotkanie do osoby potrzebu-
jàcej pomocy wolontariusz pójdzie z koor-
dynatorem. 

Dzia∏anie z potrzeby serca

Wszyscy ch´tni powinni pami´taç, ˝e
wolontariat niczego nie narzuca, ka˝dy wy-
biera takà form´ pomocy, w jakiej swoim
zdaniem najlepiej si´ sprawdzi. 
Pierwszy wybór nie musi byç trafny. Je˝eli
wolontariusz zdecyduje, ˝e nie chce dalej
zajmowaç si´ chorym dzieckiem, bo to jest
ponad jego si∏y, to zawsze mo˝e zrezygno-
waç. Chodzi przecie˝ o to, aby skutecznie
pomóc, a nie trwaç w czymÊ wbrew sobie,
ale zgodnie z deklaracjà. 
Wolontariusz, który podpisze porozumienie
z GOPS, zostanie obj´ty ubezpieczeniem
OC. B´dzie te˝ mia∏ mo˝liwoÊç otrzymania
zwrotu kosztów przejazdu komunikacjà
miejskà.
Osoby niepe∏noletnie muszà mieç zgod´
rodziców na prac´ w wolontariacie.

Podzielmy si´ doÊwiadczeniami

Okaza∏o si´, ˝e wÊród uczestników spo-
tkania by∏y osoby majàce doÊwiadczenie 
w pracy wolontarystycznej. Pani Wanda
Âladowska opowiedzia∏a o swojej dzia∏al-
noÊci dla dobra innych, którà prowadzi od
prawie 30 lat. Obecnie pracuje jako wolon-
tariuszka w Caritasie. Odwiedza dom po-
mocy spo∏ecznej w Warszawie na ul. Bed-
narskiej, gdzie zajmuje si´ opiekà nad star-
szymi osobami. 
Jak powiedzia∏a, wolontariat to bardzo
trudna i odpowiedzialna praca, z której nie
mo˝na zrezygnowaç. Podejmuje si´ jà na
ca∏e ˝ycie. 
Ma∏gorzata Gutte - Jesionowska jako wo-
lontariuszka wyjecha∏a na turnus rehabilita-

cyjny z podopiecznymi oÊrodka opiekuƒczo
- rehabilitacyjnego w Milanówku. Jak przy-
zna∏a, taka ca∏odobowa opieka nad niepe∏-
nosprawnymi to niezwyk∏e prze˝ycie z ko-
rzyÊcià dla obu stron. Pani Ma∏gosia pracu-
je z dzieçmi w OÊrodku w Bliznem i z prak-
tyki zna problemy rodziców dzieci ucz´sz-
czajàcych tam na zaj´cia. Najcz´Êciej po-
trzebna jest pomoc w dowiezieniu dziecka
do OÊrodka, aby matka w tym czasie mog∏a
ugotowaç obiad czy zajàç si´ domem. Wie-
le matek wozi dzieci autobusami, co jest
szczególnie ucià˝liwe. Pomoc wolontariu-
sza w tych przypadkach by∏aby nieocenio-
na.

Nowe stare zjawisko

Dla wi´kszoÊci mieszkaƒców naszej
gminy wolontariat jest zjawiskiem nowym. 
-Osoby, do których chcielibyÊmy wys∏aç wo-
lontariuszy i rozmawiamy z nimi o tym, cz´-
sto sà zaskoczone -mówi Alicja Napurka. -
Ludzie nie sà przygotowani na takà pomoc,
nie majà do niej przekonania. Ale sà ju˝
pierwsze zg∏oszenia. Pracownicy GOPS ma-
jà potrzebne informacje a wolontariusze
wol´ pomocy, mam wi´c nadziej´, ˝e
wkrótce wspólnie pomo˝emy jak najwi´k-
szej liczbie potrzebujàcych.
WÊród uczestników spotkania by∏o kilka
osób zdecydowanych, które od razu zade-
klarowa∏y gotowoÊç pracy w wolontariacie.
W ka˝dej chwili mo˝emy si´ do nich przy-
∏àczyç...

Co mówià mieszkaƒcy?

Mieszkaƒcy naszej gminy mieli okazj´
wypowiedzenia si´ nt. zapotrzebowania 
na wolontariat wype∏niajàc ankiety, udo-
st´pnione w obiektach u˝ytku publicznego.
Niestety, nie by∏o du˝ego zainteresowania
tym tematem.
Z wype∏nionych ankiet wynika, ˝e najbar-
dziej potrzebna jest pomoc rodzicom 
w opiece nad dzieckiem niepe∏nospraw-
nym (36% g∏osów), korepetycje z matema-
tyki, j´zyka polskiego i angielskiego oraz fi-
zyki (32 %), piel´gnacja osoby starszej, nie-
pe∏nosprawnej (14 %), kontakt z osobà sa-
motnà (14 %), mniejsze zainteresowanie
by∏o zakupem i dowozem ˝ywnoÊci, przy-
gotowaniem posi∏ków i sprzàtaniem (4%). 

ak.

