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Co z nowymi 
rozkładami jazdy?

W numerze

Do Urzędu Gminy dotarły wnioski
wielu mieszkańców gminy Stare Babice
dotyczące proponowanych zmian w
rozkładach jazdy autobusów i przebie-
gu ich tras. Wszystkie sygnały są odno-
towywane i analizowane. Opracowuje
się różne warianty rozwiązań komunika-

cyjnych. Urząd Gminy konsultuje się w
tej sprawie z ekspertem ds. komunikacji
Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczny
wariant rozwiązań komunikacyjnych
będzie uzgodniony jeszcze w tym roku z
ZTM-em i gminami Leszno i Ożarów
Mazowiecki.

Minęło już 10 lat od chwili nadania
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w
Borzęcinie Dużym imienia Armii Krajowej
,,Grupy Kampinos". Z tej okazji 26 paź-
dziernika w hali sportowej szkoły zorga-
nizowano uroczystą akademię, podczas
której dzieci spotkały się z kombatanta-

mi, czyli ze swoim patronem. W tym
dniu nastąpiło również otwarcie szkolnej
Pracowni Interaktywnej. Agnieszka
Matuszewska zaprezentowała przybyłym
gościom możliwości wykorzystania naj-
nowszych urządzeń informatycznych w
pracy z uczniami. (czyt. s. 12-13)

Dziś 24

strony!

Święto Szkoły w Borzęcinie

Rada Szkoły 

w Starych Babicach

ma zaszczyt zaprosić 

Szanownych Państwa

na Bal Sylwestrowy 

od 20.00 do 6.00!

organizowany w naszej szkole

Koszt zaproszenia 

390 zł od pary

Informacje w sekretariacie

szkoły 022 722 91 29

Gwarantujemy wyśmienitą

zabawę, dobrą oprawę 

muzyczną, doskonałe jedzenie

kuchni polskiej!

Dochód z Balu przeznaczony jest na
potrzeby uczniów i szkoły.

W połowie listopada szkoły naszej
gminy odwiedziła znana aktorka,
Krystyna Sienkiewicz. W humorystycz-
nej formie przedstawiła uczniom swoje
refleksje dotyczące prawideł życia, miło-
ści, a nawet polityki. Zabawny program
kabaretowy został zorganizowany przez
Towarzystwo im. Kazimierza Wiłkomir-
skiego w ramach ,,Szkolnych Spotkań
ze Sztuką" . Krystyna Sienkiewicz wystę-
puje w Teatrze Rampa i jest Prezesem
Fundacji 120-lecia Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, która prowadzi schro-
nisko dla bezdomnych zwierząt w Mila-
nówku. Aktorka prosi wszystkich Pań-
stwa, którzy chcieliby wspomóc funda-
cję, o wpłacenie 1% z podatku na
konto: 
82 1020 1068 0000 1802 0000 1891

Krystyna Sienkiewicz dla uczniów
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- Jak długo trwały prace nad orga-
nizacją tegorocznych wyborów?

- Przygotowania do wyborów rozpo-
częły się ponad miesiąc przed ich przepro-
wadzeniem. 2 października zostałam Prze-
wodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej i
razem z Zastępcą, Anielą Zdziech ukończy-
łam szkolenie w Krajowym Biurze Wybor-
czym Delegaturze w Warszawie. Zapozna-
łam się wówczas z przepisami prawnymi i
zasadami organizacji wyborów. Uczestni-
czyłam także w szkoleniu prowadzonym
przez Panie Wiesławę Wojtachnio i Miro-
sławę Majchrzak w Urzędzie Gminy.
Oprócz mnie w komisji pracowało sześć
osób. Nasza praca polegała na wykonywa-
niu działań związanych z przeprowadze-
niem wyborów. Jednym z wykonanych
przez nas zadań było zatwierdzenie składu
obwodowych komisji wyborczych, które
czuwały nad przebiegiem głosowania w
poszczególnych obwodach wyborczych w
gminie. W tym roku takich komisji było sie-
dem. Pracowali w nich głównie ludzie
młodzi, najczęściej studenci. W pracach
komisji uczestniczyli także ,,mężowie
zaufania”, którzy obserwowali i kontrolo-
wali je w dniu wyborów. Nie mieli jednak
żadnych zastrzeżeń do ich działania.

- Jakie władze wybieraliśmy w tym
roku?

- Głosowaliśmy na kandydatów na
wójta, na radnych do Rady Gminy Stare
Babice  i Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego  oraz do sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego. W naszej gminie
utworzono 12 okręgów wyborczych, w
tym dziewięć jednomandatowych i trzy
dwumandatowe. O mandat radnego Rady
Gminy ubiegało się 47 osób, o urząd wójta
starały się trzy osoby. 

- Kto może brać udział w wybo-
rach samorządowych?

- Zgodnie z przepisami głosować może
każdy obywatel polski, który ukończył 18

lat, na stałe zamieszkuje na terenie gminy
i jest wpisany do tzw. ,,stałego rejestru
wyborców”. Od momentu wejścia Polski
do UE w wyborach do Rady Gminy i na
wójta mają prawo uczestniczyć także oby-
watele krajów unijnych, pod warunkiem,
że zamieszkują w gminie i złożą wniosek o
wpisanie do gminnego rejestru wyborców.
W tym roku w naszej gminie uprawnio-
nych do głosowania było ponad 11 tysięcy
osób.

- Jak przebiegały wybory?
- 12 listopada wszystkie komisje

(gminna i obwodowe) rozpoczęły pracę o
5 rano, jeszcze przed otwarciem lokali
wyborczych. Członkowie komisji obwodo-
wych sprawdzili urny, aby upewnić się, że
nie ma niczego w środku, następnie zakle-
ili je i ostemplowali. Przeliczyli także i
ostemplowali otrzymane karty do głoso-
wania. Lokale wyborcze otwarto o 6 rano.
Wybory odbyły się w niedzielę, toteż naj-
więcej osób głosowało po wyjściu z
kościołów. W Babicach, gdzie frekwencja
okazała się bardzo duża, trzeba było
dostarczyć dwie dodatkowe urny. 

Tegoroczne głosowanie było skompli-
kowane między innymi dlatego, że wybor-
cy otrzymali do wypełnienia aż cztery
rodzaje kart. Najwięcej problemów sprawił
wybór kandydatów do sejmiku wojewódz-
twa – niektórzy nie postawili krzyżyka przy
żadnym nazwisku. W dniu głosowania
zdarzały się także zabawne sytuacje. Na
przykład jedna z komisji uznała, że przy-
słano jej ,,nieprawidłowe”, bo niezadruko-
wane karty do głosowania i wiadomość o
tym umieściła w protokole - na miejscu
okazało się jednak, że za karty do głoso-
wania wzięto zwykłe białe kartki, oddziela-
jące poszczególne rodzaje kart wybor-
czych. 

Głosowanie zakończyło się o godzinie
20. Komisje musiały następnie posegrego-
wać i policzyć wszystkie głosy, sporządzić
protokół  i wprowadzić dane do systemu

komputerowego. Po wykonaniu odpowied-
niej dokumentacji komisje dostarczyły ją do
Urzędu Gminy razem ze wszystkimi kartami
do głosowania. Zostały one oddzielnie
zapakowane, opisane i pozostawione do
kontroli, na wypadek stwierdzenia niepra-
widłowości w pracy komisji. Do tej pory jed-
nak żadna skarga nie wpłynęła.

- Podobno w trakcie kampanii
wyborczej pojawiły się przypadki
wojny plakatowej, a w dniu głosowa-
nia naruszono ciszę wyborczą...
- Nic takiego do mnie nie dotarło. Moim
zdaniem zarówno kampania, jak i głoso-
wanie przebiegały w tym roku bardzo spo-
kojnie. 

12 listopada uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych.
Wystarczyła zaledwie jedna tura, aby określić, które osoby będą
nas reprezentowały przez najbliższe cztery lata. Frekwencja była
bardzo wysoka – wyniosła prawie 50% , co potwierdza, że miesz-
kańcy naszej gminy chcą mieć wpływ na rzeczywistość, w której
żyją. O kulisach tegorocznych wyborów rozmawialiśmy z Teresą
Salamuchą, mieszkanką Latchorzewa, która pełniła funkcję Prze-
wodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach.

Każdy głos na wagę złota
– wybory samorządowe 
w naszej gminie
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- Kto zwyciężył w tegorocznych
wyborach?

- W wyniku głosowania zostało
wybranych 15 radnych Rady Gminy. Z
przykrością muszę stwierdzić, że znalazły
się wśród nich tylko dwie kobiety – Lucyna
Molak i Justyna Szczepanik. Obie Panie
pełniły tę funkcję także w poprzedniej
kadencji. Do Rady Powiatu (na 5 manda-
tów w okręgu utworzonym dla gmin:
Stare Babice i  Izabelin) dostało się tylko 2
radnych z naszej gminy. Z kolei w bezpo-
średnich wyborach na wójta zwyciężył
Krzysztof Turek, na którego zagłosowało
aż 2921 mieszkańców. Jego przewaga
nad pozostałymi kandydatami okazała się
bardzo duża – otrzymał prawie 53%
wszystkich głosów. W związku z tym nie
było potrzeby przeprowadzenia drugiej
tury wyborów.

- Dlaczego mieszkańcy po raz
kolejny wybrali Krzysztofa Turka?

- Mieszkańcy wybrali ,,dobrego
gospodarza”, człowieka z doświadcze-
niem, który swoją kompetencję udowod-
nił już w poprzedniej kadencji. Jego osią-
gnięcia widać wyraźnie w rozwoju infra-
struktury naszej gminy – w ciągu czterech

lat powstały nowe drogi, rozbudowano
oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągo-
wo-kanalizacyjną. Przeprowadzono także
inwestycje o charakterze edukacyjnym i
pozyskano wiele środków unijnych. Babic-
ka gmina dobrze prezentuje się w powie-
cie i w województwie. O jej wyjątkowości
świadczy również duża frekwencja, którą
odnotowaliśmy podczas tegorocznych
wyborów.

- Z czego wynika tak liczny udział
mieszkańców w głosowaniu?

