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W numerze

Już	za	kilka	 tygodni,	 tuż	obok	daw-
nej	Przychodni	Zdrowia	w	Starych	Babi-
cach,	 uruchomiony	 zostanie	 nowoczes-
ny	Ośrodek	Zdrowia.	Od	roku	mieszkań-
cy	gminy	obserwują,	jak	w	pobliżu	Rynku	
powstaje	nowy	budynek	i	już	niebawem	
wszyscy	będą	mogli	zobaczyć,	jak	wyglą-
da	 w	 środku.	 Na	 parterze	 będzie	 funk-
cjonował	Ośrodek	Zdrowia,	a	na	piętrze	
znajdą	się	pomieszczenia	Urzędu	Gminy,	
GOPS,	Straży	Gminnej	i	innych	instytucji	
związanych	z	Urzędem.

Sprawa	 znalezienia	 odpowied-
nich	pomieszczeń	dla	babickiej	 służ-
by	 zdrowia	 była	 tematem	 dość	 czę-
sto	poruszanym	w	różnych	gremiach.	
Mało	 kto	 jednak	 spodziewał	 się,	 że	
już	w	tym	roku	powstanie	imponują-
cy	obiekt,	w	którym	będzie	pracować	
wielu	 lekarzy	 różnych	 specjalności,	
placówka	ta	będzie	również	wykony-
wać	 specjalistyczne	badania.	Dawna	
Przychodnia	wkrótce	 zniknie	 i	 przej-
dzie	do	historii,	na	jej	miejscu	pojawi	
się	nowoczesny	i	estetyczny	parking.

Nowa formuła Ośrodka

Nowa	placówka	medyczna	oferu-
je	leczenie	całych	rodzin:	dzieci,	doro-

słych	i	osób	starszych.	Specjalnie	dla	dzie-
ci	 powstaną	 tam	 gabinety	 pediatryczne,	
w	 których	 najmłodsi	 pacjenci	 będą	 do-
brze	się	czuli.	Obok	nich	pojawią	się	gabi-
nety	 lekarzy	 rodzinnych,	 gabinety	 zabie-
gowe	 i	supernowoczesny	sprzęt	diagno-
styczny.	Badania	ultrasonograficzne	będą	
wykonywane	 w	 dziedzinie:	 interny,	 kar-
diologii,	ortopedii	i	ginekologii.	W	Ośrod-
ku	pacjenci	wykonają	 także	wiele	badań	
profilaktycznych,	np.	dla	pań	(w	zakresie	

chorób	kobiecych),	dla	panów	 (dotyczą-
cych	 prostaty)	 i	 w	 zakresie	 innych	 przy-
padłości,	typowych	dla	naszych	czasów.

Warte	podkreślenia	jest	to,	że	w	Babi-
cach	będzie	można	wykonać	pełne	spek-
trum	 badań	 jamy	 brzusznej,	 nerek,	 tar-
czycy,	USG	stawów,	wątroby.	Nowoczes-
ne	głowice	ultrasonograficzne	umożliwią	
badania:	echa	serca,	jak	również	przepły-
wów	żylnych	i	tętniczych	w	obrębie	krę-
gosłupa	szyjnego	i	kończyn	dolnych.	Wy-

niki	badań	pacjenci	otrzymają	w	po-
staci	 kolorowych	 wydruków	 lub	 na-
grania	 obrazu	 badanego	 organu	 na	
płytę	DVD.

Badania i specjaliści 
w dogodnym czasie

Punkt	pobrań	materiałów	do	ana-
liz	 lekarskich	będzie	czynny	codzien-
nie	 w	 godzinach	 porannych,	 a	 nie,	
jak	 to	 było	 do	 tej	 pory,	 w	 wybrane	
dni.	Dostępni	będą	także	lekarze	spe-
cjaliści:	 ortopedzi,	 neurolodzy,	 reu-
matolodzy,	 ginekolodzy	 i	 wiele	 in-
nych	 specjalności.	 Ambicją	 nowego	
Ośrodka	jest	rozwinięcie	systemu	re-
habilitacji	 i	 fizykoterapii,	 i	 co	 warto	
podkreślić	–	fizykoterapia	i	część	po-

Lekarze dostępni bez kolejek, liczny zespół specjalistów, nowoczesna 
aparatura diagnostyczna, darmowa fizykoterapia bez ograniczeń, rejestra-
cja przez internet, miła atmosfera i życzliwe podejście do pacjenta – to 
tylko niektóre cechy supernowoczesnego Ośrodka Zdrowia, który już za 
chwilę szeroko otworzy dla Państwa swoje drzwi. Zachęcamy do przeczyta-
nia tego artykułu. Być może nie będziemy musieli jeździć już do Warszawy 
– wszystkie analizy i specjalistyczne badania przeprowadzimy w dogodnym 
dla nas czasie w Babicach. O wybudowanie nowego Ośrodka Zdrowia od 
lat zabiegał Wójt Krzysztof Turek, już za kilka tygodni jego działania zosta-
ną zakończone otwarciem tej placówki dla Mieszkańców babickiej gminy.

Co	roku	przed	Niedzielą	Palmową	na-
uczycielki	 z	 borzęcińskiej	 podstawówki	
organizują	jarmark	ozdób	świątecznych,	
które	 są	 sprzedawane	przed	 kościołem.	
Uzyskany	 dochód	 przekazuje	 się	 na	 cel	
charytatywny,	 ten	zaś	co	 roku	 jest	 inny.	
Tym	razem	pieniądze	zostaną	przekaza-
ne	 na	 Dzieło Pomocy „Ad Gentes”,	
które	jest	narzędziem	Komisji	Episkopatu	
Polski	 powołanym	 w	 celu	 pozyskiwania	
i	udzielania	pomocy	materialnej	dla	pol-
skich	misjonarzy.	Wszystkie	prace	wyko-
nano	w	ramach	konkursu	szkolnego	pt.	
„Wesołego	Alleluja”,	uczestniczyły	w	nim	
dzieci	z	całej	szkoły	wraz	z	nauczycielka-
mi.	Pieniądze	z	Borzęcina	 trafią	 tym	ra-
zem	do	Papui	 i	Nowej	Gwinei.	Zebrano	
ponad	tysiąc	zł!	 mł.

Nowy Ośrodek Zdrowia 
w Starych Babicach!

Świąteczny dar serca

Przyzwyczailiśmy się już do tego, 
że w czasie poprzedzającym Święta 
Wielkanocne organizuje się Drogę 
Krzyżową ulicami Starych Babic. 
Tymczasem w tym roku również 
parafianie Kościoła z Borzęcina 
Dużego zorganizowali �6 marca 
Drogę Krzyżową na swoim terenie. 
Brzozowy krzyż, który posłuży do 
dekoracji Grobu Pańskiego, nieśli 
mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości tej parafii, a także grupy 
dzieci, młodzieży i rodziców.

–	 Droga	 Krzyżowa	 wprowadza	 nas	
w	Wielki	Tydzień,	 jest	 jakby	żywą	 lekcją	
wiary,	 którą	 prowadzi	 sam	 Jezus.	 Przy-
chodzimy	tam	prosić,	aby	pomógł	nam	
rozpoznać	prawdziwe	wartości	i	właści-
wą	drogę,	którą	pójdziemy	razem	z	Nim,	
aż	do	zmartwychwstania	–	powiedziała	
nam	jedna	z	uczestniczek	uroczystości.

W i e l e	
osób	 biorą-
cych	 udział	
w	borzęciń-
skiej	Drodze	
Krzyżowej	
prosiło	 nas,	
a b y ś m y	
przekazal i	
podzięko-
wania	 oso-
bom,	 które	
zorganizowały	 ją	 w	 tej	 miejscowości.	
Przeżywanie	 śmierci	 i	 zmartwychwstania	
Pańskiego	 zawsze	 skłania	 wiernych	 do	
refleksji	nad	sensem	życia	i	powoduje,	że	
odkrywamy	prawdziwe	wartości,	takie	jak	
miłość	 i	 szacunek	 dla	 innych.	 Tylko	 czy	
będziemy	pamiętać	o	nich	również	na	co	
dzień?	 mł.

fot. Monika Nowicka

Droga Krzyżowa  
w Borzęcinie!

Pokój ćwiczeń do terapii manualnej, leczenie ruchem mobilizuje 
do pracy mięśnie i stawy – już wkrótce taki gabinet będzie w 
Babicach

Zapraszamy na koncert

W niedzielę 11 kwietnia w Kościele 
w Starych Babicach o godz. 19:00 
usłyszymy oratorium „Mesjasz” Geo-
rga Friedricha Händla.
Organizatorzy: Wójt Gminy Stare Babice, 
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych 
Babicach, Towarzystwo Muzyczne im. Ka-
zimierza Wiłkomirskiego w Starych Babi-
cach. Koncert finansowany jest ze środ-
ków Samorządu Woj. Mazowieckiego.

Wstęp wolny!

Zbliżające się Święta Wielkanocne są okazją do wielu 
przemyśleń wynikających ze Zmartwychwstania Pańskie-
go i miłych spotkań rodzinnych. Sprzyja temu wiosna,  
najpiękniejsza pora roku, w której przyroda budzi się do 
życia w nieustannym cyklu narodzin i przemijania.

Życzę Państwu udanych Świąt Wielkanocnych i radości 
wynikającej ze Zmartwychwstania 
Boga Żywego. Życzę zdrowia, po-
gody ducha, uśmiechu na co dzień 
i siły do pokonywania codziennych 
trudności. 

Wszystkiego Dobrego!
Wójt Gminy Stare Babice

Krzysztof Turek
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Z Sesji Rady Gminy
XXXVIII Sesja Rady Gminy Stare 

Babice odbyła się �� lutego �010 
roku. Na	 początku	 obrad	 Przewodni-
czący	 RG	 i	 Wójt	 Gminy	 poinformowali	
o	działaniach	podejmowanych	w	okre-
sie	międzysesyjnym.

W	 tym	 czasie	 Wójt	 Krzysztof	 Turek	
przeprowadził	m.in.	konsultacje	z	Wice-
minister	 Infrastruktury	 Magdaleną	 Gaj,	
które	 dotyczyły	 możliwości	 wsparcia	
przez	 administrację	 rządową	 budowy	
systemu	teleinformatycznego	w	gminie.	
Odbył	 również	 naradę	 z	 Dyrektorem	
Departamentu	 Nieruchomości	 i	 Infra-
struktury	Urzędu	Marszałkowskiego	Ja-
nuszem	Ulatowskim	w	 sprawie	powią-
zań	 komunikacyjnych	 modernizowane-
go	odcinka	drogi	nr	580	z	drogą	gmin-
ną	w	Bliznem	Łaszczyńskiego.	Dyrektor	
obiecał	 rozpatrzenie	 tej	 sprawy	 i	 przy-
chylenie	się	do	projektu,	stosowne	pis-
mo	 zostało	 złożone	 w	 Urzędzie	 Mar-
szałkowskim.	

Wójt	 Gminy	 w	 okresie	 międzysesyj-
nym	 rozmawiał	 także	 z	 Prezesem	 Na-
rodowego	Funduszu	Ochrony	Środowi-
ska	i	Gospodarki	Wodnej	Janem	Rączką	
na	 temat	 perspektyw	 czasowych	 dofi-
nansowania	projektu	„Uporządkowanie	
Gospodarki	 Wodno-Ściekowej	 w	 Gmi-
nie	 Stare	 Babice”.	 Uczestniczył	 ponad-
to	 w	 spotkaniu	 przedstawicieli	 wnio-
skodawców	 do	 Programu	 Operacyjne-
go	 Infrastruktura	 i	Środowisko	z	Wice-
ministrem	 Stanisławem	 Gawłowskim	 –	
w	 toku	 obrad	 omówiono	 możliwości	
dofinansowania	naszych	gminnych	pro-
jektów.

W	 dalszej	 części	 sesji	 radni	 zapo-
znali	się	ze	sprawozdaniem	z	wysokości	
średnich	 wynagrodzeń	 nauczycieli	 na	
poszczególnych	 stopniach	 awansu	 za-
wodowego	 w	 szkołach	 prowadzonych	
przez	gminę.

Następnie	 podjęli	 uchwałę	 w	 spra-
wie	 zamiany	 nieruchomości	 pomiędzy	
Gminą	Stare	Babice	a	Gminnym	Przed-
siębiorstwem	 Komunalnym	 „Eko-Babi-
ce”	Sp.	z	o.o.	Zadecydowano	o	zamia-
nie	 nieruchomości	 o	 powierzchni	 0,06	
ha	należącej	do	„Eko-Babic”,	położonej	
w	Babicach	Nowych,	na	działki	będące	
własnością	Gminy,	położone	w:	Latcho-
rzewie	(pow.	0,0048	ha),	Starych	Babi-
cach	(0,0039	ha)	i	Zalesiu	(0,0403	ha).

Radni	 przyjęli	 również	 uchwałę	
w	sprawie	wniesienia	aportu	rzeczowe-
go	do	GPK	„Eko-Babice”	Sp.	z	o.o.	w	po-
staci	własności	gruntów:	w	Kwirynowie	
(działka	o	pow.	0,0079	ha)	i	w	Babicach	
Nowych	(działka	o	pow.	0,1200	ha).

W	dalszej	części	obrad	Rada	Gminy	
zadecydowała	o	nieodpłatnym	nabyciu	
od	Agencji	Nieruchomości	Rolnych	Skar-

bu	Państwa	gruntów	o	pow.	0,0100	ha	
w	Borzęcinie	Dużym.

Następnie	podjęto	uchwałę	w	spra-
wie	nazwania	drogi	wewnętrznej	w	Lat-
chorzewie	imieniem	„Tomasza	Zana”.

Kolejna	 rozpatrzona	 sprawa	 doty-
czyła	 nadania	 nazwy	 rondu	 w	 Starych	
Babicach,	znajdującemu	się	przy	zbiegu	
ulic	 Henryka	 Dobrzańskiego	 „Hubala”	
i	Władysława	Sikorskiego.	W	tej	kwestii	
wpłynęły	do	Urzędu	Gminy	dwa	wnio-
ski:	o	nadanie	rondu	imienia	„Ks.	Jerze-
go	 Popiełuszki”	 lub	 nazwy	 „Solidarno-
ści”.	 Za	 pierwszą	 propozycją	 przema-
wiają	m.in.	następujące	argumenty:	

–	 rondo	 położone	 jest	 pomiędzy	
cmentarzami	 katolickim	 i	 wojennym	 –	
ks.	 Popiełuszko	 był	 męczennikiem	 za-
równo	za	wiarę,	jak	i	w	obronie	w	pełni	
niepodległej,	suwerennej	Polski,

–	 rondo	 znajduje	 się	 w	 pobliżu	
obiektów	 sakralnych,	 a	 także	na	 skrzy-
żowaniu	ulic	nazwanych	imionami	pol-
skich	patriotów:	gen.	Władysława	Sikor-
skiego,	gen.	Leopolda	Okulickiego	i	ma-
jora	Henryka	Dobrzańskiego	„Hubala”.	

W	 życiowej	 postawie	 ks.	 Jerzego	
Popiełuszki	 można	 dostrzec	 połącze-
nie	owych	dwóch	ideałów,	które	przez	
wieki	wpływały	na	dzieje	Polski:	wier-
ności	 religii	 katolickiej	 i	 niezłomnej	
walki	w	obronie	niepodległej	Ojczyzny.	
Za	 nadaniem	 rondu	 imienia	 Kapela-
na	„Solidarności”	przemawia	 również	
fakt,	że	właśnie	w	tym	roku,	6	czerwca	
w	 Warszawie	 odbędzie	 się	 beatyfika-
cja	 ks.	 Jerzego.	Warto,	aby	nowa	na-
zwa	nawiązywała	do	tego	szczególne-
go	wydarzenia.

Uchwała	o	nadaniu	imienia	„Ks.	Je-
rzego	Popiełuszki”	 rondu	u	zbiegu	ulic	
Henryka	Dobrzańskiego	„Hubala”	i	Wła-
dysława	 Sikorskiego	 została	 przyjęta	
przez	radnych	jednogłośnie.

Następnie	Rada	Gminy	wyraziła	zgo-
dę	na	wprowadzenie	zmian	w	gminnym	
budżecie	 na	 rok	 2010.	 Zadecydowa-
no	o	 zmniejszeniu	dochodów	o	 kwotę	
32.000,00	zł	(dochody	po	zmianach	wy-
noszą	68.096.890,00	zł)	i	zmniejszeniu	
wydatków	o	tę	samą	sumę	(wydatki	po	
zmianach	wynoszą	78.927.453,00	 zł).

Ostatnią	 podjętą	 przez	 radnych	
uchwałą	 było	 zatwierdzenie	 „Statutu	
Gminy	Stare	Babice”.