PRZYSZLI WOLONTARIUSZE...
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“Lekarzu lecz si´ sam” - artyku∏ów
pod tym tytu∏em ukazuje si´ coraz wi´-
cej w prasie, choç w podtekÊcie bo-
làczki s∏u˝by zdrowia uto˝samia si´ 
z postawà lekarzy. Informacje 
o skorumpowanych, nadu˝ywajàcych
alkoholu lekarzach majà pomniejszaç
b∏´dy w∏adzy w reformowaniu ochro-
ny zdrowia. Cz´sto mo˝emy dodaç 
do tego kolejne “obrazki” gdy lekarz
zamiast badaƒ i leków w przyst´pnej
cenie ordynuje nam zmian´ trybu ˝y-
cia, nawyków dietetycznych, zach´ca
do uprawiania sportu, a sam cz´sto 
z papierosem w ustach stanowi za-
przeczenie tej idei. Na szcz´Êcie nie do-
tyczy to lekarzy naszej gminy, czego
przyk∏adem mo˝e byç doktor Jacek 
Jaworski. (u góry w czewronym dresie).

Nie ma pewnie w okolicach trasy ro-
werowej i boiska pi∏karskiego, którego nie
zna∏aby rodzina Jaworskich. Swój zapa∏
do sportu i doÊwiadczenie Pan doktor po-
trafi∏ równie˝ przekazaç zawodnikom na-
szego klubu. Jego obecnoÊç na treningach
i meczach, cenne uwagi motywujàce dru-
˝yn´ sà cz´Êcià sukcesów naszych pi∏karzy.
Jest przy tym osobà niezwykle skromnà,
stàd wielu mieszkaƒców babickiego Rynku

kojarzy go ze spacerów z pieskami, a my-
Êl´ niewielu wie o jego intensywnych tre-
ningach w Szkole Podstawowej w Starych
Babicach przy ping-pongowym stole. 

Zgodnie z maksymà, i˝ trening czyni
mistrza, przysz∏a pora na sukcesy. W cza-
sie I Ogólnopolskich Igrzysk Lekarskich,
które odby∏y si´ pod koniec wrzeÊnia 2003
roku w Zakopanym, doktor Jacek Jaworski
zdoby∏ srebrny medal w grze deblowej 
w parze z dr.  Zbigniewem Stefaƒskim. 
W turnieju tenisa sto∏owego rywalizowa∏o
ponad 60 lekarzy, wÊród których byli me-
daliÊci Mistrzostw Âwiata Medyków, co
tylko podkreÊla wag´ sukcesu naszego le-
karza. W turnieju indywidualnym w swojej
kategorii wiekowej dr Jaworski zajà∏ 5
miejsce. MyÊl´, ˝e nie ma lepszego sposo-
bu, aby tak jak doktor Jacek Jaworski w∏a-
snym przyk∏adem zach´caç mieszkaƒców
naszej gminy do sportowej rywalizacji, ak-
tywnego wypoczynku, co przy rozwoju
bazy sportowej naszego klubu i gminy jest
i w przysz∏oÊci b´dzie bardziej dost´pne.

Drugim lekarzem mieszkajàcym w na-
szej gminie, znanym jako wielki mi∏oÊnik
sportu, jest doktor Krzysztof Makuch 
(na zdj´ciu w bia∏ej koszulce). Ka˝dy
uczestnik niegdysiejszego festynu w Lipko-
wie (a obecnie w Zielonkach) - kojarzy je-
go z daleka widocznà sylwetk´ z pi∏kà siat-
kowà - pla˝owà. To on w∏aÊnie rozkr´ci∏
karuzel´ rozgrywek, które cyklicznie na
boiska obok stawów Êciàgajà mi∏oÊników
tej dyscypliny sportu.
Mi∏oÊcià do sportu zara-
zi∏ swoje dzieci i wiele
m∏odych osób. Tacy
w∏aÊnie ludzie jak dok-
torzy Jacek Jaworski
oraz Krzysztof Makuch
autorytetem swojej pro-
fesji dowodzà jak istot-
ny w ˝yciu ka˝dego
cz∏owieka jest sport. Ich
zaanga˝owanie w pro-
pagowanie zdrowego
stylu ˝ycia nie jest tylko
poparte s∏owami. Sami
godzinami sp´dzonymi

na sali treningowej doszli do sukcesów ja-
kich my wszyscy mo˝emy im tylko pozaz-
droÊciç. 