- Babiczanie są świadomi tego, że
udział w wyborach nie jest przykrym obo-
wiązkiem, ale demokratycznym przywile-
jem. Jeśli chcemy mieć wpływ na rzeczy-
wistość, musimy podejmować przemyśla-
ne decyzje. Brak głosu także jest wybo-
rem: zgodą na to, by inni decydowali o
naszym losie. W Polsce powszechna jest
postawa nieuczestniczenia w głosowaniu.
Często słyszy się wypowiedzi: „to nie ma
sensu”, „nie będę głosował, bo nie mam
na kogo”, „kandydaci i tak nie wywiązują
się ze swoich obietnic”. Na szczęście nasi
mieszkańcy chcą wpływać na to, co dzieje
się w gminie. Dlatego głosują na ludzi
sprawdzonych, do których mają zaufanie.

- Tegoroczne wybory przebiegały
spokojnie i sprawnie, wzięła w nich
udział większość mieszkańców. Komu
przypisać ten sukces?

- Myślę, że wszyscy możemy sobie
pogratulować dobrej organizacji i świa-
domej postawy. Jako Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej pragnę ser-
decznie podziękować moim współpra-
cownikom, a także wszystkim członkom
komisji obwodowych za ich poświęcenie
i wytrwałą pracę podczas wyborów.
Dziękuję także Dyrektorom placówek
oświatowych, którzy udostępnili lokale
wyborcze i pomogli w organizacji głoso-
wania oraz członkom komitetów wybor-
czych za miłą współpracę z gminną
komisją. Bez wątpienia wyrazy wdzięcz-
ności należą się także Wójtowi Gminy za
skierowanie kompetentnych osób do
obsługi informatycznej i administracyj-
nej oraz koordynacji działań Gminnej
Komisji Wyborczej i komisji obwodo-
wych. W nowej kadencji życzę udanej i
owocnej pracy wszystkim kandydatom,
którzy zostali wybrani przez mieszkań-
ców naszej gminy.

Rozmawiała Karolina Gwarek

Większości z nas wybory kojarzą
się jedynie z postawieniem krzyży-
ka przy nazwisku odpowiedniego
kandydata. Mało kto zdaje sobie
jednak sprawę, że w ich przygoto-
wanie zaangażowany jest cały
sztab ludzi. Dbają oni o to, abyśmy
w praktyce mogli korzystać z osią-
gnięć demokracji. Ich praca rozpo-
czyna się na długo przed kulmina-
cyjnym dniem głosowania. 

Terminy przygotowania i przepro-
wadzenia wyborów określa kalendarz
wyborczy. Możemy w nim znaleźć mię-
dzy innymi informacje dotyczące powo-
łania Gminnej Komisji Wyborczej i
obwodowych komisji wyborczych, ter-
minów przyjmowania zgłoszeń kandy-
datów na radnych, wójtów (burmi-
strzów i prezydentów miast), przygoto-
wania spisów wyborców. Zadaniem
Gminnej Komisji Wyborczej było przede
wszystkim przyjmowanie zgłoszeń kan-
dydatów do Rady Gminy i na wójta oraz
sprawdzanie, czy spełniają one warunki
określone w ordynacji wyborczej, a
także zatwierdzanie składu komisji
obwodowych. To one zajmowały się
przeprowadzaniem głosowania w
poszczególnych obwodach. W tym roku
w naszej gminie takich komisji było aż
siedem, dodatkowy obwód stworzono
bowiem dla mieszkańców Koczarg, któ-
rzy dotychczas głosowali w Zielonkach.

Nowy punkt wyborczy mieścił się w
Gimnazjum w Koczargach Starych.

W każdej komisji zasiadało od 7-9
osób. Kandydaci do komisji obwodo-
wych byli typowani przez komitety
wyborcze - zgłoszenia przyjmował Wójt
Gminy, który miał także prawo zapropo-
nowania po jednym kandydacie do
poszczególnych komisji. Ich skład
zatwierdzała uchwałą Gminna Komisja
Wyborcza. Wszystkie prace przygoto-
wawcze do wyborów koordynowała
Sekretarz Gminy -Wiesława Wojtachnio
(jako urzędnik wyborczy) i Kierownik
Biura Rady - Mirosława  Majchrzak (z-ca
urzędnika wyborczego), natomiast nad
obsługą informatyczną czuwał pełno-
mocnik komisarza wyborczego, infor-

matyk UG Jerzy Pawlikowski. 
– Urzędnik wyborczy jest jednocze-

śnie pełnomocnikiem wojewódzkiego
komisarza wyborczego w gminie, który
odpowiada za przygotowanie wybo-
rów na jej terenie – mówi Wiesława
Wojtachnio – a w związku z tym, zada-
niem urzędnika jest wykonywanie
zgodnie z kalendarzem wyborczym
określonych czynności, między innymi
przygotowanie  niezbędnych materia-
łów wyborczych (obwieszczeń, kart do
głosowania), zapewnienie  pomocy
administracyjnej i obsługi komisji przy
rejestracji kandydatów, czy losowaniu
list komitetów wyborczych. Ponadto
przeprowadzenie szkolenia dla osób
powołanych do obwodowych komisji,

Demokracja wymaga pracy...
Wiesława Wojtachnio – Sekretarz Gminy i Urzędnik Wyborczy
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przygotowanie  i  przekazanie komi-
sjom niezbędnych materiałów, zorgani-
zowanie i przygotowanie lokali  wybor-
czych oraz  sprawdzenie ich stanu.
Urzędnik wyborczy współpracuje na
bieżąco z Gminną Komisją  i Państwo-
wą Komisją Wyborczą  Delegatury w
Warszawie, a w  dniu wyborów, wraz
Gminną Komisją pełni dyżury i przyjmu-
je od komisji obwodowych protokoły z
wyborów.

Przez okres  dwóch  tygodni przed
terminem zgłaszania kandydatów na
radnych do Rady Gminy i na wójta,
członkowie Gminnej Komisji Wyborczej
musieli pełnić dyżury w Urzędzie Gminy.
Jak twierdzi Wiesława Wojtachnio: -
Wielu z nich było zaskoczonych, że przy-
gotowanie wyborów pochłania tak dużo
czasu - trzy osoby zrezygnowały z pracy
już na pierwszym spotkaniu. Po ich rezy-
gnacji, aby zapewnić minimalną ilość
członków tej  komisji, Wojewódzki Komi-
sarz Wyborczy powołał kolejne 3 osoby. 

Ostatecznie w skład komisji weszły:
Teresa Salamucha (Przewodnicząca),
Aniela Zdziech (Z-ca Przewodniczącej),
Jadwiga Parzydło, Jadwiga Sotomska,
Barbara Ślusarska, Zofia Leśniewska i
Małgorzata Suchecka. Od 3  październi-
ka członkowie komisji pełnili dyżury (w

godzinach pracy Urzę-
du): do 13 październi-
ka (do godz. 24.00)
przyjmowali zgłosze-
nia kandydatów na
radnych do Rady
Gminy, zaś do 18
października - kandy-
datów na wójta.

- Niektóre komite-
ty zgłaszały kandyda-
tów na radnych
dopiero późnym wie-
czorem 13 paździer-
nika, podczas gdy ter-
min upływał o półno-
cy. Być może był to
element strategii poli-
tycznej, albo po pro-
stu przejaw zwykłej
n i e f r a s o b l i w o ś c i .

Komitety, które zgłosiły kandydatów na
radnych do co najmniej połowy okrę-
gów, mogły do 18 października zgłaszać
kandydatów na wójta. W naszej gminie
były 3 takie komitety: KW Prawo i Spra-
wiedliwość, KW Stowarzyszenie „Wspól-
na Sprawa” i KWW „Nasza Gmina”,
każdy  zgłosił swojego kandydata. 

Wybory samorządowe odbyły się
12 listopada. Głosowanie trwało od
godziny 6 rano do 20. 

- W tym roku frekwencja była bardzo
duża – najwięcej osób głosowało w Zie-
lonkach i w Babicach. Nie pamiętam,
kiedy ostatni raz w głosowaniu w naszej
gminie uczestniczyło tak wiele osób.
Komisje bardzo długo liczyły głosy:
pierwsza z nich pojawiła się w Urzędzie
Gminy po godz. 2 w nocy, ostatnia przy-
jechała dopiero o 7 rano. Być może wią-
zało się to z faktem, że zgodnie z nowy-
mi zarządzeniami komisje po przelicze-
niu głosów i sporządzeniu odręcznego
protokołu musiały wprowadzić dane do
komputerów. Z tego powodu w pracach
każdej z nich uczestniczył ,,operator
informatyczny” – osoba wprowadzająca
dane do programu wyborczego i przesy-
łająca je przez internet do Krajowego
Biura Wyborczego. Po wykonaniu tego

zadania, sporządzano wydruk, który
członkowie komisji sprawdzali, podpisy-
wali i dopiero wtedy udawali się z nim
do Urzędu Gminy.

Gminna Komisja Wyborcza (podob-
nie jak komisje obwodowe) pracowała
w dniu wyborów od 5 rano i pełniła
dyżury wraz z pracownikami Ewidencji
Ludności w Urzędzie, a od godz. 20 w
pełnym składzie nieustannie czekała na
protokoły z wynikami głosowania.    Po
otrzymaniu  protokołów ze wszystkich
komisji obwodowych,  wykonano zbior-
cze zestawienie, które zostało przez
Przewodniczącą Gminnej  Komisji i
urzędników wyborczych  dostarczone
do Krajowego Biura Wyborczego Dele-
gatury w Warszawie. Wyniki wyborów
dowieziono na Plac Bankowy około
godziny 16. Komisja zakończyła pracę w
poniedziałek o 17.30. 

Pragnę serdecznie  podziękować
współpracownikom z Urzędu  Gminy:
Referatu Organizacji i Kadr, Urzędu
Stanu Cywilnego i Biura Rady a przede
wszystkim  mojej zastępczyni  Mireczce
Majchrzak za osobiste zaangażowanie i
bardzo sprawną pomoc w przygotowa-
niu wyborów – mówi Wiesława Woj-
tachnio – Podziękowania chciałabym
również skierować do osób uczestniczą-
cych w pracach gminnej i obwodowych
komisji wyborczych, za wykonanie
wszystkich czynności proceduralnych w
sposób prawidłowy – dzięki nim wybory
zostały przeprowadzone spokojnie i bez
zakłóceń. kg.
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O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starych Babicach 
zatrudni

Psychologa po szkoleniu
(lub w trakcie szkolenia) 

z terapii systemowej.
Praca - w formie dyżurów 

(1 raz w tygodniu) to poradnictwo 
dla całej rodziny (najczęściej klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Starych Babicach) i oczywiście

współpraca z Ośrodkiem.
Mile widziane posiadane doświadcze-

nie zawodowe 
(przynajmniej 3-letnie).