Na	zakończenie	sesji	znalazł	się	czas	
na	pytania	i	wolne	wnioski	uczestników	
sesji.	 Dotyczyły	 one	 m.in.	 sprawy	 re-
montu	ul.	H.	Sienkiewicza.	Jak	poinfor-
mował	Wójt	Gminy,	w	planach	powia-
tu	 jest	naprawa	tej	drogi,	a	także	ulicy	
Akacjowej.

(kg)

radni	specjalistycznych	zaoferowana	zo-
stanie	pacjentom	bezpłatnie.	Z	biegiem	
czasu	–	im	więcej	osób	skorzy-
sta	z	podstawowej	opieki	zdro-
wotnej	 w	 tej	 placówce,	 tym	
więcej	będzie	pracować	tu	spe-
cjalistów,	którzy	bezpłatnie	zaj-
mą	się	pacjentami.

Już	dziś	wiadomo,	że	nowy	
Ośrodek	 zatrudni	 kilku	 lekarzy	
rodzinnych,	 a	 pacjenci	 wybio-
rą	sobie	lekarza,	który	najlepiej	
spełni	ich	oczekiwania.	Placów-
ka	będzie	mogła	obsługiwać	co	
najmniej	połowę	mieszkańców	
naszej	gminy,	 jej	oferta	 skiero-
wana	jest	także	do	osób	miesz-
kających	 w	 naszym	 powiecie	
i	wszystkich	 innych	zaintereso-
wanych	 nowoczesną	 diagno-
styką.

Rejestracja na miarę czasów

Dziś	wiele	osób	 jest	 tak	 zapracowa-
nych,	że	w	rezultacie	nie	ma	czasu	na	le-
czenie.	Aby	wyjść	naprzeciw	pacjentom,	
w	nowym	Ośrodku	Zdrowia	będzie	funk-
cjonował	dogodny	–	potrójny	system	re-
jestracji	 chorych.	Do	 lekarza	można	bę-
dzie	zapisać	się	osobiście,	zgłosić	potrze-
bę	 konsultacji	 telefonicznie	 lub	 skorzy-
stać	 z	 drogi	 elektronicznej,	 za	 pomocą	
komputera,	Ośrodek	będzie	bowiem	do-
stępny	on-line.	Pacjent	zobaczy	na	ekra-
nie,	do	jakiego	lekarza	może	się	dostać,	
gdzie	 są	 wolne	 miejsca	 i	 w	 jakich	 go-
dzinach	 może	 przyjść	 na	 wizytę.	 Dzięki	
temu	do	wybranego	 lekarza	zapisze	 się	
w	dogodnym	dla	siebie	czasie.

Każdy	 pacjent,	 który	 będzie	 obję-
ty	 opieką	 zdrowotną	 nowego	 Ośrod-
ka,	otrzyma	elektroniczną	kartę	(podob-
ną	 jak	 do	 bankomatu)	 ze	 swoim	 imie-
niem	 i	 nazwiskiem.	 Nowoczesna	 karta	
pacjenta,	w	celu	 rejestracji	 –	po	włoże-
niu	 jej	do	specjalnego	czytnika,	umożli-
wi	 natychmiastowy	 odczyt	 danych.	 Le-
karz	w	gabinecie,	na	ekranie	komputera	
zobaczy	 zatem	 wszystkie	 potrzebne	 in-
formacje,	 przebieg	 choroby,	 wyniki	 po-
przednich	badań,	co	może	bardzo	przy-
spieszyć	diagnozę.

Systemem	komputerowym	będą	po-

łączone	 ze	 sobą	 wszystkie	 gabinety	 le-
karskie	 i	 rehabilitacyjne.	 Również	 sy-
stem	wypisywania	 recept	będzie	w	peł-
ni	skomputeryzowany.	Uniknie	się	zatem	
trudności	 z	 odczytywaniem	 odręcznych	
zapisów,	a	drukarki	w	gabinetach	lekar-
skich	będą	zawsze	do	dyspozycji.

Duży zespół lekarzy

Zakłada się, że w pierwszych 
miesiącach działania Ośrodka bę-
dzie pracować tu kilku lekarzy ro-
dzinnych, dwóch pediatrów i czte-
rech internistów. Uruchomione zo-
staną także (dla osób zapisanych do 

Ośrodka) bezpłatne poradnie spe-
cjalistyczne: fizykoterapeutyczna, 
okulistyczna i chirurgiczna. Stop-
niowo, w miarę zapisywania się no-
wych pacjentów, zakres usług spe-
cjalistycznych zostanie rozszerzony. 
W dalszych etapach bezpłatnie będą 
świadczone usługi w dziedzinie: la-
ryngologii, ginekologii, reumatolo-
gii i dermatologii.

Oprócz	 bezpłatnych	 usług	 lekarzy	
specjalistów,	 pacjenci	 zapisani	 na	 sta-
łe	do	tej	placówki	będą	mogli	korzystać	
z	 komercyjnych	 usług	 lekarzy	 różnych	
specjalizacji.

Każdy	 pacjent	 zapisany	 do	 tego	
Ośrodka	otrzyma	20%	zniżkę	na	usługi	
komercyjne	 lekarzy	 specjalistów.	W	pla-
cówce	tej	będą	pracować	m.in.	ortope-
dzi,	 neurolodzy,	 chirurdzy	 dziecięcy,	 ra-
diolodzy.	 Aparaturę	 USG	 będzie	 obsłu-
giwało	kilku	 lekarzy	–	ginekolog,	 radio-
log	z	uprawnieniami	do	badań	stawów,	
internista	 z	 certyfikatem,	 chirurg	 mięk-
ki	 i	 kardiolog.	 Usługi	 tych	 specjalistów	
zostaną	udostępnione	 już	z	początkiem	
działania	 Ośrodka.	 Przewiduje	 się,	 że	
pacjenci	 będą	mogli	 skorzystać	 z	blisko	
dwudziestu	 płatnych	 specjalizacji.	 Ceny	
za	usługi	medyczne	będą	zróżnicowane	
w	zależności	od	uprawnień	i	kwalifikacji	
lekarzy,	już	dziś	jednak	szefowie	tej	pla-
cówki	deklarują,	że	ceny	będą	niższe	od	

oferowanych	w	innych	placówkach	tego	
typu	i	lecznicach	warszawskich.

Poprawimy zdrowie i... urodę

W	 nowym	 Ośrodku	 Zdrowia	 będzie	
można	 nie	 tylko	 zasięgnąć	 porady	 spe-
cjalisty,	ale	także	wykonać	drobne	zabie-
gi	chirurgiczne,	a	nawet	poprawić	urodę.	
Kierownik	Ośrodka	dr	Krzysztof	Sarnacki	
jest	 chirurgiem,	 który	 będzie	 mógł	 po-
móc	 pacjentom	 w	 różnych	 przypadłoś-
ciach,	a	w	razie	potrzeby	pobierze	także	
próbki	tkanek	do	badań	histopatologicz-
nych.	W	placówce	 tej	 będzie	 pracować	
również	dr	Sylwia	Daniluk	specjalizująca	

się	w	chirurgii	plastycznej.	Na-
sze	Panie	(a	także	Panowie)	za-
pewne	chętnie	skorzystają	z	jej	
konsultacji	 i	przeprowadzą	na-
wet	drobne	korekty	urody	–	jak	
wiadomo,	 jest	 to	 dziś	 modne	
i	ważne	dla	wielu	osób,	wpły-
wa	bowiem	na	ich	dobre	samo-
poczucie	i	ogólną	kondycję.

Rehabilitacja i fizjoterapia

Ośrodek	 będzie	 oferował	
wiele	 usług	w	 zakresie	 rehabi-
litacji	 i	 fizjoterapii.	 Jak	 wiado-

mo,	składają	się	one	z	wielu	ele-
mentów.	 Rehabilitacja	 obejmu-
je	 m.in.:	 masaż	 ręczny,	 terapię	

manualną,	ćwiczenia	mobilizujące	 i	sta-
bilizujące.	 W	 skład	 fizykoterapii	 wcho-
dzi	m.in.:	krioterapia	–	chłodzenie	czyn-
nikiem	 zimnym	 (ciekłym	 azotem),	 któ-
ra	 jest	 pomocna	 przy	 różnego	 rodza-
ju	 stanach	 zapalnych,	 zmianach	 zwy-
rodnieniowych,	 obrzękach	 stawowych,	
zmianach	 reumatoidalnych	 itp.	 Fizjote-
rapeuci	zaoferują	ponadto	leczenie	prą-
dami	 interferencyjnymi,	 prądami	 Tensa,	
Kotza,	 Traberta,	 ultradźwiękami,	 a	 na-
wet	 nowoczesnym	 biostymulującym	 la-
serem.	Ośrodek	początkowo	zatrudni	5	
rehabilitantów,	 którzy	 będą	 pracować	
w	różnych	godzinach.	Fizjoterapia	już	od	
pierwszych	godzin	pracy	Ośrodka	zosta-
nie	 zaoferowana	 bezpłatnie.	 Prace	 ma-
nualne:	masaże	ręczne,	terapia	manual-
na	i	ćwiczenia	zostaną	objęte	odpłatnoś-
cią	po	atrakcyjnych	cenach.

Babicki wzór służby zdrowia

Z	rozmów	przeprowadzonych	z	przed-
stawicielami	powstającego	Ośrodka	Zdro-
wia	wynika,	że	chcą	oni	być	twórcami	no-
wego	stylu	opieki	zdrowotnej	na	naszym	
terenie.	W	Babicach	powstanie	profesjo-
nalna	 placówka	 medyczna,	 codziennie	
dostępna	 dla	 wszystkich,	 która	 będzie	
przyjazna	pacjentom.	Jej	personel	ma	być	
miły	 i	wyrozumiały	dla	osób	potrzebują-
cych	pomocy,	a	lekarze	będą	żywo	reago-
wać	na	problemy	pacjentów	 i	 szybko	 je	

rozwiązywać.	
Ośrodek	zatrudni	kilku	lekarzy	w	da-

nych	specjalizacjach,	np.	2-3	ortopedów	
z	 zabezpieczeniem	 klinicznym.	 Chodzi	
o	to,	aby	pacjent	zdiagnozowany	w	Ba-
bicach	mógł	być	dalej	leczony	w	szpita-
lu	 przez	 tego	 samego	 lekarza.	 Ciągłość	
pracy	od	diagnozy	do	wyleczenia	powin-
na	przynieść	rezultaty	oczekiwane	przez	
mieszkańców	naszej	gminy.

Ośrodek	 będzie	 funkcjonował	 od	
godz.	 8	 rano	 do	 20	 wieczorem	 (także	
w	 soboty).	 Będzie	 to	 jednak	 placówka	
prywatna,	która	musi	tak	pracować,	aby	
się	nie	zadłużać,	stąd	konieczność	wpro-
wadzenia	 części	 usług	 komercyjnych.	
Wpływy	 do	budżetu	Ośrodka	będą	 po-
chodzić	także	z	kontraktu	z	Narodowym	
Funduszem	 Zdrowia,	 muszą	 być	 zatem	
tak	 skalkulowane,	 aby	 środków	 finan-
sowych	 wystarczyło	 zarówno	 na	 pod-
stawową	 opiekę	 zdrowotną,	 na	 specja-
listów	 i	 fizykoterapię,	 która	 będzie	 do-
stępna	 dla	 wszystkich	 osób	 zapisanych	
do	tej	placówki.

Istotnym	 czynnikiem	 gwarantującym	
rozwój	 pakietu	 darmowych	 usług	 tego	
Ośrodka	 jest	 ilość	 pacjentów	 zapisanych	
do	 podstawowej	 opieki	 zdrowotnej.	 Im	
więcej	osób	się	zapisze	–	tym	więcej	będzie	
w	Babicach	bezpłatnych	specjalistów.

Nowy	 Ośrodek	 Zdrowia	 jest	 dyspo-
nentem	 środków	 publicznych	 z	 Naro-
dowego	 Funduszu	 Zdrowia,	 nie	 będzie	
zatem	 obciążał	 budżetu	 gminy	 czy	 po-
wiatu.	 Placówka	 planuje	 jednak	 szero-
ką	współpracę	z	władzami	gminy:	Wój-
tem	 i	 Radą,	 a	 także	GOPS-em.	 Już	dziś	
powstają	projekty	różnorodnych	działań	
w	zakresie	promocji	zdrowia,	które	obej-
mą	zarówno	dzieci,	jak	i	dorosłych.

Ośrodek dla pacjentów 
– pacjenci dla Ośrodka...

Na	 Ośrodek	 Zdrowia	 z	 prawdziwe-
go	zdarzenia	czekaliśmy	w	Babicach	wie-
le	lat.	Dziś,	już	za	chwilę,	będziemy	mo-
gli	korzystać	z	jego	usług.	Gmina,	inwe-
stując	duże	środki	finansowe	w	powsta-
nie	 budynku	 komunalnego,	 stworzyła	
warunki	 do	 funkcjonowania	 nowoczes-
nej	 placówki	 medycznej	 na	 naszym	 te-
renie.	 Dziś	 w	 dużej	 mierze	 od	 Państwa	
–	 od	 Mieszkańców	 Gminy	 Stare	 Babice	
zależy	to,	czy	nowe	przedsięwzięcie	bę-
dziemy	mogli	nazwać	naszym	wspólnym	
sukcesem.

Ośrodek	 rozpocznie	 swoją	 działal-
ność	w	maju,	placówka	zorganizuje	„dni	
otwarte”,	 aby	 wszyscy	 zainteresowani	
mogli	zapoznać	się	z	 jej	działaniem.	Je-
śli	zapisze	się	tu	dużo	osób	–	będziemy	
mogli	korzystać	za	darmo	z	usług	wielu	
specjalistów.

Warto spróbować! Zdrowie 
mamy tylko jedno!

Marcin Łada

Pacjent znajduje się w polu magnetycznym niskiej częstotliwości. Aparatura 
działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i stymuluje regenerację organizmu. 
Takie zabiegi będą dostępne bezpłatnie w nowym Ośrodku Zdrowia

Gabinet ginekologiczny w nowym Ośrodku
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Babickie Koło Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej 
weszło już w trzeci rok swojej dzia-
łalności. Na zebraniu sprawozdaw-
czym, pod koniec stycznia, podsu-
mowano dwa lata pracy, które za-
owocowały dużymi sukcesami.

Członkowie	tej	organizacji	brali	udział	
w	pracach	przy	powstaniu	dwóch	Miejsc	
Pamięci	Narodowej	w	naszej	gminie	i	jak	
wiemy,	dzięki	wytężonej	pracy	i	ofiarno-
ści	babickiego	samorządu	dla	spraw	pa-
triotycznych,	miejsca	te	powstały.	Dziś	są	
ozdobą	naszej	gminy	i	dobrze	świadczą	
o	tym,	 jak	ważna	jest	historia	Polski	dla	
naszego	społeczeństwa.

Na	 zebraniu	 przyjęto	 również	 infor-
mację	o	rezygnacji	z	dalszej	działalności	
w	strukturach	ZOR	RP	dotychczasowego	
Prezesa	tej	organizacji	–	komandora	Jana	
Puściana,	który	wraz	z	kilkoma	członka-
mi	Koła	postanowił	opuścić	nasze	szere-
gi	i	powołać	do	życia	nową	organizację,	
niezależną	 od	 struktur	 ogólnopolskich.	
Dziękujemy	 zatem	 Panu	 komandorowi	
za	dwuletnią	prezesurę	i	życzymy	powo-
dzenia	w	dalszej	działalności.

Nowym	 Prezesem	 babickiego	 Koła	
ZOR	RP	został	jego	dotychczasowy	Wice-
prezes	–	Marcin	Łada.	Na	zebraniu	stycz-
niowym	 przyjęto	 także	 nowych	 człon-

ków	 i	 obecnie	 organizacja	 ta	 liczy	 10	
członków	 czynnych	 i	 4	 członków	 hono-
rowych,	wśród	których	są	najwyższe	wła-
dze	naszej	gminy	i	powiatu.	Odznaki	ZOR	
RP	 nowym	 członkom	 Koła	 wręczyła	 mjr	
Anna	 Mizikowska,	 uczestniczka	 Powsta-
nia	 Warszawskiego	 i	 kuzynka	 mjr	 Wła-
dysława	Mizikowskiego,	który	poległ	we	
wrześniu	1939	r.	na	przedpolu	Babic.

Wśród	licznych	zadań,	które	Koło	za-
mierza	 zrealizować	 w	 bieżącym	 roku,	
przewidziano	 m.in.	 szeroką	 współpra-
cę	 z	 babickim	 samorządem	 dotyczącą	
przygotowania	 uroczystości	 ka-
tyńskiej,	 która	 odbędzie	 się	 18	
kwietnia	w	Starych	Babicach,	or-
ganizację	 Rajdu	 „Szlakiem	 Na-
szej	 Historii”	 na	 terenie	 całej	
gminy	 Stare	 Babice	 oraz	 wyko-
nanie	tablicy	informacyjnej	upa-
miętniającej	Radiostację	Babice.

