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Dzieląc się radością z cudu Zmartwychwstania Pańskiego,
życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice wesołych,
zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Niech te piękne wiosenne dni będą dla Państwa okazją
d
do wspólnych spotkań i miłego odpoczynku.
Wójt Gminy Krzysztof Turek

Ogrodnicza już po remoncie
O
Zakończył się remont ul. Ogrodniczej. Kiedy wykonywaliśmy zdjęcia, drogowcy kładli właśnie ostatnią 5 cm warstwę asfaltu. Użyto w tym celu specjalnych maszyn, które pozwalały na położenie jednej warstwy nawierzchni od
razu na całej szerokości jezdni. Asfalt
bez szwu pośrodku powinien być bardziej wytrzymały, a wykonana solidna
podbudowa daje nadzieję, że będzie to
jedna z najlepszych dróg w naszej gminie. Teraz czekamy na rondo, które

będzie wykonane na skrzyżowaniu ul.
Warszawskiej i Ogrodniczej.

Babicka OSP rozbudowała remizę
17 marca odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze OSP w Starych Babicach. Dotychczasowy Zarząd jednostki
uzyskał jednogłośnie absolutorium.
Z okazji zebrania mogliśmy zobaczyć
nowy garaż, który druhowie wybudowali własnymi siłami.
Babicka Straż jest
prężną jednostką.
W ub. roku odnotowano 171 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych,
ugaszono 52 pożary, w tym 8 poza
terenem gminy, zlikwidowano ponadto 118 innych miej-

scowych zagrożeń, w tym 10 poza terenem gminy. Gratulujemy naszym strażakom dobrych efektów działania, a
Zarządowi ponownego wyboru.
Szersza relacja z zebrania w następnym
numerze GB.

Konkurs muzyczny
W sobotę 21 kwietnia w sali koncertowej im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego w Szkole Podstawowej w Starych
Babicach przy ul. Polnej 40 odbędzie się
koncert laureatów jubileuszowego XV
POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO STARE BABICE 2007. 16 i 17

Powitanie wiosny
czytaj na stronach 10–11
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kwietnia o godzinie 16.00 będzie
można wysłuchać przesłuchań II etapu.
Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie Towarzystwa Muzycznego:
www.wilkomirski.org.pl
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Dobry początek
– współpraca zamiast sporów
Jak będzie przebiegała praca nowej Rady Gminy?- to pytanie zadawało
sobie wielu mieszkańców. W poprzedniej kadencji działo się różnie, obrady ciągnęły się w nieskończoność, wiele sesji kończyło się po godz. 22:00,
a dyskusje wybiegały nieraz poza ustalony porządek obrad. Po wyborach
wiele się zmieniło. Dziś sesja wygląda zupełnie inaczej...
Henryk Kuncewicz znany jest wielu osobom z naszej gminy jako Prezes
Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Zielonki i wieloletni radny.
Nic dziwnego, bowiem pracuje w Klubie od ponad 7 lat, a jako radny
udziela się dla naszej społeczności już trzecią kadencję. Pan Henryk został
wybrany w ubiegłym roku na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy
Stare Babice. Z tej okazji poprosiliśmy go o rozmowę, aby opowiedział
nam o swoich planach, jako nowy szef Rady i miłośnik gminnego sportu.
– Podobno zrezygnował Pan ze
stanowiska Prezesa klubu „Naprzód”
Zielonki...
– To prawda. Zgodnie z nową interpretacją prawa nie wolno łączyć obowiązków radnego z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminnego czy stowarzyszenia. Wprawdzie
nie do końca się z tym zgadzam, ale
muszę stosować się do przepisów. Przez
dwie kadencje pracowałem zarówno
w zarządzie klubu, jak i w Radzie Gminy
i wszystkie opiniotwórcze instytucje,
takie jak Biuro Prawne Sejmu, nie
widziały w tym nic złego. Obecnie zmieniło się jednak rozumienie prawa, toteż
musiałem zrezygnować z pełnienia
funkcji Prezesa. Zarząd stowarzyszenia
„Naprzód” Zielonki obdarzył mnie jednak zaufaniem i zatrudnił jako pracownika. W tej chwili jestem Dyrektorem ds.
Sportu. Z działalnością gospodarczą nie
mam nic wspólnego, mogę natomiast
nadal wspierać rozwój kultury fizycznej
w gminie, a zarazem pracować dla
dobra naszej społeczności jako radny.

samym radnym jak wszyscy inni, mnie
również przysługuje tylko jeden głos, nie
mam więc większego wpływu na decyzje Rady niż pozostali jej członkowie.
Jedyna różnica polega na tym, że jestem
reprezentantem Rady Gminy w oficjalnych sytuacjach oraz przedstawicielem
Rady, kiedy ona nie obraduje. Do moich
zadań należy także między innymi koordynowanie przebiegu sesji, które odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu.
Wydaje mi się, że aby Gmina mogła
dobrze się rozwijać, Przewodniczący
Rady powinien współpracować z Wójtem. Wszelkie konflikty i antagonizmy
szkodzą interesom mieszkańców. Przed
naszą Gminą stoi mnóstwo zadań, dlatego nie wolno tracić czasu na spory. W
realizacji wielu projektów może nam
pomóc Unia Europejska, ale środki unijne trzeba umieć pozyskać i odpowiednio
wykorzystać. Jeżeli będziemy prowadzić
wojny wewnętrzne, te pieniądze przeciekną nam przez palce. Dlatego Rada
Gminy musi współpracować z Wójtem,
a Wójt z Radą.

– Czy po objęciu funkcji Przewodniczącego Rady Gminy inaczej
postrzega Pan jej funkcjonowanie?
– Jako Przewodniczący jestem takim

– Jak ocenia Pan działania Rady
w tej kadencji?
– Początek naszej pracy dobrze rokuje na przyszłość. Działamy efektywniej i

bardziej profesjonalnie niż nasi poprzednicy, ponieważ nad większością problemów dyskutujemy nie na sesjach, ale na
zebraniach Komisji Rady Gminy. Przedstawiamy wtedy opinie i argumenty
dotyczące konkretnych spraw, mamy
także czas, by wypracować sobie własne
zdanie. Na sesji nie zajmujemy się już
żywiołowymi dyskusjami i sporami, lecz
skupiamy się przede wszystkim na głosowaniu. W tej kadencji wśród członków
Rady nie ma na szczęście osób, których
głównym celem byłoby utrudnianie jej
pracy. Radni myślą przede wszystkim o
tym, żeby rozwijać Gminę – dobro
naszej społeczności leży im na sercu.
– Prace Rady usprawnił także
system elektroniczny, wprowadzony pod koniec ubiegłego roku...
– Dzięki niemu sesje Rady Gminy
przypominają teraz zebrania Sejmu.
A tak poważnie: ta innowacja ułatwia
pracę zwłaszcza Przewodniczącemu, nie
tylko w zakresie liczenia głosów, ale
także dopuszczania radnych do dyskusji.
Dzięki systemowi elektronicznemu wiem,
które osoby chcą się wypowiedzieć i w
jakiej kolejności się zgłaszają, udzielając
im głosu nie jestem więc posądzany o
stronniczość. Wypowiedzi radnych poza

Mistrz Ortografii Gminy Stare Babice
Tego jeszcze u nas
nie było!
31 marca br.
w
Szkole
Podstawowej w Starych Babicach zorganizowano po
raz pierwszy w gminie konkurs –
dyktando dla wszystkich chętnych
mieszkańców. W polonistycznych
zmaganiach uczestniczyli dorośli
(o o o 30
(około
0 osób)o ó ) było
y o nawet
e kilku rad-

nych, a także dzieci z Babic i Borzęcina. Spośród uczestników konkursu
zostanie wyłoniony Mistrz Ortografii
Gminy Stare Babice, a tytuł ten będzie
przyznany 28 kwietnia podczas święta
babickiej podstawówki.
Pomysłodawcą dyktanda dla dorosłych
jest dyrektor szkoły Dorota Smolińska, a
organizatorkami konkursu ortograficznego nauczycielki języka polskiego i
kształcenia zintegrowanego. Serdecznie
gratulujemy tej inicjatywy- poza dbałością
ą o p
piękno
ę o polskiego
po ego języka,
ję y , jest
je to
o

dobra intelektualna zabawa, tym milsza, że nawet jeśli się komuś nie powiedzie, nikt nie otrzyma złej oceny...
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zgłoszeniem nie mają żadnego sensu,
nie są rejestrowane ani zapisywane w
protokole. Zostają uznane za zwykłe pieniactwo. Ten problem nie pojawił się jak
dotąd w pracy nowej Rady.
– Prowadzone przez Pana sesje
przebiegają sprawnie i rzeczowo, w
spokojnej atmosferze...
– Być może wpływają na to niektóre
cechy mojego charakteru. Naprawdę
trudno wyprowadzić mnie z równowagi,
choć jednocześnie jestem osobą stanowczą i nie znoszę jałowych dyskusji,
dlatego nie pozwalam na nie w czasie
sesji. Sprawne działanie Rady jest również zasługą moich współpracowników
– Pań: Mirosławy Majchrzak i Anny
Nowak, które prowadzą Biuro Rady
Gminy oraz Wiceprzewodniczących RG:
Adama
Kotwickiego
i
Tadeusza
Wiśniewskiego.
– Jak postrzega Pan dalszy rozwój babickiej Gminy?
– Do spraw kluczowych należy
przede wszystkim ukończenie prac nad
siecią wodociągowo–kanalizacyjną –
pozyskaliśmy już w tym celu znaczne
środki z Unii Europejskiej. Musimy także
jakości
rozwiązać
problem
złej
nawierzchni głównych dróg przebiegających przez naszą gminę. Chodzi tu
zwłaszcza o drogę Warszawską, której
przebudowa idzie bardzo powoli. Wielokrotnie interweniowaliśmy z Wójtem
w tej sprawie i trochę udało nam się już
wywalczyć. Mimo to zachęcam wszystkich mieszkańców, by zwracali się z
prośbą o interwencję także do radnych
wojewódzkich, w których gestii leży rozwiązanie tego problemu.
Jako pracownik Klubu Sportowego,
dużą wagę przywiązuję również do działań na rzecz młodego pokolenia, które
przejmie kiedyś nasze obowiązki w gminie. Dzieciom i młodzieży trzeba zapewnić odpowiednie warunki rozwoju, dlatego bardzo ważne są dalsze inwestycje w
zakresie oświaty, kultury i sportu. Myślę,
że rozbudowa naszej gminy powinna
przebiegać wielotorowo, jeśli chcemy,
aby ludziom żyło się lepiej.
– Sporo pracy przed nami...
– To prawda, ale już udało się wiele
osiągnąć. Mieszkam tu od 17 lat. Kiedy
przeprowadziłem się do Koczarg, okoliczne tereny wyglądały zupełnie inaczej.
To była prawdziwa mazowiecka wieś –
ze wszystkimi problemami typowymi dla
takich obszarów. Pamiętam, że przez
Koczargi przejeżdżały wtedy tylko dwa
pekaesy – teraz mamy całą sieć autobusów. Nie było również kanalizacji, wodociągów, gazu, telefonów. Dzisiaj nikt już
nie pamięta o tamtych problemach,
z roku na rok jest coraz lepiej.
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– Zmiany na lepsze nie ominęły
także klubu „Naprzód Zielonki”...
– W tym roku przenosimy się do
nowej siedziby przy ulicy Południowej.
Gmina ogłosi przetarg nieograniczony
na sprzedaż terenów, które dotychczas
użytkowaliśmy. Powstanie tu prawdopodobnie nowe osiedle. Przy ulicy Południowej tworzymy obecnie bazę sportową klubu. Udało nam się wybudować
dotąd prowizoryczną szatnię dla zawodników, w tej chwili montujemy także
jupitery na boiskach, aby sportowcy
mogli trenować wieczorami. Otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę
ośrodka hippicznego ze stajniami dla
koni policyjnych z Garnizonu Warszawskiego. Obecnie zaczynają się procedury
przetargowe, aby wyłonić wykonawcę
projektu. Myślę, że ośrodek w stanie
surowym powinien powstać jeszcze w
tym roku.
– Co słychać w sporcie klubowym?
– Pod tym
y
względem
g
dzieje
j się
naprawdę wiele. Świetnie radzimy sobie
między innymi w badmintonie. Nasza
zawodniczka Martyna Poprzeczko kilka
dni temu brała udział w zawodach ogólnopolskich. Na swoim koncie ma już
Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych.
Mistrzostwo Polski Juniorów zdobył
również Łukasz Barszczewski, który jest
obecnie na 11 miejscu w rankingu europejskim i jeździ na zawody międzynarodowe.
– A co z piłką nożną?
– Nasi piłkarze są na trzecim miejscu
w Mazowieckiej Lidze Seniorów.
W strukturach piłkarskich to dość wysoko, bo liga mazowiecka jest w zasadzie
pierwszą ligą w skali województwa. Jeśli
uda nam się przesunąć na 2 lub 1 miejsce, awansujemy do czwartej ligi
i będziemy uczestniczyć w rozgrywkach
międzyregionalnych. Swoją drużynę
mamy także w klasie A. Poza tym dwaj
nasi piłkarze grają w reprezentacji
Mazowsza. W klubie trenują obecnie
cztery drużyny młodzieżowe i dwie
seniorskie. Moim osobistym sukcesem
jest założenie pierwszej drużyny dziecięcej, do której kilka lat temu przyjęliśmy
chłopców urodzonych w 1990 roku.
W tej chwili są to już sportowcy z dużym
doświadczeniem. Kolejne grupy składają
się z zawodników roczników: 93, 95
i 97.
– W klubie działają także sekcje
siatkówki...
– Prowadzimy sekcje siatkówki plażowej i halowej. W grze halowej nie
startujemy wprawdzie w rozgrywkach
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale
występujemy w turniejach amatorskich,