O sukcesie Jacka Jaworskiego z zesz∏ego
roku ju˝ wspomnia∏em, wi´c teraz w repor-
terskim skrócie dokonania tegoroczne na-
szych bohaterów. We wrzeÊniu na Ogólno-
polskich Igrzyskach Lekarzy w Zakopanym
dr Jaworski zdoby∏ srebro w p∏ywaniu (50 m
styl dowolny). W debla przy stole do tenisa
para naszych lekarzy wywalczy∏a srebro, 
a dodatkowo dr Jaworski by∏ czwarty w ju-
do. Krzysztof Makuch z Adamem Jakubow-
skim wywalczyli z∏oto w siatkówk´ pla˝owà
oraz jako reprezentant Warszawy by∏ 5 
w zawodach siatkówki halowej. Dr Krzysz-
tof Makuch zosta∏ powo∏any do reprezenta-
cji medyków Polski na Mistrzostwa Âwiata 
i tam w Garmisch- Partenkirchen w lipcu
2004 r. zdoby∏ dla naszego kraju srebrny
medal w badmintonie, 4 miejsce w tenisa
sto∏owego, 4 miejsce w siatkówce halowej
oraz 7 w pla˝owej. Czy trzeba lepszej reko-
mendacji dla uprawiania sportu ni˝ osobiste
zaanga˝owanie takich autorytetów?

Gratuluj´ sukcesów obu Panom Jackowi
i Krzysztofowi, czekam na nast´pne, 
a wszystkich mieszkaƒców naszej gminy za-
praszam na sportowe boiska oraz leÊne
dukty. Z okazji nadchodzàcych Âwiàt i No-
wego Roku ˝ycz´ Czytelnikom Gazety Ba-
bickiej zdrowia i wszystkiego najlepszego.

Henryk Kuncewicz
Prezes LKS “Naprzód” Zielonki

MEDICE CURA TE IPSUM - myÊli pod koniec roku

ROBERT KLIMEK
Terakota, gres, wykoƒczenia 

gipsowe, Êcianki dzia∏owe, malowanie, 
wykaƒczanie wn´trz, 

przeróbki hydrauliczne.

Solidnie. OsobiÊcie.

tel. 0 692 733 004

Poszukuj´ pracy w charakterze opiekunki 
do dziecka. Posiadam referencje.

tel. 722 - 07 - 54 

Mieszkanie w budynku wolnostojàcym 
w Borz´cinie Du˝ym - wynajm´.

tel. 752 - 04 - 48



14 GAZETA BABICKA nr 12 (97)

MIESZKA¡CY NASZEJ GMINY

Towarzystwo Muzyczne im. Kazi-
mierza Wi∏komirskiego zorganizowa-
∏o 19 listopada br. niezwyk∏y wieczór.

W ramach Festiwalu OpowieÊci Âwiata
zorganizowanego przez Storryteller Mu-
seum pod patronatem UNESCO do Babic
przyjecha∏a znana na ca∏ym Êwiecie wio-
lonczelistka Maria Pomianowska wraz 
z multiinstrumentalistà Bart∏omiejem Pa∏y-
gà i Micha∏em Malinowskim- dyrektorem
Muzeum Opowiadaczy Historii.
To niecodzienne trio zaprezentowa∏o pu-
blicznoÊci spektakl s∏owno- muzyczny pt.

“OpowieÊci Jedwabnego Szlaku”.
Maria Pomianowska podró˝owa∏a po

krajach Azji przez ponad 20 lat, z czego 5
lat sp´dzi∏a w Japonii. Owocem jej egzo-
tycznych wypraw sà kompozycje muzycz-
ne i w∏asne aran˝acje utworów, które us∏y-

sza∏a w podró˝y. Pani Maria
zgromadzi∏a tak˝e niezwyk∏à
kolekcj´ instrumentów struno-
wych. W Babicach zagra∏a
m.in. na mongolskim morin-
hur (z g∏owà konia) i indyjskim
- sarangi.
Artystka obdarzona pi´knym

g∏osem jest z wykszta∏cenia
wiolonczelistkà (A.M. im. 
Fr. Chopina) od lat prowadzi
studia nad unikatowymi tech-
nikami gry na instrumentach
smyczkowych kultur muzycz-
nych Azji. Lata pracy zaowoco-
wa∏y nagraniem przez nià p∏yty
zatytuowanej ”Suita Jedwab-

nego Szlaku”. Razem z muzykami z Japo-
nii, Chin, Australii i Polski zaprezentowa∏a
na niej utwory, które sà podsumowaniem
wieloletnich poszukiwaƒ wspólnego mu-
zycznego pierwiastka, ∏àczàcego rozmaite
kultury kontynentu euroazjatyckiego. Kli-
mat tego albumu mogliÊmy tak˝e poznaç
podczas babickiego koncertu. Jak sama
artystka twierdzi - utwory, które wykonuje
sà próbà zrozumienia innego od europej-
skiego sposobu pojmowania pi´kna 
w muzyce. U˝ycie charakterystycznych dla
danej kultury instrumentów muzycznych
wzmacnia wiarygodnoÊç kompozycji.

