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Dopiero co Platforma Obywatel-
ska wygrała wybory, a już pojawiły
się złośliwe dowcipy o tym, jak to
Polacy będą masowo powracać do
kraju z zagranicy. Niektórzy zauwa-
żyli nawet, że przygotowania do
przyjęcia emigrantów powracają-
cych z Anglii i Irlandii rozpoczęły się
także w naszej gminie. Jako pierw-
si, przystąpili do nich drogowcy.
Przez kilka dni ruch na
rondzie budowanym
w Starych Babicach
odbywał się lewą stro-
ną!

Żeby nie wprowadzać
od razu kompletnego
zamieszania, na początek
oddano do użytku tylko
połowę ronda, dzięki
czemu w kierunku na
zachód obowiązywał
ruch lewostronny, ale w
kierunku na wschód –
dalej ruch prawostronny.
Dzięki temu każdy mógł
wybrać coś dla siebie – imigranci na
lewo, tubylcy na prawo.

Zmianę wprowadzono tak szybko,
że nie zdążono nawet ustawić stosow-
nych znaków informujących o zmianie
organizacji ruchu. Miejmy nadzieję, że
jeżeli w ramach dalszych „działań dosto-
sowawczych” drogowcy planują wpro-
wadzić w gminie ruch lewostronny np.
w poniedziałki, środy i piątki, a ruch pra-
wostronny w pozostałe dni tygodnia, to
nie omieszkają nas o tym poinformować
ze stosownym wyprzedzeniem.

W połowie listopada ruch na rondzie
zaczął odbywać się już normalnie-
prawą stroną drogi. Szybko jednak oka-
zało się, że rondo wybudowano jedynie
dla samochodów osobowych. Większe
pojazdy nie są w stanie po nim jeździć
prawidłowo i masakrują przylegające do
ronda chodniki! Okazuje się, że nie tylko
początkowe regulacje ruchu, ale i pro-
jekt wykonano „pod prąd” nie tylko
przepisom, ale i zdrowemu rozsądkowi.
Czy zarząd MZDW nie przewidział, że
po drodze wojewódzkiej będą poruszać
się tiry? Kto projektował tę drogę, kto
taki projekt przyjął? I wreszcie, kto za te

wszystkie błędy zapłaci? Takie pytania
zadaje sobie wielu mieszkańców naszej
gminy. Przychodzą z nimi do redakcji,
mówiąc, że nie zgadzają się na taki stan-
dard przebudowy drogi.

Wójt Gminy Krzysztof Turek już wie-
lokrotnie interweniował w sprawie prze-
budowy drogi warszawskiej. Oto treść
kolejnego pisma, wysłanego do Dyrekto-
ra MZDW w Warszawie.

„Z niepokojem po raz kolejny zgła-
szam nieprawidłowości przy moderniza-
cji drogi wojewódzkiej nr 580. Tym
razem moje największe zaniepokojenie
budzi budowa ronda na skrzyżowaniu
dróg 580 i 898 w Starych Babicach.

Na rondzie pod prąd 
przepisom i zdrowemu rozsądkowi…

Stop narkotykom
i przemocy!

W listopadzie w Domu Parafial-
nym w Starych Babicach odbyły się
dwie konferencje, poświęcone pro-
blemom uzależnień i przemocy w
rodzinie. W spotkaniach uczestni-
czyli przedstawiciele lokalnych
władz, organizacji rządowych i
pozarządowych, sądów, policji oraz
placówek oświatowych z terenu
powiatu. Konferencje zostały zor-
ganizowane przez policjantów z
KPP oraz pracowników Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starych Babicach.

Szersza relacja w nast. numerze

Większe pojazdy zrównają 
z ziemią nowe rondo!
Większe pojazdy zrównają 
z ziemią nowe rondo!

W Babicach jak w Londynie…W Babicach jak w Londynie…
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- Istotnie w tym roku szkolnym
zmian jest niemało. Widoczną zmianą są
mundurki szkolne. W naszych szkołach
dyrektorzy zadbali, jeszcze przed waka-
cjami, o ustalenie ich wzoru. Zgodnie z
ustawą o systemie oświaty, już od
początku września w szkołach powinien
obowiązywać uczniów jednolity strój.
Ale samo ustalenie jego wzoru, to jesz-
cze nie wszystko. W statucie trzeba zapi-
sać, w jakich sytuacjach uczniowie mogą
być zwolnieni z chodzenia w mundur-
kach. Co więcej, dzieci i rodzice muszą
znać również konsekwencje związane z
nieprzestrzeganiem obowiązku jednoli-
tego stroju szkolnego. 

- Czy dzieci z biedniejszych
rodzin otrzymują pomoc w zakupie
potrzebnych rzeczy do szkoły?

- Oczywiście. Do gminy należy obo-
wiązek refundacji wydatków związanych
z zakupem podręczników i mundurków.
Pomoc udzielana jest uczniom z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekra-
cza kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, o którym mowa w ustawie o

pomocy społecznej, tj. 361 zł miesięcz-
nie na osobę.

W naszych trzech szkołach, do któ-
rych w roku szkolnym 2007/2008
uczęszcza 1265 uczniów, z pomocy na
zakup mundurków skorzystało 108
uczniów, na łączną kwotę 5.400 zł.

Z pomocy na zakup podręczników
wg tego samego kryterium dochodowe-
go, skorzystało 56 dzieci, w tym 12 dzie-
ci rozpoczynających roczne przygotowa-
nie przedszkolne i 44 dzieci z klas I-III –
na łączną kwotę 7.460 zł.

- Jakie zmiany dotyczą rad rodzi-
ców?

- Nowością jest to, że rady rodziców
wspólnie z radami pedagogicznymi, do
końca września powinny uchwalić pro-
gram wychowawczy i program profilak-
tyki. Jeżeli tego nie zrobią, programy
opracowują dyrektorzy placówek i
uzgadniają je z Kuratorium Oświaty.

- W jaki sposób zmienił się nad-
zór pedagogiczny?

- Nowy sposób sprawowania nadzo-

ru obowiązuje praktycznie od stycznia
2007 r., ale dopiero w tym roku szkol-
nym 2007/2008 po raz pierwszy w cało-
ści będzie realizowana jego zmieniona
procedura. Nadzór pedagogiczny pole-
ga na ocenie stanu i warunków działal-
ności szkół, efektów ich pracy, a także
na wspieraniu dyrektorów i nauczycieli
w wykonywaniu ich zadań. Formami tej
działalności są m.in. hospitacje, wizyta-
cje oraz badanie wybranych obszarów
działalności szkoły. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem dyrektor szkoły opra-
cowuje szkolny plan nadzoru na bazie
planu nadzoru kuratoryjnego oraz zapo-
znaje z nim radę pedagogiczną i radę
rodziców do 15 września. 

- Również wymagania wobec
uczniów ulegają pewnym modyfika-
cjom?

- To prawda. Od 1 września 2008 r.
w gimnazjach będzie obowiązywać
egzamin z języka obcego nowożytnego.
Zmiana ta wynika z nowelizacji rozpo-
rządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków, sposobu oceniania,

Czy zmiany nie 
zaszkodzą oświacie?.

Rozpoczął się kolejny trudny i ważny rok dla edukacji, rok wielu zmian już uchwa-
lonych i zapowiadanych. Od września w szkołach podstawowych i gimnazjach
obowiązują mundurki. Działać będą rady rodziców o znacznie rozszerzonych
kompetencjach. Obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze i nowy sposób
prowadzenia wizytacji. 
O rozmowę na temat naszej oświaty poprosiliśmy Jolantę Stępniak – Zastępcę
Wójta Gminy Stare Babice

Wymiary ronda i szerokość jego
pasa jezdni nie zapewniają prawi-
dłowego przejazdu nie tylko dla
pojazdów największych, ale również
ciężarówek średniej wielkości. Projekt
techniczny nie uwzględnił ostrych kątów
przecięcia dróg 580 i 898. Ta wada skut-

kuje tym, że pojazdy skręcające w prawo
z ul. Okulickiego i Ogrodniczej w ul.
Warszawską wjeżdżają tylnymi kołami na
chodniki, co stwarza zagrożenie bezpie-
czeństwa pieszych uczestników ruchu.
Wada powoduje, że w tym stanie rzeczy
poziom bezpieczeństwa pieszych jest

znacząco mniejszy niż
przed modernizacją. 

Jest to tym bardziej
bulwersujące, że warunki
terenowe z powodze-
niem pozwalają na wyko-
nanie szerszego pasa
ruchu, co wyeliminowa-
łoby wspomniane zagro-
żenia. Pragnę dodać, że
w swoim czasie, w wyni-
ku odpowiedniego zgło-
szenia przez MZDW,
Gmina Stare Babice zaku-

piła narożną działkę na ten cel, a z nie-
wiadomych względów nie została ona
wykorzystana dla potrzeb modernizacji
drogi.

Zgłaszam również wady wykonania
nawierzchni asfaltowych w różnych
miejscach, brak odpowiednich spadków
nawierzchni, a także zasypywanie zanie-
czyszczeń budowlanych, w miejscach
przewidzianych na zieleń, gruntem nie
spełniającym odpowiednich norm.
Uprzejmie proszę o zajęcie konstruktyw-
nego stanowiska i wyegzekwowanie
odpowiedniej jakości robót moderniza-
cyjnych”.

Miejmy nadzieję, że tym razem pismo
Wójta Gminy przyniesie oczekiwany sku-
tek i niedociągnięcia projektowe i wyko-
nawcze zostaną poprawione. Czego
sobie i Państwu serdecznie życzymy.

Bronisław Opacki, Marcin Łada

Czy grozi nam masakra na chodniku?
To nie będzie wina kierowcy, 
tylko projektanta!

Czy grozi nam masakra na chodniku?
To nie będzie wina kierowcy, 
tylko projektanta!
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klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych.
Nauczyciele gimnazjów już powinni pla-
nować, w jaki sposób przygotują
uczniów do tego zadania.

To nie jedyne zmiany, jakie czekają
oświatę w bieżącym roku szkolnym.
1 września wszedł w życie przepis zmie-
niający rozporządzenie w sprawie stan-
dardów wymagań, które stanowią bazę
do przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów. Jest to obok podstawy pro-
gramowej, najważniejszy akt prawny,
określający to, czego uczy szkoła. Zmiany
dotyczą wymagań, zakresu przedmiotów
humanistycznych i matematyczno-przy-
rodniczych, egzaminu gimnazjalnego.
Pojawiły się także zupełnie nowe standar-
dy zakresu języka obcego nowożytnego. 

- Zmieniają się także przepisy
dotyczące mechanizmów finanso-
wania oświaty?

- Niezupełnie mechanizmów finan-
sowania, ale sposobu zbierania danych
do naliczania subwencji oświatowej.
Nowe rozporządzenie wykonawcze do
ustawy o systemie informacji oświatowej
zmienia zarówno niektóre z gromadzo-
nych danych, jak i terminy ich przekazy-
wania. Dane te pozwolą oszacować
wstępną wysokość części oświatowej
subwencji ogólnej dla samorządów i
przekazać im do 15 października oraz
przygotować i wydać akty prawne doty-
czące regulacji płac nauczycieli. Mają
one również usprawnić proces przygo-
towania danych o liczbie uczniów i sta-
nie zatrudnienia nauczycieli, ważnych
dla prawidłowej konstrukcji budżetu
państwa i samorządów.

- Zapowiadano również nowości
w systemie edukacji przedszkolnej...

- Z zapowiadanych zmian, które
dotyczyły przedszkoli, nic nie wyszło. W
początkach 2006 r. pojawił się projekt
nowelizacji ustawy o systemie oświaty,
w którym zapisane zostały alternatywne
formy wychowania przedszkolnego.
Zainteresowanie nim było niewielkie, a
zatem losy zmian ustawy w tym obsza-
rze są niejasne, choć bardzo potrzebne.
Wychowanie przedszkolne jest jednym z
najważniejszych etapów edukacji. W
wieku kilku lat człowiek przechodzi
okres najintensywniejszego rozwoju, dla
każdego jest to czas optymalnych możli-
wości poznawczych. Tym samym jest to
najodpowiedniejsza chwila, aby wyrów-
nać szanse edukacyjne. 

Jeżeli dziecko dorasta w środowisku
dysfunkcyjnym, które nie dostarcza mu
odpowiednich bodźców rozwoju, to w
tym czasie najłatwiej mu pomóc.
Przedszkole służy więc nie temu, jak to
jest rozumiane w powszechnej opinii,

aby przechować dziecko w czasie, gdy
jego rodzice pracują, ale temu, aby
mogło się ono prawidłowo rozwijać.

- Samorządy są odpowiedzialne
za prowadzenie placówek przed-
szkolnych, a jak radzi sobie z tym
zagadnieniem Gmina Stare Babice?

- Troska o edukację najmłodszych
została złożona wyłącznie na barki
samorządów. W naszej gminie od trzech
lat sytuacja w tym obszarze edukacji jest
dość trudna. Gmina prowadzi dwie pla-
cówki przedszkolne dla 175 dzieci, a
dzieci zapisywanych do przedszkoli jest
dużo więcej. Tylko w tym roku zapisa-
nych było 262 dzieci.

- Jakie jest wyjście z tej sytuacji?
- Częściowym rozwiązaniem proble-

mu są przedszkola niepubliczne, którym
samorząd udziela dotacji. Na naszym
terenie działają 4 placówki niepubliczne,
które dysponują 214 miejscami. W roku
2006 gmina udzieliła dotacji tym pla-
cówkom w kwocie 676.195 zł. Oprócz
tego, na dzieci z terenu gminy, uczęsz-
czające do przedszkoli niepublicznych
poza jej terenem (głównie w Warszawie)
dokonujemy zwrotu dotacji na kwotę
395.000 zł. Rozwiązaniem problemu
dostępności przedszkoli jest jednak roz-
wój bazy przedszkolnej oraz alternatyw-
ne formy edukacji. Planujemy rozbudo-
wę placówki w Borzęcinie Dużym,
powiększając ją o 50 miejsc i budowę
nowego przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego dla  minimum 100 dzieci.