Prosimy o kontakt osobisty: 
Stare Babice ul. Rynek 32

w godz. 8.00 - 16.00
budynek Urzędu Gminy w Starych

Babicach, I piętro, pok. 21
(dojazd z pętli autobusowej 

ul. Górczewska w Warszawie: 
712, 714, 719)

lub telefoniczny: (022) 722 90 11
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Tereny naszej gminy w latach II
Wojny Światowej były areną wielu
ciężkich walk. Wydarzenia związane
z obroną Radiostacji Babice czy
masakrą ludności w Borzęcinie,
znane są okolicznym mieszkańcom.
Dziś chcemy Państwu przedstawić
historię, o której wiedzą jedynie nie-
liczni. Dotyczy ona wojennej trage-
dii ludzi z Umiastowa i Topolina,
która wydarzyła się 13 września
1939 r. Niemcy wymordowali tam
blisko 20 osób. Do dziś wydarzenia
te pozostawały w ukryciu. Odkry-
wamy je po 67 latach...

Do Redakcji Gazety Babickiej
dotarł list Pani Zofii Lasockiej, w
którym opisuje dramat mieszkań-
ców Umiastowa i Topolina. 

...„Gdy Niemcy atakowali Warszawę,
krwawą ofiarę ponieśli również miesz-
kańcy tych miejscowości. Hitlerowcy
zajechali od strony Kręczek, wszystkich
wypędzili z domów na drogę przygoto-
wując do rozstrzelania. Całe rodziny
modliły się z różańcami w dłoniach pro-
sząc o darowanie życia. Mieszkańcy
podwarszawskich wsi nie mieli pojęcia o
okrucieństwie Niemców, chociaż bom-
bardowania Warszawy i łuny pożarów
uzmysławiały im straszliwość wojny.

Do rozstrzelania przeznaczono
wszystkich, nawet kobiety i małe dzieci,
ale nagle okazało się, że częściowo ich
modlitwy zostały wysłuchane. Na koniu
nadjechał niemiecki oficer i rozkazał
oddzielić od grupy kobiety i dzieci.
Wszystkich mężczyzn rozstrzelano, a
większość domów i zabudowań gospo-
darskich spalono. Kto ukrył się w budyn-
kach, został spalony żywcem, kilka osób
zginęło także w ziemiance, do której
hitlerowcy wrzucili granaty.

Kobiety i dzieci pozostały pod gołym
niebem, bez mężów, ojców i synów. Dziś
trudno sobie wyobrazić ogrom ich trage-
dii, a przecież był to dopiero początek
koszmaru wojny. Pod osłoną nocy ciała
pomordowanych przewieziono na roz-
droże dróg pomiędzy Umiastowem i
Topolinem, grzebiąc wszystkich we
wspólnej mogile. Trzeba było jej pilno-
wać, bo wygłodniałe psy próbowały
wygrzebywać ciała. W ciągu dnia wsie
ostrzeliwano z samolotów. Dopiero po
kapitulacji Warszawy, gdy działania
wojenne ucichły, rodziny przeniosły ciała
pomordowanych na cmentarz w Borzęci-
nie. Tam ich prochy spoczywają do dziś.

Tak dużo mamy wspomnień od tych,
którzy przeżyli piekło wojny, wtedy byli
dziećmi, ale zadany ból noszą w sercu

przez całe życie. Choć przez chwilę
wspomnijmy ludzi, którzy zginęli, stając
na drodze okupantom kroczącym do
stolicy. Wspomnijmy również tych, któ-
rzy musieli żyć z pamięcią piekła wojny.
Przeżyli, aby dać nam
świadectwo tamtych
okrutnych dni”...

List Pani Zofii
Lasockiej pisany dziś,
po wielu latach od
tragicznych wyda-
rzeń, wywarł na nas
ogromne wrażenie.
P o s t a n o w i l i ś m y
dowiedzieć się jak
najwięcej o historii
sprzed lat.

Dlaczego
zginęli?

To pytanie jest
ciągle aktualne,
nawet po blisko 70
latach. Niemcy udo-
wodnili podczas całej
wojny, że nie potrze-
bowali pretekstu: mordowali nie tylko w
odwecie, za akcje partyzanckie, ale także
zupełnie bez powodu, wypełniając
dokładnie rozkazy dowódców i swojego
wodza- Hitlera, który nakazał likwidację
polskiego narodu. Dlaczego jednak
zniszczono prawie cały Umiastów i
jedno gospodarstwo w Topolinie? Oko-
liczne wsie wówczas nie ucierpiały. Co
się tam stało? Zapytaliśmy osoby, które
mogą pamiętać.

-Miałam wtedy 19 lat – wspomina
Józefa Jarosz, która w wyniku tragedii
straciła szwagra. Gdy rozpoczęła się
wojna, uciekłam z rodziną do Mariewa.

O tym, co tu się wydarzyło, powiedziała
mi sąsiadka, której żołnierze zamordo-
wali męża i syna. 

-Ludzie z Umiastowa nie zdawali
sobie sprawy z zagrożenia. We wsi

mieszkał Niemiec, z którym wszyscy bar-
dzo dobrze żyli. Nazywał się Wolter.
Miał żonę, córkę, własne gospodarstwo,
a w niedzielę po Mszy zapraszał do
domu mężczyzn na karty i szachy. Kiedy
wybuchła wojna, wszyscy mówili, że nie
ma się czego obawiać, bo Wolter nas
obroni. 

-Na początku żołnierze przechodzili
przez wieś, nie robiąc nikomu krzywdy.
Jednak kiedy zaszli do domu Niemca,
nieoczekiwanie zawrócili. Wszystkim
mężczyznom kazali wyjść na drogę,
potem zebrali ich w grupę i rozstrzelali.
Może Wolter powiedział dowódcom coś

Nieznana zbrodnia

Jan Kosiński zna swego ojca jedynie z fotografii. 
Zamordowano go na tym właśnie polu
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złego na ludzi ze wsi? Ale jaką mógł
mieć korzyść z tej zbrodni? Przez całą
wojnę mieszkał z nami we wsi, dopiero
w czasie odwrotu niemieckich wojsk
gdzieś przepadł- mówi Józefa Jarosz.

- Z tego, co wiem, Niemcy mordowa-
li już od pierwszych zabudowań, zaraz
po wejściu do wsi - wtrąca Zofia Lasocka,
której 13 września zabito dziadka i wujka
- Najpierw od strony Kręczek pojawił się

czołg. Potem
wkroczyli żołnie-
rze i wyciągnęli
wszystkich z
pomieszczeń –
mężczyzn, kobie-
ty, dzieci – na
środek drogi. W
tym czasie nadje-
chał kawalerzy-
sta na koniu,
krzyknął coś po
niemiecku. Żoł-
nierze odsunęli
kobiety z dzieć-
mi, a mężczyzn
r o z s t r z e l a l i .
Większość z nich
to byli mieszkań-
cy Umiastowa,
ale w Topolinie

też zginęło kilka osób.
-Moim dziadkom w gospodarstwie

pomagała młoda, ładna dziewczyna.
Nazywała się Rozalia – dodaje Pani Zofia
- Kiedy wkroczyli Niemcy, schowała się w
ziemiance. Żołnierze nie wyciągnęli jej
stamtąd, tylko wrzucili do środka grana-
ty... 

W domu Państwa Gołębiewskich w
Umiastowie ukrywało się w tym czasie
wielu uciekinierów z Ożarowa. Pani
Helena Gołębiewska, najstarszy świadek
tragedii, wspomina:

- Kiedy Niemcy zeszli do piwnicy,
zobaczyli mnóstwo ukrywających się
tam ludzi. Kazali im wyjść, rozpędzili po
polu i zaczęli strzelać. Kilka osób zabili,
reszta na szczęście uciekła. Później spali-
li większość zabudowań we wsi, nasz
dom jakoś cudownie ocalał, może
ochroniła go Św. Agata, której figurkę
mieliśmy wmurowaną nad wejściem,
spłonęły natomiast wszystkie budynki
gospodarskie.

Czy można wybaczyć?
Dotarliśmy do osób, które podczas

tamtej tragedii straciły swoich ojców i
dziadków. Wówczas nasi rozmówcy byli
małymi dziećmi. Tylko dzięki temu prze-
żyli. Czy można zbrodnię wybaczyć po
tylu latach? – zapytaliśmy.

Jan Kosiński zna swego ojca Wacła-
wa jedynie z fotografii. 

-Zamordowano go wraz z innymi,
właśnie na tym polu. Miał 32 lata. Nie
sądzę, aby można wybaczyć zbrodnię
dokonaną na niewinnych ludziach –
mówi ze smutkiem Pan Jan... -Dziś trud-
no to pojąć. Ojców mordowano na
oczach dzieci - dodaje po chwili.

Zenon Jarosz, gdy pokazywał nam

zdjęcie swoich rodziców, miał łzy w
oczach. To jest mój ojciec Władysław –
powiedział - zginął jako jeden z pierw-
szych, z różańcem w ręku. Miał 33 lata.
Mam po nim tylko tę pamiątkę. Wycho-
wałem się bez ojca, trudno wybaczyć
taką zbrodnię. Nie sposób wymazać jej z
pamięci...

W poszukiwaniu dowodów...

Tragiczne wspomnienia są ulotnymi
opowieściami, czasem może je znie-
kształcić czas. Próbując dotrzeć do
prawdy, udało nam się odszukać dowo-
dy zbrodni. Zapisane są czarno na bia-
łym w wielkiej księdze zmarłych, która
znajduje się w borzęcińskiej parafii.
Dzięki uprzejmości ks. prałata Bogdana
Wosławskiego i pomocy ks. kanonika
Józefa Olczaka znaleźliśmy zapisy doko-
nane przez ks. Osieckiego, potwierdza-
jące śmierć mieszkańców Topolina i
Umiastowa. 

Jeden z nich głosi: „Działo się to w
Borzęcinie dnia 29 grudnia 1939 r.
o godzinie 11 rano, stawili się Karol
Możdzyński i Franciszek Gołębiewski
obaj pełnoletni gospodarze z Umiasto-

a Wehrmachtu!?

Zenon Jarosz z portretem rodziców. Ojciec zginął
13 września 1939 r.

Ks. kanonik Józef Olczak.
– Dowody zbrodni widnieją w księdze
zmarłych

Grób Stanisława Wójcika, który 
zginął razem z Feliksem i Stanisła-
wem Kosińskimi w Topolinie
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wa i oświadczyli, że 13 września roku
bieżącego, o godzinie piątej po połu-
dniu, umarł w Umiastowie Stanisław
Sobiecki gospodarz lat 36 mający…
pozostawił owdowiałą żonę Bronisławę”. 