OpowieÊç o Jasiu, który zaw´drowa∏ 
z Polski do wielu krajów Azji sta∏a si´ kan-
wà opowieÊci muzycznej, podczas której
s∏uchacze mogli zapoznaç si´ z pi´knem
egzotycznej muzyki. Otworzy∏a ona przed

widzami tego spektaklu nieznane wi´k-
szoÊci obszary, w których nie zabrak∏o
równie˝ akcentów polskich.

Warto jeszcze s∏ów kilka powiedzieç 
o Muzeum Opowiadaczy Historii. Instytu-
cja ta ma swojà siedzib´ w Konstancinie
Jeziornej - Czarnowie i specjalizuje si´ w
organizowaniu wieczorów, podczas któ-
rych ludzie z ca∏ego Êwiata np: z Afryki, In-
dii, z Kanady czy USA snujà opowieÊci,
które mo˝na us∏yszeç w ich krajach. Bar-
dzo cz´sto opowieÊciom tym towarzyszy
Êpiew oraz muzyka wykonywana na orygi-
nalnych i niezwyk∏ych instrumentach. Eg-
zotyczne klimaty i prawdziwa ekspresja ar-
tystyczna sta∏y si´ tym razem i naszym
udzia∏em. Dzi´kujemy wykonawcom i To-
warzystwu Muzycznemu za zorganizowa-
nie tego niezwyk∏ego wieczoru. m∏.

MUZYKA JEDWABNEGO SZLAKU

Pracownia tkactwa artystycz-
nego “Penelopa” prowadzona
przez Zenon´ Szczepaniak wystà-
pi∏a ostatnio z wernisa˝em 
w Warszawie. Wystaw´ prac wy-

konanych równie˝ przez miesz-
kanki naszej gminy zorganizowa-
no w Galerii na Kole przy ul. Cio∏-
ka 16. 

Pracownia powsta∏a w 1991r. w War-
szawie na Woli, obecnie jej g∏ówna siedziba
znajduje si´ w oÊrodku kultury im. S. ˚e-
romskiego przy ul.
Obozowej 85. Od kil-
ku lat dzia∏a tak˝e 
u nas - w Starych Ba-
bicach, skàd przenio-
s∏a si´ w tym roku do
Koczarg, rozpocz´∏a
tak˝e dzia∏alnoÊç 
w Lesznowoli. Trzy
pracownie skupiajà
w sumie 40 osób 
w ró˝nym wieku.

Podczas war-
szawskiego wernisa-
˝u mo˝na by∏o zo-
baczyç prace paƒ 
z naszej gminy

m.in.: Gra˝yny Gàsowskiej, El˝biety Cha-
da∏y, Bo˝eny Mazur, Teresy Rackiej, Ewy Ja-
strzàb i Aleksandry Marks. W sumie w na-
szej gminie sztuk´ tkackà pod okiem Pani
Zeni doskonali oko∏o 10 osób. 

- JesteÊmy najlepszà pracownià w Pol-
sce - powiedzia∏a Zenona Szczepaniak.-

PENELOPA PODBIJA STOLIC¢
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W naszej gminie liczba m∏odych
ludzi zafascynowanych deskorolkami
stale roÊnie. W rezultacie powstaje
problem znalezienia  bezpiecznego
miejsca do jazdy. Deskorolkarze czyli po-
pularnie mówiàc skate-ci cz´sto nara˝eni
na niebezpieczeƒstwo ze strony nieodpo-
wiedzialnych kierowców, którzy poprzez
swojà nieostro˝noÊç i nadmiernà pr´dkoÊç
mogà spowodowaç wypadek. JakiÊ czas
temu w naszej gminie dosz∏o do takiego
zdarzenia, ch∏opakowi na szcz´Êcie nic si´
nie sta∏o, lecz straci∏ swojà “desk´”. Oby-
dwie strony oskar˝a∏y si´ o win´. - Deska
nie powinna znaleêç si´ na ulicy, a kierow-
ca nie powinien jej celowo rozje˝d˝aç-
moim zdaniem zachowa∏ si´ nie fair.