Edukacja przedszkolna to szansa na
edukacyjny sukces dzieci, co dobitnie
wykazują analizy specjalistów. Dlatego
niezwykle istotne jest, aby przepisy usta-
wy o systemie oświaty wprowadziły wła-
śnie nowe alternatywne i tańsze formy
edukacji przedszkolnej, bo tylko w ten
sposób wszystkie dzieci będą miały
szansę na skorzystanie z tej formy nauki
i zabawy. Nasza gmina jest gminą roz-
wijającą się. Mimo ogólnego niżu demo-
graficznego, u nas dzieci w wieku przed-
szkolnym przybywa. W 2008 r. będzie
ich około 600 i tylko alternatywne formy
edukacji przedszkolnej pozwolą objąć
nią wszystkie dzieci.

Cała edukacja przedszkolna finanso-
wana jest z budżetu gminy. Odkąd edu-
kacja dzieci 6-letnich jest obowiązkowa,
budżet państwa powinien ją subwencjo-
nować. Tymczasem nic takiego się nie
dzieje, a wsparcie gmin przez budżet
centralny wpłynęłoby korzystnie na
poszerzenie dostępności do szczupłej
bazy przedszkolnej. 

- Wprowadzenie w 2002 roku
systemu egzaminów zewnętrznych
pozwala gminom na obiektywną
ocenę szkół, a nawet na tworzenie

rankingu na podstawie wyników.
Czy jest to właściwe?

- Uważam, że tworzenie rankingu
szkół wyłącznie na podstawie wyników
egzaminów jest absurdalne, nie można
traktować egzaminu jako jedynego kry-
terium oceny szkoły. Porównywanie uzy-
skiwanych wówczas średnich wyników
szkoły i klas przy wielu zaletach ma
jedną podstawową wadę, nie uwzględ-
nia zróżnicowania zdolności uczniów,
środowiska społecznego szkoły i pracy
nauczycieli. Te wszystkie elementy
można dostrzec przy dokładniejszej ana-
lizie pracy szkoły, którą gmina dokonuje
co roku.

Wyniki egzaminów w 2006 r. wypa-
dły nieco gorzej niż w ostatnich latach.
Tylko szkoła w Starych Babicach uzyskała
lepsze wyniki. Uczniowie z Babic osiągnę-
li średnią 28,67 pkt. – jest ona wyższa od
średniej dla powiatu, województwa i
kraju. Gorzej w porównaniu z rokiem
2004 i 2005 wypadły: szkoła w Borzęci-
nie Dużym, (średnia 25,06 pkt) i gimna-
zjum w Koczargach Starych (średnia z
części humanistycznej – 30,35 pkt i części
matematycznej 25,94 pkt). Są to niższe
wyniki w porównaniu z latami 2004 i
2005 oraz niższe od średnich dla powia-
tu i województwa. Analizując wyniki
naszych dzieci w skali staninowej, tj. skali
pomiarowej, którą opracowała Centralna
Komisja Egzaminacyjna, w dziewięcio-
punktowej skali szkoła w Starych Babi-
cach znajduje się w siódmym wysokim
staninie. Ale szkoła w Borzęcinie Dużym
ze staninu wysokiego, w którym znajdo-
wała się w latach 2004 i 2005, spadła do
„niżej średniego”, i tak samo gimnazjum
– ze staninu wysokiego w latach 2004 i
2005 spadło do staninu średniego. Wyni-
ki te nie napawają optymizmem. Wszyst-
kie były poddane wewnątrzszkolnej anali-
zie w poszczególnych placówkach i
posłużyły do opracowania programu
naprawczego w celu podniesienia jakości
działań edukacyjnych.

- Co sądzi Pani o pomocy stypen-
dialnej dla uczniów?

- Pomoc stypendialną dla uczniów
charakteryzują dwa aspekty: socjalny
nawiązujący do sytuacji materialnej oraz
edukacyjny nakazujący uwzględnić
zakres, potrzeby i środki niezbędne dla
wyrównania szans edukacyjnych. Ta
forma pomocy dla dzieci z najbiedniej-
szych rodzin jest bardzo potrzebna. Z
roku na rok wpływa coraz więcej wnio-
sków o stypendia. To kolejne zadanie, na
finansowanie którego gmina otrzymuje
dotacje celowe, jednak nie pokrywają
one w pełni finansowania tego zadania.
U nas w 2006 r. z tej formy pomocy sko-
rzystało 127 dzieci, z budżetu państwa
otrzymaliśmy dotację celową w wysoko-
ści 6.301zł, a z budżetu gminy wydatko-
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XI Sesja Rady Gminy Stare Babice
odbyła się 27 września br. Na począt-
ku obrad zebrani wysłuchali sprawoz-
dań Wójta i Przewodniczącego RG z
działań podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym. W tym czasie Wójt Krzysz-
tof Turek przeprowadził m.in. negocjacje
z przedstawicielami firmy „PTC” w spra-
wie ewentualnej lokalizacji masztu
nadawczego telefonii komórkowej na
naszym terenie. Uczestniczył także w
spotkaniu policji z sołtysami, które było
poświęcone bezpieczeństwu publiczne-
mu w gminie. Razem ze Starostą PWZ
Janem Żychlińskim spotkał się z Woje-
wodą Mazowieckim Jackiem Sasinem,
które dotyczyło ewentualnej budowy
prokuratury rejonowej dla powiatu war-
szawskiego zachodniego w Starych
Babicach. Jak podkreślił Wójt, nasz
powiat jest obsługiwany przez cztery
zewnętrzne prokuratury, co powoduje
szereg komplikacji w ściganiu przestęp-
ców. Policja od dawna apeluje do Staro-
sty, aby utworzyć rejonową prokuraturę
dla potrzeb powiatu. Budowa tego typu
instytucji w Starych Babicach ma duże
znaczenie także dla naszej gminy. 

W okresie międzysesyjnym Wójt spo-
tkał się ponadto z Dyrektorem Oddziału
Banku Ochrony Środowiska w sprawie
warunków kredytowania naszej inwesty-
cji wodno-kanalizacyjnej w ramach Fun-
duszu Spójności, odbył również naradę z
kierownictwem Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich oraz Departamentu
Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu
Marszałkowskiego odnośnie do proble-
mów związanych z procesem moderniza-
cji drogi nr 580. Oprócz tego przeprowa-
dził wstępne rozmowy na temat lokaliza-
cji w gminie ośrodka szkolenia piłkarzy.

W kolejnej części sesji Wójt Krzysztof
Turek przedstawił informację z działal-

ności „GPK Eko-Babice Sp. z o.o.” w
2006 roku. 

W dalszej części obrad radni podjęli
szereg uchwał, m.in. w sprawie nabycia
gruntów przeznaczonych pod drogę
gminną w Koczargach Starych, pozyska-
nia gruntów pod poszerzenie drogi
gminnej w Borzęcinie Małym, wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o dofinanso-
wanie projektu „Promocja zdrowia w
Gminie Stare Babice poprzez stworzenie
strefy rekreacji dziecięcej” ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go. Oprócz tego zadecydowali o przy-
stąpieniu do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów – ze
względu na planowaną budowę gmin-
nego przedszkola ze żłobkiem. Przyjęli
także uchwałę o nabyciu gruntów prze-
znaczonych na cele publiczne, położo-
nych we wsi Zielonki Parcele. Projekt
zakłada pozyskanie 17 nieruchomości
znajdujących się na tym terenie. Przy
okazji jego uchwalenia wywiązała się
dyskusja, czy powierzchnia działek nie
jest za duża jak na potrzeby gminy. Wójt
Krzysztof Turek poinformował, że biorąc
pod uwagę małą liczbę obiektów infra-
struktury sportowej, kulturalnej i oświa-
towej, pozyskiwany obszar wcale nie jest
zbyt rozległy. Zwrócił uwagę, że gimna-
zjum w Koczargach Starych zajmuje nie-
mal całą powierzchnię działki, a przy
szkole w Starych Babicach jest za mało
terenu, aby zbudować boisko. Wiadomo
także, że w gminie stale przybywa dzie-
ci, za kilka lat pojawi się więc problem z
gimnazjum i potrzebna będzie czwarta
szkoła. Należy zatem już teraz wszcząć
odpowiednie procedury, poczynając od
wykupu 17 działek. Zastępca Wójta
stwierdziła, że jest to dobry początek,

mając bowiem ten teren i sporządzoną
koncepcję, Gmina będzie mogła ubiegać
się o środki unijne w latach 2007-2013.

Następnie podjęto decyzję w sprawie
zmian w budżecie gminnym w 2007
roku. Uchwała o dokonaniu zmian w
budżecie gminy została przez radnych
podjęta jednogłośnie.

* * *
Na XII Sesji Rady Gminy Stare

Babice w dniu 25 października 2007 r.
dokonano wyboru ławników na kaden-
cję 2008-2011. Ławnikami do Sądu
Okręgowego w Warszawie zostali
wybrani: Barbara Górecka z Zielonek,
Henryka Pytlakowska z Borzęcina Duże-
go, Mirosława Zaskórska Ze Starych
Babic. Ławnikiem do Sądu Okręgowego
w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych została wybrana Teresa
Salamucha z Latchorzewa, a ławnikiem
do Sądu Rejonowego dla Warszawy-
Żoliborza, Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych została wybrana Aniela
Zdziech z Latchorzewa.

Rada Gminy ustaliła nową stawkę
procentową opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku jej podziału w wysokości 30%,
uchwaliła program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2008 rok, okre-
śliła wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na 2008 rok – wysokość sta-
wek podatkowych została utrzymana na
poziomie roku 2007, ustaliła wysokość
inkaso dla sołtysów w wysokości średnio
12% dla wszystkich wsi, określiła wyso-
kość stawek podatku od środków trans-
portowych na 2008 rok- stawki wzrosły
minimalnie, dokonała zmian w budżecie
gminy na rok 2007.

Poza tym Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił informację o oświad-
czeniach majątkowych złożonych przez
radnych, poinformował że dokonując
analizy nie stwierdził w nich nieprawdy
lub zatajenia prawdy. Podobnie Wójt
Gminy złożył informację o oświadcze-
niach majątkowych radnych i podkreślił,
że nie stwierdził żadnych nieprawidło-
wości bądź zatajenia prawdy.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Spotkanie policji z sołtysami było poświęcone bezpieczeństwu 
publicznemu w gminie
Spotkanie policji z sołtysami było poświęcone bezpieczeństwu 
publicznemu w gminie

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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Realizacja inwestycji związanej z
budową Automatycznej Stacji
Uzdatniania Wody w Borzęcinie
postępuje bardzo szybko. Gdy byli-
śmy na placu budowy na początku
listopada, trwały tam końcowe
prace przy wykonywaniu zbrojenia
płyty dennej pod zbiornik retencyj-
ny. Dno zbiornika o pojemności
1000 m3 będzie miało 60 cm grubo-
ści. Ściany boczne również zostaną
solidnie wykonane, przewidziano
dla nich grubość 50 cm - bliżej dna
zbiornika i 30 cm w warstwach wyż-
szych. Wszystkie elementy zbiornika
będą wykonane ze zbrojonego
betonu, a całość zostanie dodatko-
wo uszczelniona 6 warstwami żywi-
cy epoksydowej o łącznej grubości
300 mikrometrów. 

Warto zauważyć, że zbiornik wody
uzdatnionej będzie składał się z dwóch
połączonych zbiorników, każdy po 500
m3. Może się tak zdarzyć, że w zimie na
potrzeby mieszkańców wystarczy eks-
ploatacja tylko jednego z nich, drugi
będzie  wówczas podlegał czyszczeniu i
konserwacji.

Prace budowlane w Borzęcinie wyko-
nuje firma „Gutkowski”. Postępują one
ściśle według harmonogramu. Pewną
trudność sprawiają wykonawcom wody

gruntowe, które występują w tym miej-
scu już na głębokości 140 cm. Tymcza-
sem duża część zbiornika będzie znajdo-
wała się na głębokości ponad 3 m. W
związku z tym, firma musiała wykonać
odpowiednie odwodnienie terenu. Jak
poinformował nas kierownik robót żel-
betowych, stale trzeba pompować
wodę, aby nie zalała  konstrukcji.

Obok zbiornika retencyjnego,
przeznaczonego na wodę uzdat-
nioną, powstaje drugi zbiornik,

na wody po-
płuczne z fil-
trów. Proces
technologicz-
ny uzdatnia-
nia wody za-
kłada, ze filtry
stacji będą
płukane co
dwa dni. Wo-
da z tego pro-
cesu trafi
następnie do
zbiornika i po
dwugodzin-

nym okresie odstajania będzie odpompo-
wywana do rowu melioracyjnego. 

Warto wiedzieć, że nasze wody głę-
binowe zawierają duże ilości żelaza i
manganu, dlatego też wymagają
oczyszczania. W wyniku pracy filtrów
przewiduje się początkowo wytrącenie z
wody 1 tony żelaza rocznie, a w dalszym
etapie nawet 1,5 tony!

Stacja coraz bliżej!

Gdy ponownie odwiedziliśmy plac budowy 21 listopada, 
zbiornik retencyjny był już rozszalowywany i przygotowywano
się do wykonania jego górnej części

Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie 
fundamentów budynku stacji

Zbrojenie płyty dennej zbiornika retencyjnego

Zbrojenie zbiorników 
pochłonie tony stali

Budowa stacji wymaga ciągłego 
odpompowywania wód gruntowych
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Widok placu budowy nie oddaje
jeszcze obrazu całości inwestycji,
dlatego też dziś możemy Państwu
zaprezentować wizualizację kompu-
terową, na której przedstawiono
obraz finalny Automatycznej Stacji
Uzdatniania Wody.

Po lewej stronie widoczna jest górka,
na której posadzono trawę i krzewy. Pod
nią kryje się wspomniany wcześniej
zbiornik retencyjny, który będzie wznosił
się ponad poziom gruntu na wysokość
2,5 m. Pośrodku górki usytuowano wej-
ście do niego, które umieszczono w nie-
wielkiej przybudówce. Tam również
znajdzie się automatyka zbiornika,  m.in.
sondy pomiarowe itp.

