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ekspertom już od wielu lat, stąd kolejne
wyróżnienie dla naszego samorządu.
Mamy czym się pochwalić w dziedzinie
pozyskiwania funduszy europejskich,
miłe jest również to, że wysiłek babickiego samorządu doceniają niezależni
eksperci.

Nominacja do nagrody Narodowego
Konkursu Ekologicznego
10 listopada w Senacie RP odbyło się
uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych dla samorządów i firm wyróżnionych
w Narodowym Konkursie Ekologicznym.
Miło nam jest poinformować Państwa,
że Urząd Gminy Stare Babice znalazł się
na 4 miejscu w Polsce wśród Urzędów
Gmin nominowanych w kategorii „Samorząd Przyjazny Środowisku”- w sektorze pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”.
Akt nominacji wręczył przedstawicielowi naszego
samorządu
były
Minister Ochrony
Środowiska
Jan Szyszko
w obecności
Sekretarza
Narodowej
Rady
Ekologicznej
Senatora
RP Michała
Wo j t c z a k a .
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym
2010 r.
Czytaj str. 15

Klub Seniora „Nadzieja” działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach serdecznie zaprasza Seniorów Gminy Stare Babice na
kolejne spotkanie w dniu 28 listopada 2009 r. (w sobotę) o godz. 16.00 w
Domu Parafialnym „ARKA”, mieszczącym się przy  kościele WNMP w Starych Babicach. Gościem Klubu będzie Komandor Jan Puścian (radny z Kwirynowa),
który opowie o swoich podróżach morskich. Zainteresowani po spotkaniu będą
mogli nabyć książkę Pana Komandora pt. „Od ORP  Iskra do m/v Hamburg Max”.  
Zachęcamy do udziału w tym spotkaniu.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

18 Ogłoszenia gminne i inne
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Misjonarzem jest
każdy chrześcijanin,
Powstanie Miejsca Pamięci Narodowej w Borzęcinie Dużym stało się
możliwe dzięki dobrej współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich. Misjonarze zgodzili się na zamianę działki z Gminą, dzięki temu
u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej powstał pomnik i skwer. W październiku obchodziliśmy w Kościele kolejny tydzień misyjny, a w tym roku
minęło 150 lat od śmierci założyciela SMA- bp Melchiora de Marion Bresillaca. O rozmowę na powyższe tematy poprosiliśmy ks. Wacława Krzempka
– Prowincjała SMA w Polsce.
– W jaki sposób doszło do zamiany
działek z Gminą?
– Była to propozycja Wójta Gminy, który chciał stworzyć Miejsce Pamięci Narodowej w szczególnym punkcie Borzęcina.
Muszę przyznać, że propozycję przyjęliśmy
z radością, bowiem dzięki zamianie działek
mogło tu powstać bardzo ważne miejsce
pamięci, w którym czcimy nie tylko ofiary
II Wojny Światowej, ale także upamiętnimy
miejsce, gdzie położona była jedna z pierwszych parafii na Mazowszu.
Propozycja Wójta Krzysztofa Turka znalazła duże uznanie w SMA. Uregulowaliśmy zatem teren naszej posesji, przesuwając granice, dzięki temu wygospodarowano odpowiedni plac. Jednocześnie wykonaliśmy nowe ogrodzenie naszego terenu
od ul. Warszawskiej, które współgra z projektem skweru i pomnika. Jeden z naszych
misjonarzy ks. Paweł Mąkosa uczestniczył
w komitecie budowy pomnika, a mnie przypadł zaszczyt uczestnictwa w komitecie honorowym. Dziś cieszymy się, że wszystkie
plany zostały pomyślnie zrealizowane. Pomnik zwraca uwagę i wiele osób zatrzymuje się tu, aby oddać cześć upamiętnionym
i przeczytać tablice informacyjne.