ZOR	RP	 jest	organi-
zacją	patriotyczną	sku-
piającą	w	swych	szere-
gach	 oficerów	 i	 cywi-
lów,	 miłośników	 histo-
rii	 Polski	 i	 tradycji	woj-
skowych,	ludzi,	dla	których	sło-
wa:	Bóg,	Honor,	Ojczyzna	mają	
ogromne	znaczenie	i	są	drogo-
wskazami	wyznaczającymi	kie-
runek	 działalności.	 Nasza	 or-
ganizacja	 powstała	 za	 czasów	
Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego	
i	dziś	w	wymia-
rze	 ogólnopol-
skim	 objęła	 go	

za	 patrona,	 na-
tomiast	 patro-
nem	 babickie-
go	Koła	ZOR	RP	

są	 „Obrońcy	 Radiosta-
cji	 Babice”.	 W	 Polsce	
organizacja	 liczy	 obec-
nie	 kilka	okręgów	 i	 kil-
kadziesiąt	 kół	 działają-
cych	 zgodnie	 dla	 spra-
wy	 kultywowania	 pol-
skich	 wartości	 narodo-
wych,	 upowszechnia-

nia	historii	i	propagowania	idei	patrio-
tycznych.

Jednym	z	przejawów	ogólnopolskiej	
działalności	 ZOR	 RP	 są	 bliskie	 kontakty	
z	 szefami	 jednostek	 wojskowych,	 z	 mi-
nisterstwami	 i	 różnymi	 organami	 pań-
stwowymi.	Pod	koniec	ub.	roku	podpisa-
no	m.in.	porozumienie	z	3.	Warszawską	
Brygadą	Rakietową	Obrony	Powietrznej.	
Ze	 strony	 Brygady	 sygnatariuszem	 tego	
dokumentu	był	gen.	bryg.	Ryszard	Szu-
lich,	a	ze	strony	ZOR	RP	ppłk	Alfred	Ka-
bata	 –	 Prezes	 Okręgu	 Mazowieckiego	
i	Wiceprezes	Zarządu	Głównego	ZOR	RP.	
W	uroczystości	związanej	z	podpisaniem	
porozumienia	brali	również	udział	człon-
kowie	babickiego	Koła	ZOR	RP.

70. Rocznica Zbrodni 
Katyńskiej

18	kwietnia	w	Starych	Babicach	po-
sadzona	zostanie	Aleja	20	Dębów	Katyń-
skich.	Każde	z	drzew	będzie	upamiętniać	

jedną	z	ofiar	Golgoty	Wschodu:	oficerów	
zamordowanych	w	Katyniu,	osoby	cywil-
ne	 –	 niewinne	 ofiary	 sowieckiego	 reżi-
mu.	Ponad	10	upamiętnionych	osób	 to	
przodkowie	mieszkańców	naszej	gminy,	
resztę	stanowią	osoby	związane	z	przyja-
ciółmi	naszej	gminy	i	pracownikami	Ra-

Jedną z osób przyjętych do grona babickich 
oficerów został Bogdan Mińkowski

Babicki Związek Oficerów 
rozszerza zakres działania!

diostacji	 Babice.	 Wszyscy	 upamiętnieni	
to	 bohaterowie	 stanowiący	 elitę	 nasze-
go	narodu	 –	 część	 naszej	 historii	 i	 toż-
samości	narodowej.	Zachęcamy	Państwa	
do	udziału	w	tej	uroczystości.	Spotkanie	
rozpocznie	się	o	godz.	9:30	Mszą	Świę-
tą,	 w	 kościele	 w	 Starych	 Babicach.	 Ser-
decznie	zapraszamy!

25. Rajd Szlakiem 
Naszej Historii

Powstanie	w	ub.	roku	dwóch	Miejsc	
Pamięci	Narodowej	w	naszej	gminie	(Po-
mnika	 Obrońców	 Ziemi	 Babickiej	 i	 Po-
mnika	1939-1944	w	Borzęcinie)	oraz	od-
nowienie	Cmentarza	Wojskowego	w	Ba-
bicach	pozwoliło	rozpocząć	szerszy	nurt	
działań	 patriotycznych	 na	 naszym	 tere-
nie.	Przygotowanie	niezbędnej	dokumen-
tacji	i	osobiste	zaangażowanie	członków	
babickiego	 Koła	 ZOR	 RP	 doprowadziło	
do	tego,	że	nasza	gmina	została	włączo-
na	 do	 25.	 –	 jubileuszowej	 edycji	 Rajdu	
„Szlakiem	Naszej	Historii”,	który	odbywa	
się	pod	egidą	Światowego	Związku	Żoł-
nierzy	Armii	Krajowej.	Jest	to	dla	naszej	
gminy	dużym	wyróżnieniem!

24	kwietnia	od	godz:	9:00	do	14:00	
na	terenie	dwóch	dzielnic	warszawskich:	
Ursusa	i	Włoch	oraz	sześciu	gmin:	Prusz-
kowa,	 Piastowa,	 Lesznowoli,	 Raszyna,	

Ożarowa	 Mazowieckiego	 i	 Sta-
rych	 Babic,	 przy	 wszystkich	 ob-
jętych	 rajdem	 Miejscach	 Pamię-
ci	Narodowej	(a	jest	ich	w	sumie	
ponad	120)	będą	 stać	 członko-
wie	 różnych	 organizacji	 patrio-
tycznych	i	opowiadać	młodzieży	
i	 dorosłym	 o	 polskich	 dziejach.	
Tak	 będzie	 również	 w	 Starych	
Babicach.	 W	 sześciu	 miejscach:	
przy	 Pomniku	 w	 Babicach,	 na	
Cmentarzu	Wojennym,	przy	po-
zostałościach	 Radiostacji	 Babice	
(przy	ul.	H.	Dobrzańskiego	„Hu-
bala”),	przy	Pomniku	i	na	Cmen-
tarzu	 w	 Borzęcinie	 oraz	 przy	
pomniku	 w	 Umiastowie	 –	 stać	

będą	członkowie	babickiego	ZOR	
RP	i	opowiadać	o	naszej	historii.

Rajd	 na	 naszym	 terenie	 odbywa	
się	 pod	 honorowym	 patronatem	 Wój-
ta	Gminy	Stare	Babice	Krzysztofa	Turka.	
Przeznaczony	 jest	 dla	 dzieci	 i	 młodzie-
ży,	 która	 pod	 opieką	 dorosłych	 może	
w	łatwy	i	przyjemny	sposób	uczestniczyć	
w	żywej	lekcji	historii.	Młodzież	i	dorośli	
pogrupowani	 w	 sześcioosobowych	 pa-
trolach	–	pieszych	lub	rowerowych,	albo	
też	w	pięcioosobowych	patrolach	samo-
chodowych	 (np.	dwoje	 rodziców	 i	 troje	
dzieci)	wyruszą	sprzed	szkoły	podstawo-
wej	w	Starych	Babicach	 (lub	w	Borzęci-
nie).	Wszyscy	otrzymają	mapki	i	określo-
ne	 trasy	do	pokonania.	Po	 ich	przejściu	
(lub	przejechaniu)	wrócą	na	miejsce	star-
tu,	 gdzie	 każdy	 patrol	 złoży	 jedną	 pra-
cę	w	dowolnej	technice	–	rysunek,	tekst	
opisujący	 wybrane	 miejsce,	 wiersz	 itp.	
Później	 komisja	 dokona	 ich	oceny	 i	 na-
grodzi	uczestników	rajdu.

Zachęcamy	Państwa	do	udziału	w	tej	
niezwykłej	lekcji	historii.	W	rajdzie	moż-
na	 uczestniczyć	 w	 ramach	 konkursu	
w	 patrolach,	 ale	 można	 również	 obje-
chać	Miejsca	Pamięci	Narodowej	indywi-
dualnie.

Twórcą	 tego	 niezwykłego	 przedsię-
wzięcia	 patriotycznego	 jest	 Komandor	
Rajdu	Jan	Cierliński	(z	Koła	nr	6	Helenów	
ŚZŻAK),	który	twierdzi,	że	w	czasie	spot-
kań	 młodzieży	 przy	 pomnikach	 odżywa	
cała	 prawda	 historyczna.	 Odżywają	 lu-
dzie,	którzy	swoje	życie	poświęcili	dla	od-
zyskania	 Niepodległości	 Ojczyzny.	 Na	 tę	
wędrówkę	do	najważniejszych	miejsc	pa-
mięci	 idziemy,	 aby	 oddać	nie	 tylko	 hołd	
poległym	 i	 pomordowanym	 (prosimy	
o	przyniesienie	 lampek,	zniczy),	ale	rów-
nież	aby	poznać	historię	naszych	dziejów	
i	miejsc,	których	na	co	dzień	nie	dostrze-
gamy.	Na	terenie	objętym	25.	Rajdem	bę-
dzie	przebiegać	80	tras	rowerowych,	90	
tras	pieszych	i	40	samochodowych.

Informacje	dotyczące	Rajdu	dostępne	
są	w	redakcji	„Gazety	Babickiej”,	u	dyrek-
torów	szkół	i	na	stronach	internetowych	
Urzędu	Gminy.	Serdecznie	Zapraszamy!

Marcin Łada
Prezes Koła ZOR RP w Starych 

Babicach

Odszedł Jan Sawa
16 marca br., po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł Zastępca Wójta Gminy Izabelin Jan Sawa. Był wieloletnim samorządowcem, 
radnym powiatu warszawskiego zachodniego, a w latach 2000–2002 przewodniczącym Rady Powiatu. Wiele lat pracy 
poświęcił wspólnocie samorządowej, angażując się całym sobą w sprawy lokalnej społeczności. Ostatnie miesiące swojego 
życia spędził na pisaniu wspomnień, których głównym adresatem są jego ukochane wnuki. W grudniu ubiegłego roku udało 
mu się z sukcesem zakończyć tę pracę. Jego książka „Na swoje życie uskarżać się nie mogę” wydana została w Krakowie 
przez wydawnictwo Lexis. Jan Sawa na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek wielkiej kultury i wspaniały sąsiad 
babickiej gminy oraz dobry kolega.

Wyrazy głębokiego współczucia
Żonie, Dzieciom, Wnukom, Rodzinie, a także Mieszkańcom Gminy Izabelin

składa Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Komandor Rajdu Jan Cierliński opracowuje już dla nas 
trasy

Podpisanie porozumienia w 3.Warszawskiej Brygadzie  
Rakietowej Obrony Powietrznej
Od lewej strony: gen. bryg. Ryszard Szulich i Prezes Okręgu 
Mazowieckiego ZOR RP ppłk Alfred Kabata

Tegoroczne Zebranie Okręgowe ZOR RP ściągnęło do Babic przed-
stawicieli wszystkich kół Mazowsza   

19 marca uczciliśmy dzień imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Kiedyś był to zwyczaj. 
Czy dziś tylko my o tym pamiętamy?
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�� marca odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawcze w OSP Borzęcin 
Duży. Oprócz druhów z tej jednost-
ki uczestniczyli w nim Prezes ZOSP 
w powiecie warszawskim zachod-
nim Andrzej Wasilewski i Komen-
dant Gminny OSP brygadier Michał 
Starnowski. Przybyli także radni na-
szej gminy: Justyna Szczepanik i Ta-
deusz Wiśniewski, którego wybrano 
na przewodniczącego zebrania.

Na	 początku	 spotkania	 sprawozda-
nie	z	działalności	 jednostki	w	2009	roku	
przedstawił	 Naczelnik	 Marcin	 Dziudzi.	
OSP	Borzęcin	 liczy	obecnie	25	członków	
zwyczajnych	i	2	honorowych.	W	2009	r.	

uczestniczyła	 85	 razy	 w	 akcjach	 ratow-
niczych,	w	 tym	w	gaszeniu	pożarów	20	
razy,	 w	 likwidacji	 miejscowych	 zagrożeń	
61	 razy,	wyjeżdżała	 także	4	 razy	do	 fał-
szywych	alarmów.	Uczestniczyła	ponadto	
w	10	akcjach	poza	terenem	naszej	gmi-
ny:	w	Warszawie,	Lesznie,	Ożarowie	i	Iza-
belinie.

Najaktywniejszymi	strażakami	w	roku	
ubiegłym	byli:	Mateusz	Chruściński	–	68	
wyjazdów,	Paweł	Majchrzak	(58)	i	Marcin	
Dziudzi	(51).

W	 ciągu	 ubiegłego	 roku	 druhowie	
społecznie	 pracowali	 przy	 moderniza-
cji	 i	 przebudowie	 strażnicy,	 utwardzono	

również	 garaże	 –	 dziś	
wszystkie	 samocho-
dy	 stoją	 pod	 dachem,	
a	warto	dodać,	że	jed-
nostka	 wzbogaciła	 się	
także	 o	 samochód	 do	
ratownictwa	drogowe-
go	 Fiat	 Ducato,	 który	
zostanie	oficjalnie	prze-
kazany	 w	 sierpniu	 br.	
podczas	jubileuszu	80-
lecia	OSP	Borzęcin.

W	 planach	 na	 ten	
rok	przewiduje	 się	 po-
zyskanie	 sprzętu	 do	
ratownictwa	 drogowego,	 deski	 ortope-
dycznej	 i	 6	 kompletów	 ubrań	 bojowych	
oraz	hełmów.

P o d -
czas	 zebra-
nia	Komen-
dant	Gmin-
ny	OSP	Mi-
chał	 Star-
n o w s k i	
przekazał	
of i c ja ln ie	
decyzję	Ko-
mendanta	
Głównego	
Pańs two-
wej	 Straży	
Pożarne j ,	
na	 mocy	
której	 włą-
czono	 OSP	
w	 Borzęci-
nie	 Dużym	
do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-Gaś-
niczego.

W	uzasadnieniu	decyzji	czytamy	m.in.:	
3	września	2009	roku	Komendant	Powia-
towy	 PSP	 w	 powiecie	 warszawskim	 za-
chodnim	 zawarł	 porozumienie	 z	 gminą	

Stare	Babice	reprezentowaną	przez	Wój-
ta	Krzysztofa	Turka	oraz	OSP	w	Borzęci-
nie	Dużym	reprezentowaną	przez	preze-
sa	Wojciecha	Wiśniewskiego	i	naczelnika	
Marcina	Dziudziego,	dotyczące	włączenia	
OSP	w	Borzęcinie	Dużym	do	Krajowego	
Systemu	 Ratowniczo-Gaśniczego.	 Poro-
zumienie	określa	prawa	i	obowiązki	stron	
związane	z	włączeniem	jednostki	do	tego	
systemu.	Ponieważ	zostały	spełnione	wa-
runki	określone	w	porozumieniu,	Mazo-
wiecki	 Komendant	 Wojewódzki	 PSP	 wy-
stąpił	z	wnioskiem	do	Komendanta	Głów-
nego	PSP	o	wydanie	tej	decyzji.

Serdecznie	 gratulujemy	 jednostce	
tego	awansu,	 tym	 samym	wszystkie	na-
sze	gminne	straże	należą	do	KSRG,	świad-
czy	to	dobrze	o	ich	profesjonalnym	dzia-
łaniu	i	podejściu	do	zagadnienia	ratowa-
nia	ludzkiego	życia	i	mienia.

Zarząd OSP Borzęcin Duży sta-
nowią: Prezes Wojciech Wiśniew-
ski, Naczelnik Marcin Dziudzi, Z-ca 
Naczelnika Paweł Majchrzak, Sekre-
tarz Mateusz Chruściński, Skarbnik 
Robert Tomaszewski, Gospodarz Mi-
chał Kopeć, Członek Zarządu Daniel 
Ciećwierz i Kronikarz Marta Kopeć.

Marcin Łada

OSP Borzęcin Duży w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym!�0 lutego w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Starych Babicach 
odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze. Do remizy oprócz dru-
hów przybyli: Wójt Krzysztof Turek, 
Przewodniczący RG Henryk Kunce-
wicz, Kapelan Straży Ks. Prałat Jan 
Szubka i wielu radnych z naszej gmi-
ny. Przewodniczącym zebrania wy-
brano Prezesa OSP Izabelin Jerzego 
Słomskiego.

Działalność	 jednostki	 w	 roku	 minio-
nym	przedstawił	Prezes	Mirosław	Lisiecki.

Do	 OSP	 Stare	 Babice	 należy	 obecnie	
50	druhów,	w	tym	czterech	członków	ho-
norowych.	W	roku	2009	jednostka	odno-
towała	196	wyjazdów	do	akcji	 ratowni-
czo-gaśniczych,	wśród	nich	były	44	poża-

ry,	138	miejscowych	zagrożeń	i	14	fałszy-
wych	alarmów.	Pod	względem	ilości	wy-
jazdów	 OSP	 Stare	 Babice	 zajmuje	 trze-
cie	miejsce	w	powiecie,	po	OSP	Łomianki	
i	OSP	Ożarów	Mazowiecki.