Podobne, a właściwie identyczne
zapisy widnieją w księdze potwierdzając
zgon i pochówek pozostałych ofiar
zbrodni. Wszyscy umarli tego samego
dnia o godz. 17:00!  Jedynie Władysław
Jarosz zmarł godzinę wcześniej. Był
pierwszą ofiarą oprawców. Ks. Osiecki
nie mógł z oczywistych przyczyn napisać
o rozstrzelaniu...

W księdze zmarłych znajdują się
nazwiska wszystkich wymienionych

przez nas osób, brakuje natomiast
nazwisk uciekinierów z Ożarowa, nie
udało nam się także odnaleźć młodej
Rozalii. Może ich ciała nie zostały ekshu-
mowane i nadal spoczywają w zbiorowej
mogile? Ekshumacji (na przestrzeni
dwóch miesięcy od tragedii) dokonywały
bowiem rodziny ofiar. A jeśli ich nie było?

Patrioci i bohaterowie
Pytanie o przyczyny zbrodni powraca

w rozmowach osób, które znają tę
historię. Niektórzy twierdzą, że tej trage-
dii winny jest Niemiec- Wolter, który
mieszkał we wsi. Możemy przypuszczać,
że nie było to jego prawdziwe nazwisko,
a jedynie tak nazywali go miejscowi,
zwłaszcza, że jedna z osób podała nam
nazwisko Freilich.

Krąży również opowieść o tym, że
Niemcy, zanim weszli do wsi, wysłali
przodem dwóch szpiegów, by zbadali
nastroje ludzi. Gdy gospodarze dowie-
dzieli się, że Niemcy nadchodzą, powie-
dzieli podobno- niech tu tylko przyjdą,
przywitamy ich widłami, będziemy bro-
nić naszej ziemi. Czy odważyli się stawić
hitlerowcom opór i to właśnie tak roz-
wścieczyło najeźdźców?

Armia w kotle?
Nasze przypuszczenia oparte na opo-

wieściach możemy osadzić w historycz-
nych realiach. Nikt z osób, które rozma-
wiały z nami nie wiedział, że wówczas w
okolicach rozgrywała się ogromna bitwa.
W dn. 9-13 września Armia Łódź dowo-
dzona przez gen. Wiktora Thomme wal-
czyła z wojskami niemieckimi, usiłując
powstrzymać ich marsz na Warszawę. W
walce pod Ołtarzewem i Ożarowem pole-
gło wówczas blisko tysiąc żołnierzy i ofi-
cerów. Początkowo nasze wojska odnosi-
ły sukcesy w walkach o Mszczonów, Brwi-
nów i Błonie, ale generalnie brakowało
im sił, aby przebijać się wprost do stolicy.
Gen. Thomme nie mogąc nawiązać kon-
taktu ze zgrupowaniem gen. Kutrzeby,

przy braku amunicji
postanowił zmienić
kierunek marszu na
północ - do Modli-
na.

Dotarliśmy do
wspomnień puł-
kownika Antoniego
Stejha, który twier-
dzi, że: 13 września
natarcie wojsk pol-
skich utknęło przed
zorganizowanym
oporem nieprzyja-
ciela na linii Umia-
stów - Ołtarzew.
Ostry ogień artylerii
skierowany był
zwłaszcza na 3 Pułk
Piechoty Legionów.

Zupełny brak amunicji zmusił żołnierzy
do odejścia w kierunku Modlina. Jednak
piechota wycofała się dopiero po zmro-
ku. Po przekroczeniu drogi Borzęcin-
Babice na cofające się oddziały uderzyły
od wschodu niemieckie czołgi i samolo-
ty. Na szczęście hitlerowcy nie znali wiel-
kości i kondycji polskich sił, nie odważy-
li się ruszyć do przeciwnatarcia, co
umożliwiło całej grupie gen. Thomme,
po nocnym marszu przez Puszczę Kam-
pinoską, przedostanie się do Modlina. 

Czy mieszkańcy Umiastowa postano-
wili pomóc naszym żołnierzom? A może
Niemcy obawiali się okrążenia i ataku na
swoje tyły i dlatego popełnili tę zbrodnię?
Pamiętajmy, że w tamtym czasie toczyła
się bitwa nad Bzurą (9-22-IX) i w jej

pierwszej fazie polskie wojska odnosiły
ogromne sukcesy. Hitlerowcy nie byli
wówczas pewni zwycięstwa. W ich
zbrodnicze działania mogła być zaanga-
żowana V kolumna lub Waffen SS.

Ku pamięci
Tam, gdzie kiedyś leżały ciała pomor-

dowanych, ziemia rodzi dziś nowe życie.
Tylko ludzka pamięć i ból zaświadczają o
minionej tragedii. Tę pamięć trzeba
przekazać przyszłym pokoleniom. Nie po
to, by wzbudzać nienawiść, ale w trosce
o zachowanie prawdy historycznej we
wspólnej Europie. 

Dziś niestety na arenie międzynaro-
dowej fakty historyczne dotyczące cier-
pienia naszego narodu są przemilczane
jako niewygodne politycznie. Tragedia
ludności cywilnej podczas wojny
dotknęła zarówno narodu polskiego, jak
i niemieckiego. Obecnie wielu Polaków
jest zaniepokojonych działaniami podej-
mowanymi przez Erikę Steinbach i Cen-
trum Przeciwko Wypędzeniom. Musimy
pamiętać, że to Niemcy byli agresorami i
wszystkie późniejsze dramaty wojenne
stanowiły konsekwencję ich działań.
Idea pojednania to idea wybaczenia,
zrozumienia, a nie zapomnienia.

Pojednanie między narodami jest
możliwe tylko dzięki prawdzie. Ocalmy
zatem prawdę o cierpieniu, które
dotknęło mieszkańców Umiastowa i
Topolina. Jesteśmy im to winni.

W miejscu, gdzie wiele lat temu pod
osłoną nocy kobiety grzebały ciała swo-
ich bliskich, planujemy postawić krzyż z
pamiątkowym kamieniem. W Borzęcinie
powstanie natomiast tablica upamięt-
niająca wszystkie znane osoby, które zgi-
nęły 13 września 1939 r. Jest to nasz
patriotyczny obowiązek. O utrwalenie
tamtych wydarzeń zabiegają rodziny
ofiar, Nina Świątek i radny Tadeusz
Wiśniewski. Będziemy informować Czy-
telników o dalszych działaniach w tej
sprawie.

Marcin Łada, Karolina Gwarek

Lista osób zamordowanych 13 wrze-
śnia 1939 r. w Umiastowie i Topolinie:
Władysław Jarosz, Aleksander Toma-
szewski wraz z synem, Stanisław
Modrzejewski, Stanisław Sądej, Stani-
sław Sobiecki, Wacław Kosiński, małżeń-
stwo Adamczyków, Feliks Kosiński, Sta-
nisław Kosiński, Stanisław Wójcik, Karol
Kołodziejczyk, Rozalia, NN- uciekinierzy
z Ożarowa (co najmniej 5 osób). 
Cześć ich Pamięci!

Autorka listu – Zofia Lasocka i radny Tadeusz
Wiśniewski. – W tym miejscu znajdowała się zbioro-
wa mogiła ofiar

Dziękujemy za pomoc w zbieraniu materia-
łów historycznych Panu Dariuszowi Śladow-
skiemu i Panu Dariuszowi Kucyper – wnuko-
wi płk. Józefa Płodowskiego – Dowódcy
Obrony Przeciwlotniczej Twierdzy Modlin. 
Zdjęcia historyczne: „Der zweite Weltkrieg”,
Berlin 1967 r. 
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Gminne obchody Święta Niepo-
dległości co roku organizuje inna
placówka edukacyjna naszej gminy.
Tym razem zaszczyt ten przypadł
Gimnazjum w Koczargach Starych.
O godzinie 17:00 w przeszklonej
auli zebrali się mieszkańcy reprezen-
tujący okoliczne miejscowości,
zauważyliśmy wielu pedagogów ze
szkół i przedszkoli, a także przedsta-
wicieli władz samorządowych.

W programie uroczystości znalazła
się zainscenizowana przez uczniów gim-
nazjum lekcja historii, przygotowana
pod kierunkiem Barbary Wasilewskiej i
Marka Mastalerza, a także wykład red.
Cezarego Jagiełło dotyczący roli Kościoła
Katolickiego w walce Polaków o niepod-
ległość. Redaktor Jagiełło przypomniał
wiele ciekawych faktów z historii Polski i
Kościoła, dotyczących zarówno poświę-
cenia kapłanów w walkach narodowo-
wyzwoleńczych, jak i uznania przez
dawne władze Polski wkładu ducho-
wieństwa w odzyskanie wolności. Jego
przejawem było ofiarowanie w 1929 r.
przez prezydenta Ignacego Mościckiego
Prymasowi Polski kard. Augustowi Hlon-

dowi tronu cesarza Niemiec z zamku w
Poznaniu, aby w Katedrze Gnieźnieńskiej
służył po wieczne czasy jako tron pol-
skich prymasów. Ten akt symboliczny
podkreślał dobitnie rolę Kościoła Katolic-
kiego w odrodzeniu Polski po 123 latach
zaborów. 

Duże wrażenie na uczestnikach uro-
czystości wywarł koncert muzyczny przy-
gotowany przez trzy szkolne chóry, które
r e p r e z e n t u j ą c
Babice, Koczargi i
Borzęcin wystąpiły
razem podczas
wspólnego koncer-
tu z Gminną Orkie-
strą Młodzieżową.
Słowa uznania
należą się wszyst-
kim pedagogom,
którzy pracowali
nad przygotowa-
niem młodych wy-
konawców: Mał-
gorzacie Gałązce,

Ewie Dżyga i Bernardowi Olosiowi, a
także Mariuszowi Dżyga, który kierował
całością tego największego w historii
gminy muzycznego przedsięwzięcia.
Wystąpiło jednocześnie ponad 150
wykonawców! Tego jeszcze w historii
naszej gminy nie było, a trzeba z satys-
fakcją dodać, że wspólne wysiłki zaowo-
cowały pięknym brzmieniem. Gratuluje-
my młodym muzykom!