– Ten rok jest szczególny dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich?
– To prawda. W czerwcu obchodziliśmy 150 rocznicę śmierci założyciela naszego zgromadzenia misyjnego bp Melchiora de Marion Bresillaca. Główne uroczystości zorganizowano 25 czerwca w Freetown w stolicy Sierra Leone, gdzie powstała
pierwsza misja SMA w Afryce i gdzie zostali pochowani pierwsi misjonarze SMA wraz
z naszym założycielem. Również w Borzęcinie uczciliśmy jego pamięć. W lipcu odsłoniliśmy pamiątkową tablicę, na której
widnieje postać biskupa,
a na ścianie
obok pojawiło się także
nasze motto:
„być misjonarzem z głębi
Biskup Melchior de Marion Bresillac
serca”.
– Czy mógłby ksiądz w kilku słowach przybliżyć nam postać założyciela Stowarzyszenia Misji Afrykańskich?

– Sługa Boży biskup Melchior de Marion Bresillac był niezwykłym człowiekiem,
pełnym miłości i poświęcenia dla innych.
Jego powołaniem stała się ewangelizacja
ubogich ludów. Pracował w Indiach, a później postanowił działać w jednym z najbiedniejszych rejonów Afryki– na tzw. wybrzeżu niewolniczym. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich założył 8 grudnia 1856 r. w Lyonie. Ewangelizacja była zawsze dla niego
najważniejsza– w niej widział sens życia.
W Afryce wcześniejsze misje podupadały.
Misjonarzy dziesiątkowały trudy tamtejszego życia i choroby. Również i nasz biskup
zmarł wraz z innymi misjonarzami na żółtą
febrę. Jednak jego dzieło przetrwało i trwa
po dzień dzisiejszy. Afryka stale potrzebuje
pomocy i ewangelizacji.
– Jak dzisiaj postrzegamy tydzień
misyjny?
– Stało się już tradycją, że trzeci tydzień października obchodzimy
w Kościele jako szczególny czas modlitw
za misje i misjonarzy. W tym czasie misjonarze z różnych zgromadzeń, także i my
z SMA, staramy się uwrażliwić chrześcijan
na dzielenie się darem wiary. Dar ten otrzy-

Epidemia grypy czy strachy medialne?
Media codziennie alarmują nas nowymi informacjami dotyczącymi grypy.
W Polsce choruje obecnie ponad 100 tysięcy osób – 4 razy więcej niż przed rokiem, w tym ponad 500 chorych zarażonych jest wirusem AH1/N1 (tzw. świńską
grypą). W większości przypadków nowa grypa przebiega łagodnie, jednak najgorsze są jej powikłania, które mogą prowadzić nawet do śmierci.
Resort zdrowia planuje zakup większych partii szczepionki na grypę sezonową, która ma zapewniać także odporność na świńską grypę. Tymczasem społeczeństwo jest zdezorientowane, szczepić się czy nie, a może chodzić w maskach?
Takie pytania zadaje sobie coraz więcej osób.
W Szkole Podstawowej w Borzęcinie przeprowadzono szkolenie dotyczące
noszenia maseczek chirurgicznych. Dzieci z zainteresowaniem je oglądały i okazało się, że mają już sporą wiedzę o tym, jak unikać zarażenia grypą.
Ludzie chorują na grypę co roku, zawsze sposób zarażania się jest taki sam.
Choroba przenosi się  – drogą kropelkową. Przez katar, kichanie, kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych chorego. Dlatego tak ważna jest higiena, częste
mycie rąk i unikanie, w miarę możliwości, kontaktu z chorymi.
Dzieci z Borzęcina wiedzą już, że nie należy kichać i kasłać na kolegów. Zawsze
trzeba się odwracać i zasłaniać usta chusteczką lub chociażby rękawem. Dobrze
by było, aby tę metodę stosowali także dorośli. 
Dokończenie na str. 7
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fot. Ryszard Rzepecki