Usytuowany obok biały, nieduży
obiekt jest obudową jednej z trzech
studni głębinowych (trzecia jest niewi-
doczna na wizualizacji), skąd będzie się
pobierać wodę do uzdatniania. W po-
zwoleniu wodno-prawnym przewidzia-
no ujmowanie wody z dwóch studni na
raz, o łącznej wydajności 120 m3 na
godzinę. Średnio  będziemy mogli pozy-
skać do 1800 m3 wody na dobę.

Warto zwrócić również uwagę na
budynek. W jego lewej, przeszklonej
części znajdzie się hala technologiczna,
która będzie wyposażona m.in. w dwa
rzędy filtrów, zbiornik reakcji (jeden z

elementów oczyszczania wody) oraz
zestawy pomp pośrednich i sieciowych.
W środkowej części obiektu, na piętrze
znajdzie się dyspozytornia i biuro, na
dole dyżurka, szatnie, jadalnia - jednym
słowem całe zaplecze socjalne dla pra-
cowników. Po prawej stronie budynku
przewidziano miejsce na garaże i maga-
zyny dla pogotowia wodno-kanalizacyj-
nego.

Na zakończenie opisu budowy stacji
warto dodać, że będzie to obiekt bardzo
nowoczesny, w którym dużą rolę spełni
elektronika. Przewiduje się tam nie tylko
nowoczesną aparaturę kontrolno-
pomiarową, ale również monitoring sta-
cji, dzięki któremu operator w centrali
usytuowanej w siedzibie „Eko-Babic”
będzie miał podgląd na wszystkie para-
metry jej pracy. Zbiorniki i budynek będą
ponadto wyposażone w instalacje uzie-
miające na wypadek wyładowań atmos-
ferycznych.

Harmonogram prac zakłada, że
wszystkie roboty żelbetowe- zewnętrz-
ne, a zatem budowa zbiorników i kon-
strukcji hali zostaną zakończone do
połowy stycznia. Później ruszą prace
wykończeniowe i technologiczne. Ter-
min oddania stacji do użytku zaplano-
wano na 5 maja.

Uruchomienie ASUW w Borzęcinie

doskonale poprawi bilans wody w
naszej gminie. Jednak prawdziwym
egzaminem dla stacji będzie pierwszy
rok jej eksploatacji, a zwłaszcza  pierw-
sze letnie upały następnego sezonu.
Przedstawiciele GPK „Eko-Babice” zapo-
wiadają maksymalne wykorzystanie
możliwości stacji. Jej praca będzie na
bieżąco analizowana. Może okazać się,
że aby wykorzystać w pełni nowoczesną
technologię i nowe zasoby wody,
konieczne będzie wykonanie dodatko-
wych instalacji wodociągowych, tzw.
spinek lub też zastosowanie rur o więk-
szej średnicy. Tekst i fot. Marcin Łada

Cała powierzchnia stacji  łącznie z trzema studniami zajmie blisko 1,5 ha

Przedstawiciele inwestorów i wyko-
nawcy chwilę po podpisaniu umowy
na realizację stacji

Przedstawiciele inwestorów i wyko-
nawcy chwilę po podpisaniu umowy
na realizację stacji
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16 listopada rozpoczął pracę
rząd Donalda Tuska. Jest to wynik
wyborów do Sejmu i Senatu prze-
prowadzonych w Polsce 21 paź-
dziernika br. Warto zauważyć, że
również wynik wyborów Obywateli
babickiej gminy, którzy bardzo licz-
nie oddali swoje głosy. Frekwencja
w naszej gminie wyniosła 64,57%,
to dużo więcej niż w całym kraju-
53,88%, a także więcej niż na
Mazowszu 60,51%. Wyprzedziła nas
Warszawa – 73,44% zajmując pierw-
sze miejsce w Polsce, wśród dużych
aglomeracji miejskich.

Pełnomocnikiem Okręgowej Komisji
Wyborczej w gminie Stare Babice była
Wiesława Wojtachnio. Do jej zadań
należała koordynacja wszystkich spraw
związanych z wyborami na naszym tere-
nie. -Przygotowania do wyborów rozpo-
częliśmy, kiedy tylko ogłoszono kalen-
darz wyborczy. Jednym z jego punktów
było powołanie obwodowych komisji
wyborczych. Mieliśmy z tym jednak tro-
chę problemów- mówi Pani Wiesława. 
– Okazało się bowiem, że pełnomocnicy
komitetów wyborczych  zgłosili do
komisji jedynie po 3 osoby, tymczasem
Ustawa o Ordynacji Wyborczej nakazuje,
aby było ich co najmniej 7, a dokładnie
od 7 do 11 osób. Na szczęście przepisy
pozwalają na to, by Wójt Gminy doko-
nywał uzupełnienia składów komisji
spośród wyborców i zalecają także skie-
rowanie do nich po jednym z pracowni-
ków samorządu. Tak się właśnie stało.

W październikowych wyborach w
gminie Stare Babice liczba obwodowych
komisji zwiększyła się do ośmiu. Zadecy-
dowały o tym przepisy, które mówią, że
kryterium ustalania ilości obwodów do
głosowania wynika z liczby osób zamel-
dowanych na danym terenie. W jednym
z  obwodów liczba mieszkańców prze-
kroczyła 3 tys., co spowodowało

konieczność powołania nowego obwo-
du wyborczego. W tym celu zwołano
nawet specjalne posiedzenie Rady
Gminy. Przy okazji warto zauważyć, że
jest to jeden z przejawów stale powięk-
szającej się liczby ludności w gminie.
Obecnie jest tu zameldowanych już
ponad 14,5 tys. osób. Powstanie kolej-
nego obwodu nie wywołało żadnej
istotnej zmiany dla mieszkańców. Wart
jednak zauważenia jest fakt, że na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Starych Babi-
cach pracowały aż 3 obwodowe komisje
wyborcze.

Wysoka frekwencja wyborcza w gmi-
nie spowodowała konieczność przygo-
towania dodatkowych urn. W obwodzie
nr 2 obejmującym Babice Nowe i Lat-
chorzew, zabrakło nawet w pewnej
chwili  kart do głosowania, zostały jed-
nak dostarczone w ciągu kilku minut. W
obwodzie tym głosowała rekordowa
ilość osób, przy urnach stawiło się  aż
87% wyborców uprawnionych do gło-
sowania. Niektóre osoby przyszły już
kilka minut po godz. 6:00. Wśród
11 731 osób uprawnionych do głoso-
wania, w wyborach wzięło udział 7575
mieszkańców. 

Wszystkie lokale wyborcze były
odpowiednio wyposażone, posiadały
również pełną obsługę informatyczną.
Przewodniczący komisji przekazywali na
bieżąco dane do Krajowego Biura
Wyborczego i Państwowej Komisji
Wyborczej. Koordynatorem działań
informatycznych był inż. Jerzy Pawlikow-
ski, który nie miał łatwego zadania. Kil-
kakrotnie bowiem zmieniano program
komputerowy- tzw. kalkulator wyborczy,
a jego ostatnią aktualizację trzeba było
wprowadzić jeszcze w dniu wyborów, o
godzinie 14:00. 

Po godzinie 22 komisje rozpoczęły
liczenie głosów. Jako pierwsza, kilka
minut przed północą, pracę zakończyła

komisja z Koczarg.
Pozostałe praco-
wały nieco dłużej,
ostatecznie licze-
nie głosów zakoń-
czyło się około
3:00 rano. Wszyst-
kie dokumenty
związane z wybo-
rami dostarczano
do Urzędu Gminy,
a protokoły trafiły
do PKW na Plac
Bankowy. Karty do

głosowania pozostaną w depozycie
Urzędu jeszcze przez kilka miesięcy, aż
do momentu, kiedy dyrektor Państwo-
wego Archiwum wyda zgodę na ich
zniszczenie.

Korzystając z okazji chciałabym ser-
decznie podziękować, w imieniu Wójta -
Krzysztofa Turka, jak i własnym, wszyst-
kim osobom, które pracowały przy orga-
nizacji wyborów w szczególności pra-
cownikom Urzędu  Gminy: Mieczysławie
Majchrzak mojej zastępczyni (Kierownik
Biura Rady), Jadwidze Sotomskiej (Kie-
rownik USC), Zofii Leśniewskiej i Jadwi-
dze Parzydło (Ewidencja ludności U.G.),
Jerzemu Pawlikowskiemu (informatyk),
Ani Nowak (Biuro Rady) Elżbiecie Cieniak
(Kierownik ROiK), Marcie Paliszewskiej
(sekretariat), Stanisławowi Królak oraz
dyrektorom szkół i prezesowi Klubu
Sportowego „Naprzód” Zielonki  za
pomoc w przygotowaniu lokali  i obsłu-
gę obwodowych komisji   wyborczych.

Szczególnie  podziękowania kieruję do
wszystkich osób, które pracowały w obwo-
dowych komisjach wyborczych. Dzięki ich
zaangażowaniu  i rzetelnej pracy wybory
przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.

Podziękowania należą się również
tym z Państwa, którzy oddali swoje głosy
i spowodowali, że październikowe
wybory okazały się w naszej gminie
prawdziwym świętem demokracji –
powiedziała Wiesława Wojtachnio. 

mł.

Babice forpocztą demokracji?

Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Stare Babice: Polska Partia Pracy (61 głosów), 0.82 %, Liga Polskich Rodzin (119 głosów),1,6 %, Prawo i Sprawiedli-
wość (2547 głosów), 34,17 %, Platforma Obywatelska RP (3780 głosów), 50,72 %, Polskie Stronnictwo Ludowe (406 głosów), 5,45 %, Samoobrona RP
(66 głosów), 0,89 %, Lewica i Demokraci (SLD+SDPL+PD+UP) oddano (474 głosy). 6,36%.
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11 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości Polski. Dzieci z koła
teatralnego prowadzonego przez
Ludmiłę Miłowanow przygotowały
spektakl, na który złożyło się 6 etiud
teatralnych. Ukazano w nich aspek-
ty historyczne, poetyckie jak rów-
nież uczuciowe związane z obcho-
dami Święta Niepodległości Polski.
Na akademię przybyło duże grono
rodziców, a także przedstawiciele
władz samorządowych powiatu ze
Starostą Janem Żychlińskim i gminy
z Wójtem Krzysztofem Turkiem.
Atmosfera uroczystości była pod-
niosła i patriotyczna.

Scenariusz spektaklu został napisany
wspólnie przez Ludmiłę Miłowanow i
Izabelę Kurowską-Brandenburską. Wyko-
rzystano w nim teksty polskich poetów,

m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go, Juliana Tuwima, Antoniego Słonim-
skiego. Dzięki odpowiedniemu zestawie-
niu utworów mogliśmy doskonale wczuć
się w poetycki klimat tych dzieł. Jednym z
elementów spektaklu był również występ
chóru pod kierunkiem Ewy Dżyga. Dzieci
zaśpiewały nie tylko Hymn Narodowy, ale
także piosenki Grzegorza Turnaua: „Natę-

żenie świadomości”,
„Cichosza” oraz utwór
Leona Łuskino „Szara Pie-
chota”. Na zakończenie
chór, klaszcząc rytmicz-
nie, wykonał utwór zna-
nego nam wszystkim
kompozytora - Piotra
Rubika „Psalm dla cie-
bie”. 

Dzięki oryginalnemu
przedstawieniu, które
prowadzone przez dwóch
młodych reżyserów, przeniosło nas w
świat bajkowej próby teatralnej, mogliśmy
się przekonać, jak wiele potencjału twór-
czego można wykrzesać z naszej młodzie-
ży. Wykonawcy długo przygotowywali się
do tego spektaklu.  Każda grupa opraco-
wała jedną etiudę, starając się jak najlepiej
zaprezentować przed publicznością. Dzie-
ci  mówiły teksty z dużym zaangażowa-

niem, tak aby oddać głosem
wszelkie uczucia i przekazać
publiczności ducha poezji,
podkreślając jednocześnie,
że 11 listopada jest świętem
wszystkich Polaków. 

Z zadowoleniem pra-
gniemy stwierdzić, że aka-
demia, którą obejrzeliśmy,
nie była sztampową akade-
mią szkolną, w której
dominuje z reguły część
historyczna. Dzięki elemen-
tom artystycznym, muzycz-
nym, a chwilami również
tanecznym. powstało

wspaniałe przedstawienie. Wydaje się,
że taki sposób realizowania uroczystości
dużo lepiej trafia do widzów. Jest to
nowatorskie podejście do zagadnienia
świętowania ważnych uroczystości pań-
stwowych. Warto dodać, że nie tylko
nowatorskie, ale również bardzo udane.

Jak wiadomo, praca z dziećmi jest
procesem długotrwałym. Tym bardziej

cieszy nas to, że  młodzi „aktorzy”
występujący w kółku teatralnym, ze
spektaklu na spektakl robią coraz więk-
sze postępy. 

Po akademii wszyscy jej uczestnicy
zostali zaproszeni na mały poczęstunek.
Gratulowano Paniom, które włożyły
wiele wysiłku w przygotowanie dzieci,
gratulowano również Magdalenie Bor-
czyk, która specjalnie na tę okazję wyko-
nała obraz- scenografię sceniczną, wzo-
rowany na projekcie witraża Stanisława
Wyspiańskiego.
Na twarzach dzie-
ci było widać
uśmiech oraz
satysfakcję z uda-
nego występu.
Wspólne wysiłki
z a o w o c o w a ł y
pięknym przed-
stawieniem. My
również gratulu-
jemy zarówno
autorkom sztuki,
jak i dzieciom,
które tak pięknie
zaprezentowały
swoje umiejętno-
ści. Życzymy dal-
szych sukcesów.

Paulina
Więckowska

Akademia inna niż wszystkie –
obchody Święta Niepodległości
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Jak wynika z danych statystycz-
nych, Polacy coraz częściej się roz-
wodzą. O ocalenie instytucji mał-
żeństwa i wartości rodzinnych ape-
lują księża i politycy. Tymczasem
liczba rozwodów stale wzrasta. W
1995 r. było ich ponad 38 tysięcy, a
w 2005 r. blisko 68 tys. W ciągu 10
lat liczba par, które postanowiły się
rozstać, zwiększyła się prawie dwu-
krotnie! Co powoduje ten stan rze-
czy? Czy ludzie już nie potrafią się
kochać?