11 listopada

Cezary Jagiełło – były redaktor
naczelny „Tygodnika Rolników
Solidarność”, „Gromady Rolnik
Polski”, współpracownik Radia
Wolna Europa, obecnie
w Wydziale Oświaty Starostwa

Prace wykonane przez gimnazjalistów pod kierunkiem
nauczycielki plastyki Krystyny Podlacha
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24 listopada o godz. 14:00 roz-
poczęła się pierwsza sesja nowej
kadencji Rady Gminy Stare Babice.
Uczestniczyli w niej wszyscy radni
(15 osób), przedstawiciele władz
samorządowych, a także wielu
mieszkańców gminy.

Sesję rozpoczął radny senior Stani-
sław Lesisz, który prowadził obrady aż
do chwili wyboru nowego Przewodni-
czącego Rady Gminy. Rozpoczęto uro-
czyście od wysłuchania Hymnu Pań-
stwowego i uczczenia chwilą ciszy tra-
gicznej śmierci górników z kopalni
Halemba. Następnie radni złożyli przy-
sięgę i powiedzieli parę słów o sobie.

Kolejnym punktem sesji był wybór
Przewodniczącego Rady Gminy, w tym
celu powołano Komisję Skrutacyjną w
skład której weszli Jerzy Piętocha,
Tomasz Szuba i Waldemar Szelenbaum.

Z sesji Rady Gminy
Poznajmy nowych radnych

Tego dnia odbyło się jeszcze jedno
spotkanie patriotyczne w naszej gminie.
W godzinach wieczornych do Domu
Parafialnego w Starych Babicach, na
zaproszenie jednego z komitetów
wyborczych, przybyło wielu mieszkań-

ców gminy.
Zapowiedziano
występ Joanny
S z c z e p k o w -
skiej (na zdjęciu
po prawej) z
poezjami patrio-
t y c z n y m i .
Nazwisko znanej
aktorki było sku-
tecznym magne-
sem dla publicz-
ności. Również i
na to spotkanie
przybyli przed-
stawiciele władz
samorządowych,

a także wiele osób wracających z Akade-
mii w Koczargach. Gości powitał ks. pra-
łat Jan Szubka, który zwrócił zebranym
uwagę na brak jedności w dzisiejszym
społeczeństwie Polski i przypomniał, że
11 listopada jest również dniem, w któ-

rym przy-
c h o d z i m y
dz i ękować
Bogu za dar
naszej wol-
ności. 

Wieczór
w Domu
Parafialnym
był spotka-
niem wspól-
nego śpie-
wania, Joan-
na Szczep-
k o w s k a
w y s t ą p i ł a
bardzo krót-
ko w pierwszej jego części, deklamując
poezje Juliana Tuwima i Juliusza Słowac-
kiego, a później publiczność w nastroju
patriotycznym bawiła się już sama, chęt-
nie korzystając z przygotowanych śpiew-
ników. Podziękowania należą się Zbi-
gniewowi Załęskiemu, który akompa-
niował przy fortepianie, a także muzyku-
jącym rodzinom Państwa Romań-
skich i Kuls. Spontanicznie wystąpiły
także przed publicznością mieszkanki
naszej gminy: Alfreda Brzozowska z
Klaudyna i Mirosława Madej ze Sta-
rych Babic (na zdjęciu obok). Dziękujemy
za te miłe spotkania. Wszystkich ludzi
kochających Ojczyznę może cieszyć to,
że odżywają u nas piękne tradycje pol-
skich, patriotycznych akademii i wieczory
wspólnego śpiewania. mł.

11 listopada dokończenie ze str. 9

Sesję prowadzi Radny Senior Stanisław Lesisz.
Obok od prawej: Teresa Salamucha, 
Mirosława Majchrzak i Anna Nowak
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Zgłoszono dwóch kandydatów- Henry-
ka Kuncewicza i Waleriana Żyndula.

Po pierwszym głosowaniu obaj z
nich otrzymali po 7 głosów. Jedna
osoba z grona radnych nie dopełniła
wymaganej procedury i oddała głos nie-
ważny. Wśród radnych rozpoczęła się
dyskusja nad dalszym trybem postępo-
wania w tej sprawie. Po konsultacji z
radcą prawnym Krzysztofem Buglą
postanowiono przeprowadzić powtór-

ne głosowanie. Zakończyło się ono
wynikiem  8 głosów do 7 i w rezultacie
Przewodniczącym Rady Gminy został
Henryk Kuncewicz.

W dalszej części obrad wybrano
Wiceprzewodniczących RG – Tadeusza
Wiśniewskiego i Adama Kotwickiego.

W ostatniej części posiedzenia głos
zabrał Wójt Gminy Krzysztof Turek, który
przedstawił informację „o stanie Gminy
Stare Babice po IV Kadencji Samorządu”.

Sesja zwołana w trybie nadzwyczaj-
nym zakończyła się około godz. 17:15.
Następna odbędzie się po opublikowa-
niu w Dzienniku Ustaw wyników zbior-
czych dotyczących wyborów wójtów i
burmistrzów na terenie całego kraju.
Podczas obrad kolejnej Sesji Rady Gminy
przewidziano m. in. zaprzysiężenie
Wójta Gminy, ustalenie nazw Komisji
Rady, wybory ich prezesów i składów
osobowych.

Oto pełny skład Rady Gminy
Stare Babice V kadencji Samo-
rządu: Tomasz Druzd, Krzysztof
Grzelak, Adam Kotwicki, Hen-
ryk Kuncewicz, Stanisław
Lesisz, Witold Maziarz, Lucyna
Molak, Jerzy Piętocha, Leszek
Poborczyk, Jan Puścian, Justyna
Szczepanik, Waldemar Szelen-
baum, Tomasz Szuba, Tadeusz
Wiśniewski, Walerian Żyndul. 

Podczas obrad Rady Gminy (od lewej):
Tomasz Szuba, Tadeusz Wiśniewski,
Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz,
Tomasz Druzd, Jerzy Piętocha

Przemawia Jan Puścian, obok Witold
Maziarz, Walerian Żyndul, po lewej Lucy-
na Molak

Podczas wyborów Przewodniczącego
Rady Gminy: głosuje Witold Maziarz,
obok Waldemar Szelenbaum i Tomasz
Szuba, po lewej Jerzy Piętocha

Przemawia Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz, obok Wiceprzewo-
dniczący RG: z lewej Tadeusz Wiśniew-
ski, z prawej Adam Kotwicki
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym zawsze uroczy-
ście obchodzi swoje Święto. Tym
razem okazja była szczególna,
bowiem minęło właśnie 10 lat od
czasu, gdy ta placówka otrzymała
imię Armii Krajowej „Grupy Kampi-
nos”. 

26 października w hali sportowej
borzęcińskiej szkoły zorganizowano
okolicznościową akademię. Przybyli na
nią jak zwykle kombatanci, przedstawi-
ciele władz samorządowych gminy, a
także duże grono rodziców. 

Atmosfera uroczystości była bardzo
podniosła. Dzieci pod kierunkiem

nauczycieli przygoto-
wały przedstawienie
patriotyczne, w któ-
rym wykorzystano
utwory z filmu
„Zakazane Piosenki”,
a całość przedsta-
wiona była wśród
scenografii ruin
powstańczej Warsza-
wy. Nie zabrakło
patriotycznej poezji i
powstańczych piose-
nek, a także now-
szych utworów, jak
chociażby pieśni
wykonywanej przez
Jana Pietrzaka „Żeby
Polska była Polską”.
Zwłaszcza ten utwór
wspaniale zabrzmiał
w wykonaniu borzę-
cińskich dzieciaków i
wywołał duże wzru-
szenie publiczności.

Z okazji jubile-
uszowej rocznicy
nadania szkole imie-
nia wspominano
wydarzenia sprzed
10 lat. Wówczas
dyrektorem placówki
był Maciej Szemieto,
a szkołę odwiedził
Prymas Polski kard.
Józef Glemp. Ks. Pry-

mas pozostawił piękny wpis w księdze
pamiątkowej, życząc aby dzieci kształciły
się tu „na miarę godności ideałów Polski
niepodległej”. Dyrektor ZSP Teresa
Mazurkiewicz powiedziała, że słowa te są
również dziś drogowskazem dla codzien-
nej pracy nauczycieli w tej placówce.

Piękne przesłanie wypowiedziała
podczas akademii jedna z uczennic klas
starszych. -Dziś w naszych murach
gościmy patrona szkoły, świętując i spo-
tykając się razem chcemy wyrazić uzna-
nie i szacunek za walkę i pielęgnowanie
patriotycznych tradycji, zapewniając, że
dokładamy wszelkich starań aby
pamięć o Armii Krajowej nigdy
nie zgasła, a pamięć o walce
i ofierze naszych bohate-
rów wciąż trwała.

Patriotyzm i tradycja
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W imieniu kombatantów za uroczy-
stość podziękował Witold Grzybowski.

- My, jako dawni żołnierze jesteśmy
wzruszeni tym, że o nas pamiętacie i tak

dużo wiecie o czasach
wojny, które stały się już dziś

bardzo odległe. Cieszę się, że w
tej szkole panuje nastrój radosnej

nauki, życzę nauczycielom wiele satys-
fakcji z pracy, a uczniom dobrych osią-
gnięć w nauce. 

Podczas uroczystości wręczono rów-
nież legitymacje najmłodszym uczestni-
kom akademii - pierwszoklasistom.
Odbyło się to tradycyjnie po akcie paso-
wania dzieci na uczniów. Na tę chwilę
pierwszaki czekały niecierpliwie od
początku uroczystości. Trudno się dziwić,
gdy otrzymały pasowanie i legitymację
stały się już pełnoprawnymi uczniami.
One już także mogą powiedzieć z dumą-

chodzimy do szkoły im. Armii Krajowej
„Grupy Kampinos”.

Na zakończenie uroczystości przy-
szedł czas na podziękowania. Wystąpił
Wójt Gminy Krzysztof Turek gratulując
uczniom i nauczycielom przygotowania
wspaniałej uroczystości. Przemówiła
także Urszula Król- córka bohaterskiego
żołnierza- majora Tadeusza Barana,
który był wieloletnim Prezesem Środowi-
ska AK „Grupy Kampinos”. Był to szcze-
gólnie miły akcent dla naszej redakcji,
bowiem Pani Urszula podziękowała za
dotychczasowe publikacje dotyczące
borzęcińskiej szkoły i Armii Krajowej,
poinformowała jednocześnie, że Gazeta
Babicka przekroczyła kontynenty i kilka
jej egzemplarzy znajduje się w środowi-
skach kombatanckich w USA. Serdecz-
nie Dziękujemy!