maliśmy z dziedzictwem przodków i chcemy go przekazać innym. W tym czasie zawsze jest okazja, by opowiedzieć nieco szerzej o tym, co robimy. Nie mamy swojej parafii w Polsce. Dom w Borzęcinie jest Domem Prowincjalnym – główną siedzibą naszego zgromadzenia w Polsce i jednocześnie ośrodkiem formacyjnym. Tu właśnie
przygotowujemy naszych przyszłych misjonarzy do pracy w Afryce, gdzie później prowadzą ewangelizację.
Misjonarze przyjeżdżają do Polski na urlopy i są one doskonałą okazją do tego, aby
podzielić się z innymi doświadczeniami pracy misyjnej na czarnym lądzie. Każdy z nas
był na misjach. Aktualnie misjonarze SMA
działają w 16 krajach Afryki, a Polacy pracują m.in. w: Maroko, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Togo, Republice Środkowoafrykańskiej, w Kenii i Tanzanii. O swoich przeżyciach opowiadamy jednak nie tylko w tygodniu misyjnym, ale i przy różnych okazjach, utrzymujemy bowiem wiele kontaktów z wiernymi w parafiach dzięki współpracy z księżmi diecezjalnymi w całej Polsce.

znają miejscowe języki,
zwyczaje i kulturę ludów,
do których są posłani,
to także czas formacyjny, a zatem, aby zostać
misjonarzem, potrzeba
10 lat studiów i formacji. Aktualnie w Prowincji Polskiej SMA jest dwudziestu sześciu kapłanów
zaangażowanych w dzieło ewangelizacji Afryki
i sześciu seminarzystów
na różnych latach formacji.