Skate - ci sà zmuszeni jeêdziç po ulicy,
gdy˝ nie ma w pobli˝u skate -parku, a be-
tonowa konstrukcja na boisku ZSP w Bo-
rz´cinie jest równie˝ niebezpieczna. 
Nasi skate-ci zapatrzeni sà w swoich ame-
rykaƒskich kolegów, których jazda moty-
wuje do coraz wi´kszego wysi∏ku i po-
Êwi´cenia. 

Zaobserwowa∏em, ˝e bardziej do-
Êwiadczeni pomagajà m∏odszym kolegom
wykonywaç prawid∏owe triki, takie jak “ol-
lie”, “kickflip”, “pop shove
it”, “viral kickflip”. Nazwy
te podobnie jak skoki w ∏y˝-
wiarstwie figurowym na lo-
dzie - tutaj oznaczajà od-
powiednie triki.

Dla przyk∏adu: “ollie”
jest podstawowym trikiem,
którego u˝ywamy do wy-
konania wi´kszoÊci pozo-
sta∏ych - przydaje si´ np. do
wskoczenia na kraw´˝nik.
Jest to po prostu skok. Jed-
nà nog´ ustawiamy na ta-
ilu, czyli na koƒcu deski, 
a drugà poÊrodku, nast´p-
nie dociskamy tail do ziemi
i ciàgniemy kraw´dzià buta
po desce.

“Kickflip” robimy tak samo jak “ollie”,
z tà ró˝nicà, ˝e troch´ dalej wybijamy si´ 
i przesuwajàc nog´ do przodu, deska wy-
konuje pe∏en obrót o 3600 i oczywiÊcie
trzeba na nià upaÊç obiema nogami.

“Pop shove it” jest to obrót samej de-
ski o 1800 w osi poziomej,

“Viral kickflip” polega na obróceniu si´
deski o 3600 w osi poziomej i o 1800 w osi
pionowej. Wszystkie te triki sà wykonywa-
ne w ruchu i po∏àczone ze sobà. Trzeba
przyznaç, ˝e dobre ich opanowanie jest
bardzo trudne, a nauczenie si´ odpowied-
niej techniki - czasoch∏onne. Najtrudniej-
sze do nauki sà grindy, czyli jazda po po-
r´czach wybranymi partiami deski, np. 50
-50 polegajàca na jeêdzie Êrodkiem tra-
ków, czyli metalowych cz´Êci deski, do
których przykr´cone sà kó∏ka. 

Skate-ci majà wiele ch´ci do çwiczeƒ,
lecz bez odpowiedniej opieki ten sport
przerodzi si´ tylko w hobby. Zapyta∏em o
ich najwi´ksze marzenie, wszyscy zgodnie
odpowiedzieli, ˝e chcieliby, aby powsta∏ 
w naszej gminie skate - park, na którym
byliby bardziej bezpieczni ni˝ na ulicy.
Stworzenie takiego miejsca umo˝liwi∏oby
organizowanie ró˝nych konkursów, które
rozs∏awi∏yby babickà gmin´. Skate-ci mie-
liby zatem szans´ si´ jej odwdzi´czyç.

5 paêdziernika 2004 w Urz´dzie Gmi-
ny odby∏o si´ spotkanie radnych  z przed-
stawicielami m∏odzie˝y. Poruszono wów-
czas temat wybudowania skateparku. Ten
pomys∏ zdoby∏ du˝à przychylnoÊç i popar-
cie radnych, w obecnej chwili jedynym
problemem sà pieniàdze. Na wybudowa-
nie skateparku na miar´ XXI wieku potrze-
ba ok. 70 tys. z∏. Gdyby uda∏o si´ prze∏a-
maç t´ finansowà barier´, obiekt móg∏by
powstaç  na terenie dwóch stawów z Zie-
lonkach obok budowanego stadionu pi∏-
karskiego. 

tekst i fot. Marcin Dàbrowski

Tak stwierdzi∏o jury triennale w Bydgosz-
czy, gdzie organizuje si´ najwiekszy kon-
kurs tkaniny unikatowej w Polsce. 

- Nasze zaj´cia dajà wiele satysfakcji
osobom, które w nich uczestniczà, a poza

tym pozostawiaja po sobie efekty - dzie∏a
sztuki. Mamy szcz´Êcie, bo ˝yjemy w cza-
sach, w których ceni si´ r´kodzie∏o- po-
wiedzia∏a. Gratulujemy “Penelopie” pi´k-
nych efektów jej pracy i ˝yczymy powo-
dzenia w przysz∏ym roku. m∏.

GMINA DLA SKATE-ÓW! M∏odzi piszà

Kuba Krasuski, Bartek Nowak, Robert Janasz
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OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: szkolenie sportowe dzieci i m∏odzie˝y.