Rok	miniony	jednostka	zalicza	do	spo-
kojnych,	 nie	 odnotowano	 pożarów	 ani	
wypadków	 drogowych,	 w	 których	 zgi-
nęliby	 ludzie.	 Jednak	 należy	 zauważyć,	
że	 w	 wypadkach	 drogowych,	 które	 wy-

darzyły	 się	na	 terenie	
gminy,	17	osób	zosta-
ło	 rannych.	 Pod	 ko-
niec	 ubiegłego	 roku,	
jak	i	w	roku	bieżącym	
jednostka	 pomagała	
usuwać	zwisające	so-
ple	 i	 śnieg	zalegający	
na	dachach.

Podsumowanie 
działalności ponad 
1�00 jednostek 
OSP na Mazowszu wykazało, że ba-
bicka Straż jest jedną z najlepszych 
w województwie, znalazła się bo-
wiem na dziewiątym miejscu! Ser-
decznie Druhom gratulujemy!

Najaktywniejszymi	strażakami	w	2009	
roku	byli:	Marek	Ber-
kowski	–	137	wyjaz-
dów	do	akcji,	 Paweł	
Starnowski	 (118)	
i	 Damian	 Lisiecki	
(115).

Jednostka	w	bie-
żącym	 roku	ma	am-
bitne	plany.	Obecnie	
jest	w	trakcie	realiza-
cji	dwóch	projektów.	
Pierwszy	dotyczy	po-
zyskania	 fabrycz-
nie	 nowego	 ciężkie-
go	 samochodu	 gaś-
niczego	Man	o	war-

tości	850	 tys.	zł.	Mimo	że	
wartość	 tego	 pojazdu	 jest	
ogromna,	Gmina	Stare	Ba-
bice	 zapłaci	 za	 niego	 tyl-
ko	15%	ceny.	Jest	to	moż-
liwe	 dzięki	 udziałowi	 na-
szego	samorządu	wspólnie	
z	 samorządem	 Ożarowa	
Mazowieckiego	 i	 powia-
tu	warszawskiego	zachod-

niego	

w	 unijnym	 projek-
cie	 dotyczącym	 do-
finansowania	 inwe-
stycji	 podnoszących	
bezpieczeństwo	 re-
gionów.

Drugim	 zada-
niem	 przewidzia-
nym	na	 ten	 rok	 jest	
przeniesienie	 Stra-
ży	 z	 obecnej	 siedzi-
by	przy	Rynku	na	uli-
cę	 Ożarowską.	 Jed-

nostka	jest	w	trakcie	ustaleń	dotyczących	
sprzedaży	dotychczasowej	działki.

Na	 zakończenie	 warto	 zauważyć,	 że	
jednostka	w	roku	ubiegłym	pozyskała	fa-
brycznie	 nowy	 średni	 samochód	 ratow-
niczo-gaśniczy	 Man	 (zakupiony	 w	 du-
żej	 mierze	 ze	 środków	 finansowych	 na-
szej	Gminy),	ubiega	się	o	wspomniany	już	
nowy	 ciężki	 samochód	bojowy,	 za	 który	
również	 zapłaci	 Gmina,	 przenosi	 siedzi-
bę	w	nowe	miejsce	na	dużą	działkę	gmin-
ną	i	liczy	na	dalsze	wsparcie	przy	budowie	
nowej	remizy.

Chciałoby	się	powiedzieć	–	litości	Pa-
nowie!	Przecież	budżet	gminny	tego	nie	
wytrzyma.	 Czy	 nie	 można	 tych	 inwesty-
cji	 przesunąć	 w	 czasie?	 Nie	 dlatego,	 że	
ktoś	nie	 chce	–	nasza	babicka	Straż	 jest	
wspaniała	 i	 w	 pełni	 zasługuje	 na	 nową	
remizę.	 Tylko	 uwzględnijmy	 to,	 że	 dzia-
łamy	w	warunkach	kryzysu	światowego!	
Wbrew	 temu,	 co	 mówi	 Premier	 „o	 pol-

skiej	zielonej	wyspie”,	wpływy	do	budże-
tów	wielu	gmin	są	o	20%	niższe	od	pla-
nowanych.	Skąd	wziąć	środki	na	kolejne	
inwestycje?

Zarząd OSP Stare Babice tworzą 
obecnie: Prezes Mirosław Lisiecki, 
Wiceprezes Michał Starnowski, Na-
czelnik Michał Kos, Z-ca Naczelnika 
Piotr Boguszewicz, Skarbnik Wło-
dzimierz Sulwiński, Sekretarz Kata-
rzyna Kosińska, Gospodarz Andrzej 
Leszczyński, Członek Zarządu Michał 
Kucharski.

Ochotnicze Straże Pożarne podsumowały miniony rok
OSP Stare Babice w czołówce Mazowsza!

Przemawia Prezes Mirosław Lisiecki

Podczas zebrania kilku druhów zostało odznaczonych medalami Za Zasługi dla 
Pożarnictwa, medalami złotymi: Michał Starnowski i Klaudiusz Klimek, meda-
lami brązowymi: Michał Kos, Marek Berkowski i Andrzej Leszczyński

W zebraniu uczestniczył Kapelan OSP Stare Babice Ks. Prałat Jan Szubka. 
Na jego obecność zawsze możemy liczyć!

Nestorzy babickiego pożarnictwa. Od nich młodzi druhowie mogą się 
wiele nauczyć

Prezes ZOSP w powiecie warszawskim zachodnim Andrzej Wasilewski 
pogratulował jednostce awansu

Naczelnik Marcin Dziudzi przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
Straży w ubiegłym roku

Uroczyste przekazanie świadectwa  KSRG
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Wśród uczniów utarło się prze-
konanie, iż pierwszy dzień wiosny 
jest „Dniem Wagarowicza”. Aby go 
spędzić przyjemnie w szkole, a nie 
poza jej murami, warto czymś dzieci 
zachęcić. Taką alternatywą dla wa-
garów może być wspólna impreza 
szkolna. Ważne jest, aby była cie-
kawa, humorystyczna, zabawna, 
angażująca uczniów. Nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w Borzęcinie 
opracowali w tym celu scenariusz 
przedstawienia na powitanie wios-
ny, nawiązujący do tradycji ludo-
wych.

Zwyczaje	i	różnorodne	obrzędy	towa-
rzyszą	nam	już	od	wielu	wieków;	okazuje	
się,	że	są	ciągle	żywe	i	potrzebne	ludziom.	
Związane	są	najczęściej	z	rytmem	zmian	
w	 przyrodzie,	 świętami	 chrześcijańskimi	
oraz	polską	tradycją	kulturową.

Jednym	 z	 takich	obrzędów	 jest	 zwy-
czaj	topienia	marzanny,	sym-
bolizującej	pożegnanie	zimy,	
czyli	 oznakę	 zwycięstwa	
życia	 –	 wiosny	 nad	 śmiercią	
–	zimą.	

Nasza	 inicjatywa	 miała	
na	 celu	 integrowanie	 spo-
łeczności	szkolnej	we	wspól-
nym	przeżywaniu	i	zabawie,	
rozbudzanie	 wrażliwości	 na	
piękno	przyrody,	 angażowa-
nie	 uczniów	 do	 aktywnego	
udziału	 w	 uroczystościach	
szkolnych	oraz	wdrażanie	do	
kulturalnego	zachowania	się	
podczas	uroczystości.

Pierwsza	 jaskółka	 ponoć	
wiosny	 nie	 czyni,	 ale	 w	 bo-
rzęcińskiej	 szkole	 zagnieździły	 się	 już	 na	
dobre	całe	ich	stadka.	U	sufitów	korytarzy	
wiodących	do	sali	gimnastycznej	podwie-
szone	są	na	żyłkach	całe	chmary	jaskółek	
wykonanych	 przez	 uczniów	 w	 świetlicy	
pod	 okiem	 Ewy	 Urniaż-Szymańskiej.	 Pa-
trząc	na	nie,	latające	nad	głowami,	czuje	
się	wiosnę.

Na	korytarzach	szkolnych	
okna	 zdobią	 wiosenne	 wi-
traże	wykonane	na	 lekcjach	
techniki	 przez	 uczniów	 klas	
starszych	pod	okiem	Eweliny	
Olszewskiej.	 Wchodząc	 do	
szkoły	 mamy	 wrażenie,	 że	
właśnie	tu	ukryła	się	tak	dłu-
go	 wyczekiwana	 po	 srogiej	
zimie	wiosna.

W	 Borzęcinie	 Dużym	
uczniowie	 malowali	 wio-
senne	 plakaty	 w	 zespołach	

klasowych	 w	 formie	 pracy	 zespołowej.	
Następnie	 obejrzeli	 przedstawienie	 przy-
gotowane	 przez	 uczniów	 klasy	 IIa,	 IIb	
i	 ich	 wychowawców:	 Sylwię	 Miksza,	
Małgorzatę	 Kozarynę	 i	 Małgorzatę	 Gut-
te-Jesionowską.	 Odbyło	 się	 ono	 w	 hali	
gimnastycznej.	Uczniowie	klas	drugich	w	
bajkowy	sposób	ukazali	nadejście	wiosny	

w	przepięknej	scenografii	i	strojach.
Dzieci	wraz	z	rodzicami	bardzo	zaan-

gażowały	się	w	przygotowanie	dekoracji	

Świat jest mały, a słowo pisane jest wiecz-
ne, jeśli nie ulegnie zniszczeniu. Z naszą redakcją 
skontaktowała się Pani Aleksandra Pertyńska, 
która jest prawnuczką Felicjana Cholewińskie-
go, jednego z ostatnich członków słynnego rodu 
właścicieli dóbr Babice, który gospodarował na 
resztówce wielkiego niegdyś majątku. Otóż, jak 
się dowiedzieliśmy, Felicjan w 1900 roku ożenił 
się z Małgorzatą Dobrzyjałowską, która już 
jako Cholewińska pisała pamiętnik. Strony te 
zachowały się do naszych czasów. Oprócz różno-
rodnych wspomnień rodzinnych zawierają także 
przepisy kulinarne, które były popularne w tam-
tym czasie w Babicach. Dziś z racji Świąt Wiel-
kanocnych przedstawiamy przysmaki z jaj. Do 
dawnej historii rodzinnej powrócimy w jednym 
z następnych numerów „GB”.

Jaja faszerowane
Wybierać jak największe jaja, im większe, 

tem lepsze i ugotować je na twardo tyle, ile po-
trzeba, po czem poprzerzynać je nożem ostrym 
ostrożnie, ze skorupek wszystko wyjąć i usiekać 
jak najdrobniej na stolnicy. Dać w rondel kawa-
łek masła, drobno siekanego szczypiorku i kopru, 
zasmażyć jaja z masłem, dodać trochę tartej bułki 
i parę łyżek śmietany, osolić wszystko razem, wy-
mieszać i nakładać tym farszem skorupki. Posypać 
z wierzchu każdą połówkę tartą bułką, pokropić 
dobrze masłem i dać do dobrze gorącego pieca. 
Gdy się przyrumienią, wydać je na stół.

Jaja zwane 
enlerami

Na gotującą 
się wodę, do któ-
rej wcisnąć sok 
z całej cytryny, roz-
puszczać ostrożnie 
całe jajka. Gdy się 
dobrze zetną biał-
ka, wyjmować je 
ostrożnie, układa-
jąc na sicie, posolić, 
a jak dobrze z wody 
ociekną, otaczać je 
w mące smarując rozbitymi jajkami, posypać naj-
pierw utartym parmezanem, a potem przesianą 
bułką i smażyć na rumiany kolor na rozpalonem 
maśle. Takie jaja podają się do różnych jarzyn lub 
jako garniturek do mięsa. Jeżeli same stanowią 
potrawę, należy podać jakiś sos ostry wedle upo-
dobania.

Jajecznica ze śledziem  
lub łososiem

Kto lubi ostrzejszą jajecznicę, w post do roz-
bitych jaj można dodać wymoczonego na dwa 
dni wprzód śledzia obranego z ości i drobno 
usiekanego, albo kawałek łososia wędzonego 
skrajanego w drobną kostkę.

i	kostiumów.	Nasi	uczniowie	byli	niezwy-
kle	podekscytowani	występem	przed	tak	
dużą	publicznością.	Rodzice	mieli	okazję	
zobaczyć	 swoje	pociechy	w	zupełnie	 in-
nych	rolach	niż	na	co	dzień.	

Kolorowe	 kostiumy	 małych	 artystów	
współgrały	 z	 elementami	 wiosennej	 de-
koracji.	 Pięknie	 brzmiały	 również	 wple-
cione	między	deklamowane	przez	dzieci	
kwestie	 odgłosy	 ptaków	 zwiastujących	
wiosnę.

Po	 przedstawieniu	 odbył	 się	 konkurs	
piosenki	 wiosennej.	 Uczniowie	 z	 klas	
młodszych	 zaprezentowali	 się	 znakomi-
cie.

Jury	w	składzie:	dyrektor,	wicedyrektor	
i	pedagog	szkolny	wręczyło	dzieciom	na-
grody	za	zajęte	miejsca	i	wyróżnienia.

Na	zakończenie	dziewczynki	z	klasy	IIa	
zaśpiewały	piosenkę	z	dedykacją	dla	tych,	
którzy	lubią	spać,	w	nadziei,	że	wiosenne	
słońce	pomoże	śpiochom	wstawać	 rano	
do	 szkoły.	 Z	 pewnością	 większość	 ucz-
niów	marzy	o	tym,	żeby	była	taka	szkoła,	

w	której	można	trochę	
pospać…	 jak	 w	 sło-
wach	piosenki.

Marcowe	 Święto	
Wiosny	 już	 za	 nami,	
mamy	 nadzieję,	 że	
tym	 sposobem	 prze-
pędziliśmy	 skutecznie	
zimowe,	 chłodne	 dni	
i	 podczas	 Świąt	 Wiel-
kanocnych	 będziemy	
wszyscy	 korzystać	 ze	
słonecznej	pogody.

Małgorzata Gutte‑ 
Jesionowska

Fot. Marcin Łada

Również dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Starych Babicach przepę-
dziły „białą porę roku”, uosobioną 
w postaci marzanny. Tym razem sta-
ry słowiański zwyczaj przybrał ory-
ginalną formę – zamiast spalić lub 
zatopić wyobrażenie zimy, ucznio-

wie wrzucili marzannę… do worka 
na śmieci, przeznaczonego do sor-
towania odpadów.

Zwyczaj	topienia	marzanny	nawiązu-
je	do	prastarej,	słowiańskiej	tradycji.	Nasi	
przodkowie	 przypisywali	 temu	 obrzę-
dowi	 niebagatelne	 znaczenie:	 słomiana	
kukła	 była	 dla	 nich	 uosobieniem	 zimy,	
chorób,	śmierci	i	wszelkich	utrapień	drę-
czących	człowieka.	Niszcząc	ją,	Słowianie	
nie	 tylko	przepędzali	 „białą	porę	 roku”,	
ale	 również	 pozbywali	 się	 wszystkiego,	
co	złe	w	swoim	życiu.

Malwina Fabianowicz

Wielkanocne przysmaki 
sprzed 100 lat

I znów mamy wiosnę! Ekomarzanna
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Konkurs Ortograficzny 2010
W sobotę �0 marca w Szkole Pod-

stawowej w Starych Babicach odbył 
się gminny konkurs ortograficzny. 
Wzięli w nim udział uczniowie na-
szych szkół podstawowych, zgłosiło 
się ponad 100 uczestników.

Organizatorkami	 konkursu	 były	 na-
uczycielki:	Iwona	Wiśniewska,	która	zaj-
mowała	 się	merytoryczną	stroną	przed-
sięwzięcia,	i	Barbara	Turbiasz	–	odpowia-
dała	za	techniczną	stronę	organizacji.	W	
babickiej	podstawówce	konkurs	ten	od-
bywa	się	od	6	lat	i	 już	na	stałe	zagościł	
w	kalendarzu	szkolnych	wydarzeń.	Od	3	
lat	był	 również	przeznaczony	dla	 rodzi-
ców,	niestety	w	 tym	 roku	nie	udało	 się	

tej	 grupy	 zorganizować.	 W	 konkursie	
udział	 brały	 dzieci	 z	 klas	 1-3	 i	 4-6.	Dla	
klas	młodszych	przygotowano	nieco	 ła-
twiejsze	 zadania.	 Uczniowie,	 którzy	 za-
kwalifikowali	się	do	drugiego	etapu,	mu-
sieli	najpierw	przejść	eliminacje	szkolne.	
Dyktando	pisali	w	sześciu	grupach,	a	ze	
względu	 na	 dużą	 ilość	 chętnych,	 klasy	
4-te	zostały	podzielone	jeszcze	na	dwie	
grupy.

Poprosiłam	o	rozmowę	Panią	Barba-
rę	Turbiasz,	która	pokrótce	opowiedziała	
o	konkursie.