– W jakich krajach
pracował Ksiądz ProKs. Wacław Krzempek (pierwszy z lewej w 2 rzędzie) w Monasao (Republiwincjał?
– Na misjach w Afry- ka Środkowoafrykańska) razem z Pigmejami i misjonarzami SMA
ce przepracowałem 13 lat. Przede wszyst- miłości. Pamiętajmy o tym ważnym zadakim w Republice Środkowoafrykańskiej. niu przekazywania daru wiary innym. Jako
Ewangelizowałem Pigmejów z plemienia chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za
Bayaka oraz  plemiona Bantu: Gbaya, Mbi- misyjne dzieła w świecie, zwłaszcza tam
mu, Bobongo. Chciałbym jednak zazna- gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest
czyć, że wszędzie tam nie tylko głosimy jeszcze znana.
Słowo Boże, ale również wykonujemy wie– Jak długo trzeba się uczyć, aby le rzeczy związanych z dziełami miłosier– Nie każdy jednak potrafi odpozostać misjonarzem?
dzia: zakładamy i prowadzimy przedszkola, wiednio mówić, właściwie przekazy– Formacja kapłańska i misyjna w na- szkoły,  ośrodki zdrowia, prowadzimy tak- wać Słowo Boże...
szym zgromadzeniu trwa dziewięć lat.
że kursy alfabetyzacji. Mamy dobry kontakt
– Tak, ale przecież nie zawsze trzeba
Kandydaci na misjonarzy przebywają z władzami lokalnymi i razem realizujemy mówić, czasem wystarczy dać świadectwo
najpierw przez dwa lata w domu SMA w Bo- różnorodne projekty. Ludzi, niezależnie od swego życia, co czynią misjonarze świeccy.
rzęcinie Dużym, studiując filozofię w Wyż- koloru skóry, różnic kulturowych, zawsze Często pracują w swoich zawodach, są leszym Seminarium Duchownym  u naszych najbardziej łączy wspólna wiara i wspólne karzami, nauczycielami, ekonomistami...  
sąsiadów – Księży Pallotynów w Ołtarzewie. działanie.  
Niewiele mówią, ale ludzie w Afryce cenią
Później wyjeżdżają na dalszą formację już
sobie ich świadectwo życia, ich otwarcie się
za granicę. Jest to najpierw roczny staż ję– Papież Benedykt XVI w orędziu na potrzeby drugiego człowieka i chrześcizykowy. Seminarzyści uczą się na początek wydanym z okazji tygodnia misyjnego jańskie zaangażowanie.
języka angielskiego lub francuskiego. Na- pisze m.in., że cały Kościół musi być
stępnie wyjeżdżają do Afryki w celu odby- zaangażowany w głoszenie Ewangelii,
– Rozmawiamy o ewangelizowacia rocznego stażu misyjnego. Potem jest która jest zaczynem wolności i postę- niu Afryki, wyobrażamy sobie dzikie
roczny nowicjat w Beninie i cztery lata te- pu, braterstwa, jedności i pokoju.
plemiona i niedostępne tereny– tam
ologii. Studia teologii są w Nairobi w Ke– Obowiązkiem każdego chrześcijani- ewangelizacja wydaje się potrzebna
nii w języku angielskim lub w Abidżanie na na jest uczestniczyć w dziele ewangeliza- i naturalna. Ale czy w świetle ostatnich
Wybrzeżu Kości Słoniowej w języku francu- cji świata. Przypomnę słowa naszego Ojca wydarzeń, gdy w nowoczesnych kraskim. Po dziewięciu latach formacji przyszły Świętego– Jana Pawła II, który w encykli- jach dochodzi do zdejmowania krzyży,
misjonarz przyjmuje święcenia kapłańskie. ce „Redemptoris Missio” mówił, że każdy nie powinniśmy już myśleć o ewangeliJednak, jak się dobrze zastanowić, pierwszy chrześcijanin przez chrzest św. staje się mi- zowaniu Europy? Być może niedługo
rok pracy w Afryce, kiedy misjonarze po- sjonarzem. W każdej chrześcijańskiej rodzi- będziemy musieli bronić krzyża równie rodzice wy- nież w Polsce?
Jan Paweł II o Krzyżu
chowując dzie– Jest to dla nas szokujące. Ale w pew„...Umiłowani Bracia i Siostry, nie
ci przekazują im nym sensie, dobrze się stało, ponieważ taka
wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na
dar wiary, stając sytuacja skłania do refleksji– kim my dziś
co dzień podejmować krzyż i odpowiadać
się tym samym jesteśmy jako chrześcijanie? Jak postrzegana miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie
misjonarzami. my obecność krzyża w naszym życiu? Decypozwólcie, aby Imię Boże było obrażane
Przyjmując dar zja Europejskiego Trybunału Praw Człowiew waszych sercach, w życiu rodzinnym czy
społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności
wiary,
otwie- ka w Strasburgu stała się okazją do głębszej
za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów
ramy się w na- refleksji na ten temat.
publicznych i szpitali. Niech on tam pozoszych relacjach
Krzyż w polskich realiach nie jest przestanie! Niech przypomina o naszej chrześna Boga i dru- cież jedynie wyznacznikiem wiary, ale rówcijańskiej godności i narodowej tożsamogiego człowie- nież symbolizuje wartości, na których buści, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzaka przez pry- dowana była i jest nadal kultura naszemy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przyzmat Ewangelii go narodu. Chrześcijaństwo wpisane jest
pomina nam o miłości Boga do człowieJezusa Chrystu- w historię naszej Ojczyzny i dzięki wierności
ka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.
sa, której głów- Chrystusowi przetrwała nasza tożsamość
nym aspektem narodowa i zachowana została niepodleZakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997
jest przykazanie gła Polska.  
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Jan Paweł II wielokrotnie prosił nas
w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny,
abyśmy bronili krzyża i nie pozwolili, żeby
go zdejmowano. Napominał, abyśmy pozostali wierni wierze naszych przodków.
Musimy świadomie przeżywać naszą wiarę
i czuwać, by inni nie narzucili nam swojego
światopoglądu.
– Również Europa została stworzona na fundamencie wartości chrześcijańskich...
– Oczywiście! Pierwsi ojcowie Unii Europejskiej: Robert Schuman, Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer byli zaangażowanymi
chrześcijanami. Zastanawiali się co zrobić,
aby nigdy więcej nie doszło do tragedii wojennych, jakie miały miejsce w XX w. Tworząc podwaliny UE oparto się na wartościach
chrześcijańskich. Przecież to nie jest przypadek, że przestrzegając dziesięciorga przykazań jesteśmy w zgodzie nie tylko z prawem Bożym, ale również z prawem świeckim i szeroko pojętymi normami społecznymi. Można jeszcze pójść dalej w tych rozważaniach. Wiele flag narodowych państw
w Europie zawiera symbol krzyża, czy również one będą kiedyś zmieniane?
– Czy w związku z tym powinien
powstać ruch ewangelizujący Europę?
– Myślę, że każde pokolenie potrzebuje
swoich ewangelizatorów. Kiedy jedno pokolenie chrześcijan zaniedba swój obowiązek przekazywania wiary, wówczas będziemy świadkami procesu dechrystianizacji.
Ludzie po prostu nie będą znali ani Jezusa Chrystusa, ani Jego Ewangelii. W Europie proces dechrystianizacji już się rozpoczął, dlatego dzisiaj Kościół zwraca się do
swoich wiernych, by angażowali się w reewangelizację swoich rodzin i środowisk.
W reewangelizacji Europy uczestniczy wielu Afrykańczyków, którzy dają świadectwo
o Chrystusie.
Laicyzacja jest zjawiskiem, które obserwujemy od dłuższego czasu. Każdy z nas codziennie dokonuje jakichś wyborów. Warto,
aby chrześcijanie zastanawiali się nad tym,
w jaki sposób ich decyzje wpływają na innych ludzi.
Jednym z przejawów zmian, jakie zachodzą wokół nas, jest Halloween – zwyczaj wywodzący się z kultury celtyckiej, który promują niektóre media, szkoły i...supermarkety. Wkrada się tu komercja, lansujemy to, co przynosi zysk. A przecież w Polsce mamy zupełnie inne tradycje związane ze zmarłymi. Dziś ludzie dużo jeżdżą po
świecie, zacierają się granice i nie zatrzymamy procesu ciągłej wymiany kulturowej.
Ale potrzeba jednak rozumnego działania
i większego szacunku dla naszych tradycji.
Kim bowiem staniemy się za kilka lat, jeśli
tak będziemy wszystko przyjmować, bez
przemyślenia, bez refleksji?
Marcin Łada