Dzisiejsze tempo życia, świat pełen
pokus, ułatwione możliwości wyjazdów,
poszukiwanie pracy w odległych miej-
scach- wszystkie te czynniki źle wpływa-
ją na trwałość związków. Gdy powstają
nieporozumienia, wiele osób nie stara
się ratować małżeństwa, tylko próbuje
zacząć od nowa, w innym miejscu i z
kim innym. Takie życie przypomina grę
komputerową – gdy coś się nie udaje,
można przerwać i... zacząć od początku.
Kiedyś jednak było inaczej. Kilkadziesiąt
lat temu nikt nie słyszał o komputerach,
nie było nawet prądu!

W naszej gminie mieszka wiele par,
które mogą pochwalić się długoletnim
stażem małżeńskim. Co roku Władze
Samorządowe nagradzają szacownych
jubilatów kwiatami i dyplomami, składa-
jąc serdeczne gratulacje z okazji złotych,
a nawet diamentowych godów. Tak było
również kilka tygodni temu.

Na początku października Wójt
Krzysztof Turek złożył serdeczne gratula-
cje małżeństwom z sześćdziesięciolet-
nim stażem! Szczęśliwym parom wrę-
czono kwiaty oraz specjalne pamiątko-
we dyplomy. 

Jedną z długowiecznych par są Pań-
stwo Tadeusz i Janina Leszczyńscy. Jubi-
laci poznali się w zupełnie przypadko-

wych okolicznościach, jednak, jak sami
przyznają, było to przeznaczenie. Pani
Janina urodziła się w Warszawie i miesz-
kała tam do siódmego roku życia. W
1936 roku jej rodzice kupili ziemię w
Lipkowie i tu wraz z nimi zamieszkała,
od młodych lat pracując w gospodar-
stwie. Rzadko chodziła na zabawy, bo
jak przyznaje mąż Pani Janiny, była
„domową dziewczyną”. Pewnego dnia,
wracając z niedzielnej Mszy Św. poznała
swojego przyszłego męża. W 1947 roku
Państwo Leszczyńscy wzięli ślub w Babi-
cach zakończony hucznym, jak na tamte
czasy, weselem. 

Warto zauważyć, że dawniej takie
uroczystości znacznie różniły się od dzi-
siejszych. Przede wszystkim śluby odby-
wały się przeważnie w niedzielę, a
ponieważ we wsi nie było jeszcze prądu,
goście bawili się przy nastrojowym bla-
sku świec i lamp naftowych. Nie prze-
szkadzało to jednak doskonałej zabawie.
Jako młode małżeństwo razem pokony-
wali trudności tamtych lat. Wraz z sąsia-
dami doprowadzili do gospodarstw
prąd, dzięki czemu mogli kupić pierwsze
radio i telewizor. 

Pani Janina z uśmiechem wspomina,
jak to kiedyś wszystko inaczej wygląda-
ło, jak z wielką radością pierwszy raz
włączyła światło w domu i kupiła pierw-
szą w życiu pralkę, która zastąpiła nie-
wdzięczne pranie na tarze.

Nie zawsze jednak wszystko układa-
ło się pomyślnie. Podczas wojny Pań-
stwo Leszczyńscy wygnani przez Niem-
ców musieli opuścić dom i szukać schro-
nienia u obcych ludzi. Najcenniejsze rze-
czy, zakopane pod ziemią, zostały skra-
dzione i gdy wreszcie mogli powrócić, w
gospodarstwie zastali jedynie pusty
budynek. 

Pan Tadeusz mówi, że ma dwie miło-
ści w swoim życiu: Panią Janinę i Ojczy-
znę. Ta druga, wypełniła dużą część jego
życia. Tadeusz  Leszczyński był czynnym
żołnierzem Armii Krajowej „Grupy Kam-
pinos”. Działał w konspiracji pod pseu-
donimem „Filozof”. Walczył w Powsta-
niu Warszawskim, brał udział m.in. w
ataku na Dworzec Gdański i na Lotnisko
Babice (Bemowo). Dawne bohaterskie
dzieje przypomina dziś gablotka z
medalami i odznaczeniami w domu
jubilatów. Wśród nich znaleźć można
m.in. Krzyż Partyzancki i Order Odrodze-
nia Polski. Pani Janina jest bardzo
dumna ze swojego męża, jednak po
cichu czasem narzeka, że często nie ma
go w domu. Pan Tadeusz nadal bowiem

działa w organizacjach kombatanckich.
Dziś Państwo Leszczyńscy mają

dwoje dzieci, troje wnucząt, a także pra-
wnuczkę, czego serdecznie gratulujemy!
Zapytani o „receptę na szczęście”, odpo-
wiadają jednomyślnie: „kompromis!”. W
domu każdy ma swoje obowiązki. „Żona
zajmuje się domem, a ja załatwiam
wszystkie inne sprawy w gospodar-
stwie” – mówi Pan Tadeusz. Co robi Pani
Janina, aby mąż był zadowolony?
Podobno przez żołądek do serca! Gotu-
je zatem jego ulubione potrawy. Małżo-
nek z uśmiechem odpowiada: „szczerze
mówiąc, najbardziej na świecie smakują
mi zupy mojej żony”. 

Druga z par, których jubileusz dia-
mentowych godów świętowaliśmy w
październiku, mieszka w Bliznem Łasz-
czyńskiego- są to Państwo Genowefa i
Władysław Siekiera. 

Poznali się w okolicach Łowicza, skąd
pochodzą. Po ślubie zamieszkali na
Bemowie, a w latach 50-tych sprowadzi-
li się do naszej gminy. W Bliznem miesz-
kają już ponad pół wieku. Wspominają
swoje młode lata z rozbawieniem. 

– Gienia początkowo nie chciała się
ze mną spotykać- mówi Pan Władysław
- jestem od niej starszy o 8 lat. Schowa-
ła się nawet raz w szafie. Wówczas była
młodą panną, a ja już wydawałem się
dojrzałym kawalerem. -Ale teraz wszyst-
ko się wyrównało- dodaje ze śmiechem
Pani Genowefa. - Kiedyś były inne czasy,
tak często się dawniej nie randkowało...

Oboje pracowali od wczesnej mło-
dości. Obie rodziny miały swoje sklepy
spożywcze i można powiedzieć, że mło-
dych połączyło nie tylko uczucie, ale i
zainteresowanie biznesem. Później pro-
wadzili swój wspólny sklep na Bemowie,
ale w latach pięćdziesiątych XX w. przy-
szły ciężkie czasy dla prywatnej inicjaty-
wy i postanowili się wycofać. Pan Wła-
dysław poszedł na państwową posadę,

Razem przez 60 lat!
Czy istnieje recepta na szczęście?

Tadeusz i Janina Leszczyńscy 
z Wójtem Gminy 
Krzysztofem Turkiem

Tadeusz i Janina Leszczyńscy 
z Wójtem Gminy 
Krzysztofem Turkiem

Genowefa i Władysław Siekiera 
z Z-cą Wójta Gminy Jolantą 
Stępniak i Kierownikiem USC 
Jadwigą Sotomską (z prawej strony)

Genowefa i Władysław Siekiera 
z Z-cą Wójta Gminy Jolantą 
Stępniak i Kierownikiem USC 
Jadwigą Sotomską (z prawej strony)
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był inkasentem przez 42 lata! Do dziś
firma, w której pracował, pamięta o
nim, przysyłając na święta upominki.
Pani Genowefa zajęła się wychowaniem
dzieci. Dziś mają ich troje, sześcioro
wnucząt i prawnuczka.

- Duża rodzina daje nam wiele rado-
ści - mówią jubilaci. - Obchodzimy
wspólnie imieniny, urodziny, nie wspo-
minając już o  świętach. Kiedy przy stole
zbierze się 15 osób, można razem
pośpiewać i zawsze są ciekawe tematy
do rozmowy. 

Jaka jest recepta na długoletni udany
związek? Najważniejsza jest miłość, bo
jak się kocha, to zawsze przetrwa się w
biedzie – zapewniają jubilaci. Mąż był
bardziej uparty, a ja ustępowałam-
mówi Pani Gienia, dodając jednocześnie,
że małżonek był zawsze dobrym czło-
wiekiem, pensje przynosił i papierosów
nie palił. -Razem gospodarowaliśmy i
sama nie wiem, kiedy tak zleciało 60 lat-
powiedziała.

Dużą radością dla dziadków są
wnuczkowie, zwłaszcza że mają uzdol-

nienia artystyczne. Wnuczka ukończyła
ASP w Lublinie, wnuczek też maluje, a
najmłodsza pociecha rodziny gra na
skrzypcach. 

Obu parom naszych sympatycznych
jubilatów życzymy wiele zdrowia i rado-
ści ze wspólnego przebywania razem.
Pogoda ducha, jaką prezentują na co
dzień, i ciepło w kontaktach między-
ludzkich są jednym z sekretów udanego
związku. Gratulujemy!
Malwina Fabianowicz, Marcin Łada

Fot. Wiesława Wojtachnio

Wystarczy skręcić w boczną
dróżkę, przejść 100 m, żeby znaleźć
się w innym świecie. W Klaudynie
przy ul. Lutosławskiego 47 działa
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia
Kultury Fizycznej „Ludowy Klub Jeź-
dziecki Klaudyn-Kampinos”.

Tuż przy wejściu na posesję Państwa
Owczarków przyjaźnie poszczekuje wie-
lorasowy piesek, a obok przy ogrodzeniu
pobekuje bielusieńka koza w towarzy-
stwie dostojnego kozła. Jeszcze parę
kroków i znajdziemy się w stajniach peł-
nych dorodnych koni.

W niedzielę, 11 listopada, z okazji
uroczystości związanych z legendą o Św.

Hubercie zorganizowano w Klaudynie
tradycyjną imprezę jeździecką- „pogoń
za lisią kitą”. Organizatorzy: prezes
Klubu Jeździeckiego- Andrzej Owczarek
oraz Stowarzyszenie „Klaudyn” dobrze
przygotowali imprezę. Zawody odbyły
się na pobliskich, rozległych łąkach. W
jednym z namiotów można było posilić
się smakowitym chlebem ze smalcem,
gorącym żurkiem, bigosem i kiełbaskami.

Na wstępie popisów konnych odbyła
się prezentacja rumaków i jeźdźców.
Pośród koni wszelakiej maści były: dere-
sze, kare, siwki, kasztany, a nawet
tarant. Poprzez gwar zgromadzonych
kibiców, słychać było polecenia wyda-
wane przez dżokejów- głównie urodzi-
we panie. Padają imiona: Srebrna, Szrek,
Cirano, Absolwent, Fakir, Fuzja, Neptun,

Arenda...W sumie w imprezie uczestni-
czyło 12 koni.

Konkurs skoków przez przeszkody
wygrała Maja Kirkiewicz na koniu
„Kuba” ze stajni „Sawanka” w Truska-
wiu. Ufundowany przez Stowarzyszenie
„Klaudyn” okazały puchar wręczył zwy-
ciężczyni prezes Wiktor Zasadziński.
Głównym punktem programu była oczy-
wiście „pogoń za lisem”. Po pełnych
napięcia zmaganiach zwyciężyła Karoli-
na Kurowska na klaczy „Haga”.

W roli prezentera prowadzącego
imprezę świetnie spisał się prezes Klubu
Jeździeckiego, organizator Hubertusa-
Andrzej Owczarek.

Rzecznik prasowy 
Stowarzyszenia „Klaudyn”

Janusz Linek

13 listopada w Przedszkolu w St.
Babicach odbyło się uroczyste pasowa-
nie na przedszkolaków grupy 40 dzieci,
które w bieżącym roku szkolnym po raz
pierwszy przekroczyły progi przedszkola.
Maluchy przedstawiły krótką część arty-
styczną, w której nie zabrakło wierszy,
piosenek, a także tańców. Po udanym
występie dyrektor przedszkola Bożenna
Pyć dokonała uroczystego aktu pasowa-
nia. Każde dziecko dostało kolorowy
kwiatek na wstążeczce ze swoim imie-
niem, jest to ich pierwsza w życiu wizy-
tówka. Dzięki niej dzieci poznają swoje

imiona, ma ona także znaczenie jako
pomoc do naturalnej nauki czytania. 

Na pamiątkę tego wydarzenia naj-
młodsi otrzymali również mały prezent
w postaci świnki skarbonki. Następnie
wesoły korowód świeżo zaprzysiężo-
nych przedszkolaków ruszył na poczę-
stunek. Nie obyło się bez słodkości oraz
wspaniałego tortu z okazji pierwszych
urodzin grupy. Po zakończeniu biesia-
dowania przedszkolacy udali się na
wspólne zdjęcie z panią dyrektor i opie-
kunkami grup.

Tekst i fot. Paulina Więckowska

Klaudyn uczcił Św. Huberta

Pasowanie na przedszkolaka

Stowarzyszenie „Klaudyn” działa od ponad
roku w naszej gminie. Jego głównym celem jest
integracja miejscowej społeczności, a także
podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz
poprawy lokalnej infrastruktury. W miarę możli-
wości organizacja. Zabiega o budowę kanaliza-
cji, pomaga przy uzyskaniu zgód od mieszkań-
ców na przejście sieci przez ich tereny, koniecz-
nych przy ubieganiu się o pozwolenia na budo-
wę. W połowie grudnia Stowarzyszenie planuje
zorganizować „Turniej o Puchar Klaudyna w
Tenisie Stołowym”. Mogą w nim uczestniczyć
wszyscy chętni, niezależnie od wieku. Prezes
Stowarzyszenia „Klaudyn”- Wiktor Zasadziński
zaprasza do współpracy. Tel. 0601-394-767
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Tydzień dla zdrowia 
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie

dowie, jako smakujesz, aż się zepsu-
jesz” - pisał Jan Kochanowski z Czar-
nolasu. O zdrowie warto dbać, bo
mamy je tylko jedno, ale jak to zro-
bić, gdy jest na to zbyt mało czasu?
Aby pomóc mieszkańcom gminy
zaoszczędzić czas i jednocześnie
skontaktować ich z fachowcami róż-
nych medycznych  dziedzin, zorgani-
zowano pod koniec października
akcję „Tydzień dla zdrowia”.