np. o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W jednej z naszych
drużyn grają babiccy radni – jesteśmy
ciągle na pierwszym miejscu w powiecie. Poza tym mamy reprezentację
w amatorskiej Lidze Czwórek na Ursynowie. Rywalizuje w niej około 40 drużyn,
poziom jest bardzo wysoki, bo w rozgrywkach biorą udział także zawodnicy
ligowi. Nasza drużyna plasuje się zazwyczaj między 1 a 6 miejscem.
Jeśli chodzi o siatkówkę plażową,
organizujemy turnieje otwarte na
naszych boiskach. Sportowcy z klubu
„Naprzód” Zielonki występują także co
roku na sierpniowym festynie. Nasi
zawodnicy startują również w Mistrzostwach Polski. W całym kraju jest tylko
60 par, które osiągnęły poziom uprawniający do udziału w tych zawodach.
– Ze sportowego punktu widzenia – jak ocenia Pan naszą gminę?
– Mamy na tym polu duże sukcesy.
Od wielu lat zdobywamy czołowe miejsca w powiecie – w siatkówce, w piłce
nożnej, w rywalizacji międzyszkolnej.
Być może wynika to z przyjętej strategii
współpracy między gminnymi klubami
sportowymi i placówkami oświaty. Nauczyciele wf–u, którzy pracują w gminie,
udzielają się także w naszym klubie.
Dzieci, które od najmłodszych lat uczestniczą w ich zajęciach, trafiają do nas już
jako 9 – 10–latkowie. Z kolei chłopcy i
dziewczynki szkolone przez nas wzmacniają reprezentacje szkolne. To jest
współpraca, która przynosi doskonałe
efekty. W tej chwili klub „Naprzód” Zielonki cieszy się w województwie dużym
uznaniem, dlatego także osoby spoza
gminy chcą tutaj trenować. Są również
kluby, które chciałyby pozyskać naszych
zawodników dla siebie. Podjęliśmy jednak uchwałę, że nie oddajemy ich nikomu, bo nie po to szkolimy dzieci przez
tyle lat, żeby reprezentowały innych.
Oczywiście, jeśli nasz zawodnik dostaje
propozycję gry w pierwszej czy drugiej
lidze – nie mamy nic przeciwko temu,
żeby swoją karierę kontynuował gdzie
indziej na wyższym poziomie. Nie chcemy nikomu podcinać skrzydeł. Chodzi
nam jednak o to, aby wyszkolić jak najlepszych sportowców, którzy będą
dobrze reprezentować zarówno gminę,
jak i nasz kraj.
– Czy w związku ze zbliżającymi
się Świętami ma Pan jakieś plany?
– Chciałbym spędzić je z rodziną, a
korzystając z okazji życzę wszystkim
zdrowia, pomyślności
y
i wiosennejj pogog
dy ducha. Niech te Święta upłyną Państwu w miłej atmosferze i przyniosą
szczęście i radość.
rozmawiała
Karolina Gwarek
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Z Sesji Rady Gminy
Piąta sesja Rady Gminy Stare
Babice odbyła się 22 lutego br.
Na początku obrad Przewodniczący
Rady i Wójt Gminy przekazali informacje
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. W tym czasie Wójt
Krzysztof Turek uczestniczył między innymi w naradzie z przedstawicielem firmy
konsultingowej, która dotyczyła możliwości wdrażania programu pn. „Budowa
społeczeństwa informatycznego” w
naszej gminie. Brał także udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w
sprawie zasad uzyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej dla projektów
gminnych. Razem ze Starostą Powiatu
Warszawskiego Zachodniego i Komendantem Powiatowym Policji dokonał
ponadto oględzin koszar na terenie Jednostki Wojskowej w Borzęcinie Dużym,
które można by zaadaptować dla
potrzeb policji. W tym samym celu przeprowadził negocjacje w sprawie najmu
części budynków Warszawskiej Brygady
Rakietowej na Bemowie. Oprócz tego w
okresie międzysesyjnym Wójt uczestniczył w spotkaniu na temat możliwości
budowy wielofunkcyjnej platformy teleinformatycznej w naszej gminie oraz w
zebraniu burmistrzów ze Starostą PWZ w
kwestii wdrożenia elektronicznego systemu udostępniania ewidencji gruntów i
budynków wraz z infrastrukturą.
Na początku piątej sesji głos zabrała
również radna Justyna Szczepanik –
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej.
Przedstawiła ona opinię Komisji dotyczącą realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w budynku
komunalnym w Borzęcinie Dużym. W
związku z rozwiązaniem firmy Medicus
Familiaris, która do tej pory świadczyła
usługi w tym zakresie, konieczny okazał
się wybór nowego wariantu opieki
medycznej dla mieszkańców zachodniej
części gminy Stare Babice. Członkowie
Komisji opowiedzieli się za wynajęciem

ośrodka zdrowia dr Ewie Popek – byłej
Kierownik rozwiązanej spółki.
W czasie obrad radni podjęli między
innymi uchwały w sprawach: przyjęcia
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Stare Babice, nabycia gruntów
pod poszerzenie drogi gminnej, scalenia
i podziału nieruchomości położonych w
miejscowości Zielonki Wieś, zmian do
uchwały budżetowej na rok 2007. Określili także tygodniowy wymiar zajęć dla
dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze
oraz dla pedagogów, psychologów i
logopedów, pracujących w szkołach na
terenie gminy. Radni ustalili ponadto
wysokość opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w
przedszkolach w Starych Babicach i
Borzęcinie Dużym. Komisje Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały przyjęcie opłaty miesięcznej za pobyt dzieci w tych
placówkach w wysokości 165 zł – członkowie RG zaakceptowali tę propozycję.
Podczas piątej sesji zadecydowano także
o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
Wójt poinformował zebranych, że cała
kwota przewidziana na udział Gminy
w remoncie ulicyy Ogrodniczej
g
j została
określona na 550 tys. zł. Środki te rozłożono na okres dwóch lat budżetowych:
w 2006 r. Gmina przekazała Powiatowi
450 tys. zł, zatem w 2007 r. wsparcie
finansowe powinno wynosić 100 tys. zł.
W kolejnej części obrad znalazł się
czas na interpelacje i zapytania radnych.
Dotyczyły one między innymi planowanej likwidacji linii autobusowej 113,
która obsługuje mieszkańców Blizne
Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, części wsi Latchorzew i Osiedla Groty. Wójt
wyjaśnił, że ZTM dokonuje obecnie
korekty niektórych linii – w ramach tych
działań wycofano autobus 113, z którego korzysta wiele osób. W związku
z tym zostało skierowane pismo do ZTM

Apelujemy ponownie do mieszkańców gminy Stare Babice, którzy są
zameldowani poza jej terenem, o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B5) miejsca zamieszkania w
naszej gminie. Dzięki temu, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów, przyczynimy się do rozwoju babickiej ziemi. Wpłacone przez
nas pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę dróg, obiektów użyteczności publicznej, stworzenie nowych linii komunikacyjnych itp.

o wstrzymanie zmian do czasu opracowania nowego układu komunikacyjnego
na terenie gminy.
Pytania radnych dotyczyły również
kwestii dowożenia dzieci do szkoły.
Zastępca Wójta wyjaśniła, że obecnie sporządzana jest aktualizacja wszystkich
szkolnych przystanków, planowane jest
także odpowiednie ich urządzenie, zaopatrzenie w wiaty i wysepki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w autobusie
szkolnym oprócz kierowcy zatrudniono
opiekunkę, która ma obowiązek wysiąść
na każdym przystanku i dopilnować, aby
dzieci zostały odebrane przez rodziców
bądź bezpiecznie poszły w stronę domu.
Radna Lucyna Molak poprosiła
ponadto Wójta o wypowiedź w sprawie
doniesień, że pijany kierowca wiózł
uczniów Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach. Krzysztof Turek poinformował, że w poniedziałek 19 lutego kierowca autobusu dowożącego dzieci,
wyjeżdżając z bazy, został skontrolowany przez policję – wynik kontroli był
pozytywny, toteż mężczyznę zwolniono
dyscyplinarnie. Zastępca Wójta dodała,
że policja powiadomiła o incydencie
dyrektorkę szkoły, która pojechała na
miejsce zdarzenia i odzyskała od funkcjonariuszy kluczyki. Dzięki jej szybkiej
interwencji autobus nie został postawiony na policyjnym parkingu. Po zatrzymaniu kierowcy uczniów do szkoły dowozili pracownicy ZTM.
W ostatniej części obrad Wójt poinformował, że wniosek aplikacyjny do
tzw. Funduszu Norweskiego o dofinansowanie projektu rekreacji dziecięcej w
Borzęcinie Dużym za ponad 6 mln zł,
otrzymał ostateczną akceptację i można
przystąpić do jego realizacji. Radny
Adam Kotwicki w imieniu swoim i całej
Rady złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się
do pozyskania na ten cel środków z Unii
Europejskiej.
kg