Z Sesji Rady Gminy
XXXIV Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 29 października br. Na początku obrad Przewodniczący RG i Wójt Gminy omówili działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.
W tym czasie Wójt Krzysztof Turek spotkał się m.in. z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie usunięcia usterek na drodze nr 580.
Przeprowadził również negocjacje z Zarządem Transportu Miejskiego na temat
zmiany zasad współpracy w zakresie komunikacji zbiorowej na naszym terenie.
Rozmawiał ponadto z przedstawicielami
TP S.A. o budowie systemu teleinformatycznego w gminie.
Następnie Przewodniczący RG i Wójt
Gminy przedstawili informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych im
przez osoby ustawowo do tego zobowiązane.
W dalszej części sesji radni podjęli
uchwały, które dotyczyły m.in. ustalenia
wysokości podatku od nieruchomości na
naszym terenie. Na podstawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
zadecydowano o zwiększeniu stawek podatku o stopień inflacji, tj. o 3,5%. W wyniku uchwały kwoty podatku wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,67 zł od 1 ha pow.;
c) od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od
1 m2 pow.;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2
pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
12,94 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,20 zł
od 1 m2 pow. użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m2
pow. użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,71 zł od
1 m2 pow. użytkowej;
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3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
Podczas październikowej sesji radni
ustalili również wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz zasady zwolnień od tej opłaty. Zadecydowano o pozostawieniu stawek na poziomie z roku 2009, z wyjątkiem dwóch pozycji, które są niższe niż stawki minimalne
określone przez ministra finansów (szczegółowe informacje są dostępne na stronie
http://bip.babice-stare.waw.pl).
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę o nieodpłatnym nabyciu od Agencji Nieruchomości Rolnych
dwóch działek położonych w Borzęcinie
Dużym – z przeznaczeniem pod budowę
przepompowni ścieków oraz poszerzenie
drogi gminnej. Zadecydowała również o
nabyciu działki na cele publiczne – pod
centrum sportowo-usługowe – we wsi
Zielonki Parcele.
Następnie radni wyrazili zgodę na
przekazanie z budżetu Gminy dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej „Babice” w wysokości 150.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i zabezpieczenie urządzeń wodnych.
Podczas posiedzenia zatwierdzono
również przystąpienie Gminy do projektu
pod nazwą „Przeciwdziałanie poważnym
awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP i OSP z Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.4. Ochrona przyrody,
zagrożenia, systemy monitoringu). Zakres
projektu obejmuje w szczególności zakup
samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego, który przekazany zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.
Dysponuje ona w tej chwili ciężkim pojazdem z 1975 roku, który trzeba wymienić. Nasza Gmina przeznacza na ten cel
środki w wysokości 134.833 zł jako wkład
własny (z czego: w budżecie na 2009 r.
2.860,00 zł, w budżecie na 2010 r. –
131.973,00 zł).
Radni wyrazili również pozytywną
opinię na temat projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczących likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego i Wojewódzkiego
Centrum Stomatologii w Warszawie. Decyzja w tej sprawie zapadła większością
głosów. Warto zaznaczyć, że „likwidacja”
tych placówek ma charakter formalnoorganizacyjny i wynika z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – ośrodki te zo-
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staną poddane restrukturyzacji i zmienią
nazwy, nie odbije się to jednak na jakości
świadczonych przez nie usług, na ich personelu ani na pacjentach.
Następnie radni przyjęli „Program
współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.
Wyrazili również zgodę na zaciągnięcie w 2009 r. długoterminowego kredytu
w kwocie do 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na bieżący rok.
Wybór banku – kredytodawcy nastąpi z
uwzględnieniem przepisów wynikających
z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Termin spłaty kredytu ustalono w latach
2010-2019. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, kredyt nie przekroczy najprawdopodobniej 3
milionów złotych, a być może okaże się
nawet niepotrzebny, bowiem pod koniec
roku wpływy do budżetu są zawsze większe niż w pozostałych miesiącach. Chodzi jednak o to, aby zabezpieczyć interesy Gminy.
Ostatnia uchwała podjęta podczas
październikowej sesji dotyczyła wprowadzenia zmian w gminnym budżecie. Zmniejszono m.in. dochody o kwotę 1.217.630,00 zł i wydatki o tę samą
sumę, dokonano ponadto przesunięć w
wydatkach budżetu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a także wprowadzono zmiany
w planie zadań inwestycyjnych i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2009-2011.
Na zakończenie sesji znalazł się czas
na zapytania i wolne wnioski uczestników. Pan Kazimierz Dymek wystąpił z inicjatywą uczczenia pamięci mjr Jacka Decowskiego (dowódcy obrony Radiostacji
„Babice”) poprzez uporządkowanie jego
grobu na cmentarzu wojennym w Murnau i umieszczenie na nim symbolicznej
czapki majora, posadowionej np. na płycie kamiennej z godłem Gminy. Pomnik
zostałby wykonany z dobrowolnych składek; w celu realizacji tej inicjatywy warto byłoby także nawiązać kontakty z Burmistrzem Murnau Michaelem Rappem.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz zaproponował, aby tym zagadnieniem zajęła się Komisja Oświaty, Spraw
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej.
Przewodniczący RG przypomniał również radnym o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody Babinicz. Jest ona
przyznawana co roku osobom zasłużonym dla wspólnoty samorządowej. Kandydaturę wraz z uzasadnieniem na piśmie
należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej
do 15 grudnia br.
(kg)