Mimo że program „Promocji Zdro-
wia” działa w naszej gminie od sześciu lat
i co roku mieszkańcy mają możliwość
skorzystania z różnorodnych bezpłatnych
badań, to ten rok jest przełomowy. Po raz
pierwszy bowiem zorganizowano akcję
profilaktyczną na tak dużą skalę. „Tydzień
dla zdrowia” umożliwił mieszkańcom
gminy nie tylko wykonanie na miejscu
badań profilaktycznych, ale również
udział w interesujących spotkaniach z
ekspertami i w różnorodnych prelekcjach.
Dla najmłodszych przygotowano poga-
danki na temat bezpieczeństwa, a także
konkursy o tematyce prozdrowotnej.

Szczegółowy program obejmował
m.in.: badania mammograficzne i cyto-
logiczne, badania profilaktyczne chorób
gruczołu krokowego i przewodu pokar-
mowego. W Domu Parafialnym „ARKA”
zorganizowano wykład na temat  „Wpły-
wu nawyków żywieniowych na nasze
zdrowie”. Pod hasłem: „Zdrowa żywność
– zdrowe życie” ogłoszono różne kon-
kursy w szkołach, a ich laureaci otrzyma-
li nagrody. Wśród gimnazjalistów wyróż-
niono m.in.: Annę Nowak, Izabellę Sała-
machę i Bartosza Miłosza- za prezentacje
multimedialne. Karolina Kuberska i Doro-
ta Drzewińska otrzymały nagrody za
prace literackie, a wśród uczniów Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach m.in.:
Karolina Mikołajczyk i Weronika Stryszak
za utwory poetyckie. Wiele dzieci otrzy-
mało również wyróżnienia za piękne
prace plastyczne. Wszystkim gratuluje-
my, również tym nie wymienionym.

Z czym należy wiązać tak duże zain-
teresowanie mieszkańców programami
prozdrowotnymi realizowanymi w
naszej gminie? Z tym pytaniem zwrócili-
śmy się do Alicji Napurki - kierownika
GOPS i koordynatora programu „Promo-
cji Zdrowia”.

-Świadomość ludzi dotycząca zagro-
żeń różnymi chorobami, a zwłaszcza
nowotworami stale wzrasta. Przyczynia
się do tego również nasze działanie. Jed-
nak w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do

zrobienia. Liczby
dotyczące np.
zachorowań na
raka piersi są w
Polsce zatrważa-
jące. Co roku dia-
gnozuje się około
11 tysięcy cho-
rych kobiet, a
umiera aż 5 tys.

Dlatego tak ważne są badania profilak-
tyczne. Komórki rakowe odpowiednio
wcześnie wykryte i zlikwidowane, a
zatem odpowiednio wczesne leczenie,
pozwala choremu przywrócić pełnię
zdrowia. Chcemy dać mieszkańcom
naszej gminy taką szansę. A zawsze
wygodniej jest badać się tu na miejscu,
niż jechać do Warszawy.

- Cieszy mnie to, że nasze działania
spotkały się z tak dużym odzewem w
szkołach. Wpojenie dzieciom od naj-

młodszych lat zasad zdrowego stylu
życia, dbania o higienę i konieczności
odpowiedniej aktywności fizycznej pro-
centuje w dorosłym życiu. Chciałabym
podziękować dyrektorom szkół i przed-
szkoli oraz wszystkim nauczycielom za
duże zaangażowanie w przygotowaniu
akcji - powiedziała Alicja Napurka.

Zespół do spraw Promocji Zdrowia
liczy obecnie kilkanaście osób. Wśród
nich jest m.in.: Zastępca Wójta Gminy
Jolanta Stępniak, a także pracownicy
GOPS, NZOZ z Babic i Borzęcina, i peda-
godzy szkolni. Przeprowadzenie kom-
pleksowych działań prozdrowotnych w
postaci „Tygodnia dla zdrowia” jest bar-
dzo cenną inicjatywą. Jak jeszcze nieofi-
cjalnie udało nam się dowiedzieć,
wszystko wskazuje na to, że akcja w
podobnej formie będzie kontynuowana
również w przyszłym roku. mł.

Klasy młodsze przedstawiły program artystyczny przygotowany
pod kierunkiem Iwony Antoszkiewicz i Marzeny Nowak

Gimnazjaliści przygotowali 
sztukę reżyserowaną przez
Bogusławę Kuncewicz

Alicja Napurka

Nagrody otrzymali również 
najmłodsi laureaci konkursów

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU
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Patriotycznie i...sportowo
Byliśmy na Święcie ZSP w Borzęcinie

26 października uczestniczyliśmy
w kolejnym święcie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym. Placówka ta nosi imię Armii
Krajowej Grupy „Kampinos” i
zawsze bardzo solidnie przygoto-
wuje się do uroczystości. Również i
tym razem nie zabrakło inscenizacji
patriotycznych „w ruinach pow-
stańczej Warszawy” i żołnierskich
pieśni z dawnych lat, które wykony-
wał chór szkolny prowadzony przez
Bernarda Olosia.

Pierwszym akcentem uroczystości
była jednak Msza Święta, w której wzię-
li udział wszyscy uczniowie i nauczyciele.
Na okolicznościową akademię przybyli
jak zwykle kombatanci. Jednak ze smut-
kiem musimy zauważyć, że stopniowo
jest ich coraz mniej. Wspaniałe pokole-
nie obrońców Ojczyzny przechodzi na
wieczną wartę. Ci, którzy odeszli, pozo-
staną na zawsze w naszej pamięci i na
łamach wcześniejszych wydań Gazety
Babickiej. Wspominamy zatem Stanisła-
wa Barana i Stanisława Znajewskiego,
obu czynnych żołnierzy Armii Krajowej i
późniejszych prezesów Środowiska
Grupy Kampinos. Mieliśmy szczęście, bo
mogliśmy jeszcze ich poznać. Cześć ich
pamięci.

Ważnym elementem szkolnej uroczy-
stości było pasowanie pierwszaków na
uczniów. Ceremonii tej dokonały naj-
wyższe władze szkoły- dyrektor Beata
Błaszczak i wicedyrektor Agnieszka
Matuszewska. Dzieci z niezwykłym zain-
teresowaniem oglądały wręczone im po
pasowaniu legitymacje i widać było, że
jest to dla nich radosna chwila. 

Po zakończeniu programu artystycz-
nego odbył się pokaz walk karate. Od
września bowiem w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
działa szkoła karate „Rensei Karate
Dojo”. Zajęcia cieszą się dużym powo-
dzeniem i nie ma w tym nic dziwnego,
ponieważ to doskonały sposób aktyw-
ności fizycznej.

Karate jest nie tylko nauką technik

sztuk walki. Jest to cała filozofia obej-
mująca różne dziedziny życia. Ten sport
daje ćwiczącym poczucie pewności sie-
bie i bezpieczeństwa, pomaga utrzymać
ciało i umysł w dobrej kondycji, ale rów-

nież uczy pokory i rozwagi. Dlatego jest
to świetna forma spożytkowanias nad-
miaru energii u dzieci i pokazania im, że
siłę i ducha walki można wykorzystać w
szlachetnej rywalizacji sportowej. Jak
mówią bowiem słynni mistrzowie:

„Karate nie jest sztuką agresji”.
Trzeba zauważyć, że zajęcia karate w

Borzęcinie  prowadzi Daniel Kucharski,
wielokrotny zwycięzca Mistrzostw
Mazowsza oraz dwukrotny medalista
Pucharu Polski. Daniel trenuje już 11 lat
i traktuje karate jako swoje drugie życie.
Pewnie dlatego namówił na treningi tatę
(teraz również nauczyciela karate) i
żonę, która zajmuje się sprawami orga-
nizacyjnymi. Wielkim sukcesem jest dla
nich zaproszenie na Mistrzostwa Świata
do Włoch, które odbędą się w styczniu.
Zabierają ze sobą najlepszych uczniów z
Borzęcina: Pawła Oracza i Łukasza Dmo-
cha. Życzymy  im sukcesów!

Marcin Łada
Malwina Fabianowicz
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Zmiany w policji następują tak
szybko, że wielu mieszkańców nie
zna dzielnicowych pracujących w
rejonie ich zamieszkania, stąd do
redakcji napłynęły prośby o przed-
stawienie na łamach gazety nowych
policjantów. Zainteresowanie tym
tematem jest zrozumiałe, dzielnico-
wi są bowiem pierwszym ogniwem,
do którego mieszkańcy powinni
zgłaszać się z różnymi sprawami
dotyczącymi bezpieczeństwa naj-
bliższej okolicy. 

Teren babickiej gminy podzielony jest
na trzy rejony.

Rejon nr 1 obejmuje miejscowo-
ści: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasiń-
skiego, Latchorzew, Lubiczów, Stare
Babice i Babice Nowe. W rejonie tym
dzielnicowym jest sierż. Marek Koperski.

Pan Marek w KPP w Starych Babicach
pracuje od sierpnia 2005 r., a dzielnico-
wym jest od kwietnia 2006 r. Wcześniej
pracował w Piasecznie i Konstancinie
Jeziornie.

Rejon pierwszy jest jednym z najtrud-
niejszych terenów operacyjnych w
naszej gminie. Gęsta zabudowa, duża
ilość mieszkańców i nowych domów
powoduje, że jest tu najwięcej wydarzeń
kryminalnych. Przeważają kradzieże i
włamania. W ostatnim czasie odnoto-
wano jednak spadek przestępczości na
tym terenie. Zdaniem sierżanta Koper-
skiego najważniejszym zadaniem jest
utrzymanie tej tendencji. Można to osią-
gnąć dzięki współpracy mieszkańców z
dzielnicowym, dotyczącej poprawy bez-
pieczeństwa i solidarności sąsiedzkiej. 

Telefony do sierż. Marka Koperskie-
go:  (022) 752-80-06, tel. kom. 0600-
997-653 (czynny w czasie służby).

Rejon nr 2 obejmuje: Zielonki, Lip-
ków, Kolonię Lipków, Koczargi Nowe,
Koczargi Stare, Kwirynów, Janów i Klau-
dyn.  Dzielnicowym tego rejonu jest od

września 2006 r. sierżant Agnieszka
Rzentarzewska. Pani Agnieszka pracuje
w KPP w Starych Babicach od marca ub.
roku. Mimo, że jest młodą policjantką,
ma już liczne  spostrzeżenia dotyczące
naszych terenów.

- Wielu włamań dokonano w tych
obiektach, w których właściciele nie
zasłaniają zasłon - mówi. -Ta swoista
moda- życia w pełnym świetle, powodu-
je, że złodzieje mają doskonałe warunki
do obserwacji mieszkańców i usytuowa-
nia w domu wartościowych przedmio-
tów. Nie ułatwiajmy przestępcom zada-
nia- apeluje sierż. Rzentarzewska, zwra-
cając jednocześnie uwagę, że warto
zaprzyjaźniać się z sąsiadami. W okoli-
cach, gdzie wszyscy się znają, zawsze
jest bezpieczniej. 

Telefony do sierż. Agnieszki
Rzentarzewskiej: (022) 752-80-06,
tel. kom. 0600-997-654

Rejon nr 3 obejmuje: Wojcieszyn,

Zalesie, Wierzbin, Topolin, Borzęcin
Duży, Borzęcin Mały, Mariew, Stanisła-
wów i Budę.

Od sierpnia dzielnicowym tego rejonu
jest sierż. Rafał Wieczorek. Wcześniej pra-
cował w Lesznie i Piastowie. Zna dobrze
nasz teren, ponieważ mieszkał przez
pewien czas w Zalesiu. Rejon trzeci jest
stosunkowo najspokojniejszym terenem
naszej gminy, choć oczywiście i tam zda-
rzają się różne nieprzewidziane wypadki,
czy też zdarzenia dotyczące przemocy
domowej, które trwają od wielu lat.  

Telefony do sierż. Rafała Wie-
czorka: (022) 752-80-06, tel. kom.
0600-997-623.

Dzielnicowi apelują do nowych
mieszkańców gminy o wywieszanie
tabliczek z numerami posesji. Zda-
rza się, że w godzinach wieczornych
bardzo trudno jest znaleźć określo-
ny adres. Dobre oznakowanie tere-
nu może przyśpieszyć skuteczną
interwencję. 

Poznaj swojego dzielnicowego

Nic tak nie denerwuje i nie psuje nam
krajobrazu, jak bezmyślne działanie osób
niezrównoważonych psychicznie. No bo
jak nazwać tych, którzy dla przyjemności
niszczą nam przystanki, uszkadzają
samochody i elewacje budynków? Ostat-
nio, na początku listopada, grupa wan-
dali zniszczyła 10 drzew posadzonych
przez gminę w Latchorzewie przy ul.
Hubala Dobrzańskiego. Straty wynikające
z tego działania szacuje się na około 2
tys. zł. Jest to łączny koszt zakupu klonów
polnych i ich posadzenia. Czy komuś

naprawdę przeszkadzają drzewa?!
Trudno takie postępowanie oceniać

racjonalnie, opinię o nim zostawmy
lekarzom, jedno jest pewne- nie powin-
niśmy na nie zezwalać. Wandalizm
został wypleniony w wielu krajach Euro-
py Zachodniej. Tam sprawcy dewastacji
muszą się liczyć z odpowiedzialnością.
U nas często pozostają bezkarni, bo na
chuligańskie wybryki jest ciche przyzwo-
lenie społeczne. Wiele osób nie chce się
mieszać, gdy widzi grupę zachowującą
się agresywnie. A potem narzeka na

młodzież. Tymczasem młodzież w więk-
szości jest normalna i zachowuje się
przyzwoicie, zniszczeń dokonuje nato-
miast kilka bezmyślnych osób. 