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod
nazwà : szkolenie sportowe dzieci i m∏odzie˝y.

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA::  WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 315.000 z∏otych.

WWAARRUUNNKKII  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  DDOOTTAACCJJII:: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania 

na terenie gminy Stare Babice. 

TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) prowadzenie zaj´ç treningowych z dzieçmi i m∏odzie˝à w ramach ró˝nych sekcji amatorskich (pi∏ka no˝na, pi∏ka siatkowa, 

pi∏ka r´czna, badminton, tenis sto∏owy, lekkoatletyka) w obiektach sportowych w Zielonach, 
2) prowadzenie zaj´ç sportowych z dzieçmi i m∏odzie˝à w szkolnych obiektach sportowych,
3) organizowanie zaj´ç sportowych dla szerokiej rzeszy mieszkaƒców Gminy, w ramach “otwarych hal sportowych” w obiektach szkolnych
4) organizacja i udzia∏ w zawodach w ramach wspó∏zawodnictwa

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY:: Wójt Gminy najpóêniej do dnia 24 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 25 stycznia 2005 r. o godz. 14.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne , oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 24 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç przez

krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku 

(nie dotyczy organizacji posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: szkolne spotkania ze sztukà.

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà :
szkolne spotkania ze sztukà.

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA:: WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 12.000 z∏otych.

WWAARRUUNNKKII  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  DDOOTTAACCJJII:: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania. 

TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) przeprowadzenie comiesi´cznych cyklów spotkaƒ artystycznych w szko∏ach podstawowych i gimnazjum - “szkolne spotkania ze
sztukà”,
2) prelekcje po∏àczone z koncertem, spotkania ze znanymi ludêmi (aktorzy, literaci, plastycy, re˝yserzy),
3) przeprowadzenie comiesi´cznych cykli spotkaƒ artystycznych w przedszkolach, zaznajamiajàcych dzieci ze sztukà,
4) prezentacja dzieciom przedszkolnym w sposób przyst´pny podstawowych dziedzin sztuk pi´knych. 
TERMIN SK¸ADANIA OFERT: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w
kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏y-
wu decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY:: Wójt Gminy najpóêniej do dnia 25 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 26 stycznia 2005 r. o godz. 10.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne, oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 25 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku (nie dotyczy organizacji 

posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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INFORMACJE

OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: warsztaty artystyczne “M∏odzi z pasjà”.

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà :
warsztaty artystyczne - “M∏odzi z pasjà”..

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA:: WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 6.000 z∏otych.

WWAARRUUNNKKII  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  DDOOTTAACCJJII::  Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) organizacja cotygodniowych sta∏ych zaj´ç z m∏odzie˝à prowadzonych przez animatorów kultury, re˝yserów, muzyków, plastyków,

aktorów ( w zale˝noÊci od potrzeb grupy i realizowanego zadania),
2) wyrabianie nawyków do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jako w∏aÊciwej formie sp´dzania wolnego czasu,
3) organizacja imprez artystycznych (spektakle s∏owno-muzyczne, wystawy, wernisa˝e)
4) prowadzenie archiwum dzia∏aƒ artystycznych oraz archiwum  ˝ycia gminy (fotografie, nagrania filmowe, nagrania dêwi´kowe)
5) kszta∏cenie organizatorów i animatorów kultury,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.  

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY:: Wójt Gminy najpóêniej do dnia 25 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 26 stycznia 2005 r. o godz. 10.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne, oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku (nie dotyczy organizacji 

posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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INFORMACJE

OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: przeglàd twórczoÊci amatorskiej - chór seniorów 

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà :
przeglàd twórczoÊci amatorskiej - chór seniorów.

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA::  WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 6.000 z∏otych.

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) stwarzanie mo˝liwoÊci anga˝owania si´ osób starszych w dzia∏alnoÊç kulturalnà,
2) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia chóru,
3) nabór ch´tnych osób starszych do uzupe∏nienia sk∏adu chóru, 
4) stworzenie warunków do realizacji zadania (okreÊlenie iloÊci godzin zaj´ç, czasu trwania),
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania, 
6) prezentacja dorobku artystycznego na zewnàtrz (na koncertach, uroczystoÊciach gminnych i konkursach ponadlokalnych).  

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY::  Wójt Gminy najpóêniej do dnia 27 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 28 stycznia 2005 r. o godz. 12.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne , oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku (nie dotyczy organizacji 

posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek



20 GAZETA BABICKA nr 12 (97)

INFORMACJE

OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: nauka taƒca towarzyskiego 

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà : na-
uka taƒca towarzyskiego.