–	 W	 tym	 roku	 konkurs	 wypadł	 cał-
kiem	nieźle.	Dzieci	dobrze	sobie	radziły,	
niestety	 nie	 wszystkie	 z	 nich	 opanowa-

ły	 reguły	 ortograficzne.	 Dlatego	 trzeba	
będzie	jeszcze	poćwiczyć.	Klasy	młodsze	
wypadły	nieco	gorzej	niż	przed	 rokiem.	
W	zeszłym	roku	został	wyłoniony	mistrz	
ortografii,	w	tym	roku	niestety	nie.	Jed-
na	uczennica	popełniła	tylko	1	błąd,	jest	
to	bardzo	dobry	wynik	jak	na	tak	długie,	
16-zdaniowe	 dyktando.	 Tym	 bardziej,	
że	tekst	był	pełen	trudności	ortograficz-
nych.	Finaliści	otrzymają	nagrody	rzeczo-
we,	a	wszyscy	laureaci	–	dyplomy	i	słod-
kości.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 w	 przyszłym	
roku	będzie	trochę	lepiej.	Oficjalne	wyni-
ki	konkursu	zostaną	ogłoszone	25	kwiet-
nia	podczas	Dnia	Ziemi.	

Paulina Więckowska

– Od	 pewnego	 czasu	 mieszkańcy	
zgłaszali	Władzom	Gminy	potrzebę	po-
prawy	usług	medycznych	na	naszym	te-
renie.	 Rzeczywiście,	 do	 tej	 pory	 w	 sy-
stemie	 Podstawowej	Opieki	 Zdrowotnej	
(POZ)	w	Starych	Babicach	występowało	
wiele	niedociągnięć,	których	efekty	były	
uciążliwe	 dla	 mieszkańców.	 Najlepiej	
świadczy	o	tym	liczba	leczących	się	w	na-
szych	ośrodkach	pacjentów	–	dotychczas	
było	ich	około	4	tysięcy;	na	taką	miejsco-
wość	jak	nasza,	to	niewiele.	Radni	posta-
wili	mi	więc	zadanie,	aby	wraz	z	budo-
wą	nowego	Ośrodka	Zdrowia	w	Starych	
Babicach	od	podstaw	stworzyć	 również	
sam	 system	POZ,	 który	 zachęci	naszych	
mieszkańców	do	leczenia	się	u	nas,	a	nie	
poza	gminą.

– Wybudowanie samego lokalu 
nie wydaje się trudne. Zaprojekto-
wanie całego systemu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej to jednak duże 
wyzwanie, tym bardziej, że widzi-
my, jakie trudności organizacja POZ 
sprawia w innych miejscowościach. 
Jakie rozwiązania zostaną zastoso-
wane w naszej gminie?

– Organizacja	systemu	Podstawowej	
Opieki	 Zdrowotnej	 to	 bardzo	 złożony	
projekt.	Do	tej	pory	nie	zajmowaliśmy	się	
tą	problematyką,	więc	samo	zapoznanie	
się	z	tematem	POZ	zajęło	nam	dużo	cza-
su.	 Konsultacje	 ze	 specjalistami	 i	 próba	
opracowania	najlepszego	modelu	 trwa-
ły	ponad	rok.	W	wyniku	tych	działań	do-
szliśmy	do	wniosku,	 że	najlepszym	 roz-
wiązaniem	jest	wprowadzenie	tzw.	mo-
delu	 mieszanego,	 czyli	 takiego,	 w	 któ-
rym	gmina	udostępnia	Ośrodek	Zdrowia	
zewnętrznemu	 zakładowi	 niepubliczne-
mu	 na	 określonych	 warunkach.	 Ten	 sy-
stem	wydaje	się	najkorzystniejszy	dla	na-
szych	 mieszkańców.	 Przede	 wszystkim	
przewiduje	 on	 znacznie	 szerszy	 zakres	
usług	medycznych	niż	te,	które	są	gwa-
rantowane	 przez	 POZ.	 Chodzi	 o	 szereg	
specjalizacji,	które	w	ramach	usług	tego	
zakładu	będą	nieodpłatne.

– Co zatem zaoferuje mieszkań-
com nowy system leczenia?

– Przede	 wszystkim	 chcemy	 udo-
stępnić	pacjentom	większą	liczbę	lekarzy	
pierwszego	kontaktu.	Do	tej	pory	często	
pojawiały	się	problemy	z	zamówieniem	u	
nich	wizyty,	szybko	wyczerpywały	się	nu-
merki	i	chory	musiał	czekać	na	konsulta-
cję	kilka	dni.	Uważam,	że	do	takich	sytu-
acji	nie	powinno	dochodzić	–	w	nowym	
systemie	pacjent	zawsze	będzie	przyjęty	

do	 lekarza,	 kiedy	 tylko	będzie	 tego	po-
trzebował.	 Poza	 tym	 mieszkańcy	 będą	
mogli	 korzystać	 nieodpłatnie	 także	
z	pomocy	niektórych	specjalistów.	Dzię-
ki	 temu	większość	mieszkańców	uzyska	
kompleksową	 opiekę	 lekarską	 na	 miej-
scu.	Nowy	ośrodek	jest	wyposażony	tak-
że	w	nowoczesną	aparaturę	medyczną,	
m.in.	w	aparaty	do	USG	i	EKG,	które	po-
zwolą	na	wykonywanie	badań	u	lekarza	
pierwszego	kontaktu	 jeszcze	przed	pój-
ściem	do	specjalisty.	Niewątpliwie	skróci	
to	czas	leczenia.

– Szeroki wybór specjalizacji i no-
woczesnej aparatury, które oferuje 
nowy Ośrodek Zdrowia, może przy-
ciągnąć wielu pacjentów. Czy to bę-
dzie oznaczało duże kolejki?

– Nie,	ponieważ	zmiany	zajdą	także	
w	samym	sposobie	
obsługi	pacjentów,	
dzięki	wprowadze-
niu	 nowoczesnego	
systemu	 rejestracji.	
Każdy	 pacjent	 bę-
dzie	posiadał	 swo-
ją	 kartę	 chipową.	
Karta	ta	będzie	ak-
tywowała	bazę	da-
nych,	w	której	każ-
dy	 z	 lekarzy	 znaj-
dzie	 dane	 pacjen-
ta	 i	 kompletną	 hi-
storię	 jego	 choro-
by.	 Karta	 uspraw-
ni	 także	 szybkość	

i	 precyzję	 zapisywania	 się	 do	 lekarza	
w	 rejestracji.	 Forma	 zapisów	 została	
bardzo	dokładnie	dopracowana,	dzięki	
czemu	nie	przewidujemy	kolejek	zarów-
no	do	rejestracji,	jak	i	do	lekarzy.	Same	
wizyty	 będą	 przebiegać	 sprawniej,	 po-
nieważ	 wymiana	 informacji	 między	 le-
karzami	 będzie	 ułatwiona,	 co	 również	
przyspieszy	diagnozowanie	chorób.	Na	
polepszenie	obsługi	wpłynie	także	moż-
liwość	 rejestracji	 internetowej.	 Pacjent	
babickiego	 Ośrodka	 Zdrowia	 będzie	
mógł	w	domu	lub	pracy	wybrać	odpo-
wiedniego	 lekarza	 i	 dogodną	 godzinę,	
a	następnie	zarezerwować	sobie	wizytę.	
Godziny	przyjęć	także	zostaną	wydłużo-
ne.	Docelowo	liczymy	na	8–10	tys.	pa-
cjentów,	 zatem	 jesteśmy	 logistycznie	
przygotowani	 na	 dużą	 liczbę	 osób,	 co	
ustrzeże	nas	przed	kolejkami.

– Dlaczego warto, aby mieszkań-
cy Starych Babic i okolicznych miej-
scowości korzystali z usług nowego 
Ośrodka Zdrowia w naszej gminie?

– Przede	 wszystkim	 dlatego,	 że	 bę-
dzie	to	nowa,	lepsza	jakość	opieki	lekar-
skiej.	Nastąpi	znakomita	poprawa	usług	
medycznych,	nie	tylko	w	zakresie	obsługi	
pacjenta,	ale	także	pod	względem	same-
go	 leczenia.	Budując	nowy	 system,	 sta-
wiamy	na	dobrych	lekarzy,	którzy	cieszą	
się	najlepszą	opinią	wśród	pacjentów.	Bę-
dzie	to	niewątpliwie	jeden	z	najlepiej	wy-
posażonych	Ośrodków	Zdrowia	w	okoli-
cy.	Zapraszamy	więc	nie	tylko	mieszkań-
ców	Starych	Babic,	ale	także	okolicznych	
miejscowości.	 Wraz	 ze	 wzrostem	 ilości	
pacjentów	i	zapotrzebowania	będzie	bo-
wiem	rosła	również	liczba	usług	medycz-
nych	świadczonych	w	babickim	Ośrodku	
Zdrowia.

Malwina Fabianowicz

Nowa jakość opieki medycznej

W	Borzęcinie	Dużym	na	rowie	O	–	11/1	zostały	częściowo	
rozebrane	przepusty	(do	wysokości	kręgów	Ø	600	mm).	Było	
to	spowodowane	koniecznością	odwodnienia	gruntów	Topo-
lin,	których	przyczyną	była	mała	przepustowość	w/w	rowu	na	
odcinku	Borzęcin	Duży.	By	uniknąć	w	przyszłości	podobnych	
zatopień,	należy	bezzwłocznie	kręgi	Ø	600	mm,	wymienić	na	
Ø	1000	mm.

Uchwała	 Nr	 4	 z	 dnia	 14.01.2004	 podjęta	 przez	 Walne	
Zgromadzenie	Delegatów	informuje,	iż	podczas	remontu	prze-
pustu	–	kręgi	kupuje	właściciel	danego	przepustu,	natomiast	
wykonawstwem	zajmuje	się	Spółka	Wodna.

W	 dniu	 23.03.2010	 r.	 odbyło	 się	 posiedzenie	 Zarządu	
Gminnej	Spółki	Wodnej,	na	którym	ustalono:

Właściciel przepustu w terminie do �0 kwietnia 
�010 r. dokonuje zakupu minimum trzech kręgów 
Ø 1000 mm i dostarcza na miejsce remontowanego 
przepustu.

Po	 w/w	 terminie	 podczas	 wizji	 w	 terenie	 będzie	 sporzą-
dzony	 protokół	 dotyczący	 ilości	 przygotowanych	 do	 remon-
tu	przepustów.	W	maju	br.	Spółka	zgodnie	ze	sporządzonym	
wcześniej	protokołem	przystąpi	do	remontu	przepustów.	Nie-
dostarczenie	kręgów	w	wyznaczonym	terminie	będzie	jedno-
znaczne	z	całkowitym	rozebraniem	danego	przepustu.

Nowoczesna aparatura USG została już  
zamontowana. Wójt Krzysztof Turek sprawdzał 
osobiście jej działanie

W Starych Babicach w maju uruchomiony zostanie nowy Ośrodek Zdrowia. 
Co zadecydowało o jego powstaniu? – zapytaliśmy Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka.

Nowe gabinety wkrótce przyjmą pierwszych pacjentów

Nasza	gmina	przez	lata	zmieniła	swój	charakter	z	rolnicze-
go	na	mieszkaniowy.	Zmniejszyła	się	też	ilość	przedsiębiorstw	
produkcyjnych,	a	firmy	zarejestrowane	w	naszej	gminie	mają	
głównie	charakter	usługowy.	W	związku	z	tym	aż	51%	docho-
du	gminy	stanowi	podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych.

Bardzo	 wyraźnie	 widać	 to	 na	 zestawieniach	 z	 ubiegłych	
trzech	lat:

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 
(zameldowani mieszańcy gminy)

2009	–	25.754.049,00	zł,	co	stanowi	51%	dochodów	gminy,
2008	–	29.695.319,00	zł,	co	stanowi	47,80%	dochodów	gmi-
ny,
2007	–	21.382.388,00	zł,	co	stanowi	38,83	%	dochodów	gmi-
ny.

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 
(firmy z siedzibą w gminie)

2009	–	305.433,35	zł,	co	stanowi	0,6%	dochodów	gminy,
2008	–	432.753,67	zł,	co	stanowi	0,7%	dochodów	gminy,
2007	–	1.747.418,32	zł,	co	stanowi	3,17%	dochodów	gminy.

Z	 powyższych	 zestawień	 widać	 jak	 cenna	 jest	 każda	 zło-
tówka	pochodząca	z	podatku	mieszkańców.	Każdy	z	nas	może	

sobie	obliczyć,	 ile	wynosi	 jego	wkład	w	dochód	gminy	–	bo-
wiem	jest	to	39,34%		z	podatku	dochodowego.

Szacuje	się,	że	w	naszej	gminie	mieszka	ok.	3	tys.	niezamel-
dowanych	osób,	ich	dochody	w	większości	zasilają	inne	samo-
rządy.		Niewielu	bowiem	z	nich	ma	świadomość,	że	w	bardzo	
prosty	 sposób,	 nie	 zmieniając	 miejsca	 zameldowania,	 mogą	
skierować	swoje	podatki	do	budżetu	naszej	gminy.

Wystarczy,	że	składając	swoje	roczne	zeznanie	podatkowe	
wypełni	 się	 formularz	NIP	–	3	 i	w	pozycji	B4	wpisze	miejsce	
zamieszkania.	 (Miejsce	 zamieszkania	 nie	 jest	 równoznacz-
ne	z	miejscem	zameldowania).	NIP-3	można	złożyć	w	każdej	
chwili	do	urzędu	skarbowego	i	nie	wiąże	się	to	z	innymi	pro-
cedurami	 np.	 –	 z	 oddaniem	 domu	 do	 użytku,	 czy	 wymianą	
dokumentów.

3	tysiące	osób	to	około	20%	ogólnej	 liczby	mieszkańców	
gminy,	co	daje	w	przybliżeniu	5	mln	złotych.	Ile	można	by	było	
za	te	pieniądze	zrobić?

Wystarczy	 rzucić	 okiem	na	plany	 gminy,	 żeby	 zdać	 sobie	
sprawę,	 jak	 wiele	 jeszcze	 jest	 do	 zrobienia,	 by	 nasza	 gmina	
była	dla	nas	wygodnym	domem.	Wystarczy	wypełnić	 formu-
larz,	by	każdy	mieszkaniec	mógł	do	tego	dołożyć	swoją	własną	
cegiełkę.

JEŻELI MUSISZ PŁACIĆ PODATKI – PŁAĆ DLA 
NASZEJ GMINY !!!

Beata Bethke

Nasza Gmina – Nasze Podatki

Gminna Spółka Wodna „BABICE” informuje
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Księdza Józefa Olczaka zna chy-
ba większość mieszkańców naszej 
gminy. Jest z nami od 1��� roku. 
Przez �0 lat był proboszczem Parafii 
w Borzęcinie Dużym. Kilka lat temu 
za swoją działalność dla miejsco-
wej społeczności otrzymał Nagro-
dę Babinicza. Dziś jest już na eme-
ryturze, nadal jednak aktywny, za-
wsze uśmiechnięty i wesoły, stale 
w ruchu. Na swoim rowerze w ciągu 
ostatnich 1� lat przejechał dystans 
ponad �� tys. km. To więcej niż ob-
wód kuli ziemskiej!

1� marca Ks. Józef ukończył �0 
lat. Nadal jest we wspaniałej formie 
i zamierza dalej jeździć na rowerze. 
Jaki dystans teraz pokona?

–	 Czemu Ksiądz tak dużo jeździ 
rowerem?

–	To	przecież	wielka	przyjemność.	Na	
emeryturę	przeszedłem	15	lat	temu	i	zło-
żyłem	sobie	ślub,	że	każdego	roku	prze-
jadę	 jakiś	 duży	 dystans.	 Do	 2003	 roku	
przejechałem	 16.500	 km.	 Zapisywałem	
sobie	każdą	trasę,	a	później	dzieci	zało-
żyły	mi	licznik	i	miałem	większą	kontro-
lę	nad	moimi	kilometrami.	(Ksiądz	otwie-
ra	mały	notesik	 i	czyta):	w	2003	roku	–	
4300	km,	w	2004	–	2150,	2005	–	2600,	
a	w	2006	roku	blisko	5	tysięcy	km…

–	 Ale czy te trasy pokonywane 
były w jakiejś intencji?

–	 Była	 to	 Intencja	 Boża,	 abym	 był	
sprawny,	bo	czułem,	że	się	starzeję.	Naj-
fajniejszy	 był	 rok	 2007	 –	 przejechałem	
wówczas	6200	km,	a	w	2008	 roku	nie	
jeździłem,	bo	miałem	problemy	z	błędni-
kiem.	Potem	jeszcze	pojawiły	się	proble-
my	z	kolanem...