Bierzmy naukę z historii. Wandalo-
wie –plemię germańskie w 455 roku złu-
piło Rzym, jednak już niecałe 80 lat póź-
niej zostało pokonane przez Bizancjum.
Weźmy się zatem za naszych wandali,
nie czekając tak długo. To zjawisko nie
zniknie bowiem samo. Telefony na
Komendzie w Starych Babicach czekają:  
112, 997, (022) 722-99-97, 752-80-00 

Wandale niszczą drzewa

Dzielnicowi naszej gminy - sierżanci: Rafał Wieczorek, 
Agnieszka Rzentarzewska i Marek Koperski 
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10 października br. oficer dyżur-
ny KPP w Starych Babicach został
powiadomiony o tym, że pracowni-
cy firmy „Strabag” podczas wykony-
wania prac drogowych w Latchorze-
wie na ulicy Warszawskiej znaleźli
szkielet. W głębokim wykopie natra-
fiono na ludzką czaszkę oraz kilka
kości i prawdopodobnie żeber.

Na miejscu znaleziska czynności
przeprowadzali policjanci z Komendy w
Starych Babicach, pod nadzorem proku-
ratora z Pruszkowa. Ujawnione szczątki
zostały zabezpieczone, a następnie
przewiezione do Zakładu Medycyny
Sądowej. W rozmowie z mieszkańcami
ustalono, że asfalt na ul. Warszawskiej
położony został w 1968 roku, zaś droga
brukowa powstała tam w 1920 roku.
Biegli ustalą prawdopodobny czas
zgonu ofiary. 

Tajemnicze znalezisko rodzi wiele
pytań. Kim była osoba pogrzebana pół-
tora metra pod brukowaną drogą? Dla-
czego wydobyto jedynie fragment szkie-
letu? Czy stało się tak z powodu kształ-
tu wykopu, który był wykonany wzdłuż
drogi, a szkielet tymczasem położony
był zdaniem świadków w poprzek. A
może innych kości tam już nie było?

Szczątki należą prawdopodobnie do
młodego mężczyzny, świadczy o tym
mocna budowa kości i dobry stan uzę-
bienia. W dawnych czasach drogi często
budowali więźniowie, nieraz jeńcy
wojenni, wielu z nich padło podczas
ciężkiej pracy. Możemy przypuszczać, że
droga warszawska jest jednym z najstar-
szych traktów w okolicy, a jej historia
może mieć nawet kilkaset lat. Kto wie
zatem, czym jeszcze zaskoczy nas
odkrywanie dawnych dziejów...  

Szkielet 
w 

wykopie
waliśmy 63.840 zł. W roku bieżącym na
151 złożonych wniosków otrzymaliśmy
5.907 zł, a z budżetu dołożono 82.000 zł.
Jak widać, przy coraz większej liczbie
stypendiów, symboliczna kwota dotacji
zmniejsza się i zapewne już w roku
następnym w całości zadanie to będzie
finansowane z budżetu gminy.

- Mówi się nieraz, że miarą roz-
woju społeczeństw jest podejście
do osób niepełnosprawnych...

- Już art. 72 Konstytucji RP mówi, że
najlepszym otoczeniem dla prawidłowe-
go rozwoju dziecka jest rodzina i środo-
wisko lokalne. Powszechnie wiadomo,
że w celu jego zapewnienia, konieczna
jest współpraca różnych placówek i
instytucji zajmujących się zarówno opie-
ką, jak i edukacją. 

Aby osoba niepełnosprawna mogła
wieść normalne życie, ważna jest eduka-
cja, nie domowa indywidualna, ale inte-
gracyjna, która już od najmłodszych lat
pozwala dziecku niepełnosprawnemu
pokonywać trudności, z jakimi borykają
się jego sprawni rówieśnicy.

- Uczniom z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami potrzebne są
różnorodne formy wsparcia eduka-
cyjnego.

- Tak, ale przede wszystkim
powszechny dostęp do edukacji może
pomóc w wyrównywaniu życiowych
szans osób z różnymi dysfunkcjami. 
Kształcenie może być realizowane w sys-
temie szkolnym lub w formie indywidu-
alnej. Odbywa się w szkołach specjal-
nych, specjalnych ośrodkach szkolno-
-wychowawczych lub szkołach ogólno-
dostępnych, w których tworzone są
klasy integracyjne. 

Dzieci niepełnosprawne objęte są
także wychowaniem przedszkolnym.
W ostatnich latach rozwijają się formy
integrowania uczniów niepełnospraw-
nych w środowisku szkolnym w klasach
integracyjnych. 

- Mamy w tej dziedzinie pewne
osiągnięcia...

- W naszej gminie dostrzegliśmy
wagę kształcenia integracyjnego i już w
2000 roku w Szkole Podstawowej w
Borzęcinie Dużym powstała pierwsza
klasa integracyjna. W tym roku szkolnym
troje dzieci niepełnosprawnych, które
wówczas rozpoczęły edukację, ukończy
już szkołę podstawową. Dzięki naucza-
niu integracyjnemu u uczniów niepełno-
sprawnych zachodzą istotne zmiany w
rozwoju emocjonalnym, wzrost poczu-

cia własnej wartości, samooceny.
Dotychczasowa „postawa wycofująca”
ustępuje potrzebie nawiązywania kon-
taktów, także z pełnosprawnymi rówie-
śnikami.

Na integrację należy spojrzeć także
w kontekście dzieci sprawnych. Pozosta-
łe dzieci w klasie integracyjnej uczą się
traktowania odmienności jako czegoś
naturalnego, niewzbudzającego sensa-
cji, ponadto stają się tolerancyjne, opie-
kuńcze, solidarne.

W Szkole Podstawowej w Starych
Babicach są obecnie dwie klasy integra-
cyjne, w których uczy się sześcioro dzie-
ci. Dodam, że ta placówka jest przysto-
sowana dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo. Przed rokiem została tam
zamontowana winda i podjazd do szat-
ni szkolnych, dzięki czemu dzieci na
wózkach inwalidzkich mogą swobodnie
poruszać się po budynku. Po ukończeniu
podstawówki mogą kontynuować
naukę w gimnazjum w Koczargach Sta-
rych, którego budynek również przysto-
sowany jest dla osób niepełnospraw-
nych. 

- Dzieci niepełnosprawne korzy-
stają z różnych ośrodków  edukacyj-
nych i terapeutycznych poza
naszym terenem, czy Gmina im w
tym pomaga?

- Jak wspomniałam, dzieci niepełno-
sprawne mają zapewnioną możliwość
nauki w szkołach specjalnych i ośrod-
kach szkolno-wychowawczych. Dwa-
dzieścioro z nich korzysta z różnego
rodzaju placówek, Gmina dla tych dzie-
ci organizuje transport. Refundujemy
również rodzicom ośmiorga dzieci kosz-
ty dowozu indywidualnego. 

Łączny koszt dowozu dzieci w 2006
r. wyniósł 295.000 zł. 

Aby zoptymalizować te koszty oraz
usprawnić dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do placówek edukacyjnych różne-
go typu, Gmina złożyła wniosek do
PEFRON-u o dofinansowanie zakupu
pojazdu w ramach programu „Uczeń na
wsi”. Wysokość dofinansowania wynie-
sie 180 tys. zł, tj. 90% wartości samo-
chodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych.

- Czy można powiedzieć, że robi-
my wszystko dla rozwoju naszych
dzieci?

- Sprawy edukacji są jednym z prio-
rytetowych zadań naszego samorządu. 

Dokończenie na str. 18

Czy zmiany nie zaszkodzą
oświacie? – dok. ze str. 4

Szkielet 
w 

wykopie
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Wielu ludzi marzy, by poznać
zagadkę długowieczności. Jak
zachować dobrą kondycję duszy i
ciała, zastanawia się niejeden z nas.
Okazuje się, że ludzki organizm
został tak zaprogramowany, by
mógł przeżyć w zdrowiu nawet 120
lat. Problem w tym, że drastycznie
skracamy sobie życie, ulegając stre-
som, stosując używki, a przede
wszystkim – niewłaściwie się odży-
wiając. Co jeść, aby zachować zdro-
wie przez długie lata i jak uporać się
ze zbędnymi kilogramami? – na te
pytania odpowiedziała dr Agniesz-
ka Jarosz z warszawskiego Instytutu
Żywności i Żywienia, która pod
koniec października odwiedziła
Stare Babice. W Domu Parafialnym
wygłosiła wykład na temat nawy-
ków żywieniowych Polaków i tego,
w jaki sposób i dlaczego powinny
się one zmienić.

Spotkanie odbyło się 22 października
o godzinie 19.00 i mimo dość późnej
pory, zgromadziło liczne grono uczestni-
ków. W swoim wykładzie dr Agnieszka
Jarosz omówiła problem nawyków
żywieniowych Polaków pod kątem tego,
„jak jest” i „jak być powinno”. Choć pra-
wie 2/3 naszych rodaków twierdzi, że
odżywia się prawidłowo, wiedza na
temat zdrowego żywienia jest w Polsce
znikoma. Potwierdzają to statystyki – już
co drugi dorosły cierpi na nadwagę i
otyłość. Coraz częściej ten problem
dotyka również dzieci i młodzieży. Z
tego powodu takie akcje uświadamiają-
ce są bardzo potrzebne. W ramach pro-
mocji zdrowia w czasie spotkania
można było także zmierzyć sobie ciśnie-
nie i poziom cukru we krwi.

Czy grozi nam epidemia?

Wyniki badań wskazują, że już
ponad 1,5 mld ludzi na świecie ma nad-

wagę, z czego blisko 300 mln to osoby
otyłe. Światowa Organizacja Zdrowia
alarmuje, że w XXI wieku grozi nam
pandemia otyłości.

Przyczyną jest nieprawidłowe odżywia-
nie i brak ruchu. Ciągły pośpiech powodu-
je, że więcej podróżujemy samochodami,
zapominając o aktywnym spędzaniu
czasu. Życie w biegu zmienia nasze nawy-
ki żywieniowe – często zamiast samemu
przyrządzić posiłek, korzystamy z oferty

fast-foodów, kupujemy gotowe produkty
do podgrzania, zamawiamy jedzenie
przez telefon. Niestety, dostarczana nam
żywność jest zwykle niezdrowa, a w
dodatku wysokokaloryczna. 

Również kupując jedzenie w skle-
pach, rzadko poświęcamy chwilę, aby
sprawdzić, co zawiera. W efekcie z
uśmiechem na twarzy serwujemy sobie i
swoim bliskim dania wzbogacone
„polepszaczami”, które nie tylko nie
poprawiają stanu naszego zdrowia, ale
nawet mogą go pogorszyć. Tymczasem,
aby dobrze się odżywiać, wystarczy
zmienić swoje przyzwyczajenia i wpro-
wadzić kilka prostych zasad, które
pomogą nam zachować kondycję przez
długie lata. 

Jak jeść zdrowo i żyć długo?

Prawidłowe odżywianie polega na
dostarczaniu organizmowi z jedzeniem
wszystkich potrzebnych składników
odżywczych, a więc m.in. białek, węglo-
wodanów, tłuszczów, mikroelementów.
Aby je zgromadzić, nie musimy stoso-
wać suplementów diety – wystarczą
dobrze dobrane produkty spożywcze,
które codziennie kupujemy w sklepie.
Ważne jest, aby nasze posiłki były uroz-
maicone i zawierały niezbędne składniki
w odpowiednich ilościach. 

Powszechnie wiadomo, że właściwa
dieta zapewnia zdrowie ciała i duszy, i
jest najskuteczniejszą receptą na długo-
wieczność. Z badań wynika, że ludzie
szczupli żyją dłużej niż osoby otyłe i nie
są tak bardzo narażeni na groźne choro-
by, do których przyczynia się nadwaga,
jak zawał serca, nadciśnienie, czy
cukrzyca. Właśnie dlatego warto rozpo-
cząć „program zdrowego żywienia”, bo
na zmianę nawyków nigdy nie jest za
późno.

Liczy się regularność

Jak twierdzą dietetycy, w ciągu dnia
powinno się spożywać 4-5 posiłków,
najlepiej o wyznaczonych porach. Nie
muszą to być duże porcje pokarmu –
aby zachować zgrabną sylwetkę i mieć
energię, trzeba jeść mało, ale za to czę-
sto. Wówczas organizm może na bieżą-
co spalać dostarczane kalorie i unikać
odkładania się tłuszczu. 

Niestety większość Polaków jada
tylko 2-3 razy dziennie. W dodatku wiele
osób obywa się bez śniadania, które jest
najważniejszym posiłkiem, daje nam
bowiem siłę na cały dzień. Rzadkie i nie-
regularne jedzenie sprawia, że wygło-
dzony organizm wieczorem domaga się
większej ilości pokarmu – trudno zaspo-
koić go jedynie małą porcją. Zgroma-
dzonych kalorii nie sposób potem spalić,
nie da się tego bowiem zrobić w czasie
snu, niezależnie od tego, jak bardzo jest
emocjonujący. W ten sposób koło się
zamyka, a my budzimy się co rano w
kiepskim nastroju, myśląc o bagażu kilo-
gramów, które musimy zrzucić.

Owocowa przyjemność

Kiedy zapytamy Polaków, jak często
jedzą warzywa i owoce, niewielka część
odpowie, że regularnie 1-2 razy na
dzień, pozostali – że sporadycznie, a
więc prawie w ogóle. Tymczasem należy
je spożywać przynajmniej 4-5 razy dzien-
nie – w zasadzie powinny towarzyszyć

Jedzmy zdrowo, żyjmy dłużej!

dr Agnieszka Jarosz

W czasie spotkania można było zmierzyć ciśnienie 
i poziom cukru we krwi
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Gmina Stare Babice aktywnie włącza się 
w ogólnopolską kampanię „Ciąża bez alkoholu”

Ponad 600
samorządów,
w tym i nasza
gmina, włączy-
ło się w ogól-
nopolską kam-
panię eduka-
cyjną „C I Ą Ż A
B E Z  A L K O -
H O L U ” .

Jej celem jest
zmniejszenie liczby kobiet pijących
alkohol w czasie ciąży i zachęcenie
ich do zachowania całkowitej absty-
nencji.

Organizatorem kampanii jest Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, a honorowy patro-
nat objęli: Minister Zdrowia (w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego) prof. Zbigniew
Religa, Polskie Towarzystwo Ginekolo-
giczne oraz Światowa Organizacja Zdro-
wia – Biuro w Polsce.