Plan wykonano w 100%
Podsumowanie kolejnego roku działalności Gminnej Spółki Wodnej „Babice”
Zakończyły się już wszystkie Środki te pozwoliły na wykonanie naprace prowadzone przez Gminną stępnych prac. Aby wyłonić ich wykoSpółkę Wodną zaplanowane na ten nawcę, zorganizowano przetarg nierok. Można zatem podsumować ograniczony. Zakres prac objętych przetegoroczne efekty jej działalności.
targiem dotyczył konserwacji rowów
Wiele wysiłków włożono w minio- melioracyjnych o dł. 17800 mb, w tym
nym okresie w usuwanie awarii drenar- około 6100 mb rowów wymagało takskich. Na skutek intensywnych opadów deszczu wystąpiły one w wielu miejscach i aby im zaradzić, Gmina przekazała w tym roku do
Spółki Wodnej dotację celową w wysokości 160.000 zł.
W trzeciej dekadzie marca przystąpiono do intensywnych działań. Usunięto awarie w Starych Babicach (przy
ul. Mizikowskiego), w Lipkowie (przy ul. Jakubowicza),
w Wierzbinie i Wojcieszynie (w okolicach ul. Królowej Marysieńki). Działania te
objęte zostały wspólną umo- Na zakończenie sezonu zawsze dokonuje się przeglądu rowów i ocenia jakość wykonanych robót. – Jestem zadowolony ze wszystkich
wą, a ich koszt określono na prac melioracyjnych, jakie wykonano w tym roku- mówi Prezes SW
ponad 21 tys. zł.
Wiesław Skalski. – Oby teraz jeszcze nasze działania zostały uszanoKolejne prace dotyczyły wane i nikt nie wrzucał śmieci do rowów
przełożenia zbieracza o dł.
50 m w Borzęcinie Dużym (za kwotę 5259 że odmulenia. W przetargu udział wzięzł). Następnie ułożono nową sieć drenar- ło dwóch oferentów. Przyjęte kryterium
ską w Starych Babicach, dokonano także niższej ceny pozwoliło wyłonić wykonaprawy wylotu drenarskiego w Borzęci- nawcę robót. Został nim RZSW w Zwolenie Dużym oraz konserwacji rowu melio- niu. Zaoferowana cena usług była o bliracyjnego Z-2/6 o dł. 38 m - prace te wy- sko 20 tys. niższa od ceny zaproponowaceniono na 27.383 zł. Wszystkie wymie- nej przez drugiego oferenta.
nione wyżej prace zostały wykonane do
Po wykonaniu prac objętych przetarczerwca br., a ich łączna wartość wynio- giem z dotacji gminnej pozostały jeszcze
sła 53.663 zł.
ponad 33 tys. zł. Zarząd Spółki Wodnej
Po przeprowadzeniu prac dotyczą- postanowił zatem w sierpniu br. ogłocych usuwania awarii z dotacji celowej sić kolejny przetarg dotyczący odmulenia
pozostało jeszcze ponad 106 tys. zł. 3197 mb rowów w Topolinie i Klaudy-