Powiatowy Urząd Pracy
zaprasza 17 kwietnia br.
na Targi Pracy
w godz. 11:00- 15:00
Siedziba Starostwa Powiatowego
Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.30 - 19.00.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym: czw. 17.00 - 19.00, sob. 12.30 - 14.30 Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocą w rodzinie i problemem alkoholizmu zaprasza we wtorki w godz. 10.00 - 11.00 do
Ośrodka w Borzęcinie Dużym oraz we wtorki w godz. 18.00 - 20.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10.
Grupa „Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00 - 19.00. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy
722 04 93, Telefon do osoby prowadzacej grupę czynny całą dobę 0 605 921 579.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień od Narkotyków działa w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10. Tel. 722 04 93
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Nowe gniazda dla bocianów
W naszej gminie na stałe mieszka kilkanaście bocianich par. Opieką
nad ich gniazdami zajmuje się
Urząd Gminy oraz Państwo Mariola
i Grzegorz Połutrenko, którzy specjalizują się w budowie platform
pod
bocianie gniazda. Ostatnio
takie konstrukcje ustawili w Janowie i Klaudynie. Należą one do najwyższych na Mazowszu i są widoczne nawet z dużej odległości. Miejmy
nadzieję, że dostrzegą je także wracające do kraju ptaki.
W naszej gminie znajduje się obecnie
11 bocianich gniazd, umieszczonych na
specjalnych platformach i słupach wolnostojących. Budową tego typu konstrukcji
zajmują się Państwo Mariola i Grzegorz
Połutrenko, którzy na początku lat 90-tych
założyli firmę, specjalizującą się w kompleksowej ochronie gniazd bocianów.
Przemiany w budownictwie, dachy kryte
blachą i inne nowoczesne technologie
sprawiły, że ptaki nie mogą już budować
swoich gniazd w tradycyjny sposób. Trzeba im zatem pomóc.
Pierwszą, platformę ustawono w Starych Babicach w 1994 roku - jest to metalowa konstrukcja z drewnianym wkładem
i osadzonym na nim wiklinowym wieńcem. Podobne zamontowano m. in.
w Borzęcinie, Koczargach i Mościskach,
a ostatnio także w Janowie i Klaudynie.
- Po raz pierwszy przyjechaliśmy do
Janowa 12 lat temu. Przy ulicy Andersa
przewróciła się wówczas stara topola z
ważącym prawie sto kilogramów gniazdem – wspomina Grzegorz Połutrenko –
W związku z tym kilka metrów dalej
postawiliśmy betonowy słup z platformą,
na której umieściliśmy część dawnej
bocianiej siedziby. W tym roku trzeba było
jednak całą konstrukcję wymienić. Okazało się, że słup jest zniszczony, a w dodatku niebezpieczny, ponieważ przechylił się
na linię energetyczną. Nową, drewnianą
platformę założyliśmy na wysokości 12 m.
Najpierw wykopaliśmy głęboki na 2 m dół,
w którym umieściliśmy fundament dla
słupa wolnostojącego. Był z tym duży problem, bo teren okazał się grząski i ziemia
stale się zsypywała. Do postawienia słupa
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użyliśmy specjalnego
dźwigu.
Druga platforma
stanęła w Klaudynie
przy ulicy Ciećwierza.
Bocianie gniazdo na
topoli było w całości
zmurszałe. Baliśmy się,
że lada dzień runie na
ziemię. Dlatego postawiliśmy
obok
10metrowy
słup,
a
następnego dnia przy
użyciu
podnośnika
koszowego obcięliśmy
stare gniazdo i jego
część przełożyliśmy na
platformę.
Konstrukcje w Janowie i Klaudynie są
jednymi z najwyższych na Mazowszu.
Gniazda umieszczono tak wysoko, aby
uchronić bociany przed wpadaniem na
linie energetyczne. W ten sposób każdego
roku umierają setki tych ptaków. Szczególnie zagrożone są te, które gnieżdżą się
bezpośrednio na słupach energetycznych.
Kiedy podczas pierwszych lotów młode
bociany starają wznieść się w powietrze,
często dotykają przewodów i giną. Dlatego Państwo Połutrenko skonstruowali
specjalny podest ochronny do montażu
na stacjach transformatorowych, które
znajdują się w pobliżu gniazd. Opracowali również tzw. grzebień ochronny do
zakładania na liniach średniego napięcia.
W tym roku takie grzebienie, wykonane ze
specjalnych tworzyw, założą po raz pierwszy na Mazurach. Zostaną one przymocowane do czubków słupów linii energetycznych. Znajdujące się w ich górnej części wypustki w kształcie zapałek uniemożliwią ptakom siadanie w miejscach niebezpiecznych.
Jak widać, bociany są narażone na
cały szereg zagrożeń, toteż Państwo Połutrenko nie narzekają na brak zajęć. W tym
roku na terenie Mazowsza ustawili już
ponad 40 słupów wolnostojących, działają jednak także w innych regionach Polski.

Warto się ubezpieczyć!
- Problem z gniazdami bocianimi dotyczy całego kraju. Co roku ptaki rozbudowują swoje gniazda, które stają się przez
to coraz cięższe. Już po 20-30 latach
ważą nawet kilkaset kilogramów. Bociania
siedziba w Janowie miała ciężar 400 kg,
ale są też takie, które osiągają średnicę
półtora metra i ważą ponad tonę. Dlatego
namawiamy ludzi, żeby zaczęli się ubezpieczać od wypadków związanych z
bocianimi gniazdami. Jeśli gniazdo jest
duże i spadnie np. na dach budynku,

może spowodować znaczne szkody. Jeśli
runie na sąsiednią posesję, właściciel drzewa, na którym znajdowała się niebezpieczna konstrukcja, będzie pociągnięty
do odpowiedzialności.
Gniazd nie można jednak samowolnie
zdejmować - grożą za to wysokie kary. Najpierw trzeba uzyskać pozwolenie Ministra
Ochrony Środowiska oraz zagwarantować,
że dla bocianów stworzy się nowe stanowisko. Zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt, platformy wolno ustawiać
tylko w okresie od 17 października do 28
lutego. W innych terminach jest to dopuszczalne wyłącznie w szczególnych wypadkach. Przez cały rok można natomiast
zakładać gniazda, które będą dopiero czekać na osiedlenie się nowych lokatorów.
- Czasem zwracają się do nas osoby
prywatne z prośbą o ustawienie platformy. Nie możemy im jednak zagwarantować, że bociany rzeczywiście zamieszkają
w nowym miejscu. W zeszłym roku w
okolicach Grójca pewien profesor poprosił
nas o postawienie słupa z gniazdem, bo w
pobliżu domu widział bociany. Konstrukcję zamontowaliśmy w lipcu, późnym wieczorem. Już następnego dnia ptaki sie-

Gniazdo w Janowie
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działy w gnieździe. To były młode bociany,
szykujące się do odlotu, ale zapamiętały
miejsce, więc w tym roku być może
znowu tam przylecą.
Wracając z zimowisk do Polski, bociany przemierzają ponad 10 tysięcy kilometrów. W zależności od warunków pogodowych, mogą pokonywać od 50 do 300
kilometrów w ciągu doby. Z reguły co rok
osiedlają się w tych samych miejscach. To
niezwykłe, że potrafią bezbłędnie odnaleźć swoje siedziby: muszą przecież najpierw trafić do Polski, a następnie do określonego województwa, w województwie
do starostwa, w starostwie do gminy, w

gminie do sołectwa, a w sołectwie – do
konkretnego gniazda.
W tym roku pierwsze bociany pojawiły się w naszym kraju dużo wcześniej niż
zwykle. W gminie Stubno na Podkarpaciu
zagościły już na początku marca. Kilka dni
temu przyleciały także do Janowa.
- Obawiam się tylko, że w związku z
imponującym rozwojem gminy, bocianów
na naszym terenie będzie coraz mniej, –
mówi Grzegorz Połutrenko - nie sprzyjają
im bowiem zmiany dokonywane przez
człowieka w przyrodzie: osuszanie podmokłych łąk, wycinanie starych drzew,
zadrutowanie krajobrazu. W związku z

tym wiele ptaków przenosi się na obszary
bardziej peryferyjne. Niezwykłe jest jednak
to, że mimo niedogodnych warunków,
część z nich nadal osiedla się w pobliżu
Warszawy. Spośród wszystkich gniazd na
Mazowszu, bociania siedziba w Mościskach znajduje się najbliżej stolicy, a mimo
to ptaki co rok tam wracają. W niewielkiej
odległości od Warszawy jest także gniazdo w Janowie. Jednak z biegiem czasu,
jeśli przekształcenia środowiska nadal
będą postępowały tak gwałtownie jak
dotąd, bociany mogą całkiem opuścić
naszą gminę.
Karolina Gwarek

Dzień Kangura
15 marca uczniowie z naszej
gminy uczestniczyli w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”. Wzięło w nim udział 85
osób ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz 34 z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Do rywalizacji włączyło
się także 43 uczniów z Gimnazjum
w Koczargach Starych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu.
Międzynarodowy konkurs „Kangur
Matematyczny” jest adresowany do
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Jego
ideę przewodnią stanowi popularyzacja
matematyki wśród młodych ludzi. Inicjatorem turnieju, który odbywa się pod
patronatem Rady Europy oraz Minister-

stwa Edukacji Narodowej i Sportu, jest
stowarzyszenie »Kongourou Sans Frontieres« z siedzibą w Paryżu. Na terenie
Polski przebieg rywalizacji koordynuje
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i
Nauk Matematycznych.
Środki na organizację konkursu i
nagrody pochodzą z pieniędzy wpłacanych przez osoby biorące udział w tej
imprezie. W Polsce są to symboliczne
kwoty kilku złotych. W czasie turnieju,
który odbywa się w jednym dniu we
wszystkich krajach, każdy uczestnik rozwiązuje zadania o zróżnicowanym stopniu trudności (w zależności od wieku
ucznia). Są one opracowywane i sprawdzane przez międzynarodową komisję.
We wszystkich szkołach, w których
toczy się rywalizacja, zarówno w Polsce,
jak i za granicą, zadania są takie same.

Dzień konkursu - »Dzień Kangura« jest w
wielu krajach prawdziwym świętem
matematyki i okazją do jej upowszechniania na całym świecie.
Informacje o tegorocznych laureatach konkursu zostaną ogłoszone w
czerwcu. Na uczestników czeka wiele
ciekawych nagród, między innymi udział
w międzynarodowych obozach matematyczno-rekreacyjnych oraz wycieczkach zagranicznych. Pod tym względem
najdłuższą tradycję ma organizowany w
sierpniu obóz w Zakopanem. Co rok bierze w nim udział około 120 uczniów z
różnych krajów. Na zasadzie wzajemności dzieci i młodzież z Polski są zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, na Litwę i
na Węgry.
AS