Nawet najmniejsza ilość alkoho-
lu jest niebezpieczna dla rozwijają-
cego się organizmu dziecka. Tymcza-
sem z badań wynika, że co trzecia
kobieta w wieku 18-40 lat piła alko-
hol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije
alkohol w tym okresie, naraża swoje

dziecko na ryzyko nieodwracalnych
uszkodzeń, które będą rzutować na całe
jego życie. Mogą to być mikrouszkodze-
nia układu nerwowego i narządów oraz
pełnoobjawowy FAS – Płodowy Zespół
Alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndro-
me). Nawet troje dzieci na 1000 może
być dotkniętych zespołem FAS. Dziesię-
ciokrotnie więcej może cierpieć na sku-
tek innych zaburzeń spowodowanych
przez działanie alkoholu w okresie pło-
dowym. Dane wskazują, że FAS wystę-
puje częściej niż zespół Downa! Brak
prawidłowej diagnozy uniemożliwia jed-
nak udzielenie profesjonalnej pomocy
wielu takim dzieciom.

Nasza gmina aktywnie włączyła się
w kampanię „Ciąża bez alkoholu”.
Będziemy rozdawać materiały edukacyj-
ne (ulotki, plakaty, broszury), które trafią
do mieszkańców, oraz organizować spo-
tkania, podczas których kobiety dowie-
dzą się o konieczności zachowania abs-
tynencji podczas ciąży. Chcemy dotrzeć
do jak największej liczby mieszkańców
gminy Stare Babice. Planujemy także
nawiązać ścisły kontakt z lekarzami.
Dostarczymy również odpowiedniej lite-
ratury. Będziemy zachęcać lekarzy do
tego, by informowali kobiety o negatyw-

nym wpływie alkoholu na rozwijający się
płód i o konieczności zachowania absty-
nencji w czasie ciąży. Kampanii towarzy-
szyć będą emitowane w ogólnopolskich
mediach spoty telewizyjne i radiowe
oraz akcja billboardowa. 

Nasza gmina bez wahania przystąpi-
ła do tej niezwykle potrzebnej akcji.
Realizujemy w ten sposób działania edu-
kacyjne i informacyjne wynikające z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Abstynencja podczas ciąży jest
ważna dla zdrowia Twojego dziecka! – z
taką informacją pragniemy dotrzeć do
naszych mieszkańców. Nie istnieje bez-
pieczna dla kobiet w ciąży dawka alko-
holu, która na pewno nie zaszkodzi roz-
wojowi nienarodzonego dziecka.
Nawet najmniejsza ilość alkoholu
wypita w ciąży – w tym kieliszek
czerwonego wina czy jedno piwo –
stanowi zagrożenie. Dlatego specja-
liści zalecają, aby kobiety spodzie-
wające się dziecka zrezygnowały w
ogóle z picia alkoholu – Wybierz
dziewięć miesięcy bez alkoholu!

Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych lek. med. Janusz Śliżewski

każdemu posiłkowi, a także stanowić
oddzielną przekąskę. Warzywa i owoce
to najlepsze źródło witamin, składników
mineralnych i błonnika, których nie
zastąpią suplementy diety. W codzien-
nym jadłospisie są nieocenionym skar-
bem – na szczęście mimo licznych walo-
rów, kosztują stosunkowo niewiele.

Czy musimy 
bać się tłuszczu?

Powszechnie wiadomo, że nadmiar
tłuszczu szkodzi zdrowiu, powodując
m.in. otyłość, nadciśnienie, miażdżycę. Z
tłuszczu zwierzęcego można całkiem
zrezygnować, trzeba jednak spożywać
tłuszcze roślinne, które są źródłem nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Oczywiście pomysł usunięcia z
jadłospisu golonki czy de volaille’a części
z nas wydaje się nierealny. Aby ograni-
czyć spożycie szkodliwych tłuszczów
nasyconych, warto jednak wybierać pro-
dukty o obniżonej ich zawartości i przy-
najmniej kilka razy w tygodniu zastępo-
wać mięso zwierzęce rybami. 

Słodka chwila zapomnienia

Wielu z nas nie wyobraża sobie także

życia bez słodyczy. Są różne teorie wyja-
śniające, dlaczego tak się dzieje. Niektó-
rzy naukowcy uważają, że łakocie przy-
pominają nam chwile dzieciństwa, gdy
bywały formą nagrody. Inni twierdzą, że
przywiązanie do słodkości odziedziczyli-
śmy po przodkach, dla których słodki
smak pożywienia oznaczał, że zjedzenie
go niczym nie grozi, a gorzki – wskazy-
wał na truciznę. Apetyt na słodycze jest
znakiem, że spada poziom cukru we
krwi. Dostarczenie organizmowi zawar-
tych w nich węglowodanów, zwiększa
wydzielanie serotoniny w mózgu. Efekt
jest prosty – po zjedzeniu batonika lub
tabliczki czekolady poprawia nam się
humor, dlatego bywają one świetnym
sposobem na chandrę.

Dietetycy biją jednak na alarm –
powinniśmy unikać cukru i słodyczy,
ponieważ są wrogiem prawidłowej masy
ciała i zdrowych zębów. Jeśli nic nie jest
w stanie zastąpić nam smaku czekolady,
możemy wprowadzić jeden dzień w
tygodniu, kiedy będziemy do woli obja-
dać się łakociami. Pamiętajmy jednak, że
aby spalić jedną łyżeczkę cukru, musimy
przez 7 min jeździć na rowerze, 4 min
pływać, 3 min biegać lub 6 min tańczyć.
Może warto więc zamienić słodkości na
inne przekąski, np. suszone owoce,

orzechy lub migdały, a zamiast bitej
śmietany dodawać do nich jogurt, kefir
bądź serek homogenizowany.

Mniej jedzenia, 
więcej ruchu!

Żadna dieta nie przyniesie rezulta-
tów, jeśli nie będzie poparta wysiłkiem
fizycznym. Na początek można wprowa-
dzić chociaż drobne zmiany: wysiąść z
autobusu o przystanek wcześniej i
przejść się do pracy, a zamiast korzystać
z windy, dojść do mieszkania po scho-
dach. Jeśli jednak chcemy zrzucić zbęd-
ne kilogramy, musimy stosować ćwicze-
nia wymagające większego zaangażo-
wania, np. pływanie, aerobik, jazdę na
rowerze. Ważne, żebyśmy znaleźli swoją
ulubioną dyscyplinę, której uprawianie
będzie nam sprawiało przyjemność.

Z pewnością minie jeszcze wiele
czasu, nim naukowcy uporają się z tra-
piącymi ludzkość chorobami i wymyślą
eliksir młodości. Na razie jedyną receptą
na długowieczność pozostaje prawidło-
wa dieta i aktywność fizyczna – stoso-
wane regularnie, mogą sprawić, że prze-
żyjemy w dobrym zdrowiu nawet 120
lat!

Karolina Gwarek
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Realizowana przez gminę polityka
oświatowa w swoich założeniach
uwzględnia następujące obszary dzia-
łań: finansowanie oświaty, politykę
kadrową w oświacie, stałą troskę o
jakość pracy szkół i placówek przed-
szkolnych, analizę funkcjonowania sieci
szkolnej, system oddziaływań wycho-
wawczych i opiekuńczych, działania na
rzecz poprawy zdrowia fizycznego
uczniów, doskonalenie kadry kierowni-
czej szkół i przedszkoli. 

Finansowanie zadań oświatowych
od początku przejęcia tego obowiązku
od państwa, stanowi najbardziej zna-
czącą pozycję w budżecie gminy. Dzieje
się to głównie za sprawą ciągłych niedo-
borów w corocznych subwencjach
oświatowych. Na zadania edukacyjne w
roku 2006 wydatkowaliśmy 10.502 000  zł,
udział subwencji w tych kosztach
wyniósł 55,03%. W roku 2007 w bu-
dżecie na oświatę przeznaczyliśmy 
10.978 000 zł, a udział subwencji wy-
niesie 57%. Jak widzimy, udział środków
własnych na prowadzenie zadań oświa-
towych stale wzrasta i jest to tendencja
utrzymująca się od początku. 

Budżet gminy musi zabezpieczyć
środki finansowe na bieżące utrzymanie
szkół stosownie do występujących
potrzeb, doposażenie szkół w pomoce
dydaktyczne, sprzęt sportowy i księgo-
zbiór szkolny, realizację szkolnych progra-
mów wychowawczych i profilaktycznych,
nie wspominając już o remontach obiek-
tów i inwestycjach w oświacie. Z budżetu
gminy czerpie się także środki na płace
pracowników oświaty, których subwencja
w całości nie pokrywa. W roku 2006,
płace te stanowiły 76,4% wydatków bie-
żących, a w br. plan zakładał 78,5%
wydatków. W tym roku uruchomione
przez MEN podwyżki dla nauczycieli nie
były planowane. W tej sytuacji obciążyły
one w całości budżet gminy. 

Kreując lokalną politykę oświatową,
mamy na uwadze politykę kadrową
obejmującą nauczycieli. Zależy nam na
pedagogach dobrze przygotowanych do
zawodu, zainteresowanych podnosze-
niem swoich kwalifikacji, ponieważ skut-
kuje to osiąganiem coraz lepszych wyni-
ków kształcenia czy też doskonaleniem
metod pracy z uczniem. 

Warto zauważyć, że wprowadzone
w naszej gminie w 2000 roku regulacje
płacowe dotyczące dodatków motywa-
cyjnych (średnio 20% na etat) i funkcyj-
nych nauczycieli, przyniosły oczekiwane

rezultaty. Według opinii dyrektorów
szkół jest to bardzo dobry instrument
polityki płacowej, który znakomicie
motywuje nauczycieli do dobrej pracy, a
to przekłada się na dobrą jakość kształ-
cenia. Ale warto by rozważyć systemowe
zmiany płacowe, mam na myśli zmianę
Karty Nauczyciela pod kątem zwiększe-
nia i zróżnicowania pensum nauczycieli
oraz większego powiązania wynagro-
dzenia z jakością świadczonej pracy.

Babicka oświata jest mocna – ma
grono dobrych dyrektorów i nauczycieli,
to dzięki ich staraniom realizowane są
wszelkie zadania przypisane szkole,
zarówno te z zakresu zarządzania, jak
też dydaktyki, wychowania i opieki. Cho-
ciaż nie zawsze można osiągnąć najlep-
sze wyniki, to o sprawności naszej
oświaty świadczy to, że większość
uczniów dostaje się do wybranych przez
siebie szkół średnich. 

- Pomówmy na zakończenie o
bazie edukacyjnej. Czy nasze pla-
cówki oświatowe potrzebują kolej-
nych inwestycji?

- Inwestowanie w oświatę jest proce-
sem, który nigdy się nie kończy. Ten
obszar naszej działalności wymaga cią-
głej aktywności.Wydatki inwestycyjne w
oświacie wyniosły w 2006 r. 330 tys zł. A
w roku 2007 wyniosą 900 tys. zł. Np. w
Starych Babicach, na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać, że szkoła po
wielu remontach jest już w dobrym sta-
nie. Tymczasem płaski dach budynku
szkoły co roku sprawia kłopoty. Zamiast
wydawać kolejne środki na jego napra-
wy, postanowiliśmy problem rozwiązać
diametralnie. Zlecono już wykonanie
projektu nowego, dwuspadowego
dachu. Są też inne potrzeby – koniecz-
ność wymiany starych płytek PCV, czy
modernizacja zaplecza kuchennego

zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Część tych inwestycji, w tym przebudo-
wę dachu, planujemy wykonać w 2008 r.

Warto zauważyć, jak zmienił się
kompleks budynków Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borzęcinie. W 2006 r.
wymieniono tam wszystkie okna, a w
roku bieżącym ocieplono budynek,
wymieniono rynny, naprawiono dach i
wykonano nową elewację, 

W 2008 r. w ramach prac uzupełnia-
jących do programu norweskiego, reali-
zowanego przy szkole w związku z
budową Strefy Rekreacji Dziecięcej,
wykonane będzie tam oświetlenie
boiska i powstaną nowe parkingi.
Odwodnienić trzebas także parkingi
przed szkołą.

Nakładów finansowych wymaga
również gmach Gimnazjum w Koczar-
gach, wykonywany jest tam remont
dachu oraz wymienione zostaną stare
okna. Starsza część budynku wymaga
ocieplenia i nowej elewacji. Zmieni się
także otoczenie szkoły. 

Ulica Szkolna na odcinku od ul. War-
szawskiej do Traktu Królewskiego będzie
modernizowana przez Powiat. Powstanie
tam chodnik, który zapewni uczniom
bezpieczną drogę do gimnazjum. Gmina
natomiast wykona zatoczkę przystanko-
wą przy gimnazjum i bezpieczny podjazd
do szkoły oraz parkingi, harmonizując
wszystkie prace tak, aby były wykonane
w jednym terminie z modernizacją drogi.
Będziemy chcieli zrealizować wszystkie te
zamierzenia w przyszłym roku.

Inwestowanie w oświatę, w dzieci
jest najlepszą inwestycją w przyszłość.
Tego typu działania są jednym z najważ-
niejszych zadań naszego samorządu.
Może cieszyć fakt, że ten kierunek roz-
woju gminy spotyka się z pełną aproba-
tą i zrozumieniem radnych.

JS.
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Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Stare Babice, dnia 02.10.2007r.
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieru-
chomości stanowiące własność Gminy zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Czy zmiany nie zaszkodzą
oświacie? – dok. ze str. 15
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OGŁOSZENIA

RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z
art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z
późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie
realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu pod nazwą: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
oraz rekreacja ruchowa.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie
udzielenia dotacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie
będzie realizowane w okresie od 2.01.2008 r. do 31.12.2008
r. z zachowaniem poniższych warunków: 
1) przeprowadzenie zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą
w ramach różnych sekcji amatorskich (piłka nożna, piłka siat-
kowa, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, lekkoatletyka), 
2) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w
szkolnych obiektach sportowych, 
3) organizowanie zajęć sportowych dla szerokiej rzeszy miesz-
kańców Gminy, w ramach »otwartych hal sportowych« w
obiektach szkolnych,
4) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawod-
nictwa.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na zadanie przeznacza się kwotę 570.000 złotych.
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare
Babice może zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w
granicach łącznej kwoty określonej w pkt 1.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU
ZADAŃ PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI:
450.000 zł.