–	Może Ksiądz się przeforsował?
–	Otóż	właśnie	nie,	bo	kolano	zaczę-

ło	mnie	boleć	właśnie	wtedy,	gdy	nie	jeź-
dziłem.	Lekarz	wysyłał	mnie	już	na	ope-
rację,	ale	 jak	się	dowiedziałem,	że	znie-
czulenie	 będzie	 w	 kręgosłup,	 to	 ucie-
kłem.

–	Boi się Ksiądz lekarzy?
–	Zasadniczo	nie,	ale	kiedyś	w	szpita-

lu	robili	mi	głupią	przepuklinkę,	a	ja	po-
tem	 puchłem	 i	 siniałem,	 chcieli	 nawet	
coś	poprawiać,	ale	wówczas	wysiadł	mi	
błędnik	i	okazało	się,	że	to	było	z	powo-
du	 niewłaściwego	 znieczulenia	 zaapli-
kowanego	w	kręgosłup,	a	w	tym	czasie	
przepuklina	sama	mi	przeszła.

–	I co z kolanem? 
–	Chcieli	operować,	a	ja	wróciłem	do	

domu.	 Ktoś	 mi	 poradził	 –	 niech	 Ksiądz	
przykłada	kapustą	i	smaruje	maścią	koń-

ską,	i	dzięki	Bogu	przeszło,	wsiadłem	na	
rower	i	jest	bardzo	dobrze.

–	A co z błędnikiem?
–	Lekarka	zabroniła	mi	jeździć,	ale	ja	

zacząłem	próbować,	zrobiłem	technicz-
ną	próbę	na	bocznej	drodze	 i	do	 rowu	
nie	wpadłem.	 Jak	 jej	później	o	 tym	po-
wiedziałem,	 zgodziła	 się	 na	 mój	 sport.	
Chyba	właśnie	wtedy	postanowiłem,	że	
objadę	 „całą	 kulę	 ziemską”.	 Jako	 dru-
gie	postanowienie	przyrzekłem	sobie,	że	
przeczytam	cały	Stary	i	Nowy	Testament	
w	tłumaczeniu	pallotyńskim.	A	lubię	czy-
tać	i	muszę	się	pochwalić,	że	jako	emeryt	
przeczytałem	 442	 książki.	 Wszystko	 so-
bie	zapisuję	i	oceniam.	A	co	ostatnio?	–	
„Kielich”	Łysiaka.

–	 Kiedy Ksiądz zaczął jeździć na 
rowerze?

–	 Jeszcze	 przed	 wojną.	 Miałem	 sie-
dem	 lat	 i	 jeździłem	 pod	 ramą.	 Dosta-
wałem	jednak	często	 lanie,	bo	się	prze-
wracałem;	 zaraz,	 zaraz,	 jaki	 to	 był	 ro-
wer?	 Chyba	 „Junak”!	 Długie	 dystanse	
zacząłem	jeździć	dopiero	na	emeryturze.	
Wcześniej	nie	było	czasu.

–	A co Ksiądz robił w młodości?
–	Pracowałem	w	ubezpieczalni,	a	po-

tem	 w	 zakładach	 mięsnych.	 Kierownik	
mnie	tam	ściągnął.	Utrzymywałem	dom,	
a	 to	 były	 czasy,	 w	 których	 wszystkie-
go	 brakowało.	 A	 tu	 nagle	 dostawałem	
15	 deka	 kiełbaski	 dziennie!	 Już	 przed	
wojskiem	 chciałem	 iść	 do	 seminarium,	
ale	 rektor	Ks.	 Pawłowski	 powiedział,	 że	
przyjmie	mnie	dopiero	po	maturze.	Do-
dał	jeszcze,	że	przed	wojskiem	mnie	nie	
uratuje.

I	 tak	 trafi-
łem	 w	 kama-
sze,	 a	 wtedy	
Rokossowsk i	
został	marszał-
kiem	i	dużo	się	
działo.	Rosjanie	
zamknęli	przej-
ście	 do	 Berli-
na	 Zachodnie-
go,	 a	 nam	 –	
podoficerom	nieoczekiwanie	przedłużyli	
służbę	wojskową.	Co	prawda,	dostawa-
liśmy	 wówczas	 dobry	 żołd.	 Zaczęli	 pła-
cić	 po	 153	 zł,	 a	 przedtem	 dawali	 tylko	
18.	Jednak	wtedy	wielu	żołnierzy	uciekło	
z	bronią	do	 lasu.	Ukrywali	się	z	pełnym	
uzbrojeniem	w	pobliżu	poligonu	w	Sulę-
cinie.	Pamiętam,	że	uciekło	ich	około	30.	
Brałem	nawet	udział	w	poszukiwaniach,	
jednak	 zbyt	gorliwie	 ich	nie	 szukaliśmy.	
Przecież	to	byli	nasi	koledzy.	Po	miesiącu	
wprowadzono	amnestię	i	wrócili.

–	 A kiedy Ksiądz został księ-
dzem?

–	22	stycznia	1953	r.	wróciłem	do	cy-
wila,	dokończyłem	maturę,	poszło	mi	do-
syć	łatwo,	miałem	jednak	wielki	problem	
z	„ruskim”.	Nigdy	się	właściwie	tego	ję-
zyka	nie	uczyłem.	Dyrektor	szkoły	twier-
dził,	że	jestem	uprzedzony	do	rosyjskie-
go	i	próbował	mnie	oblać.	Obronili	mnie	
partyjni	 z	 komitetu	 powiatowego.	 Nie	
wiedzieli,	że	idę	do	seminarium!

A	wyglądało	to	tak.	Miałem	egzamin	
komisyjny	 i	 jakoś	 mi	 nie	 szło.	 Dyrektor	
ciągle	 miał	 jakieś	 obiekcje.	 Powiedzia-
łem	w	końcu	–	do	mnie	organy	Ludowe-
go	Wojska	Polskiego	nie	miały	takich	za-
strzeżeń,	jak	pan	dyrektor.	A	to	pan	był	
w	wojsku?	–	zapytał	tamten.	A	byłem	–	
odpowiedziałem,	 i	 półtora	 roku	 praco-
wałem	w	kancelarii	sztabu.	–Towarzyszu,	
przerwiemy	–	odezwali	się	partyjni	i	dzię-
ki	Bogu	zdałem!	Na	 same	piątki	dosta-
łem	tylko	jedyną	trójkę	–	z	rosyjskiego.

Przyjechałem	do	seminarium	w	War-
szawie.	 Ks.	 biskup	 Władysław	 Miziołek	
powiedział,	że	będę	przyjęty	–	to	był	ko-
chany	człowiek!

–	A jak Ksiądz wspomina początki 
pracy duszpasterskiej?

–	Było	ciężko.	Po	seminarium	trafiłem	
na	wikariat	w	Kołbieli.	Miałem	tam	43	go-
dziny	lekcji	w	tygodniu,	nie	było	kateche-
tek.	A	na	pierwszej	parafii	od	razu	mnie	
ukarali	za	poświęcenie	motopompy!

–	Jak to?
–	A	tak.	W	sali	na	górze	partyjni	zro-

bili	 sobie	 zebranie,	 a	 ja	 na	dole	odpra-
wiałem	Mszę	Świętą	 i	poświęcenie	mo-
topompy	strażackiej.	Miałem	za	to	kole-

Ksiądz Józef objechał kulę ziemską!

Jest wiele powodów, dla których 
człowiek decyduje się zaadoptować bez-
domnego psa lub kota. Często jest to 
współczucie – chcemy pomóc któremuś 
z nich, przygarnąć go pod swój dach.	Ad-
optując	zwierzę,	 czynimy	wielkie	dobro,	na-
prawiamy	to,	co	zepsuli	inni	ludzie,	ratujemy	
istotę,	której	los	w	jednej	chwili	całkowicie	się	
zmienia.	 Koszmar	 schroniskowej	 beznadziei	
przeistacza	się	w	radosne,	bezpieczne	życie.	
To	wspaniałe	uczucie,	gdy	nasza	decyzja	daje	
szczęście	i	lepszy	los	innej	istocie.	Warto	tego	
doświadczyć,	 aby	 zrozumieć,	 jakie	 ważne	 i	
wyjątkowe	jest	to	przeżycie.

Jedną	 z	 osób,	 która	 zaadoptowała	 bez-
domnego	psa,	jest	Joanna	Janusek	pracująca	
w	Urzędzie	Gminy	w	Starych	Babicach.

–	Adoptowaliśmy	z	rodziną	3-miesięczną	
suczkę	–	Pikusię.	Gdy	zobaczyłam	jej	zdjęcie	
na	tablicy	informacyjnej	w	Urzędzie,	od	razu	
wiedziałam,	 że	 będzie	 z	 nami	 –	 opowiada	
Pani	Joanna.	–	Wcześniej	myślałam	już	o	ad-
opcji	 suczki,	 a	 ta	 zrobiła	 na	 mnie	 ogromne	
wrażenie.	Jest	u	nas	od	kilku	miesięcy.	Bardzo	
szybko	zaaklimatyzowała	się	i	oswoiła	z	nami.	
Rodzina	od	razu	 ją	pokochała.	Zanim	trafiła	
do	 nas,	 została	 zaszczepiona,	 odrobaczona	
oraz	zaczipowana.

Pikusia	należy	do	psów	energicznych,	jest	
skora	do	figli	i	bardzo	lubi	się	bawić	pluszową	
maskotką	przypominającą	kurczaka	–	dodaje	

nasza	rozmówczyni.	–	Uwielbia	też	biegać	po	
podwórzu	z	drugim	psem,	który	na	szczęście	
reaguje	na	nią	spokojnie.	Jeśli	chodzi	o	nasze-
go	kota,	to	na	początku	było	tak	zwane	„dar-
cie	kotów”,	jednak	po	niedługim	czasie	rów-
nież	i	on	zaprzyjaźnił	się	z	suczką.	Chociaż	Pi-
kusia	jest	u	nas	od	niedawna,	rozpoznaje	już	
obcych	za	bramą	i	poszczekuje	na	nich.	Sucz-
ka	 ma	 swoje	 posłanie	 w	 domu,	 często	 tam	
podsypia	i	słodko	pochrapuje.

Pani	 Joanna	miała	w	 swoim	życiu	więk-
szość	psów	ze	schronisk,	nie	obawiała	się	za-
tem	zaadoptować	suczki.

–	 Podjęcie	 decyzji	 o	 przygarnięciu	 pie-
ska	było	bardzo	przemyślane	–	mówi.	–	Nie	
wahałabym	 się	 zrobić	 tego	ponownie.	Mło-
de	zwierzę	 łatwiej	wychować	 i	przyzwyczaić	
chociażby	 do	 zachowania	 czystości.	 Zachę-
cam	 wszystkich	 do	 adopcji,	 jednak	 musi	 to	
być	przemyślana	decyzja.	Aby	ludzie	nie	mie-
li	 pretensji,	 że	 zwierzę	 nie	 spełnia	 ich	 ocze-

kiwań	 albo	 im	 się	 znudzi.	 Powinni	 poświę-
cać	mu	swój	czas,	zwłaszcza	jeśli	jest	młode.	
Każdemu	polecam	przygarnięcie	bezdomne-
go	psa	lub	kota.	Zwierzęta	potrafią	wspaniale	
odwdzięczać	się	za	miłość	i	troskę	–	przeko-
nuje	Pani	Joanna.

Paulina Więckowska

gium	w	Otwocku,	1500	zł	kary	i	zabroni-
li	mi	uczyć.	Ale	mój	proboszcz	był	praw-
nikiem,	wprowadził	mnie	w	kanony	pra-
wa	i	odwołałem	się.	Okazało	się,	że	był	
taki	przepis	–	gdybym	odmówił	posługi	
religijnej,	to	mogliby	mnie	ukarać	nawet	
5	latami	więzienia,	bo	nielegalnie	zrobi-
łem	zgromadzenie	ludzi.	Sam	zbierałem	
na	tę	nieszczęsną	motopompę	w	naszej	
parafii,	a	należała	ona	do	dwóch	powia-
tów:	otwockiego	i	mińskiego.	Jak	mi	za-
bronili	uczyć	w	jednym	powiecie,	to	po-
szedłem	 do	 drugiego.	 Gdy	 mnie	 unie-
winnili,	 to	partyjny	mi	powiedział	 –	 ale	
mnie	ksiądz	wykiwał!	Takie	 to	były	cza-
sy...

–	Jak długo Ksiądz mieszka w Bo-
rzęcinie?

–	Jestem	tu	już	35	lat	i	czuję	się	bo-
rzęcianinem.	Mamy	w	okolicy	piękne	te-
reny,	 dlatego	 też	 wszystkich	 zachęcam	
do	 ich	 poznawania	 i	 jazdy	 na	 rowerze.	
A	 jeżdżę	 właściwie	 codziennie,	 kiedy	
aura	na	to	pozwala,	na	moim	składacz-
ku,	a	w	zimie	–	w	pokoju	na	rowerku	sta-
cjonarnym.

–	 Nie miał Ksiądz jakichś niemi-
łych przygód związanych z jazdą?

–	Raczej	 nie,	 zawsze	 jeżdżę	 za	dnia	
i	w	kamizelce	odblaskowej,	 chociaż	 raz	
się	zdarzyło,	że	się	wywróciłem.	Bąk	mi	
wpadł	 do	 ucha,	 pewnie	 szukał	 miodu.	
Dzięki	Bogu	nic	się	nie	stało,	ale	gdy	opo-
wiadałem	 tę	 historię	 księżom	 misjona-
rzom,	myślałem,	że	pękną	ze	śmiechu.

–	Jaką trasą Ksiądz jeździ?
–	W	kierunku	na	Mariew,	Budę,	Wik-

torów,	Zaborów,	Zaborówek,	Wąsy,	Bia-
łutki	do	drogi	Leszno	–	Błonie	i	z	powro-
tem,	 to	ok.	40	km	 i	zawsze	na	tym	sa-
mym	rowerze,	na	składaczku	„Jubilat”.

–	I ten rower wytrzymał taki dy-
stans?

–	 Prawie.	 Raz	 urwało	 się	 już	 tylne	
koło,	ale	przyspawali	i	jeżdżę	dalej.

Może	kupię	sobie	jakąś	damkę?

–	  Zawsze jest Ksiądz osobą po-
godną, czy na dobry nastrój jest ja-
kiś sposób?

–	Rzeczywiście,	dziękować	Bogu	mam	
pogodę	ducha,	ale	to	Bóg	człowieka	po-

ciesza,	a	ruch	daje	zdrowie.	Gdybym	na	
emeryturze	usiadł	i	tylko	patrzył	w	okno,	
to	bym	się	szybko	wykończył.	Do	emery-
tury	trzeba	się	przygotować,	znaleźć	so-
bie	 jakieś	 zainteresowanie,	 wtedy	 życie	
nabiera	sensu.

Warto	 się	 też	 gimnastykować.	 Ja	
właśnie	tak	zaczynam	mój	dzień.	Wstaję	
o	5	rano,	robię	wiatrak	rękoma,	a	potem	
ćwiczę	 na	 podłodze:	 kołyski,	 pompki,	
brzuszki,	 codziennie	 45	 minut.	 Potrafię	
zrobić	 30	 pompek.	 Dzięki	 temu	 jestem	
sprawny,	a	że	czasem	coś	trochę	zaboli,	
to	już	taki	urok	wieku.

–	A na rowerze lepiej jeździć sa-
memu czy w towarzystwie?

–	To	kwestia	przyzwyczajenia.	Ja	wolę	
sam,	 bo	 nie	 chcę	 rozmawiać	 podczas	
jazdy,	na	rowerze	zawsze	jedzie	się	pod	
wiatr.	Mogę	sobie	rozmyślać	i	odmawiać	
różaniec.	Przez	te	wszystkie	 lata	 jeszcze	
nigdy	mnie	w	trasie	deszcz	nie	spotkał.	
Jak	 się	 chmurzy,	 to	mówię:	Panie	Boże,	
widzisz,	co	się	dzieje,	i...	przechodzi.	Po-
lecam	wszystkim	i	sport,	i	modlitwę!

Marcin Łada

Dlaczego warto adoptować 
bezdomne zwierzę?

Pięcioletnia	 suczka	 została	 znaleziona	 w	
okolicach	 Borzęcina	 w	 jamie	 razem	 z	 oś-
mioma	szczeniętami.	Pieski	czekają	na	no-
wych	 właścicieli.	 Szczeniaczki	 mają	 około	
3	tygodni	 i	 już	zaczynają	ufnie	patrzeć	na	
świat.	Czy	się	nie	zawiodą?	
Osoby	 zainteresowane	 adopcją	 zwierząt	
prosimy	 o	 kontakt	 z	 Referatem	 Ochrony	
Środowiska:	tel.	22	722-90-06
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1�

Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Stare Babice

§ 1
Selektywnej	 zbiórce	 podlegają	 następu-
jące	odpady:	papier,	tworzywa	sztuczne,	
szkło	oraz	metal.