Mistrz matematyki

Dominik Skorupowski ze Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach
został laureatem wojewódzkiego
konkursu matematycznego.
Konkurs matematyczny organizowany jest co rok przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty i stanowi odpowiednik

dawnej olimpiady przedmiotowej.
Odbywa się na trzech poziomach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. W tym
roku laureatem ostatniego etapu został
Dominik Skorupowski, uczeń klasy VI
„d” z babickiej podstawówki. Do konkursu przygotowała go nauczycielka
matematyki - Beata Paszkowska.
- Od początku roku prowadzę zajęcia w kole matematycznym – mówi Pani
Beata - Uczestniczą w nich uczniowie z
klas szóstych – jest wśród nich wiele
uzdolnionych dzieci. Część z nich wzięła
udział w tegorocznym konkursie, ale
tylko Dominik zakwalifikował się do części wojewódzkiej.
Wiedza wymagana od uczestników
turnieju
j obejmowała
j
całyy zakres szkołyy
podstawowej. Żeby przejść do kolejnej
części rywalizacji, należało zdobyć
ponad 90% punktów – a więc rozwiązać
wszystkie zadania. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się blisko 600

uczniów, a na etapie wojewódzkim konkurowało ze sobą około 150. Z tej grupy
wyłoniono kilku laureatów – Dominik
został jednym z nich.
- W ciągu kilku ostatnich miesięcy
rozwiązałem mnóstwo skomplikowanych zadań w domu i na kole matematycznym – mówi chłopiec - Okazało się
jednak, że ćwiczenia konkursowe nie
były bardzo trudne, chociaż wymagały
dużej pomysłowości i koncentracji. Po
raz pierwszy zetknąłem się na przykład z
zadaniami, w których trzeba było przeprowadzić jakiś dowód. Wiele osób sobie
z nimi nie poradziło. Mnie się udało.
Dzięki wygranej, Dominik zostanie
zwolniony ze sprawdzianu kompetencji
po szkole podstawowej, może także
dostać się do każdego, wybranego przez
siebie gimnazjum. Jak przyznaje, najprawdopodobniej zdecyduje się na szkołę z
rozszerzonym profilem matematycznym.
kg
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Z gminy na Polagrę
24 lutego grupa rolników z
naszej gminy udała się autokarem
do Poznania na Polagrę. Wyjazd dla
zainteresowanych był bezpłatny, a
zorganizował go Wójt Gminy i
Doradztwo Rolnicze. Zapewne wiele
osób, które kiedyś były na Polagrze,
jest zdziwionych terminem tego
wyjazdu. Targi branży rolnej odbywały się przecież zawsze jesienią. A
tu niespodzianka – w lutym na
przednówku?
Tendencja do rozdrabniania imprez
organizowanych przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie widoczna jest już od
wielu lat. Kiedyś na Polagrze, raz w roku,
można było zobaczyć wszystko, co jest
związane z branżą rolniczą:
od materiału siewnego, środków ochrony roślin, żywności,
aż do maszyn rolniczych i
urządzeń przetwórstwa spożywczego. Później targi rolnicze podzielono na Polagrę
Farm i Polagrę Food, oddzielono zatem żywność od
maszyn, a w tym roku przewidziano w Poznaniu aż 5
imprez targowych związanych
z branżą rolno-ogrodniczą.
Targi, na których byliśmy,
nazwano „Polagra Agropremiery – Międzynarodowe
Targi Mechanizacji Rolnictwa”. Zarząd MTP twierdzi,
że zmiany te czynią targi bardziej profesjonalnymi i lepiej eksponują poszczególne branże. Lutowa Polagra rozpoczęła tegoroczne imprezy poświęcone sektorowi rolnemu: jak twierdzi prezes
zarządu MTP Bogusław Zalewski, jej ideą
jest pomoc w nawiązywaniu wartościowych kontaktów handlowych jeszcze
przed rozpoczęciem sezonu.
W dwóch halach pokazano maszyny
rolnicze, wśród których królowały najnowsze kombajny i ciągniki. Ciekawostką było również to, że nawet miłośnicy
rolniczych staroci mogli znaleźć tam coś
dla siebie. Na jednym ze stoisk zapowiedziano sierpniowy VI Ogólnopolski Festi-

Na zdjęciu Lanz Bulldog z 1942 r.
z jednocylindrowym silnikiem diesla
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wal Starych Ciągników
i Maszyn Rolniczych.
Impreza ta odbędzie
się w Lipnie, a organizuje ją klub zrzeszający
miłośników historii rolnictwa
„Traktor
i
Maszyna”.
(Więcej
informacji o nim www.traktor.lipno.pl)
Wśród nowości na szczególną
uwagę zasługiwał system do „jazdy bez
trzymanki”, przeznaczony dla ciągników
i innych samobieżnych maszyn rolniczych. Aby uzyskać dziś dokładność
przejazdów np. podczas siewu, oprysków czy innych zabiegów agrotechnicz-

nych, najnowsza technika proponuje
systemy nawigacji satelitarnej GPS
wyposażone w mobilną stację radiową i
kamerę. W efekcie uzyskuje się dokładność przejazdu na polu co do 2-3 cm, a
jeśli system wyposażony jest jeszcze w
odpowiednie siłowniki- ciągnik sam
dokonuje korekty przejazdu. Traktorzysta staje się właściwie niepotrzebny!
Strach pomyśleć, dokąd to wszystko
zmierza. Co roku obserwujemy, że technika elektroniczna staje się coraz bardziej precyzyjna i tańsza. Jedno z podstawowych rozwiązań tego systemu
kosztuje około 2 tys. zł.
W lutowej Polagrze uczestniczyło
jedynie około 100 firm. Wśród prezentowanych nowości pokazano kolejne wersje traktorów i kombajnów, w których
rozwiązania technologiczne skoncentrowały się na ekonomice używania sprzętu. Nowoczesne rozwiązania zastosowano m.in. w układach hydraulicznych.
Obniżono poziom zużycia paliwa przy
jednoczesnym wzroście mocy i momentu obrotowego. Obniżono również
poziom emisji spalin. Dziś duże znaczenie przykłada się także do komfortu
pracy rolników. Kabiny wyposażone są w

elektronikę, często w klimatyzację, a ksenonowe oświetlenie umożliwia wygodną pracę po zmroku.
Targom towarzyszyły również seminaria poświęcone m.in. uprawom roślin
energetycznych i dopłatom do ich produkcji z UE, a także uprawom zbożowym.
Nowoczesne rolnictwo bazuje
dziś przede wszystkim na wiedzy i
technice. Dlatego też warto jeździć na targi, poznawać nowości i
modernizować
gospodarstwa
rolne. Dzięki postępowi praca
staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Czy jednak nadmierna technicyzacja nie oddziela człowieka
zbyt daleko od natury? W wielu
gałęziach naszego życia obserwujemy nieustanny pośpiech i pogoń
za wydajnością. Wydaje się, że ta
tendencja wkroczyła również do
wielu branż produkcji rolnej, co w
rezultacie powoduje, że nie
zawsze jemy zdrowe produkty,
dlatego też oprócz techniki warto pamięmł.
tać także o ekologii.

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Partnerstwo z Holandią
święta to czas
refleksji i głębokich przeżyć religijnych, ale także
sporo
wolnych
chwil do zagospodarowania wspólnie z rodziną.
O tym, jak
swój wolny czas
spędzają Holendrzy, rozmawiam z Fiet van de Boel
– holenderską dziennikarką, mieszkającą od 10 lat z mężem Polakiem i
synem w Polsce.
Panią de Boel poznałem podczas
zagranicznego wyjazdu naszych
samorządowców. Powiedziała wówczas, że postara się pomóc babickiej
gminie w nawiązaniu kontaktów z
jednym z samorządów w Holandii.
Być może niektóre rozwiązania
dotyczące propagowania kultury
uda się przeszczepić na nasz teren.
- Jaki jest stosunek do kultury
przeciętnego Holendra?
Wszędzie na świecie ludzie interesują się kulturą, ponieważ ona wzbogaca i
upiększa życie. To w jakim stopniu i w
jakiej formie ludzie się angażują, jest
sprawą bardzo indywidualną. Moi rodacy często czynnie angażują się w kulturę
(szkoły muzyczne, orkiestry, zespoły,
chóry, kluby teatralne itd.). Polacy natomiast mają dużo wiedzy na temat kultury i historii, ale z ich czynnym udziałem
w życiu kulturalnym jest chyba trochę
gorzej.
- Skąd Pani zdaniem ta różnica
się bierze?
W Holandii są inne zwyczaje spędzania wolnego czasu. Niebagatelna jest też
kwestia finansowa. Społeczeństwo

holenderskie ma do dyspozycji więcej
środków, które pozwalają na czynny
udział w życiu kulturalnym.
– W jaki sposób Holendrzy spędzają swój wolny
y czas?
Po Drugiej Wojnie Światowej szybko odbudowaliśmy swój kraj i od końca
lat pięćdziesiątych mogliśmy – w przeciwieństwie do Polaków – już spokojnie
żyć. Mieliśmy zatem czas na kulturę i
sport nie tylko jako widzowie i kibice,
ale także czynnie biorąc udział - często
całymi rodzinami - w występach i
zawodach. W ten sposób mogliśmy
swobodnie się rozwijać w dziedzinach
kultury i sportu. Teraz takie możliwości
otwierają się przed Polakami. Obserwuję, że coraz więcej osób z tych możliwości korzysta. Ale widzę też coś, co
może hamować proces zaangażowania
całych rodzin w kulturę i sport. Hm…,
jakby to powiedzieć. To jest delikatna
sprawa …
– Jestem bardzo ciekaw, co Pani
ma na myśli.
Dobrze, tylko bardzo proszę, by się
na mnie nie obraziły panie. Co kraj, to
obyczaj. Polki tradycyjnie dużo czasu
spędzają w kuchni robiąc świetne potrawy dla swojej rodziny i gości. Wiele
Holenderek ma nieco inne priorytety.
Jedzenie - owszem musi być solidne, ale
lepiej, żeby gotowanie nie zajmowało
zbyt wiele czasu. Ten zaoszczędzony
czas, zwłaszcza w weekendy kobiety
aktywnie spędzają z rodziną. Można
wtedy wspólnie jeździć na rowerze,
regularnie towarzyszyć dzieciom. Dopingować je na zawodach, oklaskiwać na
występach lub
wspólnie zwiedzać
wystawy. W Holandii wiele kobiet pracuje tylko na półetacie, dzięki czemu
mamy mają trochę czasu, by dopilnować swoje dzieci i zaprowadzić je na
różnorodne zajęcia artystyczne i sporto-

nie tylko w muzyce

we, by nie przysiadywały całymi godzinami przed komputerami lub odbiornikami TV. To stanowi duży problem we
wszystkich krajach rozwiniętych, bez
wyjątku.
– W jakim stopniu edukacja kulturalna jest uwzględniana w programach oświatowych?
Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe,
to myślę, że programy oświatowe dotyczące kultury Polski i Holandii niewiele
się różnią. Może tylko szkoły holenderskie są lepiej wyposażone w pomieszczenia i sprzęt potrzebny do działań artystycznych. W niektórych miejscowościach samorząd gminny ułatwia dzieciom dostęp do kultury, finansując edukację muzyczną na terenie szkoły po
godzinach lekcyjnych. W szkołach średnich, gdzie uczęszcza młodzież w wieku
12 -18 lat, sytuacja wygląda trochę inaczej. Od pewnego czasu licea mają w
swoich programach „wychowanie kulturalne”- poza lekcjami z plastyki i muzyki.
W czasie zajęć oprócz wiedzy teoretycznej, przygotowuje się występy artystyczne, uczęszcza na koncerty i wystawy,
pisze recenzje itp. Można ten przedmiot
jeszcze bardziej rozszerzyć, jeżeli on stanowi część wybranego profilu. To jest
pewna nowość w programach oświatowych krajów europejskich. A w Holandii
ten element edukacji kulturalnej jest najbardziej rozwinięty.
– W Pani rodzimym miasteczku
Thorn funkcjonują dwie duże amatorskie orkiestry dęte, które grają
niemalże jak orkiestry zawodowe.
Jak można to osiągnąć w miasteczku liczącym zaledwie 2,5 tyś. mieszkańców?
-To dość nieprawdopodobna historia. W 1840 roku rozpoczęła działalność
dokończenie na str. 15
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21 marca nasi słowiańscy przodkowie uroczyście świętowali Nowy
Rok i początek wiosny. Ten dzień
miał przynieść cielesną i duchową
odnowę po dokuczliwej i mroźnej
zimie. W tym celu wykonywano słomianą kukłę, symbolizującą odchodzącą porę roku. Ubierano ją w płócienne szaty, ozdabiano koralami
i wstążkami, mocowano na długim
kiju i obnoszono po całej wsi. Prowadzący Marzannę orszak udawał
się następnie nad pobliski staw,
jezioro czy rzekę, gdzie lalkę podpalano i wrzucano do wody. W ten
sposób żegnano zimę i z radością
witano wiosnę.
Dziś o dawnych obrzędach mało kto
pamięta – Marzannę topią jedynie dzieci z przedszkoli i najmłodszych klas szkół
podstawowych. Starszym uczniom 21