Po akademii uczestnicy zostali zapro-
szeni na wspólny posiłek, a następnie
wzięli udział w otwarciu nowej pracowni
szkolnej. Dziś komputery w edukacji dzie-
ci i młodzieży stają się już codziennością.
Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom, które
stawia przed nami nieustanny rozwój
technik informatycznych, w szkole stwo-
rzono Pracownię Interaktywną. Klasa
posiada specjalną elektroniczną tablicę,

na której wyświe-
tlają się wszystkie
informacje wpro-
wadzane do kom-
putera nauczyciela.
Oczywiście ucznio-
wie nadal mogą na
niej pisać – tym
razem przy pomo-
cy specjalnego
pióra, a komputer
wraz z nauczycie-
lem korygują ich
błędy. Tak to
wygląda w dużym
uproszczeniu.

Zarówno dla
dzieci, jak i
nauczycieli ważne

jest to, że nowo-
czesny sprzęt bar-
dzo podnosi atrak-
cyjność lekcji i
zachęca do nauki.
Tablica transmituje
wszystkie dane
które znajdują się
w komputerze,
również te, które
nauczyciel przy-
niósł na lekcję na
płytach kompakto-
wych lub przeno-
śnych dyskach.
Dzieciom można
zatem w sposób

bardzo atrakcyjny przekazać potrzebną
wiedzę, co rozbudza ich zainteresowa-
nia i skłania do samodzielnej pracy.

Pracownia Interaktywna sfinansowa-
na została ze środków budżetowych ZSP
i Gminy Stare Babice, a także funduszy
zdobytych przez rodziców. Podziękowa-
nia należą się tu Przewodniczącemu
Rady Szkoły
Mieczysła-
wowi Wiś-
n i e w s k i e -
mu, a szcze-
gólnie Paw-
łowi Lubel-
s k i e m u ,
który doko-
nał wielu
starań, aby
pracownia
została uru-
chomiona.

J u b i l e -
u s z o w e
Święto przy-
gotowano
w borzęcińskim ZSP z dużym rozma-
chem. Była to akademia godna zarówno
wspaniałego patrona, jak i 10 jubile-
uszu. Dziękujemy nauczycielom, którzy
napracowali się przygotowując spektakl.
Nie sposób wymienić wszystkich, ale
ogromne brawa należą się na pewno
Bernardowi Olosiowi- za stronę muzycz-
ną akademii i Ewie Urniaż-Szymańskiej
za artystyczne dekoracje.

Marcin Łada

13

Święto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym

Witold Grzybowski –
Wiceprezes Środowiska
AK „Grupy Kampinos”

Wstęgę przecina Paweł Lubelski
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Gdy dokuczy nam jesienna
słota, chętnie wspominamy letnie
przygody i rozgrzewające promie-
nie słońca. Tak właśnie było 10
listopada w babickiej podstawów-
ce. Grupa twórcza „Młodych z
Pasją” przedstawiła tam dla
publiczności spektakl poświęcony
wspomnieniu lata. Nie zabrakło w
nim ciekawych dialogów, a także
nowoczesnych elementów chore-
ograficznych a la James Bond.

Po spektaklu otwarto wystawę foto-
graficzną pt. „Lato w Obiektywie”, a jury,
w którym miałem przyjemność zasiadać,
wybrało 3 najlepsze prace. Wszystkie
fotografie były bardzo ciekawe, jednak
ich młodzi autorzy nieco przewrotnie
podeszli do tematu. Spodziewaliśmy się
ludzi na wakacjach, a tymczasem poka-
zano nam wiele zdjęć natury, makrofoto-
grafię i architekturę. Ludzie zostali
uwiecznieni zaledwie na 3 zdjęciach.

Jury pierwszą nagrodę przyznało
Patrycji Gołąb za ciekawe zdjęcie wyko-
nane nad morzem we Francji. Fotogra-
fia emanuje spokojem – po pustej plaży
spaceruje kobieta z pieskiem. Patrycja
mieszka w Klaudynie i jest uczennicą
3 klasy gimnazjum, fotografuje od 2 lat.
Na wystawie zaprezentowała również
interesujące zdjęcia Wieży Eiffla.

Drugą nagrodę otrzymał Wojciech
Leśniowski z Izabelina- student Szkoły
Głównej Handlowej. Wojtek zaprezento-
wał nam serię ślicznych zdjęć makrofo-
tograficznych, wykonanych w okolicach
Puszczy Kampinoskiej i Wołomina. Utr-
walony przez niego świat małych żyjątek
jest naprawdę fascynujący. Wiele z tych
zdjęć powstało na wspólnych wypra-
wach fotograficznych z kolegami, z któ-
rymi Wojtek urządza sobie mikrosafari.

Trzecią nagrodę otrzymała Paulina
Bogucka za ciekawe zdjęcie staromiej-
skiej architektury, które zrobiła w Chor-
wackim miasteczku na wyspie. Jest lice-
alistką, fotografuje od pół roku. Była mile
zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że
zajęła III miejsce.

Na zakończenie o wypowiedź
poprosiłem Elizę Dżyga, która prowadzi
grupę „Młodych z Pasją” i koordynowa-
ła wszystkie prace, przygotowując miły
artystyczny wieczór.

-Sztuka teatralna, którą zaprezento-
waliśmy publiczności, powstała z pomy-
słów młodych „aktorów”. Było tam
zatem wiele wakacyjnych symboli:
podróż, przygoda, plaża, roślinność, a
wszystko to połączyliśmy w cie-
kawej, dynamicznej aranżacji. W
spektaklu wzięło udział 15 osób
- są to młodzi mieszkańcy naszej
gminy, a także ich koledzy, któ-
rych poznali w warszawskich
szkołach. Podczas naszych robo-
czych spotkań staram się uczyć
ich samodzielności, co potem
przynosi dobre efekty. Młodzież
uczy się myśleć twórczo i rozwi-
ja swoje zainteresowania. Cieszy
mnie to, że wielu młodych ludzi
bardzo chętnie przychodzi na
nasze fakultatywne zajęcia.

Dziękujemy Sponsorom
imprezy: PKN ORLEN i
„CENTRUM OGRODNICZO-
PRZEMYSŁOWEMU SYSIAK” 

Lato w Obiektywie
Kolejny spektakl „Młodych z Pasją”
Lato w Obiektywie
Kolejny spektakl „Młodych z Pasją”
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Pierwsze miejsce w konkursie fotograficz-
nym zdobyła Patrycja Gołąb z Klaudyna.

Drugą nagrodę otrzymał Wojciech
Leśniowski z Izabelina.

Trzecie miejsce przyznaliśmy Paulinie
Boguckiej ze Starych Babic.

Awansowali...
W poprzednim numerze GB pisaliśmy o

wychowawcach, którzy odbyli w naszej
gminie egzaminy na stopień nauczycieli
mianowanych. W obecnym – wymieniamy
nazwiska osób, które dzięki zdanym egza-
minom w Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie otrzymały w tym roku awans na stano-
wisko nauczycieli dyplomowanych. Jest to
najwyższy stopień, jaki mogą uzyskać
wychowawcy w swojej karierze. Nauczycie-
lowi dyplomowanemu może być przyznany
honorowy tytuł profesora oświaty po prze-
pracowaniu dziesięciu lat od momentu
awansu. W tym roku nauczycielami dyplo-
mowanymi zostali: z Gimnazjum w Koczar-
gach – Sylwia Cybulska i Ewa Kulbik, z ZSP
w Borzęcinie Dużym – Celina Łazowska i
Aniela Wieczorek, ze Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach – Barbara Bakalarska i
Renata Kusztal. Zazwyczaj nie uświadamia-
my sobie, że o awans zawodowy ubiegają
się także wychowawcy przedszkolni. W
Przedszkolu w Starych Babicach nauczycie-
lami dyplomowanymi zostały w tym roku
aż trzy osoby: Grażyna Bełz, Małgorzata
Libert i Małgorzata Siekierska. Wszystkim
wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w pracy
z dziećmi i młodzieżą! 

Serdecznie zapraszam młodzież do Gminnej Orkiestry
Młodzieżowej, oraz na zajęcia w ramach warsztatów 
artystycznych: „Młodzi z Pasją”.

W orkiestrze można grać na instrumentach smyczkowych, fletach prostych i
poprzecznych, trąbkach, puzonach i perkusji. Towarzystwo posiada  instrumenty,
które bezpłatnie użycza członkom orkiestry.  Orkiestra wiele występuje grając dla
swoich rówieśników, uświetnia uroczystości gminne i kościelne. Występowała
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie przygotowuje nowy program, by
wspólnie z włoską orkiestrą z Esperii na przełomie czerwca i lipca 2007 roku po
raz kolejny odbyć koncerty we Włoszech. Do orkiestry zapraszam zwłaszcza mło-
dzież, która uczęszcza, bądź uczęszczała w przeszłości  na zajęcia muzyki.    

Próby Gminnej Orkiestry Młodzieżowej – odbywają się w każdą sobo-
tę o godzinie 8.15, informacje tel. 603-861-660. 

Jak wiadomo w szkole podstawowej zostały oddane do użytku profesjonalne
pomieszczenia studia radiowego. Pod patronatem Radia Bis, oraz II Programu Pol-
skiego Radia odbywają się zajęcia, na których znani radiowcy uczą naszą młodzież
tajników sztuki radiowej. 