§ �
Odpady	 pozostałe	 po	 wysegregowa-
niu	odpadów	nadających	się	do	odzysku	
i	dalszego	wykorzystania	należy	groma-
dzić	w	pojemnikach	przeznaczonych	na	
odpady	komunalne	zgodnie	z	zasadami	
określonymi	 w	 Regulaminie	 utrzymania	
porządku	 i	 czystości	 na	 terenie	 Gminy	
Stare	Babice	z	dnia	31	maja	2007	roku.

§ �
Odpady	przeznaczone	do	dalszego	wy-
korzystania	 (surowce	 wtórne)	 groma-
dzone	są	dwóch	workach:	
1.	Worek	niebieski	przeznaczony	jest	do	
zbierania:	 papieru,	 tworzyw	 sztucznych	
i	metalu.	
2.	 Worek	 zielony	 przeznaczony	 jest	 do	
zbiórki	szkła.

§ �
Wyszczególnienie	 rodzajów	 odpadów	
podlegających	selektywnej	zbiórce:
1.	 W	 worku	 przeznaczonym	 do	 zbioru	
papieru,	 tworzyw	 sztucznych	 i	 metalu	
należy	gromadzić:	
a)	gazety,	książki,	zeszyty,	katalogi,	pro-
spekty,	foldery,	torby	i	worki	papierowe,	
tekturę	i	kartony	oraz	opakowania	wyko-
nane	z	tych	materiałów,	opakowania	po	
napojach	 i	 środkach	 spożywczych	 typu	
Tetra	Pack	
b)	 opakowania	 po	 płynach	 i	 napojach	
(PET),	plastikowe	kubki	i	opakowania	po	

produktach	 spożywczych,	 opakowania	
plastikowe	po	art.	gospodarstwa	domo-
wego	(płyny,	szampony),	folie,	woreczki	
foliowe,	reklamówki	
c)	 puszki	 po	 napojach	 i	 konserwach,	
drobny	złom	metali	 kolorowych,	alumi-
nium,	drobny	złom	żelazny.
2.	 W	workach	przeznaczonych	do	zbio-
ru	szkła	należy	gromadzić:	
a)	opakowania	szklane	bezbarwne	i	ko-
lorowe	 tj.	 butelki,	 słoiki	 itp.,	 wolne	 od	
zanieczyszczeń	 metalami	 i	 tworzywami	
sztucznymi

§ �
Wyszczególnienie	 typów	 odpadów	 nie	
podlegających	selektywnej	zbiórce:
1.	 W	 worku	 przeznaczonym	 do	 zbioru	
papieru,	 tworzyw	 sztucznych	 i	 metalu	
nie	można	gromadzić:	
a)	kalki,	zabrudzonego	i	tłustego	papieru	
np.	 z	 masła,	 margaryny,	 artykułów	 wy-
konanych	z	połączenia	papieru	z	innymi	
materiałami,	 opakowań	 po	 nawozach	
sztucznych	i	środkach	ochrony	roślin;	
b)	tworzyw	piankowych	i	styropianu,	opa-
kowań	po	farbach,	worków	i	pojemników	
po	nawozach	sztucznych	i	środkach	ochro-
ny	roślin,	artykułów	wykonanych	z	plastiku	
w	połączeniu	z	innymi	materiałami,	wyro-
bów	z	PCV	np.	płytki,	wykładziny;	
c)	pojemników	po	smarach,	pojemników	
po	lakierach	i	farbach,	zużytych	akumu-
latorów	i	baterii,	artykułów	wykonanych	
z	połączenia	metalu	z	innymi	materiała-
mi	z	wyłączeniem	opakowań	typu	TETRA	
PACK;

2.	 W	worku	przeznaczonym	na	szkło	nie	
można	gromadzić:	
a)	szkła	tłuczonego,	luster	i	szkła	zbrojo-
nego,	fajansu	i	porcelany,	zużytych	żaró-
wek,	 lamp	jarzeniowych,	szkła	nietłuką-
cego	typu	DURALEX,	ARCOROC.

§ 6
1.	 Opakowania	przeznaczone	do	segre-
gacji	należy	opłukać	z	pozostałości	i	za-
nieczyszczeń.
2.	 Puszki	 metalowe,	 papierowe	 opako-
wania	i	plastikowe	butelki	np.	po	napo-
jach	 należy	 gromadzić	 w	 sposób	 mini-
malizujący	ich	objętość	(zgniatanie,	skła-
danie).

§ �
Obowiązkiem	właściciela	nieruchomości	
biorącego	 udział	 w	 selektywnej	 zbiórce	
odpadów	jest	oznakowanie	worka	z	od-
padami	w	następujący	sposób:
–	 pierwsza	 liczba	 będzie	 odpowiadała	
kodowi	ulicy	przyznanemu	wg	załączni-
ka	nr	1	do	niniejszego	regulaminu	
–	druga	 liczba	będzie	odpowiadała	nu-
merowi	posesji.
Np:	dla	posesji	przy	ulicy	Rynek	32,	worki	
będą	miały	kod	17232

§ �
Odpady	 segregowane	 w	 sposób	 nie-
uwzględniający	 zasad	 określonych		
w	 §	 1-7	 będą	 traktowane	 jak	 odpady	
zmieszane	(niepoddane	segregacji)	i	od-
bierane	 z	 terenu	 posesji	 wyłącznie	 od-
płatnie.

Worek niebieski: PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE i METALE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
•	 gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery,gazety,	książki,	zeszyty,	katalogi,	prospekty,	foldery,	
torby	i	worki	papierowe,	tekturę	i	kartony	oraz	
opakowania	wykonane	z	tych	materiałów,	opakowania	
po	napojach	i	środkach	spożywczych	typu	Tetra	Pack;
•	 opakowania po płynach i napojach (PET), plastikoweopakowania	po	płynach	i	napojach	(PET),	plastikowe	
kubki	i	opakowania	po	produktach	spożywczych,	
opakowania	plastikowe	po	art.	gospodarstwa	
domowego	(płyny,	szampony),	folie,	woreczki	foliowe,	
reklamówki;
•	 puszki po napojach i konserwach, drobny złom metalipuszki	po	napojach	i	konserwach,	drobny	złom	metali	
kolorowych,	aluminium,	drobny	złom	żelazny.

•	 kalki, zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny,kalki,	zabrudzonego	i	tłustego	papieru	np.	z	masła,	margaryny,	
artykułów	wykonanych	z	połączenia	papieru	z	innymi	materiałami,	
opakowań	po	nawozach	sztucznych	i	środkach	ochrony	roślin;
•	 tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach,tworzyw	piankowych	i	styropianu,	opakowań	po	farbach,	
worków	i	pojemników	po	nawozach	sztucznych	i	środkach	ochrony	
roślin,	artykułów	wykonanych	z	plastiku	w	połączeniu	z	innymi	
materiałami,	wyrobów	z	PCV,	np.	płytki,	wykładziny;
•	 pojemników po smarach, pojemników po lakierach i farbach,pojemników	po	smarach,	pojemników	po	lakierach	i	farbach,	
zużytych	akumulatorów	i	baterii,	artykułów	wykonanych	z	
połączenia	metalu	z	innymi	materiałami,	z	wyłączeniem	opakowań	
typu	Tetra	Pack.

Worek zielony: SZKŁO KOLOROWE i BEZBARWNE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

•	 czyste słoiki bez zakrętek, butelki białe i kolorowe bezczyste	słoiki	bez	zakrętek,	butelki	białe	i	kolorowe	bez	
korków	i	zakrętek;
•	 stłuczkę szklaną bez metalu i tworzyw sztucznych.stłuczkę	szklaną	bez	metalu	i	tworzyw	sztucznych.

•	 szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany,szkła	tłuczonego,	luster	i	szkła	zbrojonego,	fajansu	i	porcelany,	
zużytych	żarówek,	lamp	jarzeniowych,	szkła	nietłukącego	typu	
DURALEX,	ARCOROC;
•	 szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego;szyb	okiennych,	szyb	samochodowych,	szkła	zbrojonego;
•	 wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobówwyrobów	z	porcelany	i	fajansu,	płytek	i	innych	wyrobów	
ceramicznych,	doniczek,	zniczy;	
•	 szklanych opakowań po lekach, szkła gospodarczego (misek,szklanych	opakowań	po	lekach,	szkła	gospodarczego	(misek,	
szklanych	talerzy,	figurek	itp.),	zakrętek,	przykrywek,	kapsli	i	
korków.

UWAGA: Odbierane bezpłatnie będą tylko worki oznakowane: 
na każdym worku należy wpisać kod ulicy i numer posesji

Już trzeci rok mieszkańcy naszej 
gminy codziennie segregują w swo-
ich domach odpady i raz w miesiącu 
wystawiają worki z nieczystościami 
przed posesje. Okazuje się, że bycie 
ekologicznym nie jest wcale takie 
trudne. Coraz więcej ludzi podpisuje 
umowy, co oznacza, że system wy-
wozu nieczystości sprawdza się jak 
najlepiej. Nie tylko jesteśmy ekolo-
giczni, ale również oszczędni. Pro-
gram pozwala przecież zaoszczędzić 
nawet do �0% kwoty, którą prze-
znaczamy na wywóz śmieci odpłat-
nie przez prywatne firmy. W �00� r. 
w programie uczestniczyło ok. �000 
gospodarstw. W tym roku umowy 
podpisało już ok. ��00 mieszkań-
ców.

Pamiętajmy,	 że	 otrzymanie	 z	 odpa-
dów	dobrej	jakości	surowców	wtórnych	
wymaga	od	wszystkich	uczestników	pro-

gramu	 stosowania	
się	 do	 ustalonych	
zasad.	 W	 celu	 kon-
troli	 ich	 przestrze-
gania	worki	z	odpa-
dami	 powinny	 być	
dokładnie	 opisane	
kodami	 zawierają-
cymi	 numery	 ulic	
i	 posesji	 w	 miejscu	
oznaczonym	 na	
worku	jako	„identy-
fikator”.

Wszystkich	 mie-
szkańców,	którzy	do	
tej	pory	nie	przystą-
pili	 do	 programu,	
a	 z	 długiego	 już	 doświadczenia	 sąsia-
dów	widzą,	że	to	się	naprawdę	opłaca,	
zapraszamy	do	sołtysów	lub	do	Referatu	
Ochrony	Środowiska	w	Urzędzie	Gminy.	
Tam	wystarczy	odebrać	worki,	podpisać	

deklarację	i	dołożyć	własnych	chęci,	aby	
dołączyć	 do	 dużego	 grona	 ekologicz-
nych	i	oszczędnych	mieszkańców	naszej	
gminy.

Malwina Fabianowicz

Trzeci rok segregujemy odpady

Odbiór przeterminowa-
nych leków:

Przypominamy	Mieszkańcom	Gminy,	
że	 na	 bieżąco	 realizowany	 jest	 odbiór	
przeterminowanych	 wyrobów	 farma-
ceutycznych.	Prowadzą	go	w	godzinach	
pracy	następujące	instytucje:

1.	 Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdro-
wotnej	JUMAMED,	Stare	Babice,	ul.	Ry-
nek	21

2.	 Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdro-
wotnej	 „Lekarz	 Rodzinny”,	 Borzęcin	
Duży,	ul.	Warszawska	818

3.	 Apteka	 GABA,	 Babice	 Nowe,	 ul.	
Warszawska	187

4.	 Apteka	ARNICA,	Stare	Babice,	ul.	
Rynek	17

5.	 Apteka	POD	ŁOSIEM,	Latchorzew,	
ul.	 Henryka	 Dobrzańskiego	 „Hubala”	
42/44

Odbiór zużytych baterii:
Nie	 wyrzucajmy	 zużytych	 baterii	 do	

śmieci.	 One	 również	 powinny	 zostać	
utylizowane,	 by	 nie	 szkodzić	 środowi-
sku.	 Przypominamy,	 że	 obowiązek	 od-

bioru	 baterii	 mają	 wszystkie	 punkty,	
gdzie	 można	 je	 zakupić.	 Zużyte	 baterie	
można	oddać	również	w	następujących	
miejscach:

1.	 Sklep	 spożywczo-przemysłowy	
„Sagina”	Zielonki	Parcele,	ul.	Piaskowa	1

2.	 Sklep	z	art.	przemysłowymi	(pawi-
lony),	Babice	Nowe,	ul.	Warszawska	187

3.	 Dom	 Handlowy	 „SANBUD”,	 Lat-
chorzew,	ul.	Warszawska	214

4.	 Urząd	Gminy	w	Starych	Babicach,	
ul.	Rynek	32,	I	piętro

5.	 Szkoły	na	terenie	gminy

Uwaga: Bardzo prosimy wszyst-
kich mieszkańców o wystawianie 
odpadów do godziny �.00 w dniu 

odbioru

Rejon I: 
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyń-
skiego, Latchorzew, Lubiczów
Terminy	odbioru:	
26.04.2010,	24.05.2010,	21.06.2010,	
26.07.2010,	23.08.2010,	20.09.2010,	
25.10.2010,	22.11.2010,	13.12.2010	
Odpady	wielkogabarytowe	oraz	zużyty	
sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny:		
10	maja	2010

Rejon II 
Janów, Klaudyn, Kwirynów
Terminy	odbioru:	
27.04.2010,	25.05.2010,	22.06.2010,	
27.07.2010,	24.08.2010,	21.09.2010,	

26.10.2010,	23.11.2010,	14.12.2010
Odpady	wielkogabarytowe	oraz	zużyty	
sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny:		
11	maja	2010

Rejon III 
Babice Nowe, Stare Babice
Terminy	odbioru:	
28.04.2010,	26.05.2010,	23.06.2010,	
28.07.2010,	25.08.2010,	22.09.2010,	
27.10.2010,	24.11.2010,	15.12.2010
Odpady	wielkogabarytowe	oraz	zużyty	
sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny:		
12	maja	2010	

Rejon IV 
Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zie-
lonki Parcele, Zielonki Wieś, Lipków
Terminy	odbioru:	
29.04.2010,	27.05.2010,	24.06.2010,	
29.07.2010,	26.08.2010,	23.09.2010,	

28.10.2010,	25.11.2010,	16.12.2010
Odpady	wielkogabarytowe	oraz	zużyty	
sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny:		
13	maja	2010

Rejon V 
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, 
Mariew, Stanisławów, Topolin, Zale-
sie, Wierzbin, Wojcieszyn
Terminy	odbioru:	
30.04.2010,	28.05.2010,	25.06.2010,	
30.07.2010,	27.08.2010,	24.09.2010,	
29.10.2010,	26.11.2010,	17.12.2010
Odpady	wielkogabarytowe	oraz	zużyty	
sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny:		
14	maja	2010

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych, wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Czy pamiętamy, do którego worka wrzuca się szkło,  
a do którego plastikowe butelki?
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Wójt	Gminy	 Stare	 Babice	ogłasza	otwarty	 konkurs	 ofert	 na	przygotowanie	
i	 realizację	zadań	publicznych	w	zakresie	pomocy	społecznej	w	2010	roku,	
pod	nazwą:	
„Objęcie opieką i prowadzenie zajęć na rzecz osób niepełnospraw-
nych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy 
Stare Babice”.
Zlecenie	realizacji	zadań	publicznych	nastąpi	w	formie	powierzenia	wykony-
wania	zadań	publicznych	wraz	z	udzieleniem	dotacji	na	dofinansowanie	ich	
realizacji.

I.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALI-
ZACJĘ ZADANIA:

Wysokość	środków	finansowych	przewidzianych	w	projekcie	budżetu	Gminy	
Stare	Babice	na	rok	2010	na	realizację	zadania	wynosi:	6	000	złotych	(sześć	
tysięcy	złotych).
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1.	 Postępowanie	konkursowe	odbywać	się	będzie	przy	uwzględnieniu	zasad	

określonych	w	ustawie	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	po-
żytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	ze	zm.).

2.	 Złożenie	oferty	nie	jest	równoznaczne	z	przyznaniem	dotacji.
3.	 Dotacja	zostanie	udzielona	podmiotowi	wyłonionemu	w	drodze	konkur-

su,	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	zadania	w	sposób	efek-
tywny,	oszczędny	i	terminowy,

–	 posiada	niezbędną	wiedzę,	kwalifikacje,	doświadczoną	kadrę,	odpo-
wiednie	zaplecze	lokalowe	do	realizacji	konkretnego	zadania,

–	 zadanie	 musi	 być	 przedmiotem	 działalności	 statutowej	 podmiotu	
ubiegającego	się	o	zlecenie	realizacji	zadania.

4.	 W	wyniku	rozpoznania	złożonych	ofert	Gmina	Stare	Babice	może	zlecić	
zadanie	jednemu	lub	kilku	Wnioskodawcom	w	granicach	kwoty	określo-
nej	w	punkcie	I.