marca kojarzy się raczej z wiosennymi
imprezami, w tym także z wagarami.
Aby zapobiec ucieczkom z lekcji, szkoły
zazwyczaj rezygnują w tym czasie z prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizują dla podopiecznych różnego rodzaju rozrywki: konkursy, pokazy mody,
wycieczki do kina i teatru.
Świętowanie wiosny w naszej gminie
jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klas
młodszych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Borzęcina. Już o 9 rano udali się
z Marzanną do Mariewa, aby nad stawem dokonać tradycyjnego obrzędu.
Jednak dzieci wraz z nauczycielkami
wprowadziły w tym roku nowy wiosenny zwyczaj. Zamiast topić Marzannę,

jedynie zdjęły z niej wierzchnie okrycie, a
pod nim ukazała się
uśmiechnięta postać
Wiosny, z którą najmłodsi powrócili do
szkoły. Czyżby uczniowie dowiedzieli się, że
do Ministra Giertycha
złożono
ostatnio
petycję, aby zakazać z

przyczyn moralno-ekologicznych niszczenia
Marzanny? Tego
niestety
nie
wiemy, ale nowy
zwyczaj bardzo
nam się podoba i
nawiązuje
do
tradycyjnego
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Jest W

przynoszenia gaika do domu.
Dzieci w Mariewie urządziły sobie mały festiwal wiosennej piosenki i brały również
udział w pikniku przy ognisku.
Starsi Borzęciniacy z klas 4-6 uczestniczyli w tym dniu m.in. w wyborze najciekawszych wiosennych przebrań, w
którym nagrodzono troje zwycięzców.
Młodzież należąca do koła anglojęzycznego prowadzonego przez Iwonę Jaźwińską przygotowała przedstawienia pt.
„Shrek” i “House Ghosts”. W pierwszej
ze sztuk przypomniano losy popularnego bohatera filmów animowanych, a

Wiosna!
druga opowiadała historię pewnej rodziny, którą dzielne duchy obroniły przed
złodziejami. Uczniowie uczęszczający na
zajęcia koła języka angielskiego prowadzonego przez Celinę Łazowską zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „The
English teacher”. Młodzież pokazała
jeden dzień z życia klasy, śpiewając po
angielsku piosenki i wykonując scenki
sytuacyjne.
✿ ✿ ✿
W pierwszym dniu wiosny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach przygotowały około godz.
10:00 wiosenny pokaz mody.

Na wybiegu zaprezentowały się
modelki i modele w pięknych, kolorowych
strojach. Dominowała oczywiście optymistyczna
zieleń,
nieodłącznym
dodatkiem
do
kostiumów były
także kwiaty. Na
sali pojawiły się
biedronki, pszczoły, żabki i bociany,
nie zabrakło również
Smerfów
zbudzonych
z
długiego, zimowego snu, ale największą popularnością cieszyło się

przebranie Pani Wiosny, w którym wystąpiło aż kilkanaścioro uczniów. Spośród 30
osób wyłoniono
czterech laureatów,
których
stroje najbardziej
spodobały
się
publiczności. W
nagrodę
zwycięzcy otrzymali

gromkie brawa
oraz
drobne
upominki.
Uczniowie z
młodszych klas
babickiej podstawówki
uczestniczyli
również w tradycyjnym topieniu
Marzanny - śpiewając piosenki i recytując wiersze, przepędzili starą porę roku i
powitali długo oczekiwaną wiosnę.

✿ ✿ ✿
Młodzież z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych powitała 21 marca nietypowo: reprezentanci poszczególnych klas zmierzyli
się w »boju intelektualnym«.
Gimnazjaliści zebrali się w auli szkolnej, by kibicować 6 zespołom wyłonionym w eliminacjach do Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego i
niemieckiego.
Czteroosobowe drużyny z klas 1e,
2f, 3b, 3c, 3d, 3e, wykazały się wszechstronną wiedzą o krajach Europy, a także
poczuciem humoru, które nie opuszczało ich ani na chwilę. Zwycięzców wyłoniono dopiero po gorącej dogrywce
między 1e i 3b. Ostatecznie wygrała
klasa 3b. Jednak gratulacje należą się
wszystkim uczestnikom. Miłym akcentem Święta Wiosny było także ufundowanie lodów przez rodziców. M. Łada

11

NA TROPACH HISTORII

Historia sprzed ponad 100 lat...

Rynek w Babicach na początku XX wieku
Kilka miesięcy temu naszą redakcję odwiedziła Pani Elżbieta Helena
Jadwiga Lubicz – Bakanowska z
domu Łatkiewicz. W prostej linii
prawnuczka Kwiryna Jana Cholewińskiego – właściciela Babic z XIX
w. Dotarła do niej Gazeta Babicka,
w której zamieściliśmy artykuł
o pomniku nagrobnym rodziny
Cholewińskich na warszawskich
Powązkach. Postanowiła zatem
odwiedzić Babice, a przy okazji również naszą redakcję.

Haberbush i Shiele. Szafa nakręcana, bo
przecież prądu jeszcze wówczas nie było.
Babice zostały zelektryfikowane dopiero
w 1955 r. W tym budynku był również
sklep z alkoholem, mieszkała tam także
rodzina Przedworskich.
W drugim budynku wynajmowano
pomieszczenia dla Szkoły Powszechnej.
W każdej z obszernych klas uczyło się
sześćdziesięcioro dzieci! Dwie klasy były
również w pobliskim dworku należącym
niegdyś do Kazimierza Cholewińskiego.
Nie była to jednak główna siedziba rodu
Cholewińskich. Dawny wielki dwór położony w pobliżu kościoła prawdopodobnie spłonął i został później rozebrany.
Budowli tej nie było już w pierwszym
dziesięcioleciu XX w.
Polska przed wiekiem podzielona była
zaborami, Mazowsze znalazło się pod

Elżbieta Lubicz-Bakanowska prawnuczka Kwiryna Jana Cholewińskiego odkryła przed Państwem
epizody z historii swojej rodziny
Pani Elżbieta pokazała nam zdjęcie
rynku w Babicach z początku XX wieku.
Wykonano je najprawdopodobniej w niedzielę. Ludzie wychodzą właśnie z kościoła (który jeszcze wówczas nie miał wieży).
Na wprost za krzyżem widać dwa budynki należące do rodziny Przedworskich,
pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku.
W pierwszym była kiedyś karczma, a później w latach międzywojennych piwiarnia
z szafą grającą wstawioną przez firmę
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Piękna Jadwiga Cholewińska uwielbiała sporty konne. Niestety zamiłowanie to okazało się dla niej tragiczne...

zaborem rosyjskim. Okoliczne wielkie
gospodarstwa należały do właścicieli
ziemskich. Uwłaszczenie edyktem carskim z 1864 r. (po Powstaniu Styczniowym) znacznie je uszczupliło, lecz i tak
dobra babickie były jednymi z największych w okolicy. Tymi ziemiami władała
rodzina Cholewińskich. Warto wiedzieć,
że w 1886 r., kiedy to Kwiryn Jan Cholewiński nabył od Jasińskich dobra Babice,
majątek ten rozciągał się od Mościsk aż
po Babice Nowe i Wieruchów, a jego
zachodnią granicę stanowiły Zielonki.
Dziś Pani Elżbieta jest Damą w Złotym Wieku. Babice pamięta z czasów
przedwojennych i przekazów rodzinnych. Ofiarowała nam historyczne fotografie, które prezentujemy Czytelnikom.
Przetrwały dziesiątki lat, tak jak jej opowieści przekazywane przez pokolenia.
– Najstarsza córka Kwiryna Jana Cholewińskiego – Jadwiga była moją babką–
mówi Pani Elżbieta – Niestety nigdy jej nie
poznałam, ponieważ zmarła w wieku
24 lat. Już wtedy miała troje dzieci.
Pierwszym jej synem był Władysław – mój
ojciec, ochrzczony w babickim kościele,
potem urodził się Czesław i Leon.
– Cóż się stało, że tak młoda, piękna
i pełna życia kobieta nagle zmarła?
– Niestety, można powiedzieć, że z
młodzieńczej zapalczywości. Jadwiga
uwielbiała wprost sporty konne. Jeździła
wyczynowo, skacząc przez przeszkody.
Znana była w okolicy z tego, że potrafiła konno przeskoczyć choćby najwyższe
ogrodzenie. Lekarze przestrzegali ją, że
po ostatnim porodzie nie powinna już
jeździć. Nie posłuchała... W parę miesięcy po narodzeniu ostatniego dziecka
zmarła. Jej mąż, a mój dziadek – Władysław Łatkiewicz nigdy się ponownie nie
ożenił. Kochał Jadwigę aż do swojej
śmierci, będąc wiernym przysiędze złożonej w babickim kościele. Często
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Klotylda Cholewińska
odwiedzał jej grób na warszawskich
Powązkach. Sam wychował 3 synów.
Dziadek Władysław pozostawił majątek ziemski (który był posagiem Jadwigi)
rodzinie Cholewińskich, sam natomiast
zajmował się zupełnie innymi sprawami,
dalekimi od rolnictwa. Był dyrektorem
technicznym w firmie „Rudzki i Spółka”,
specjalizującej się w budowie mostów i
kolei. Uczestniczył m.in. w budowie
Mostu 3 maja w Warszawie (w miejscu
Mostu Poniatowskiego), Mostu Ochteńskiego w Petersburgu i transsyberyjskiej
linii kolejowej. Warto wspomnieć, że
Władysław Łatkiewicz był również jednym z założycieli Stowarzyszenia Techników w Warszawie! (już wówczas mieściło się przy ul. Czackiego).
Jedną z barwniejszych postaci w
rodzinie Cholewińskich była Klotylda,
żona Kwiryna (de domo Kruszyńska). Po
śmierci męża w 1889 r. to ona zarządzała majątkiem.

– Postać mojej prababki Klotyldy
znam z opowiadań ojca. Gdy zmarł jej
mąż Kwiryn, została z pięciorgiem synów
i dworem. Szalenie lubiła przyjmować
gości. Zjeżdżali się do Babic bryczkami i
powozami z okolicznych majątków:
z Zielonek, z Pilaszkowa. Często gościła
tu rodzina Detkensów ze Strzykół. Przybywali także goście z Warszawy.
– Już wtedy możemy mówić o tym
(Pani Elżbieta puszcza oko), że Babice
stały się swoistym ośrodkiem kulturalnym. Klotylda zapraszała muzyków i różnych artystów, a okoliczni ziemianie z
ochotą przyjeżdżali na te artystyczne
wieczornice. Tym chętniej, że każdy z
nich pod serwetką przy stole znajdował
zawsze dla siebie jakieś prezenty – a to
złote spinki, a to piękną broszkę czy
naszyjnik. Rodzina Kruszyńskich wywodziła się z Francji, może zatem stamtąd
Klotylda brała inspirację do tak wystawnych zabaw? – Z opowieści rodzinnych
pamiętam ją jako bardzo grubą damę.
W koronkach i krynolinach zajmowała
ponoć dwa normalne miejsca przy stole.
Tradycyjną rozrywką dawniejszych
ziemian były polowania. Tak działo się
również w Babicach. Tym królewskim
sportem zajmowali się właściwie wszyscy z rodziny Cholewińskich.
– Mój ojciec stąd właśnie wyniósł
żyłkę myśliwską i zachował ją przez całe
życie. W okolicach polowano przeważnie na zające i kuropatwy, chociaż nie
brakowało także grubszej zwierzyny.
Niestety oprócz miłych wspomnień są
także tragiczne. W naszej rodzinie
wydarzył się wypadek związany z myślistwem, najmłodszy brat mojej Babki
Cyryl, kiedy miał 14 lat, został postrzelony na polowaniu.
Ze swoich własnych wspomnień Pani
Elżbieta przytacza opowieść o wuju Felicjanie. – Był to młodszy brat babki

Na polowaniu w Babicach siedzą od lewej: Piotr, Stanisław i Kazimierz
Cholewińscy (synowie Kwiryna). Zdjęcie z 1893 r.