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie
udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu,
który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zada-
nia w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
• posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną
kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkret-
nego zadania na terenie gminy Stare Babice.   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. do
godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul.
Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową
na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocz-
towego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 20 grudnia 2007 r. powoła
Komisję konkursową opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia
2007 r. o godz. 13:00 z udziałem wnioskodawców, którzy

złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają
odrzuceniu, o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszyst-
kich wnioskodawców, którzy złożyli oferty.   
4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez
Komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy oce-
nie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1
pkt 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców
gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w
okresie poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi
wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić
negocjacje w zakresie dotyczącym: 
1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynika-
jących ze złożonej oferty,
2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie
oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare
Babice,
3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi
do finansowania dotacją,
4) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej
pozycji kosztorysu dotacją z budżetu gminy.
6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację
otwartego konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocja-
cji jest traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
serwisie informacyjnym.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w poko-
ju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp.
Adolf Jarkowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare
Babice.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprze-
kraczalnym terminie do 21 grudnia 2007 r. 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 kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty pod-
pisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Reje-
stru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku
organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych doku-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 65/07
Wójta Gminy Stare Babice  z dnia 15 listopada 2007 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na realizację zadania pod nazwą: 

rekreacja ruchowa oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z
art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z
późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie
realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki
pod nazwą: 
a) zadanie nr 1 – szkolne spotkania ze sztuką,
b) zadanie nr 2 – warsztaty artystyczne „Młodzi z pasją”,
c) zadanie  nr 3 – gminna orkiestra młodzieżowa,
d) zadanie nr 4 – taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży,
e) zadanie nr 5 – amatorski chór seniorów,
f) zadanie  nr 6 – warsztaty artystyczne grupy tkackiej „Pene-
lopa”.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie
udzielenia dotacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania
realizowane będą w okresie od 2.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
z zachowaniem poniższych warunków: 
1. Zadanie nr 1
1) przeprowadzenie comiesięcznych cyklów spotkań artystycz-
nych w szkołach podstawowych i gimnazjum – »szkolne spo-
tkania ze sztuką«,
2) prelekcje połączone z koncertem, spotkania ze znanymi
ludźmi (aktorzy, literaci, plastycy, reżyserzy),
3) przeprowadzenie comiesięcznych cyklów spotkań artystycz-
nych w przedszkolach, zaznajamiających dzieci ze sztuką,
4) prezentacja dzieciom przedszkolnym w sposób przystępny
podstawowych dziedzin sztuk pięknych.  
2. Zadanie nr 2
1) organizacja cotygodniowych stałych zajęć z młodzieżą pro-
wadzonych przez animatorów kultury, reżyserów, muzyków,
plastyków, aktorów (w zależności od potrzeb grupy i realizo-
wanego zadania),
2) wyrabianie nawyków do czynnego uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych jako właściwej formie spędzania wolne-
go czasu,
3) organizacja imprez artystycznych (spektakle słowno-
muzyczne, wystawy, wernisaże,
4) prowadzenie archiwum działań artystycznych oraz archi-
wum życia gminy (fotografie, nagrania filmowe, nagrania
dźwiękowe),
5) kształcenie organizatorów i animatorów kultury,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.  

3. Zadanie nr 3
1) prowadzenie kierownictwa artystycznego (przygotowywa-
nie programu pracy, dobór repertuaru pod kątem możliwości
wykonawczych zespołu),
2) prowadzenie akcji rekrutacyjnej, zwiększenie składu osobo-
wego, wprowadzanie nowych instrumentów,
3) nauka muzyki i gry na instrumentach,
4) współpraca z placówkami edukacji artystycznej,
5) prowadzenie prób całej orkiestry,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
7) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i
konkursach ponadlokalnych.  
4. Zadanie nr 4
1) zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów tańca,
2) nabór chętnych z terenu gminy do udziału w zajęciach, 
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilo-
ści godzin zajęć, czasu trwania),
4) nauka młodzieży tańców standardowych i nowoczesnych, 
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
6) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i
konkursach ponadlokalnych.
5. Zadanie nr 5
1) stwarzanie możliwości angażowania się osób starszych w
działalność kulturalną,
2) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia
chóru,
3) nabór chętnych osób starszych do uzupełnienia składu
chóru, 
4) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilo-
ści godzin zajęć, czasu trwania),
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania, 
6) prezentacja dorobku artystycznego na zewnątrz (na kon-
certach, uroczystościach gminnych i konkursach ponadlokal-
nych).   
6. Zadanie nr 6
1) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia
zajęć tkackich,
2) nabór osób chętnych do uprawiania tkactwa artystycznego,
3) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
4) organizacja lokalnych wystaw prezentujących dorobek
grupy,
5) udział w konkursach i wystawach ponadlokalnych i ogól-
nopolskich.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 66/07
Wójta Gminy Stare Babice  z dnia 15 listopada 2007 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 

menty poświadczające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za
poprzedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących
działalność przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o niepro-
wadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy
organizacji posiadających status organizacji pożytku publicz-
nego),
• dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie jest

/albo że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji
budżetowej na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249
poz. 2104 z późn. zmianami)”. Oferty bez dodatkowego
oświadczenia lub z oświadczeniem, że wykonawca pozbawio-
ny jest prawa do otrzymania dotacji budżetowej – będą
odrzucone. 

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek

OGŁOSZENIA
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WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na poszczególne zadania przeznacza się kwoty:
a) zadanie nr 1 –  12.000 złotych,
b) zadanie nr 2 –    6.000 złotych,
c) zadanie nr 3 –  25.000 złotych
d) zadanie nr 4 –   9.000 złotych,
e) zadanie nr 5 –   6.000 złotych,
f) zadanie nr 6 –   5.000 złotych.
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare
Babice może zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w
granicach łącznej kwoty określonej w pkt 1.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU
ZADAŃ PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 
1) na zadanie nr 1 –  12.000 złotych,
2) na zadanie nr 2 –    6.000 złotych,
3) na zadanie nr 3 –  20.000 złotych,
4) na zadanie nr 4 –    9.000 złotych,
5) na zadanie nr 5 –    6.000 złotych,
6) na zadanie nr 6 –    5.000 złotych.

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie
udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu,
który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zada-
nia w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
• posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną
kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkret-
nego zadania na terenie gminy Stare Babice.   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. do
godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul.
Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową
na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocz-
towego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 21 grudnia 2007 r. powoła
Komisję konkursową opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia
2007 r. o godz. 12:00 z udziałem wnioskodawców, którzy
złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają
odrzuceniu o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszyst-
kich wnioskodawców, którzy złożyli oferty.   
4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez
Komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy oce-
nie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1
pkt 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców
gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w
okresie poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi
wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić
negocjacje w zakresie dotyczącym: 
1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynika-
jących ze złożonej oferty,
2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie
oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare
Babice,
3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi
do finansowania dotacją,
4) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej
pozycji kosztorysu dotacją z budżetu gminy.
6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację
otwartego konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocja-
cji jest traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
serwisie informacyjnym.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w poko-
ju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp.
Adolf Jarkowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare
Babice.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprze-
kraczalnym terminie do 21 grudnia 2007 r. 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 kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty pod-
pisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Reje-
stru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku
organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych doku-
menty poświadczające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za
poprzedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących
działalność przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o niepro-
wadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy
organizacji posiadających status organizacji pożytku publicz-
nego),
• dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie
jest/albo że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji
budżetowej na skutek przepisu ar. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.
2104 z późn. zmianami)”. Oferty bez dodatkowego oświad-
czenia lub z oświadczeniem, że wykonawca pozbawiony jest
prawa do otrzymania dotacji budżetowej – będą odrzucone. 

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek

OGŁOSZENIA
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NAZWA ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.28
ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zaprasza organizacje
pozarządowe do składania ofert w okresie od 1 stycznia
2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej pod nazwą: pomoc dzieciom niepełno-
sprawnym i ich rodzinom.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wysokość
środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu
Gminy Stare Babice na rok 2008 na realizację zadania wynosi:
55.000 złotych (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielo-
na podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu działające-
mu na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo oraz niepełno-
sprawnych ruchowo.
TERMIN I WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA: Zadanie
będzie realizowane w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008
r. z zachowaniem poniższych warunków: 
1) objęcie wielospecjalistyczną i zsynchronizowaną opieką
dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysło-
wo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju,
2) przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnospraw-
nych,
3) uaktywnienie rodziców dzieci niepełnosprawnych w środo-
wisku lokalnym,
4) nauka współżycia społecznego i zdobywanie samodzielno-
ści społecznej,
5) integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6) pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi,
7) realizacja przedsięwzięć w ramach zadania:
• organizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci
objętych opieką,
• czynny udział organizacji w planowanych imprezach inte-
gracyjnych,
• prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci upośledzonych,
• organizacja spotkań ze specjalistami.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2008 r.  do godz.
16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w
adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowe-
go).
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE
OFERTY: Wójt Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 14
stycznia 2008 r. powoła trzyosobowy zespół opiniujący oferty.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 stycznia
2008 r. o godz. 12.00. Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu

dokumentacji pod względem formalnym mogą być obecni
upoważnieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wyma-
ganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez
rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane
będą przez zespół opiniujący pod względem merytorycznym.
Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.31
ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy o pomocy społecznej, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców
gminy z realizacji zadania i liczba osób  objętych projektem,
• doświadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu placów-
ki,
• kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia reali-
zacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul.
Rynek 11, (I piętro, pokój nr 3) oraz na stronie internetowej
gminy Stare Babice.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określania wzoru oferty podmiotu
uprawnionego (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r. Nr 44 poz.
427). 
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: oferty należy składać w
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2008 r.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą
i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w kon-
kursie.
Wymagana dokumentacja: 
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty pod-
pisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Reje-
stru  Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku
organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych doku-
menty poświadczające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za
rok 2007, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o niepro-
wadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy
organizacji posiadających status organizacji pożytku publicz-
nego).

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2008 r. na realizację zadania pod nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Czcigodnemu księdzu prałatowi 
Bogdanowi Wosławskiemu, 

proboszczowi Parafii Św. Wincentego Ferreriusza 
w Borzęcinie Dużym 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

matki i brata. 

Wójt Gminy i wspólnota samorządowa 
gminy Stare Babice

Szanownemu Panu 
Henrykowi Kuncewiczowi, 

przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice 
kondolencje z powodu śmierci ojca 

składają: 
radni, koledzy z pracy i Wójt Gminy Stare Babice
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● 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

U B E Z P I E C Z E N I A

Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie

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

„Minex”
Opał:  Koks, Węgiel, Eko-Groszek, 

Drewno kominkowe, 
Wyroby betonowe, Kostka brukowa
Skup – sprzedaż złomu stalowego

Pasze
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!

PUNKT KONSULTACYJNY ZAPRASZA
Zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w

szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Mazo-
wiecki Kurator Oświaty wystąpił z inicjatywą tworzenia punktów konsulta-
cyjnych w szkołach. Zadanie to powierzył poradniom psychologiczno –
pedagogicznym.

W powiecie warszawskim zachodnim, decyzją Starosty Powiatu, Punkt
Konsultacyjny znajdzie swą siedzibę w Gimnazjum w Kampinosie, ul.
Szkolna nr  5  II  piętro, pok. 38  

Usytuowanie Punktu Konsultacyjnego na terenie szkoły ma na celu
zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
rodziców, uczniów i nauczycieli. Chcemy służyć pomocą i wsparciem
uczniom, którzy przeżywają trudne chwile w okresie adaptacji do nowej szkoły, a także tym uczniom, któ-
rzy od dłuższego czasu nie potrafią znaleźć sobie miejsca w zespole klasowym. Ważne jest dla nas rozpo-
znawanie zjawiska przemocy rówieśniczej na terenie szkół i wspieranie ofiar przemocy w szkole. Celem
naszych działań będzie wspieranie rodziców i nauczycieli w rozszerzeniu ich kompetencji wychowawczych,
przebudowywaniu nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko.

W związku z tym, że działalność punktów konsultacyjnych ma charakter pilotażowy, ich funk-
cjonowanie przewidziane jest do 20 grudnia 2007 r.

PUNKT KONSULTACYJNY w KAMPINOSIE czynny będzie:
- w poniedziałki w godz. 13 00 – 17.00, w środy w godz. 13.00 – 17.00
Nr telefonu do PUNKTU KONSULTACYJNEGO: 504 961 888 (czynny w godz. pracy punktu)
W Punkcie Konsultacyjnym pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielać będzie: 
- dyrektor poradni Anna Siberska – terapeuta ( w poniedziałek)
- psycholog dr Joanna Borak – Kwapisz ( w środę)
Zainteresowani mogą skorzystać z oferty w kontakcie bezpośrednim lub po umówieniu się telefonicz-

nie. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Zapraszamy!

Lingua  Kursy angielskiego
Trwa nabór dla maturzystów. 

Promocja cenowa do końca listopada.

Sala katechetyczna przy kościele 

w Starych Babicach.

tel. (022) 722-03-47  0696-773-339
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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!

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

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

SKUP MAKULATURY 
I FOLII

Jeśli macie problem ze zbędnymi opakowaniami,
tekturą, gazetami, książkami, folią…

ZAPRASZAMY DO NAS

Tel. 722-94-18

P.P.H.U.
„Feliks”

JACEK RACKI

STARE BABICE
UL.PIŁSUDSKIEGO 34

WSZYSTKO DLA DROBIU
I GO¸¢BI

➦ kukurydza, pszenica, otr´by...
➦ mieszanki dla drobiu,
➦ specjalistyczne mieszanki 
➦ i od˝ywki mineralne dla go∏´bi

czynne w godz. 7.00 – 19.00
soboty w godz. 7.00 – 15.00
tel. 722 94 18

T. J. RACCY
ul. Pi∏sudskiego 34

Stare Babice

SSAALLOONN

FFRRYYZZJJEERRSSKKII   „„AAGGNNIIEESSZZKKAA””
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