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA:: WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 6.000 z∏otych.

WWAARRUUNNKKII  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  DDOOTTAACCJJII:: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów taƒca,
2) nabór ch´tnych z terenu gminy do udzia∏u w zaj´ciach, 
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (okreÊlenie iloÊci godzin zaj´ç, czasu trwania),
4) nauka m∏odzie˝y taƒców standardowych i nowoczesnych, 
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
6) prezentacja na koncertach, uroczystoÊciach gminnych i konkursach ponad lokalnych. 

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY::  Wójt Gminy najpóêniej do dnia 27 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 28 stycznia 2005 r. o godz. 12.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne , oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku 

(nie dotyczy organizacji posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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INFORMACJE

OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: prowadzenie gminnej orkiestry m∏odzie˝owej 

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà :
prowadzenie gminnej orkiestry m∏odzie˝owej.

WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA:: WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 14.000 z∏otych.
CCEELL  ZZAADDAANNIIAA  :: umuzykalnianie m∏odzie˝y i ca∏ego Êrodowiska oraz promocja gminy.
WWAARRUUNNKKII  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  DDOOTTAACCJJII:: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) prowadzenie kierownictwa artystycznego (przygotowywanie programu pracy, dobór repertuaru pod kàtem mo˝liwoÊci 

wykonawczych zespo∏u),
2) prowadzenie akcji rekrutacyjnej, zwi´kszenie sk∏adu osobowego, wprowadzanie nowych instrumentów.
3) nauka muzyki i gry na instrumentach,
4) wspó∏praca z placówkami edukacji artystycznej,
5) prowadzenie prób ca∏ej orkiestry,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
7) prezentacja na koncertach, uroczystoÊciach gminnych i konkursach ponad lokalnych.  

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY:: Wójt Gminy najpóêniej do dnia 25 stycznia 2005 r. powo∏a trzyoso-
bowy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 26 stycznia 2005 r. o godz. 10.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne , oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto :
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
•  zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 25 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku 

(nie dotyczy organizacji posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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INFORMACJE

OG¸OSZENIE Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizacj´ zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki  w okresie od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

na realizacj´ zadania pod nazwà: wystawa fotograficzna: “Nasze otoczenie kilka, kilkanaÊcie, kilkadziesiàt lat temu, a dziÊ”.

RROODDZZAAJJ  ZZAADDAANNIIAA:: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póên. zmianami) zaprasza organizacje pozarzàdowe, podmioty wymienione w art.3 ust.
3 oraz art. 11 ust.3 w/w ustawy, do sk∏adania ofert na realizacj´  zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwà : wy-
stawa fotograficzna : “Nasze otoczenie kilka., kilkanaÊcie, kilkadziesiàt lat temu, a dziÊ”
WWYYSSOOKKOOÂÂåå  DDOOTTAACCJJII  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJ¢¢  ZZAADDAANNIIAA:: WysokoÊç Êrodków finansowych przewidzianych w projekcie bud˝etu Gminy Stare
Babice na rok 2005 na realizacj´ zadania wynosi : 6.000 z∏otych.
WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wy∏onionemu w drodze konkursu, który :
• spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
• z∏o˝y w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania 

w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy,
• posiada niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.   
TTEERRMMIINN  II  WWAARRUUNNKKII  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAANNIIAA:: Zadanie b´dzie realizowane w okresie od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. z zachowaniem
poni˝szych warunków : 
1) zebranie pod patronatem szkó∏ zdj´ç pochodzàcych z archiwów domowych mieszkaƒców, przedstawiajàcych ciekawe i charakte-
rystyczne miejsca lub obiekty z terenu gminy,
2) wy∏onienie 100 najwartoÊciowszych zdj´ç,
3) powi´kszenie w/w zdj´ç do formatu A4,
4) sfotografowanie miejsc i obiektów widniejàcych na zdj´ciach archiwalnych,
5) wywo∏anie zdj´ç wspó∏czesnych w formacie A4,
6) opisanie eksponatów,
7) wykonanie stela˝y wystawowych i umieszczenie na nich zestawionych zdj´ç historycznych i wspó∏czesnych,  
8) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
9)  prezentacja wystawy w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej na terenie gminy.

TTEERRMMIINN  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2005 r. do godz. 16.00 w kan-
celarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu
decyduje data stempla pocztowego).