Kwiryn Jan Cholewiński – właściciel
(wielkiego jeszcze wówczas) majątku Babice. Zdjęcie z 1885 r.

Dworek w Babicach. Zdjęcie z 1919 r.
Jadwigi, z zawodu inżynier chemik. Miał
żonę, ale jak pamiętam, coś im się nie
ułożyło, nie mieszkali razem. Był bardzo
przystojny i zachowywał się zawsze jak

Inż. Władysław Łatkiewicz urodzony w Babicach potomek rodu
Cholewińskich zasłynął m.in. jako
budowniczy Mostu 3 Maja w Warszawie i współzałożyciel Stowarzyszenia Techników
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Felicjan Kwiryn Cholewiński
– zdjęcie z końca lat dwudziestych.
kawaler. Przed wojną mieszkał w Babicach i jeszcze do dziś pamiętam jego
barwne opowieści i to, że uczył mnie
tańczyć. Wuj Felicjan był zabawną
postacią, nosił zawsze zakręcone do
góry wąsy. Przed wojną miał w Babicach
przyjaciela, który go często brał na
motocykl i razem jeździli po polach,
wzniecając tumany kurzu. Pamiętam
taki obrazek: wuj Felicjan na motorze w
czarnym surducie z powiewającymi
połami wyglądał jak czarny anioł. Widywałam go często przyjeżdżając przed
wojną do jego młodszego brata– Jana
Cholewińskiego, który miał tu gdzieś
trochę ziemi i dom.

Dziś Pani Elżbieta Lubicz-Bakanowska
jest ostatnią w prostej linii z rodu Cholewińskich. Po śmierci Klotyldy majątkiem
zarządzał Kazimierz, a jego starsi bracia
rozjechali się po świecie, wybierając inne
zawody.
y Np. jego
j g syn
y Tadeusz po II Wojj
nie Światowej wyemigrował do Australii,
gdzie zmarł bezpotomnie, jego siostra
Wanda również nie miała dzieci i zakończyła życie w Warszawie.
Pani Elżbieta wyszła za mąż i ponad
30 lat życia spędziła w Madrycie. Obecnie mieszka w Warszawie. Z wykształcenia jest ekonomistą. Zna 6 języków: hiszpański, angielski, francuski, niemiecki,
rosyjski i włoski. Jest światową damą i
godnym potomkiem wielkiego rodu.
Wizyta w Babicach była dla niej bardzo wzruszająca. Gdy poszliśmy razem do
restauracji dopytywała się, czy do stołu
podano naprawdę babicki chleb i czy
wędliny pochodzą również z tej okolicy.
–Dziwi się Pan, że pytam? –powiedziała– to dla mnie bardzo ważne. Chodząc po tej ziemi, po wielu latach, czuję
niezwykłą łączność z ludźmi, których już
nie ma. Coś jednak po nich pozostało,
nie tylko wspomnienie, ale choćby
nazwy miejscowości: Janów, Kwirynów
pochodzące od imion moich przodków...
Co się stało z wielkim majątkiem
rodziny Cholewińskich? Z biegiem lat
topniał, tak jak wiele innych magnackich
fortun. Po śmierci Klotyldy jego resztki
zostały podzielone pomiędzy jej synów.
W latach dwudziestych XX w. Władysław i Maria Carossi nabyli od spadko-

bierców Kazimierza Cholewińskiego
(który był sędzią gminnym) 30 ha działkę z dworkiem, do której należał również babicki rynek. Włości Jana Cholewińskiego– ponad 41 ha (tzw. Babinek)
kupił w 1937 r. Mieczysław Kazoń.
Ostatnim z rodu Cholewińskich właścicielem resztówki majątku był Felicjan
Kwiryn, który odziedziczył ponad 20 ha
ziemi przylegającej do Babic Nowych.
Grunt ten został sprzedany w końcu lat
czterdziestych XX wieku.
Przy okazji warto jeszcze wspomnieć
o jednej osobie z tej rodziny, nazywanej
przez przyjaciół Niusią. Była to Bronisława Cholewińska– długoletni kierownik
Stacji Doświadczalnej Hodowli Roślin w
Morach. Jej zasługą w okresie międzywojennym jest wyhodowanie wielu
odmian warzyw, m.in. pomidorów
„Sukces Mor” i „Mory 33”.
Dzieje jednej rodziny związane z
historią babickiej ziemi to również
część historii naszej gminy. Może cieszyć fakt, że tak wiele wartościowych
osób miało swoje korzenie właśnie w
tych okolicach. Zachęcam Czytelników do poszukiwania jeszcze innych
faktów z historii naszej gminy. Bardzo mało wiemy o latach międzywojennych w okolicach Borzęcina i Lipkowa. Jeśli ktoś ma jakieś informacje
na ten temat, prosimy o kontakt z
redakcją. Ocalmy historię babickiej
gminy od zapomnienia.
Marcin Łada
Dziękuję za konsultację historyczną
i cenne uwagi Panu Jerzemu Kazoniowi.

Już za chwilę Wielkanoc
– odwiedziliśmy Grupę dla Dzieci w Zielonkach
Święta Wielkanocne są nie tylko
okazją do wiosennego wypoczynku,
ale także do okazywania innym
dobroci. Każdego dnia dzielą się nią
z podopiecznymi Joanna Matuszczak i Martyna Matuszewska, które
pracują w Grupie dla Dzieci w Zielonkach. 25 kwietnia miną dwa lata,
odkąd powołano do życia tę placówkę.
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W zajęciach Grupy dla Dzieci, które
odbywają się w jednym z pomieszczeń
klubu sportowego w Zielonkach, uczestniczy codziennie od kilku do kilkunastu
osób. Są to głównie uczniowie szkół
podstawowych, choć świetlicę odwiedza
również młodzież gimnazjalna. Placówka działa od poniedziałku do piątku w
godzinach od 14 do 18. Dzieci mogą tu
miło i ciekawie spędzić wolny czas,
a także wiele się nauczyć.
Joanna i Martyna, które kierują świetlicą, poświęcają swoim podopiecznym
wiele czasu i uwagi. Pomagają im w
odrabianiu lekcji, prowadzą zajęcia plastyczne i sportowe, konkursy, gry i zabawy. Organizują również wypoczynek dla
dzieci podczas ferii i wakacji. W tym
roku w lecie zamierzają
j wyjechać
yj
z nimi
na kolonie do Zdworza. Tuż przed Świętami przygotowały razem z dziećmi
p ę e, kolorowe
piękne,
oo o e p
pisanki i koszyczki.
o y

- Staramy się, aby w Grupie panowała rodzinna atmosfera – mówi Joanna Dlatego zawsze organizujemy spotkania
przedświąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Takie okazje nas
jednoczą. Przekazujemy również dzieciom związane z nimi tradycje. Za kilka
dni złożymy sobie życzenia i podzielimy
się święconką. Wszystkim Czytelnikom
„Gazetyy Babickiej”
j życzymy
y y y spokojnych,
rodzinnych i wiosennych Świąt.
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KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W KOMUNIKACJI
NA TERENIE GMINY STARE BABICE
W związku z licznymi postulatami mieszkańców naszej gminy,
dotyczącymi poprawy komunikacji
zbiorowej, informujemy o zmianach, które zostaną wprowadzone
od 1 kwietnia br.
Linia 712 – Zmiana trasy na odcinku
Warszawa - Stare Babice. Linia zostaje
skierowana trasą Os. Górczewska – Blizne Łaszczyńskiego – Niska – Fortowa –
Groty – Zagłoby – Hubala Dobrzańskiego – Rynek i dalej trasą dotychczasowego przejazdu (zmiana dotyczy obydwu
kierunków jazdy autobusu) .
Czas przejazdu na zmienionym odcinku
trasy (Os. Górczewska – Rynek) nie zmieni się w stosunku do sytuacji obecnej
i wynosi 11 minut.
Zmiana przejazdu ma za zadanie
usprawnić połączenie dla mieszkańców
Latchorzewa Osiedle, jak i mieszkańców
Bliznego ze względu na wycofanie linii
113.
Ulega zmianie rozkład jazdy, doszły 2
kursy od strony pętli autobusowej przy
ul. Górczewskiej.
Linia 714 – Trasa przejazdu tej linii
pozostaje bez zmian, zmienia się rozkład jazdy ze względu na zsynchronizowanie przejazdu autobusów linii
712 i 714.

Linia 719 – Trasa i rozkład jazdy bez
zmian.
Linia 729 – Zmiana trasy polega na zrobieniu małej pętli do Gimnazjum w
Koczargach Starych. Linia zostaje skierowana trasą Os. Górczewska – Warszawska - Szkolna – Klonowa – Trakt Królewski – Wspólna – Warszawska – Mariew i
dalej trasą dotychczasowego przejazdu
(zmiana dotyczy obydwu kierunków
jazdy autobusu) .
Zmiana ta spowoduje polepszenie połączenia z Gimnazjum w Koczargach Starych (w obu kierunkach), jak i obsługę
mieszkańców Koczarg i Wojcieszyna. Na
okres prac budowlanych związanych z
odwodnieniem ulicy Wspólnej autobus
będzie jeździł nadal przez ulicę Warszawską jako objazd do czasu zakończenia prac na ulicy Wspólnej (spowoduje
to przejściowo nieco dłuższe postoje
autobusów w Mariewie).
Ulegnie zmianie rozkład jazdy, który
został zsynchronizowany z rozkładem
jazdy linii 714 i 719 na ul. Warszawskiej,
ilość kursów autobusów pozostaje bez
zmian.
Efekty
ty zmian w układzie linii autobuso wych obsługujących gminę:
1. Poprawi się w znaczący sposób częstotliwość kursowania autobusów na

ulicy Hubala Dobrzańskiego. Do tej pory
autobusy kursowały średnio co 50 min.,
a po zmianach średnio co 23 min.
2. Autobusy linii 712 będą jeździły w
równych odstępach czasowych średnio
co 40 min.
3. Nastąpi znaczna poprawa komunikacyjna z Gimnazjum w Koczargach Starych, będą jeździły 2 autobusy linii 714 i
729, co umożliwi dogodny dojazd także
dla uczniów z zachodniej części gminy Borzęcina, Wojcieszyna, Mariewa i Stanisławowa.
4. Autobusy z pętli Os. Górczewska w
kierunku Babic oraz z Babic w kierunku
Os. Górczewska, będą wyjeżdżały z częstotliwością średnio co 11 minut.
Względy techniczne polegające na
braku wymaganych szerokości skrętów,
szerokości oraz nośności dróg nie
pozwoliły na uruchomienie linii autobusowej na ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie
oraz przedłużenia linii 713 WarszawaOżarów -Koprki do Borzęcina. Sprawa
ta jest przedmiotem dalszych rozmów
prowadzonych z Zarządem Transportu
Miejskiego, władzami Ożarowa i Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Szczegółowe rozkłady jazdy linii
autobusowych są dostępne na stronie www.ztm.waw.pl.