Prowadzimy warsztaty teatralne. Myślimy także o założeniu stałej grupy foto-
graficzno–filmowej. 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne i odbywają się w każdą sobotę o godzinie
10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Mariusz Dżyga

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Zapraszamy na ciekawe zajęcia!
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INFORMACJE WYBORCZE

Kandydaci do Rady Gminy Stare Babice
Liczba 

uprawnionych 
do głosowania

Liczba 
osób 

głosu-
jących

Liczba 
oddanych 
głosów 

ważnych

Frekwencja

OKRĘG WYBORCZY NR 1 812 413 395 50,86%

Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ 146
1. DERECKI Leszek 146

Lista Nr  25 - KWW NASZA GMINA 151
1. KOTWICKI Adam 151

Lista Nr 26 KWW OŚWIATA 46
1. REGULSKA JOANNA 46

Lista Nr 33 KW RAZEM W POWIECIE 52
1. DĄBROWSKI Marcin Leopold 52

OKRĘG WYBORCZY NR 2 672 362 352 53,87%

Lista Nr 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 110
1. DUCHNOWSKA Danuta 110

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 101
1. ROKICKI Jacek 101

Lista Nr 25  KWW Nasza Gmina 141
1. POBORCZYK Leszek 141

OKRĘG WYBORCZY NR 3 -  2  MANDATOWY 1442 779 763 54,02%

Lista Nr 25 KWW NASZA GMINA 659
1. SZELENBAUM Waldemar 352
2. MAJ-KOWALSKA Julianna 307

Lista Nr  30 KWW Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe 350
1. PIĘTOCHA Jerzy 350

OKRĘG WYBORCZY NR 4 819 435 427 53,11%

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 57
1. BERENT Marcin 57

Wyniki wyborów samorządowych

Nazwisko i imię kandydata Obwód 
Nr 1

Obwód 
Nr 2

Obwód 
Nr 3

Obwód 
Nr 4

Obwód 
Nr 5

Obwód 
Nr 6

Obwód 
Nr 7

Razem 
głosów %

Liczba uprawnionych do 
głosowania 1484 2261 2447 1494 974 1330 1313 11303

Tadeusz Chudecki 208 384 429 425 148 167 118 1879 34,03
Małgorzata Olszówka 156 149 214 76 29 55 42 721 13,06
Turek Krzysztof 397 668 594 356 279 302 325 2921 52,91

Oddanych głosów - razem 761 1201 1237 857 456 524 485 5521 100%

Wyniki  bezpośrednich wyborów na Wójta Gminy Stare Babice

Wyniki  bezpośrednich wyborów do Rady Gminy Stare Babice
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INFORMACJE WYBORCZE

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 180
1. RADOMSKI Sylwester 180

Lista Nr 29 KWW Kwirynów, Janów 190
1. PUŚCIAN Jan 190

OKRĘG WYBORCZY NR 5 974 490 485 50,31%

Lista Nr 4  KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ 27
1. FRĄCKIEWICZ Ignacy 27

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 74
1. WOJTAS Grzegorz 74

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 81
1. PIOTROWSKI Paweł 81

Lista Nr 28 KWW  Czas na Klaudyn 53
1. ŁOSIAK Marek 53

Lista Nr 31 KWW Odważnie Ale z Rozwagą 5
1. GODLEWSKI Grzegorz 5

Lista Nr 32 KW Stowarzyszenie Klaudyn 245
1. ŻYNDUL Walerian 245

OKRĘG WYBORCZY NR 6  -  2  MANDATOWY 1473 764 743 51,87%

Lista Nr 4 K W PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ 180
1. OLSZÓWKA Małgorzata 136
2. ADAMSKA Renata 44

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenie Wspólna Sprawa 457
1. MOLAK Lucyna 293
2. WIESZCZYK Tadeusz 164

Lista Nr 25  KWW Nasza Gmina 436
1. PASZKOWSKI Robert 173
2. SZUBA Tomasz 263

Lista Nr 26 KWW Oświata 95
1. GROBEL Teresa 95

OKRĘG WYBORCZY NR 7 930 523 501 56,24%

Lista Nr 4 - KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ 43
1. IWANICKI Jan 43

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenie Wspólna Sprawa 234
1. DRUZD Tomasz 234

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 173
1. PALCZAK Marcin 173

Lista Nr 26 KWW OŚWIATA 51
1. GÓRECKA Barbara 51

OKRĘG WYBORCZY NR 8 564 348 344 61,70%

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 183
1. LESISZ Stanisław 183
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Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 161
1. SZCZUR Jan 161

OKRĘG WYBORCZY NR 9 974 472 452 48,46%

Lista Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość 58
1. SKONECZNY Mariusz 58

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 162
1. DOBRZYŃSKI Krzysztof 162

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 232
1. KUNCEWICZ Henryk 232

OKRĘG WYBORCZY NR 10 588 247 240 42,01%

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 153
1. MAZIARZ Witold 153

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 87
1. BRODOWSKA Elżbieta 87

OKRĘG WYBORCZY NR 11 742 292 278 39,35%

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 112
1. WINKLER Maria 112

Lista Nr 26 KWW Oświata 132
1. SZCZEPANIK Justyna 132

Lista Nr 27 KWW TOPOLIN 34
1. LUBELSKI Paweł 34

OKRĘG WYBORCZY NR 12 -  2 MANDATOWY 1313 505 491 38,46%

Lista Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 204
1. GRZELAK Krzysztof 187
2. DUCHNOWSKA Katarzyna 17

Lista Nr 24 KW Stowarzyszenia Wspólna Sprawa 89
1. MAJTCZAK Bogumił 89

Lista Nr 25 KWW Nasza Gmina 319
1. SZUBA Grzegorz 151
2. WIŚNIEWSKI Tadeusz 168

Lista Nr 26 KWW Oświata 72
1. WIECZOREK Aniela Weronika 72

Lista Nr 27 KWW TOPOLIN 44
1. ANDRUSZKIEWICZ Mariusz 44

Razem 11303 5630 5471 49,81%
(w tym: 9 okręgów jednomandatowych, 3 okręgi są 2 mandatowe)

Frekwencja wyborcza
Polska - 45,99 %
Woj. Mazowieckie - 50,55 %, Powiat Warszawski Zachodni- 51,18 %, Gmina Błonie- 46,24 %, 
Gmina Izabelin- 57,63 %, Gmina Kampinos- 58,56 %, Gmina Leszno - 49,30 %, 
Gmina Łomianki- 55,77 %, Gmina Ożarów Maz.- 48,86 %, Gmina Stare Babice- 49,81 %

gb_11_2006.qxd  2006-12-01  15:43  Page 18



OGŁOSZENIA

19

NAZWA ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.28
ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz.593) zaprasza organizacje pozarządowe do
składania ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2007 r. do
31 grudnia 2007 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pod
nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wysokość
środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu
Gminy Stare Babice na rok 2007 na realizację zadania wyno-
si: 55.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu działającemu
na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo oraz niepełno-
sprawnych ruchowo.
TERMIN  I WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA:  Zadanie będzie
realizowane w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. z
zachowaniem poniższych warunków: 
1) objęcie wielospecjalistyczną i zsynchronizowaną opieką
dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysło-
wo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju,
2) przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych,
3) uaktywnienie rodziców dzieci niepełnosprawnych w środo-
wisku lokalnym,
4) nauka współżycia społecznego i zdobywanie samodzielno-
ści społecznej,
5) integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6) pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi,
7) realizacja przedsięwzięć w ramach zadania:
• organizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci
objętych opieką,
• czynny udział organizacji w planowanych imprezach inte-
gracyjnych,
• prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci upośledzonych,
• organizacja spotkań ze specjalistami.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  Oferty należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2007 r.  do godz.
16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w
adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: Wójt Gminy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2007 r.
powoła trzyosobowy zespół opiniujący oferty. Komisyjne
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2007 r. o godz.
12.00. Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod
względem formalnym mogą być obecni upoważnieni przed-
stawiciele oferentów.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wyma-
ganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez
rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane
będą przez zespół opiniujący pod względem merytorycznym.
Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.31
ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy o pomocy społecznej, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców
gminy z realizacji zadania i liczba osób  objętych projektem,
• doświadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu placów-
ki,
• kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w poko-
ju nr 21 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz na stronie internetowej
gminy Stare Babice .
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8
marca 2005r. w sprawie określania wzoru oferty podmiotu
uprawnionego (Dz. U. z dnia 21 marca 2005r. Nr 44 poz.
427). 
PROCEDURA SKLADANIA OFERT: oferty należy składać w kan-
celarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10 stycznia 2007 r.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą
i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja: 
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Reje-
stru  Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku
organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych doku-
menty poświadczające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za
rok 2006, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice - Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r. na realizację zadania pod nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Z sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu wybrano w tajnym głosowaniu Zarząd PWZ. Starostą został ponownie
Jan Żychliński (12 głosów), drugim kandydatem na to stanowisko był Wojciech Białas (8 głosów). Wicestarostą
wybrano Leszka Tokarczyka. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Paweł Kanclerz i Jan Grądzki.

RADA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO: 
Przewodniczący Rady – Jerzy Wójcik, Zastępcy Przewodniczącego Rady – Barbara Wasilewska i Marek Magnuszewski. Członko-
wie: Wojciech Białas, Jan Grądzki, Ryszard Górka, Paweł Kanclerz, Jerzy Mierzejewski, Bogumiła Miziołek, Adam Moraczewski,
Marek Parafiniuk, Marian Perlik, Anna Piotrak, Maciej Różalski, Jerzy Serzysko, Leszek Tokarczyk, Andrzej Wołczyński, Edward
Wołyński, Zygmunt Zaradkiewicz.
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OGŁOSZENIA

RODZAJ ZADANIA: 
a) zadanie nr 1 – Szkolne Spotkania ze Sztuką,
b) zadanie nr 2 – warsztaty artystyczne „Młodzi z pasją”,
c) zadanie  nr 3 – prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej.
Zlecenie realizacji zadań publicznych  nastąpi w formie wsparcia
tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
a) zadanie nr 1 – 12.000 złotych,
b) zadanie nr 2 –  6.000 złotych,
c) zadanie nr 3 – 20.000 złotych
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, 
• posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy
materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające
wykonanie zadania. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ: Zadania realizowa-
ne będą w okresie od 
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. z zachowaniem poniż-
szych warunków:
1. Zadanie nr 1
1) przeprowadzenie comiesięcznych cyklów spotkań artystycz-
nych w szkołach podstawowych i gimnazjum – „Szkolne Spotka-
nia ze Sztuką”,
2) prelekcje połączone z koncertem, spotkania ze znanymi ludź-
mi (aktorzy, literaci, plastycy, reżyserzy),
3) przeprowadzenie comiesięcznych cykli spotkań artystycznych
w przedszkolach, zaznajamiających dzieci ze sztuką,
4) prezentacja dzieciom przedszkolnym w sposób przystępny
podstawowych dziedzin sztuk pięknych.  
2. Zadanie nr 2
1) organizacja cotygodniowych stałych zajęć z młodzieżą prowa-
dzonych przez animatorów kultury, reżyserów, muzyków, plastyków,
aktorów ( w zależności od potrzeb grupy i realizowanego zadania),
2) wyrabianie nawyków do czynnego uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych jako właściwej formie spędzania wolnego czasu,
3) organizacja imprez artystycznych (spektakle słowno-muzycz-
ne, wystawy, wernisaże),
4) prowadzenie archiwum działań artystycznych oraz archiwum
życia gminy (fotografie, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe)
5) kształcenie organizatorów i animatorów kultury,
6)  wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.  
3.  Zadanie nr 3
1) prowadzenie kierownictwa artystycznego (przygotowywanie
programu pracy, dobór repertuaru pod kątem możliwości wyko-
nawczych zespołu),
2) prowadzenie akcji rekrutacyjnej, zwiększenie składu osobowe-
go, wprowadzanie nowych instrumentów.
3) nauka muzyki i gry na instrumentach,
4) współpraca z placówkami edukacji artystycznej,
5) prowadzenie prób całej orkiestry,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
7) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i kon-
kursach ponadlokalnych.  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 8  stycznia 2007 r. do godz.
1600 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: Wójt Gminy najpóźniej do dnia 8 stycznia 2007 r. powo-
ła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbę-
dzie się w dniu 10 stycznia 2007 r. o godz. 12.00. Przy otwar-
ciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym,
mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaga-
nego zestawu dokumentów lub informacji, pozostają bez rozpa-
trzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą
przez Zespół opiniujący pod względem merytorycznym. Przy oce-
nie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt
1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z
realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w
organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe, 
• wykonania i rozliczania zadań zleconych organizacji w okresie
poprzednim, 
• udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi
wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji
zadań zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamiesz-
czenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie Gminy
Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz na stronie
internetowej  .
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kan-
celarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczal-
nym terminie do 8 stycznia 2007 r. godz.16.00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykona-
nie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i
adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpi-
sany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organi-
zacji kościelnych lub związków  wyznaniowych – dokumenty
poświadczające osobowość prawną,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok
2006, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność
przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice

OGLASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki

w 2007 roku, przedmiotem którego są następujące zadania:
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OGŁOSZENIA

RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z
art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz.
873 z późn. zmianami) zaprasza organizacje pozarządowe,
podmioty wymienione w art.3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 w/w
ustawy, do składania ofert na realizację  zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: szko-
lenie sportowe dzieci i młodzieży.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie
wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofi-
nansowanie tego zadania.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wyso-
kość środków finansowych przewidzianych w  budżecie
Gminy Stare Babice na rok 2007 na realizację zadania wyno-
si: 450.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie
udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu
który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zada-
nia w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
• posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną
kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkret-
nego zadania na terenie gminy Stare Babice.   
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: Zadanie
będzie realizowane w okresie od 1.01.2007 r. do
31.12.2007 r. z zachowaniem poniższych warunków: 
1) przeprowadzenie zajęć treningowych z dziećmi i młodzie-
żą w ramach różnych sekcji amatorskich (piłka nożna, piłka
siatkowa, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, lekkoatle-
tyka) w obiektach sportowych w Zielonkach, 
2) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w
szkolnych obiektach sportowych, 
3) organizowanie zajęć sportowych dla szerokiej rzeszy
mieszkańców Gminy, w ramach “otwartych hal sportowych”
w obiektach szkolnych,
4) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawod-
nictwa
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2007 r. do
godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul.
Rynek 32,  05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą poczto-
wą na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla
pocztowego).
TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: Wójt Gminy najpóźniej do dnia 8 stycznia 2007 r.
powoła  zespół opiniujący oferty. Komisyjne otwarcie ofert
odbędzie się w dniu 12 stycznia 2007 r. o godz. 13.00.
Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod wzglę-
dem formalnym mogą być obecni upoważnieni przedstawi-
ciele oferentów.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają
bez rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oce-
niane będą przez zespół opiniujący pod względem meryto-
rycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria okre-
ślone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców
gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
• doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
• wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w
okresie poprzednim,
• udział środków własnych oraz innych źródeł finansowa-
nia,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowy-
mi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości
przez zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w
pokoju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
(insp. Adolf Jarkowiec) oraz na stronie internetowej Gminy
Stare Babice .
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nie-
przekraczalnym terminie do 8 stycznia 2007 r. godz.
16.00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej
nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego
w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przy-
padku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych
dokumenty poświadczające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za
rok 2006, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

na realizację zadania pod nazwą: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
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RODZAJ ZADANIA:
a) zadanie nr 1 – nauka tańca towarzyskiego,
b) zadanie nr 2 – przegląd twórczości amatorskiej – chór
seniorów,
c) zadanie  nr 3 – prowadzenie warsztatów artystycznych dla
grupy tkackiej „Penelopa”.
Zlecenie realizacji zadań publicznych  nastąpi w formie wspar-
cia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
a) zadanie nr 1 – 9.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 6.000 złotych,
c) zadanie nr 3 –  5.000 złotych
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielo-
na podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, 
• posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy
materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające
wykonanie zadania. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ: Zadania realizo-
wane będą w okresie od 
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r z zachowaniem poniż-
szych warunków:
1. Zadanie nr 1
1) zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów tańca,
2) nabór chętnych z terenu gminy do udziału w zajęciach, 
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości
godzin zajęć, czasu trwania),
4) nauka młodzieży tańców standardowych i nowoczesnych, 
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
6) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i kon-
kursach ponadlokalnych 
2. Zadanie nr 2
1) stwarzanie możliwości angażowania się osób starszych w
działalność kulturalną,
2) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia
chóru,
3) nabór chętnych osób starszych do uzupełnienia składu
chóru, 
4) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości
godzin zajęć, czasu trwania),
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania, 
6) prezentacja dorobku artystycznego na zewnątrz (na koncer-
tach, uroczystościach gminnych i konkursach ponadlokalnych).  
3.  Zadanie nr 3
1) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia zajęć
tkackich,
2) nabór osób chętnych do uprawiania tkactwa artystycznego,
3) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
4) organizacja lokalnych wystaw prezentujących dorobek
grupy,
5) udział w konkursach i wystawach ponadlokalnych i ogólno-
polskich.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy skła-

dać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2007 r.
do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul.
Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: Wójt Gminy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2007 r.
powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie
ofert odbędzie się w dniu 11 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem
formalnym, mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele ofe-
rentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wyma-
ganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostają bez
rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane
będą przez Zespół opiniujący pod względem merytorycznym.
Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15
ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy
z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
• możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie
w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe, 
• wykonania i rozliczania zadań zleconych organizacji w okre-
sie poprzednim, 
• udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi
wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realiza-
cji zadań zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz na
stronie internetowej  .
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprze-
kraczalnym terminie do 10 stycznia 2007 r. godz.16.00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wyko-
nania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą
i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty pod-
pisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Reje-
stru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku
organizacji kościelnych lub związków  wyznaniowych – doku-
menty poświadczające osobowość prawną,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok
2006, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność
przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 95 poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice

OGLASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki

w 2007 roku, przedmiotem którego są następujące zadania:
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Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie

Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem), 
Tel. kom. 0602-285-338

Nadal uważasz, że III filar kosztuje fortunę?

Teraz już za kilka złotych dziennie możesz

zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie.

tel. 0-502-950-920

Wójt Gminy Stare Babice
woj. mazowieckie
RA-7322/142/06 Stare Babice 24.10.2006r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 19 pkt 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity:Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 z późn. zmianami) 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Stare Babice w okresie:

od 2 listopada 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrze-
niem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obsza-
rze Gminy  mają prawo  składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi
do wyżej wymienionego projektu założeń.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi  należy  składać na piśmie  w
Kancelarii Urzędu Gminy – 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
w terminie: do dnia 20  grudnia 2006 r.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi  powinny zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie na dowolnej  mapce nieruchomości, której dotyczy. 

Wójt Gminy mgr inż. Krzysztof Turek 

W imieniu kandydatów Forum Samorządowego Gmin skła-
dam serdeczne podziękowanie Wszystkim Państwu, którzy
oddali głos na listę Forum i wspierali nasze działania.

Jan Żychliński

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
Bardzo dziękuję Państwu za okazane zaufanie i dokonanie
wyboru mojej osoby na stanowisko Wójta Gminy Stare Babice.
Rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze jest potwierdze-
niem tego, że dotychczasowa praca, jak i przedstawiony prze-
ze mnie program, dają solidny fundament do wspólnego
budowania przyszłości naszej gminy. Daleki od triumfalizmu
wyrażam zadowolenie, że mogę kontynuować dotychczasowy
kierunek rozwoju, który już przyniósł wiele pozytywnych efek-
tów. Jednocześnie jestem świadom ogromu potrzeb społecz-
nych, które powinny być zaspokojone w niedalekiej przyszłości.
Państwa wybór jest dla mnie wielkim zaszczytem i traktuję go
jako udzielenie mi kredytu zaufania. Dołożę starań, by wywią-
zać się z tego zobowiązania jak najpełniej. Wasze poparcie i
wyrazy sympatii, dodają sił do aktywnej pracy, by wykorzystać
wszystkie stojące przed nami możliwości.

Z podziękowaniami
Krzysztof Turek

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Wierzbina,
Mariewa, Stanisławowa, Zalesia  i Budy, którzy obdarzyli
mnie zaufaniem i oddali na mnie swoje głosy. Postaram się
służyć Państwu najlepiej, jak potrafię.

Radna Okręgu nr 11
Justyna Szczepanik

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej
pragnę podziękować za obdarzenie nas swoim zaufaniem i
oddanie Waszego głosu na naszą listę. Dzięki Państwa
poparciu wprowadziliśmy do Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego ośmiu radnych i zobowiązujemy się do uczci-
wej i ciężkiej pracy dla naszej „małej Ojczyzny”.

Z poważaniem
Wojciech Białas -

Sekretarz PO w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Starych Babic za
okazane mi zaufanie oraz oddanie na mnie głosu pod-
czas minionych wyborów samorządowych. 

Roman Paszkowski

Przyjmę oferty domów i działek z okolic Babic i terenu
powiatu warszawskiego zachodniego.

Stare Babice tel. 752-94-96
ul. Polna 6 kom. 0-501-731-720
www.wigro-wiech.com.pl e-mail: e.domanska1@op.pl

NIERUCHOMOŚCI
„JONAR”

BIURO W LATCHORZEWIE

PILNIE POSZUKUJE
RÓŻNYCH DZIAŁEK 

I DOMÓW NA TERENIE GMINY STARE BABICE 
I GMIN PRZYLEGŁYCH.

TEL. 0-608 390 206
Latchorzew

Ul. Powstańców Styczniowych 10
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P.G.B.H.  GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI  
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

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

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

Wywóz nieczystości płynnych

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

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

- Diagnostyka komputerowa systemów elektronicznych
- Geometria komputerowa zawieszeń
- Napełnianie układów klimatyzacji
- Serwis i przechowalnia opon
- Naprawy mechaniczne (bieżące i główne)
- Auto holowanie

Stare Babice, ul. Polna 6
tel. 022-722-94-52

kom. 0-606-715-030
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