TTEERRMMIINN,,TTRRYYBB  II  KKRRYYTTEERRIIAA  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTT:: Wójt Gminy najpóêniej do dnia 27 stycznia 2005 r. powo∏a trzyosobo-
wy zespó∏ opiniujàcy oferty. Komisyjne otwarcie ofert odb´dzie si´ w dniu 28 stycznia 2005 r. o godz. 12.00. Przy otwarciu ofert i
sprawdzeniu dokumentacji pod wzgl´dem formalnym mogà byç obecni upowa˝nieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostajà bez rozpatrzenia.
Oferty spe∏niajàce wymogi formalne, oceniane b´dà przez zespó∏ opiniujàcy pod wzgl´dem merytorycznym. Przy ocenie b´dà brane
pod uwag´ kryteria okreÊlone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
• zasi´g terytorialny, korzyÊci p∏ynàce dla mieszkaƒców gminy z realizacji zadania i liczba osób obj´tych projektem,
• doÊwiadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu placówki,
• wykonania i rozliczenia zadaƒ zleconych organizacji w okresie poprzednim,
• udzia∏ Êrodków w∏asnych oraz innych êróde∏ finansowania,
• zgodnoÊç tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostanà podane do publicznej wiadomoÊci przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy og∏oszeƒ w Urz´dzie Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oÊwiadczenia dost´pne sà w pokoju nr 35 w Urz´dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jar-
kowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.

PPRROOCCEEDDUURRAA  SSKK¸̧AADDAANNIIAA  OOFFEERRTT:: Oferty nale˝y sk∏adaç w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 stycznia 2005 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç na formularzu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty nale˝y sk∏adaç w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwà i adresem podmiotu oraz nazwà zadania okreÊlonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
• prawid∏owo i kompletnie wype∏niony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli,
• aktualny na dzieƒ otwarcia ofert wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub poÊwiadczona jego kopia, a w przypadku organizacji

koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych dokumenty poÊwiadczajàce osobowoÊç prawnà,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z dzia∏alnoÊci za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 

przez krótszy okres - za okres dzia∏alnoÊci,
• oÊwiadczenie osób reprezentujàcych organizacj´ o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci w celu osiàgni´cia zysku 

(nie dotyczy organizacji posiadajàcych status organizacji po˝ytku publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek
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OG¸OSZENIA

B I U R O   R A C H U N K O W E

Górczewska

KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE

RACHUNKOWOÂCI
WSZELKICH TYPÓW

DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ

• Prowadzenie rachunkowoÊci
• Wszystkie deklaracje podatkowe
• ZUS (sprawy pracownicze)
• Kontakty z Urz´dem Skarbowym
• Wyprowadzanie zaleg∏oÊci

w ksi´gowaniu i sprawozdawczoÊci

ul. Górczewska 228C lok.1
tel. 338 97 97, 0-504 188 616

HIT
Media Markt
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DLA MAMY I DZIECKA
•stroje dla mamy oczekujàcej maleƒstwa
•ubranka dla bobaska, przedszkolaka

i szkolniaka
•drobiazgi, dzi´ki którym ∏atwiej jeÊç,

piç... po prostu ˝yç
•poÊciel, foteliki, zabawki dla ma∏ego i wi´kszego

S∏owem... wiele dla ka˝dego

TESCO Mory
Pasa˝ handlowy

01-377 Warszawa
ul. Po∏czyƒska 121/125

tel. 533 91 60

96-500 Sochaczew
ul. ˚eromskiego 29E, I p.

tel. 0-504 188 622

Stare Babice, ul. O˝arowska 9
tel. 722–90–79

czynna od pn. do pt. w godz. 12.00–18.00
w soboty w godz. 10.30–13.00

❊  ❊  ❊

MoÊciska, ul. 3 maja 49 (gmina Izabelin)
tel. 752–26–27

czynna od pn. do pt. w godz. 10.00–18.00
w soboty w godz. 10.00–13.00

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:

Serdecznie zapraszamy 
na

B a l  S y l w e s t r o w y
2004/2005

do Szko∏y Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza

w Starych Babicach, ul. Polna 40

Zapewniamy: dania goràce, zimne zakàski, bufet,  
kulinarnà niespodziank´, szampaƒskà 
zabaw´ z zespo∏em muzycznym 
od godz. 21.00 do 6.00.

Dwuosobowe zaproszenia w cenie 380 PLN do nabycia       
w sekretariacie szko∏y codziennie od 8.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 722 91 29.

Ca∏kowity dochód z Balu przeznaczony jest na potrzeby szko∏y.

Rada Szko∏y

Biuro Rachunkowe "IZ - UL" 
z siedzibà w Starych Babicach, 

ul. Wieruchowska 1 poleca:
• us∏ugi ksi´gowe - pe∏en zakres

• rozliczenia z ZUS

• za∏atwianie spraw w urz´dach skarbowych
Oferujemy konkurencyjne ceny.

tel. 722 95 76