Partnerstwo z Holandią nie tylko w muzyce dokończenie ze str. 9
orkiestra, która w 1863 z powodu
poważnego konfliktu się rozpadła.
Wskutek czego powstały dwa nowe
zespoły - co również wiązało się z totalnym rozbiciem lokalnej społeczności.
Każdy mieszkaniec bez wyjątku był związany z jedną ze stron. Od samego
początku obie orkiestry żyły więc w
ostrej rywalizacji. Aż do takiego stopnia,
że nikt z jednej strony nie śmiał wstąpić
w związek małżeński z osobą z drugiej
strony. Konflikt przetrwał prawie 100
lat. Dobrze pamiętam z czasów swojej
młodości problemy z nim związane. Ta
rywalizacja, w którą były zaangażowane
całe rodziny, miała ogromny wpływ na
rozwój
poziomu
wykonawczego.
W dniu dzisiejszym małżeństwa są już

„mieszane”, ale rywalizacja i ambicje nie
wygasły. Ważną rolę odgrywają też marketing i przedsiębiorczość. W tych dziedzinach podejście jest profesjonalne. Na
stanowiska dyrygentów zatrudnia się
zawodowych muzyków. Nic dziwnego,
że w tak małym mieście istnieją dwie
duże - wspaniale grające - orkiestry
amatorskie, które dają systematyczne
koncerty i występują na prestiżowych
imprezach na terenie Holandii i w wielu
krajach świata. Być może w niedalekiej
przyszłości jedna z orkiestr przyjedzie
także do Polski.
– Czy znakomicie grające orkiestry amatorskie znajdują się tylko w
Thorn - co jest związane z historycz-

Mieszkanka Lipkowa odda koty
w dobre ręce.
Wiadmość: GOPS, tel. 022 722 90 11

nym konfliktem i rywalizacją?
Jest więcej bardzo dobrze grających
orkiestr. Z tego co wiem, orkiestry z
Thorn są najlepsze, ale poziom orkiestr z
okolicznych miejscowości coraz bardziej
przybliża się do poziomu tych z Thorn.
Bowiem istnieje w tym regionie bardzo
mocna chęć, by im dorównać.
Dziękuję za rozmowę. Na zakończenie chciałbym złożyć Pani najlepsze życzenia świąteczne.
Ja również składam Panu i czytelnikom Gazety Babickiej życzenia smacznego jajka, które na pewno będzie w Polsce
bogatsze i smaczniejsze niż w Holandii.
Mariusz Dżyga

Szklenie u klienta
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie
Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem),
Tel. kom. 0602-285-338
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Ekologia bliżej nas
Często narzekamy na stan środowiska naturalnego. Czy jednak sami
nie zanieczyszczamy przyrody?
Odpowiedzmy sobie na to pytanie
po przeczytaniu tego artykułu.
Celem poniższej publikacji jest uświadomienie naszej społeczności faktycznego
stanu szeroko pojętej ochrony środowiska
w gminie w odniesieniu do założeń określonych w dokumentach, na podstawie
których ma się dokonać poprawa jego
stanu. Ponieważ gminny plan gospodarki
odpadami nie zawiera streszczenia w
języku niespecjalistycznym, autor ma
nadzieję, że niniejszy artykuł uzupełni,
przynajmniej częściowo, tę lukę.
Działania ekologiczne w gminie prowadzi się na podstawie dokumentów
opartych na standardach Unii Europejskiej.
j Są to: „Program
g
ochronyy środowiska (POŚ) dla gminy Stare Babice na lata
2004-2011” oraz „Plan gospodarki
odpadami (PGO) dla gminy Stare Babice
na lata 2004-2011”. Te obszerne dokumenty przygotowano profesjonalnie, są
one dostępne w Gminie, jak i na stronach internetowych Urzędu Gminy. Jednak zapoznanie się z nimi oraz z innymi
aktami prawnymi dotyczącymi tej tematyki wymaga sporego wysiłku.

Teoria i rzeczywistość

które wcześniej czy później zostaną Polsce narzucone. Trzeba abyśmy sobie
wszyscy uświadomili, że żadne instytucje, organizacje, akty prawne czy nawet
zastępy funkcjonariuszy nie zahamują
degradacji środowiska naturalnego, bez
dobrej woli ludzi- a zatem również
mieszkańców babickiej gminy.
Twórcy Ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska, słusznie
założyli m.in., że „Organ administracji
jest zobowiązany udostępnić każdemu
informacje o środowisku i jego ochronie.
Gmina Stare Babice, podobnie jak większość g
gmin w całym
y kraju,
j oprócz omawianego POŚ posiada pełny zestaw
dokumentów dotyczących tego zagadnienia. Zaletą wszystkich tych ustaw,
zarządzeń, programów, planów, map
itd. są niewątpliwie ich walory naukowe, edukacyjne,
yj
informacyjne.
yjj
Treść
wielu opracowań z zakresu OŚ przesycona jest jednak dalekimi od gminnej rzeczywistości określeniami w rodzaju
„polityka” i „strategia”. Dla przykładu
wielka ilość informacji o instrumentach
finansowych do wykorzystania w zarządzaniu środowiskiem, zawartych w POŚ
p. 2.33 zajmuje 16 stron! Moim zdaniem, obecnie to wszystko niewiele Gminie daje i musi ona radzić sobie sama z
problemami codzienności.

Z porównania ogromnego potencjału teoretycznego, związanego w Polsce
z ochroną środowiska naturalnego i
marginalnego wykorzystania go w praktyce,
y
wynika
y
wyraźnie,
y
że osiągnięcie
g
założonych w POŚ celów w 2011 r. stoi
pod znakiem zapytania. Angażowanie
na szczeblu ministerialnym i wojewódzkim wielkiego potencjału ludzi i finansów, a zatem: instytucji państwowych,
urzędów i organizacji społecznych,
powoduje w gminach zaledwie szczątkowe działania, rzadko docierające pod
przysłowiowe strzechy.
Świadomość potrzeby szeroko pojętej ochrony środowiska jest nadal w społeczeństwie bardzo mała. Problemy ekologii traktowane są przez większość obywateli pobieżnie, hasłowo, z daleka.
Świadomość ekologiczna ludzi związana
jest ściśle z ich wychowaniem, przyzwyczajeniami, ogólnie pojętą kulturą. Społeczność Gminy Stare Babice nie jest w
tej ocenie odosobniona.
Interdyscyplinarny charakter ochrony
środowiska, zagadnienia łatwego tylko z
pozoru, wymaga wysiłku całego narodu.
Przy konsekwentnym, rzetelnym wdrażaniu unijnego programu OŚ jest szansa, by w porę docenić to do czego obliguje nas obowiązek wobec ubożejącej
przyrody, a jako obywateli UE do osiągnięcia jej standardów ekologicznych,

Przechodząc do sedna sprawy, należy spojrzeć z bliska na potrzeby i możliwości wynikające
y
j
z Gminnego Planu
Ochrony Środowiska (GPOŚ).
Dokument ten stanowi podstawę do
działań dla samorządu gminnego w
zakresie polityki ekologicznej i tworzenia
innych programów sektorowych.
Określono w nim - cele i zasady polityki ekologicznej, w których znajdziemy
kilka prawideł. Są to: Zasada Przezorności - przewiduje, że rozwiązania pojawiających się problemów powinny
nastąpić wtedy, gdy pojawi się uzasadnione prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a nie dopiero gdy istnieje pełne
naukowe potwierdzenie zaistnienia problemu. Zasada Integracji Polityki
Ekologicznej z Politykami Sektorowymi – dotyczy uwzględnienia celów
ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. Zasada Prewencji - zakłada przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska, które
powinny być realizowane na etapie planowania w oparciu o posiadaną wiedzę.
Zasada Subsydiarności
y
- oznacza, że
kompetencje OŚ zostają przekazane na
szczebel regionalny, najbliższy obywatelom oraz, że UE podejmie działania nie
należące do jej kompetencji tylko wów-
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Plan precyzuje działania

czas, gdy cele proponowanych działań
nie mogą być osiągnięte przez państwo
członkowskie. Zasada skuteczności
ekologicznej i efektywności ekonomicznej - dotyczy minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
Ponadto istnieją jeszcze zasady: Stosowania Najlepszych Dostępnych
Technik, Równego Dostępu do Środowiska Przyrodniczego,, Regionalności i Uspołecznienia – „zanieczyszczający
j y płaci”,
Innym istotnym elementem POŚ są
instrumenty zarządzania środowiskiem.
Są to instrumenty prawne, społeczne i
finansowe. Ze względu na najłatwiejszy
dostęp Rady Gminy do tego elementu
zarządzania środowiskiem, przyjrzyjmy
się instrumentom społecznym. Polegają
one na: usprawnieniu współpracy i
budowaniu partnerstwa (dotyczy działań samorządów i relacji samorząd –
społeczeństwo oraz uczestnictwa w
konsultacjach lub debatach prowadzących do podejmowania decyzji w procesie zarządzania środowiskiem, formułowaniu i wdrażaniu polityk środowiskowych, ocenie i monitorowaniu skutków
zrównoważonego rozwoju, włączaniu
mechanizmów rynkowych w realizację
zrównoważonego rozwoju, prowadzeniu edukacji ekologicznej celem zwiększenia świadomości społecznej.
Obowiązek włączenia problematyki
OŚ i zrównoważonego rozwoju do programów nauczania wszystkich typów
szkół i kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych został
wprowadzony w ustawie Prawo ochrony
środowiska .
Cele szczegółowe
g
dla gminy
g
y Stare
Babice przedstawiono w tabeli 9 POŚ.
Istotnym zadaniem jest tu przeprowadzenie szkoleń, kursów seminariów itp.
dla radnych, pracowników samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.
Edukacja ekologiczna powinna objąć
wszystkich mieszkańców gminy (w tym
celu organizowanie
g
są właśnie akcje:
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.).
Zgodnie z „ Narodową strategią
edukacji ekologicznej „Rząd zapewnia organizacyjne i techniczne
wsparcie instytucjom publicznym
na rzecz działań edukacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
organizacje ekologiczne”.
W odniesieniu do następnego przyjętego w gminie dokumentu, tj. „Planu
gospodarki odpadami” mającego na
celu kreowanie poprawy ochrony środowiska w gminie, najistotniejszym zadaniem jest przybliżenie faktów świadczących o konieczności wdrożenia systemu
gospodarki odpadami jako dynamiczne-
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go elementu całości przedsięwzięć w
zakresie ochrony środowiska. Efektem
wykonania tych działań, przy założeniu,
że zostaną one zrealizowane w jak najszybszym terminie, będzie zdecydowana
poprawa stanu środowiska naturalnego.

Zamiast p
pointy
y
W powyższym streszczeniu POŚ
Ś i
PGO, przedstawiono w zarysie sytuację
ekologiczną , z jaką powinniśmy mieć do
czynienia w latach 2004-2011.
Tymczasem w Gminie Stare Babice
stan ekologii widać na każdym kroku: w
lasach, przydrożnych rowach, na łąkach,
polach, za płotami posesji.
j Większość z
opisanych w POŚ działań to wymagające dużych
y nakładów inwestycje
y j finansowane z NFOŚiGW, SAPARD i innych źródeł. Za główną przyczynę zanieczyszczeń autorzy PGO słusznie uznali niski,
zaledwie 30% (szczegóły na mapie nr 4)
udział gospodarstw domowych w zorganizowanym odbiorze odpadów.
Wypada zatem zapytać, co dzieje
się ze śmieciami z 70% gospodarstw!? Zalecenia planu kierowane są
do Urzędu Gminy, który wpomagając w
tym zakresie wsie i osiedla, powinien
uporać się z tym problemem. Środowiska lokalne mają tu szczególną rolę do
spełnienia, jeśli chodzi o solidarne
wypełnianie obowiązku usuwania
wytworzonych przez nie odpadów w
systemie gminnym. Z uwagi zawartej
w GPGO wynika jednak, że część mieszkańców i firm pozbywa się odpadów w
sposób niekontrolowany. Oczywiście
śmieci te nie giną, a znajdują się blisko
nas, w lasach, przy drogach itp. Zewidencjonowanie umów na ich odbiór z
posesji i zastosowanie sankcji w stosunku do tych właścicieli, którzy ich nie
posiadają wydaje się jedynym stosownym sposobem poprawy tej sytuacji.