5.	 W	przypadku,	gdy	wnioskowana	w	ofertach	kwota	dofinansowania	prze-
kroczy	wysokość	środków	przeznaczonych	na	wsparcie	poszczególnych	
zadań,	zastrzega	się	możliwość	zmniejszenia	wysokości	wnioskowane-
go	dofinansowania,	stosownie	do	posiadanych	środków.	W	przypadku	
konieczności	zmniejszenia	kwoty	dotacji	w	stosunku	do	wnioskowanej	
przez	oferenta,	nie	będzie	on	związany	złożoną	ofertą.	W	takim	przy-
padku	oferent	może:	zaakceptować	zmniejszenie	kwoty	dotacji,	nego-
cjować	 zmniejszenie	 zakresu	 rzeczowego	 zadania	 lub	 wycofać	 swoją	
ofertę.

6.	 Oferta	zmieniona	przez	Wnioskodawcę	w	wyniku	negocjacji	jest	trakto-
wana	jako	oferta	ostateczna.

7.	 Warunkiem	przekazania	dotacji	na	realizację	zadania	jest	zawarcie	umo-
wy	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.

8.	 	Dopuszcza	się,	po	uzyskaniu	akceptacji	Wójta	Gminy,	możliwość	dokony-
wania	zmian	zawartej	w	wyniku	rozstrzygnięcia	konkursu	umowy	na	re-
alizację	zadania	publicznego	w	zakresie	dotyczącym:
a.	 zmiany	harmonogramu	realizacji	zadania	wynikających	ze	złożonej	

oferty,
b.	 przesunięć	między	pozycjami	kosztorysu	proponowanymi	do	finanso-

wania	dotacją	do	wysokości	10%	pozycji	kosztu	kosztorysu.
9.	 	Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	 może	 odmówić	 podmiotowi	 wyłonionemu	

w	konkursie	przyznania	dotacji	i	podpisania	z	nim	umowy	w	przypadku,	
gdy	okaże	się,	że:

	 1)		podmiot	lub	jego	reprezentanci	utracili	zdolność	do	czynności	prawnych;
	 2)		zostały	ujawnione,	nieznane	wcześniej,	okoliczności	podważające	wia-

rygodność	merytoryczną	lub	finansową	oferenta.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1.	 Realizacja	zadania	obejmuje	okres	od 1 maja �010 roku do dnia �1 

grudnia �010 roku.	Wydatki	poniesione	przed	1	 maja	2010	r.	lub	datą	
zawarcia	umowy	oraz	po	dniu	31	grudnia	2010	 r.	nie	będą	mogły	być	
rozliczone.

2.	 Podmiot	składający	ofertę	na	realizację	zadania,	o	którym	mowa	w	części	I,	
powinien	mieć	niezbędne	doświadczenie	w	organizacji	tego	typu	zadań,	
odpowiednią	kadrę	oraz	zasoby	rzeczowe	w	postaci	bazy	materialno-tech-

nicznej,	zapewniające	wykonanie	zadania	lub	dostęp	do	takiej	bazy.	
3.	 Pozostałe	 warunki	 realizacji	 zadania	 zostaną	 ujęte	 w	 wiążącej	 strony	

umowie.

IV.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, WYMAGANE DOKUMENTY:
1.	 Oferty	należy	składać	na	formularzu	stanowiącym	załącznik	nr	1	do	roz-

porządzenia	 Ministra	 Polityki	 Społecznej	 z	 dnia	 8	 marca	 2005	 roku	
w	 sprawie	 określenia	 wzoru	 oferty	 podmiotu	 uprawnionego	 (Dz.	 U.	
z	2005	r.,	Nr	44,	poz.	427),	w	nieprzekraczalnym	terminie	do dnia 1� 
kwietnia �010 roku do godz. 16.00.	Formularz	oferty	można	otrzy-
mać	u	 inspektora	ds.	oświaty	Urzędu	Gminy	Stare	Babice,	Stare	Babi-
ce,	ul.	Rynek	32,	pokój	nr	34,	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	Urzędu	
Gminy	Stare	Babice	www.bip.stare-babice.waw.pl.	

2.	 Oferta	na	realizację	zadań	powinna	zawierać	w	szczególności:	
1.	 nazwę	zadania,	
2.	 szczegółowy	zakres	rzeczowy	zadania	publicznego	proponowanego	

do	realizacji,
3.	 termin	i	miejsce	realizacji	zadania	publicznego,	
4.	 kalkulację	przewidywanych	kosztów	realizacji	zadania	publicznego,
5.	 informację	o	wcześniejszej	działalności	podmiotu	składającego	ofer-

tę	w	zakresie,	którego	dotyczy	zadanie,
6.	 informację	o	posiadanych	zasobach	rzeczowych,	finansowych	i	ka-

drowych	 zapewniających	 wykonanie	 zadania,	 w	 tym	 o	 wysokości	
środków	finansowych	uzyskanych	na	realizację	danego	zadania	z	in-
nych	źródeł,

7.	 deklaracje	o	zamiarze	odpłatnego	lub	nieodpłatnego	wykonania	ca-
łości	lub	części	zadania.

3.	 Ofertę	należy	przygotować	według	następujących	zasad:	
1.	 formularz	 oferty	 należy	 sporządzić	 (wypełnić)	 w	 języku	 polskim,	

w	sposób	czytelny,	nie	należy	zmieniać	układu	druku,
2.	 oferta	musi	być	kompletna	i	zawierać	odpowiedzi	na	wszystkie	wy-

magane	pytania,	jeśli	którekolwiek	pytanie	nie	dotyczy	Wnioskodaw-
cy	czy	zgłaszanego	przez	niego	projektu,	należy	to	wyraźnie	zazna-
czyć	(np.	wpisać	„nie	dotyczy”),

3.	 podawane	informacje	winny	być	czytelnie	formułowane,	zwłaszcza	
w	zakresie	sposobu	realizacji	celów,

4.	 formularz	 oferty	 musi	 być	 podpisany	 przez	 osoby	 uprawnione	 do	
składania	oświadczeń	woli.

4.	 Wraz	z	ofertą	należy	przedłożyć	następujące	dokumenty:	
1.	 kopię	 statutu,	 aktualny	 odpis	 z	 rejestru	 lub	 odpowiednio	 wyciąg	

z	ewidencji	 lub	inny	dokument	potwierdzający	status	prawny	pod-
miotu	uprawnionego	oraz	umocowanie	osób	go	reprezentujących,	
(wystawione	nie	wcześniej	niż	na	3	miesiące	od	daty	złożenia	ofer-
ty).

2.	 Do	oferty	należy	dołączyć	 sprawozdanie	merytoryczne	 i	 finansowe	
za	poprzedni	rok,	a	w	przypadku	podmiotów	prowadzących	działal-
ność	przez	krótszy	okres	–	za	okres	działalności,

3.	 Sprawozdanie	finansowe	obejmuje	odpowiednio:
-	dla	podmiotów	zobowiązanych	do	prowadzenia	rachunkowości	na	

zasadach	ogólnych	–	bilans,	rachunek	zysków	i	strat,	 informa-
cję	dodatkową,

-	dla	podmiotów	zobowiązanych	do	prowadzenia	rachunkowości	na	
zasadach	szczególnych	–	bilans,	rachunek	wyników	oraz	 infor-
macji	dodatkowej.	

4.	 Oświadczenie,	 że	 podmiot	 uprawniony	 nie	 podlega	 wykluczeniu	
z	prawa	do	ubiegania	się	o	przyznanie	dotacji	przez	kolejne	trzy	lata,	
licząc	od	dnia	stwierdzenia	nieprawidłowego	wykorzystania	dotacji,	
zgodnie	z	art.	145	ust.	6	w	związku	z	art.	190	ustawy	o	finansach	
publicznych.

5.	 Załączniki	dołączone	do	oferty	powinny	być	oryginalne	lub	potwierdzone	
na	każdej	stronie	za	zgodność	z	oryginałem	(pieczęcią	podmiotu	upraw-
nionego,	a	także	podpisami	osób	uprawnionych	do	dokonywania	czyn-
ności	prawnych).

6.	 Ofertę	wraz	z	wymaganymi	dokumentami	należy	dostarczyć	w	zapieczę-
towanej	kopercie:	pocztą	na	adres:	Urząd	Gminy	w	Starych	Babicach,	ul.	
Rynek	32,	05–082	Stare	Babice	lub	osobiście	do	Urzędu	Gminy	Stare	Ba-
bice,	ul.	Rynek	32,	do	kancelarii.	

7.	 Na	kopercie	winny	zostać	umieszczone	następujące	informacje:
1)	pełna	nazwa	Wnioskodawcy	i	jego	adres,

Załącznik nr 1 do zarządzenia 291/10 Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 29 marca 2010 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 maja �010 r.  
do �1 grudnia �010 r. na realizację zadania pod nazwą: objęcie opieką i prowadzenie zajęć na rzecz osób  

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice.

2)	tytuł	zadania,
3)	adnotacja	„nie otwierać przed terminem �0 kwietnia �010 r.”.

8.	 Oferta	nadesłana	w	inny	sposób	niż	wskazany	w	ust.	5	(np.	faksem	lub	
pocztą	elektroniczną)	bądź	dostarczona	na	inny	adres	nie	będzie	brała	
udziału	w	konkursie.	

9.	 Oferty	 złożone	 po	 upływie	 terminu	 podanego	 w	 warunkach	 konkursu	
podlegają	odrzuceniu.	

10.	 Odpowiedzialność	za	dostarczenie	oferty	w	terminie	spoczywa	na	Wnio-
skodawcy	i	żadne	wyjaśnienia	dotyczące	opóźnień	wynikających	z	winy	
Wnioskodawcy	lub	poczty,	nie	będą	brane	pod	uwagę.	

11.	 Wszystkie	koszty	związane	z	przygotowaniem	oferty	oraz	dostarczeniem	
do	urzędu	ponosi	Wnioskodawca.	

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1.	 Otwarcie	ofert	nastąpi	w	dniu	20	kwietnia	2010	r.	o	godz.	14.00.	Przy	

otwarciu	ofert	i	sprawdzeniu	dokumentacji	pod	względem	formalnym	
mogą	być	obecni	upoważnieni	przedstawiciele	oferentów.

2.	 Oferty	sporządzone	wadliwie	albo	niekompletne	co	do	wymaganego	ze-
stawu	dokumentów	lub	informacji	podlegają	odrzuceniu,	o	czym	Wójt	
Gminy	zawiadomi	wszystkich	Wnioskodawców,	którzy	złożyli	oferty.

3.	 Oferty	 spełniające	 wymogi	 formalne,	 zostaną	 ocenione	 pod	 wzglę-
dem	 merytorycznym,	 następnie	 protokolarnie	 zakwalifikuje	 się	 oferty	
do	otrzymania	dotacji,	kierując	się	kryteriami	oceny,	podanymi	w	treści	
ogłoszenia.

4.	 Kryteria	dokonania	oceny	ofert:
1.	 możliwości	 realizacji	 zadania	 przez	 Wnioskodawcę,	 w	 szczególno-

ści:	
–	 dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w zakre-

sie realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem ilo-
ści wykonanych zadań zleconych Wnioskodawcy w okre-
sie poprzednim i wysokości środków własnych oraz z in-
nych źródeł, które były przeznaczone na realizację za-
dań),

–	 rzetelność	 i	 terminowość	 realizacji	 zadań	 zleconych	 Wniosko-
dawcy	w	okresie	poprzednim,

–	 rzetelność	 i	 terminowość	 rozliczenia	 otrzymanych	 środków	na	
realizację	 zadań	 zleconych	 Wnioskodawcy	 w	 okresie	 poprzed-
nim,

–	 posiadanie	przez	oferenta	niezbędnych	do	realizacji	zadania	za-
sobów	rzeczowych	i	kadrowych,

2.	 efektywność	proponowanych	działań,	w	tym:
–	 skala	działań	(zasięg	terytorialny),
–	 korzyści	 płynące	 dla	 mieszkańców	 gminy	 z	 realizacji	 zadania	

(w	tym	liczba	osób	objętych	ofertą),
–	 adekwatność	 proponowanych	 działań	 do	 zidentyfikowanego	

problemu	i	potrzeb	adresatów	zadania,
–	 planowane	metody	realizacji	zadania	i	realność	ich	wykonania,

3.	 przedstawionej	kalkulacji	kosztów	realizacji	zadania,	w	tym:
–	 kalkulacja	kosztów	realizacji	zadania,	w	tym	w	relacji	do	zakresu	

rzeczowego	zadania,
–	 wielkość	udziału	środków	własnych	Wnioskodawcy	oraz	innych	

środków	w	kosztach	realizacji	zadania,
–	 rzetelność	i	realność	sporządzonego	kosztorysu,
–	 adekwatność	 proponowanych	 kosztów	 do	 planowanych	 dzia-

łań,
–	 rzetelność	i	realność	sporządzonego	harmonogramu.

5.	 Nie	będą	rozpatrywane	oferty:	
a.	 złożone	na	drukach	innych	niż	wskazane	w	ogłoszeniu;
b.	 niekompletne	i	nie	zawierające	wymaganych	załączników;
c.	 złożone	po	terminie;
d.	 dotyczące	zadania,	które	nie	jest	objęte	celami	statutowymi	or-

ganizacji	składającej	ofertę;
e.	 złożone	przez	podmiot	nieuprawniony	do	wzięcia	udziału	w	kon-

kursie	(w	tym:	podmioty	nieposiadające	osobowości	prawnej);
f.	 niemieszczące	się	pod	względem	merytorycznym	w	rodzaju	za-

dania	wskazanego	w	niniejszym	ogłoszeniu;
g.	 złożone	przez	jednego	Wnioskodawcę	w	liczbie	większej	niż	1	

oferta	na	zadanie	będące	przedmiotem	konkursu;
h.	 przekraczające	wskazaną	w	ogłoszeniu	maksymalną	kwotę	do-

tacji	na	zadanie.
6.	 Wszystkie	oferty	zgłoszone	do	konkursu	wraz	z	załączoną	do	niej	doku-

mentacją	pozostają	w	aktach	urzędu	i	bez	względu	na	okoliczności	nie	
będą	zwracane	Wnioskodawcy	ani	w	trakcie	procesu	przyznawania	do-
tacji,	ani	po	jego	zakończeniu.

7.	 Konkurs	rozstrzyga	Wójt	Gminy.	Ogłoszenie	zawierające	rozstrzygnię-
cie	konkursu	zostanie	zamieszczone	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Gmi-
ny	oraz	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	nie	później	niż	w	ciągu	
trzech	dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	konkursu.

8.	 Wójt	Gminy	zastrzega	sobie	prawo	odwołania	konkursu	ofert	bez	poda-
nia	przyczyny.

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARE BABICE 
ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH 
Z NIMI KOSZTAMI:
W	 roku	 ogłoszenia	 otwartego	 konkursu	 ofert	 na	 realizację	 tego	 typu	 za-
dań	przeznaczono	kwotę	6	000	zł,	w	tym	ich	koszt	przy	udziale	podmiotów	
uprawnionych	wyniósł	6	000	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	dotacji	z	budże-
tu	gminy.

W	 roku	 poprzednim	 na	 realizację	 tego	 typu	 zadań	 przeznaczono	 kwotę		
6	000	 zł,	w	 tym	 ich	 koszt	 przy	 udziale	 podmiotów	uprawnionych	wyniósł		
6	000	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	dotacji	z	budżetu	gminy.

Poszukujemy osoby z wykształceniem peda-
gogicznym do pracy w Środowiskowym Ogni-
sku Wychowawczym TPD w Borzęcinie Dużym. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod  
nr tel.: 22 752-05-24, 503-617-640

• oferujemy dekoracje ślubne, komunijne itp.
•  wysyłkę kwiatów na cały świat  

(Poczta Kwiatowa)
• upominki i biżuteria srebrna
• komputerowe wypisywanie szarf
ul. Hubala Dobrzańskiego 62,  
05-082 Stare Babice 
aneta@kwiatowyzakatek.com 
www.kwiatowyzakatek.com 
tel. 500 154 736

Szklenie u klienTa
• pełny zakres usług  • lustra

kOnkurencyjne ceny!
tel.: 602-285-338
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Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
•  �������� �������� ��������������� �������� �������
•  ��������������������������
•  ��������� ������� �������� ���������������� ������� �������� �������
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
•  �������� ����� ������������� � ��������������������� ����� ������������� � �������������
•  �������� ��������� ���������������� ��������� ��������
•  �������� �������� ����������������� �������� ���������
•  �������� ��������� ������������� ������������������� ��������� ������������� �����������
Zabiegi medycyny estetycznej
•  �������� ���������� �� �������������� ���������� �� ������ 
•  ������������ � ����������� �������� ��������������� � ����������� �������� ���
•  �������� ������������� ������� ����� � ������������ ������������� ������� ����� � ����
•  ���������� ��������������� �����
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki) 

Z������: 022 721 81 05 ��� +48 510147 711
������� � ��������� NZOZ�� ��. �. ������������ 15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!

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!