20 g
grzechów g
głównych
y
Oprócz opisanych w GPOŚ
Ś i PGO
zagadnień
g
jjest jjednakże sporo innych
y
z zakresu OŚ, które mają ważny wpływ
na komfort życia mieszkańców. Uporządkowanie części z tych spraw nie
wymaga jednak wielkich nakładów
inwestycyjnych i mogą być one podjęte
niemalże natychmiast przez Radę
Gminy, która jako organ zarządzający
środowiskiem, zgodnie z ustawą o
Ochronie Przyrody może tworzyć miejscowe prawo, podejmując stosowne
uchwały.
Do spraw, które powinniśmy jak
najszybciej zrealizować należą:
1. Uporządkowanie posesji z walącymi
się budynkami, stosami gruzów, śmieci,
(np. rozpadająca się betoniarnia w Kwirynowie czy plac przy kościele w Babicach, przylegający do ul. Sienkiewicza).
2. Ukrócenie procederu
p
wyrzucania
y

odpadów „za płot” - nagminnej praktyki gospodarstw, zwłaszcza przyległych
do lasów, pól i łąk.
3. Zlikwidowanie zjawiska wyrzucania
worków ze śmieciami wzdłuż dróg.
(m.in. przy ul. Jacka Decowskiego i szosie od Janowa do Klaudyna).
4. Spowodowanie zakazu spalania
odpadów, w tym plastików w domowych paleniskach (nagminnie w Kwirynowie wzdłuż ulicy Sikorskiego i w Klaudynie).
5. Spowodowanie zakazu spalania najróżniejszych materiałów często zawierających toksyczne związki chemiczne na
budowach.
6. Spowodowanie zakazu spalania
zużytych opon samochodowych i innych
materiałów na posesjach, polach
i łąkach.
7. Zaniechanie wypalania traw –
powtarzające się rokrocznie w porze
wiosennej.
8. Spowodowanie zakazu palenia
ognisk w przygodnych miejscach,
zwłaszcza w Lesie Bemowskim, głównie
przez wandali.
9. Wprowadzenie dotkliwych kar za
niszczenie przystanków autobusowych,
urządzeń leśnej ścieżki zdrowia w Lesie
Bemowskim itp.
10. Zakaz emitowania hałasu o dużym
natężeniu, w nocy i w dni świąteczne,
(uciążliwego zwłaszcza w tych miejscach, gdzie osiedla są już zamieszkałe,
a jedna czy dwie budowy jeszcze nie są
ukończone).
11. Zakaz emitowania do atmosfery
wyziewów z nielegalnych (ukrytych) drukarni, warsztatów mechaniki pojazdowej, lakierni czy podobnych małych
przydomowych zakładów rzemieślniczych.
12. Zakaz podłączania dachowych rur
spustowych do systemów kanalizacji.
13. Uporządkowanie zjawiska wałęsających się bezpańskich psów.
14. Egzekwowanie obowiązku odśnieżania i utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych od właścicieli posesji .
15. Konieczność ochrony ginących pod
kołami rozpędzonych samochodów dzikich zwierząt (głównie na odcinku szosy
od Janowa do Klaudyna i z Klaudyna do
Warszawy – Estrady, Radiowa) gdzie
przebiega szlak migracji łosi, saren, dzików pomiędzy Kampinoskim Parkiem
Narodowym a Lasem Bemowskim.
16. Konieczność wysprzątania całej
gminy (odpady i dzikie wysypiska pokrywają niemalże całą gminę - jak nas
widzą, tak nasz piszą), przy okazji
można uporządkować lasy, w których po
jesiennych wichurach zalega dużo
powalonych drzew i przekazać drewno
tym, którzy spożytkują je na opał.
17. Zewidencjonowanie azbestu w gminie (samych
(
y
dachów p
pokrytych
yy
azbe-

stem jest ok. 160 tys. m2).
18. Wyposażenie gminy w pojemniki
na odpady z podziałem na kategorie
odpadów.
19. Zawarcie umów z odbiorcami odpadów niebezpiecznych, opakowań po
środkach niebezpiecznych, takich jak
środki ochrony roślin, wymagających
utylizacji, takich jak padłe zwierzęta,
odpadów medycznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV-AGD.
20. Zewidencjonowanie szamb i poddanie ich kontroli pod względem szczelności oraz udokumentowanego ich opróżniania. Problem ten dotyczy również
ewidencji zawartych przez mieszkańców
umów na wywóz nieczystości stałych.
Kierując się zasadą przezorności
należy brać pod uwagę fakt, że:
- nie podjęte dziś najprostsze i najtańsze działania ekologiczne, za kilka lat
urosną do rangi kosztownych problemów, gdyż napływ ludności, zagęszczenie osadnictwa, natężenie ruchu drogowego, zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie powierzchni terenów
zielonych, spowoduje zubożenie fauny i
flory.
Objęcie najmłodszych mieszkańców
szeroko zakrojoną edukacją ekologiczną, powinno być jednym z głównych
zadań w podnoszeniu poziomu życia
mieszkańców, gdyż od wrażliwości
i zachowań młodego pokolenia zależeć
będzie najbardziej przyszłość ochrony
środowiska naturalnego.
Zdaję sobie sprawę, że skuteczność
wdrożenia w życie i utrzymania wykazanych zamierzeń wymaga radykalnego
nadzoru. Może być on jednak zapewniony przez organ gminy – utworzoną w
porozumieniu z ościennymi samorządami straż gminną. Wdrożenie w życie
nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stare Babice” powinno być dobrym zaczątkiem do
poważnego potraktowania ochrony środowiska przez jej społeczeństwo.
Jest jeszcze wiele nie ujętych w tym
artykule spraw, które mam nadzieję
zostaną zrealizowane w ramach pogłębiania gminnej wrażliwości na konieczność podniesienia poziomu ekologii i
rozszerzą listę omówionych
y
zagadnień.
g
Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Bezpieczeństwa apeluje do Państwa,
aby zabrać się za nie już dziś.
Na
zakończenie
chciałbym
życzyć Mieszkańcom naszej gminy
wesołych Świąt i obyśmy wszyscy
mogli spędzać je zawsze w zdrowym, czystym ekologicznie środowisku.
Jan Puścian
– radny Janowa i Kwyrynowa
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OGŁOSZENIA
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 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w 2007 roku
RODZAJ ZADANIA : organizacja imprez artystycznych w
Gminie
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie
wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA : Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie
Gminy Stare Babice na rok 2007 na realizację zadania wynosi
: 25.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI : Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który :
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji,
• posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci
bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy,
zapewniające wykonanie zadania.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA : Zadanie realizowane będzie w okresie od
10.05.2007 rr. do 31.12.2007 r. z zachowaniem poniższych
warunków :
1) organizacja koncertów muzycznych,
2) organizacja wernisaży i wystaw,
3) imprezy artystyczne mogą być organizowane w obiektach
sakralnych (Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Blizne) oraz
w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie
gminy.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 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 30 kwietnia 2007 r.
powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie ofert
odbędzie się w dniu 7 maja 2007 r. o godz. 12:00. Przy otwarciu
ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym,
mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.
W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI : 25.000 zł.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego 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 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
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz
na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja
j 2007 r. godz.16:00.
g
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
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 przypadku organizacji 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 prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku ( nie dotyczy
organizacji posiadających status organizacji pożytku
publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

U B E Z P I E C Z E N I A
●
●
●
●
●
●

komunikacyjne - OC, AC, NNW, ASSISTANCE
transportowe - OCP, CARGO
mieszkań, domów
firm – majątek, OC
turystyczne
rolnicze ● wszystkie inne

AGENCJA „LOBO” Longin Bogucki
Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 24, Tel. 0-602-226-374
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OGŁOSZENIA
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 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku,
przedmiotem którego są następujące zadania:
RODZAJ ZADANIA :
a) zadanie nr 1 – organizacja imprez sportowych,
b) zadanie nr 2 – organizacja festynu „Zielonki 2007”.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 1 i 2 nastąpi w formie
wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ :
a) zadanie nr 1 – 30.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 35.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI : Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który :
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji,
• posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu
zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci
bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy,
zapewniające wykonanie zadania.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ : Zadanie nr 1
realizowane będzie w okresie od 10.05.2007 rr. do 31.12.2007 r.,
r,
natomiast zadanie nr 2 w okresie od 15.06.2007 r.
r do
15.08.2007 r.
r z zachowaniem poniższych warunków :
1. Zadanie nr 1
1) zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej biegów
przełajowych o puchar Wójta Gminy Stare Babice,
2) zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych turniejów plażowej piłki siatkowej,
3) zorganizowanie w dniu 13 sierpnia oficjalnych zawodów
jeździeckich w skokach przez przeszkody,
4) zorganizowanie eliminacyjnych zawodów międzyszkolnych w ramach Olimpiady Młodzieżowej,
5) zorganizowanie sportowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje na sportowo”.
2. Zadanie nr 2
1) organizacja festynu na polanie „Dwóch Stawów” w Zielonkach w dniu 15 sierpnia 2007 r.
• przygotowanie terenu do realizacji imprezy,
• zapewnienie wykonawców i obsługi technicznej,
• zorganizowanie obsługi medycznej, służb porządkowych i
ochrony imprezy,
• sprawne przeprowadzenie imprezy.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 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 30 kwietnia 2007 r.
powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie
ofert odbędzie się w dniu 8 maja 2007 r. o godz. 14:00. Przy
otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem
formalnym mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele
oferentów.
W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU
ZADAŃ PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI :
a) na zadanie nr 1 – kwotę 30.000 zł
b) na zadanie nr 2 – kwotę 35.000 zł

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego 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 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
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz
na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja
j 2007 r. do g
godz.16:00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
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 przypadku organizacji 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 prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku ( nie dotyczy
organizacji posiadających status organizacji pożytku
publicznego).
Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Głębokie
ę
wyrazy
y y współczucia
p
zp
powodu śmierci
Pani Ireny Świergockiej – sołtysa wsi Kwirynów,
składają rodzinie Wójt Gminy Krzysztof Turek
i Wspólnota Samorządowa.
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105

tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość
bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa
możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA

ZAPRASZAMY!

•
•
•
•
•

Kamizelki
Buty
Toczki
Siodła
Uprzęże

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice
tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

SKUP MAKULATURY
I FOLII
Jeśli macie problem ze zbędnymi opakowaniami,
tekturą, gazetami, książkami, folią…

ZAPRASZAMY DO NAS
P.P
P
P.H.U.

„ eliks”
„F
JACEK RACKI

STARE BABICE
UL.PIŁSUDSKIEGO 34

Tel. 722-94-18

Firma KRALEX
rok za∏o˝enia 1999

T∏umiki - Wygl´dy
Mistrz Jerzy Kralka poleca fachowà
napraw´ uk∏adów wydechowych.
Wygl´dy ul. Sto∏eczna 37 przy kapliczce.
(Spytaj znajomych)
Tel. 796 15 61 w godz. 8–17