Marian Staciwa co roku pracuje oczyszczając rowy melioracyjne i jest jednym z najlepszych fachowców
zatrudnianych przez Spółkę Wodną. –Praca na skarpach o dużym nachyleniu nie jest łatwa, za to oczyszczony rów melioracyjny dobrze spełnia swoją rolę, warto o niego dbać - mówi Pan Marian
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Oczyszczony rów melioracyjny – mamy ich w gminie blisko 80 km

nie oraz ułożenia 140 mb rurociągu drenarskiego w Borzęcinie Dużym. Przetarg
rozstrzygnięto, wygrał  ponownie RZSW
ze Zwolenia. Koszt prac wyniósł w tym
przypadku 32.452 zł. Termin ich zakończenia określono na 30 października br.
Ogółem na prace dotyczące usuwania

awarii i konserwacji urządzeń melioracyj- mu wpływów należności i dużym wysiłnych Gminna Spółka Wodna wykorzysta- kom Zarządu w tym zakresie, zadłużenie
ła z dotacji celowej 159.034 zł i 57 gr.
członków SW zmniejszyło się w ciągu br.
Spółka Wodna w ciągu 6 miesięcy br. o 30%. Jednak nadal część osób uchy(od maja do listopada) zatrudniała czte- la się od opłacenia wymaganych składek.
rech pracowników w ramach robót pub- Ostrzegamy, nie warto tego robić, bolicznych. Dodatkowo na umowę o dzieło wiem sprawami egzekwowania należnozatrudniono 8 osób, które zajmowały się ści dłużników zajmą się firmy windykawykaszaniem i grabieniem skarp rowów cyjne, wówczas oprócz zaległych składek
melioracyjnych. Jednocześnie usuwano trzeba będzie opłacić jeszcze dodatkowo
także krzewy porosłe na skarpach.
koszty ich działalności związane z egzePodsumowując działalność Spółki kucją długów. Nie odkładajmy zaległow br. należy stwierdzić, że do września ści płatniczych na przyszły rok. Opłaćmy
br. dokonała ona wykoszenia i oczysz- składki jeszcze w listopadzie!
czenia ponad 58 km rowów za kwotę
zb, mł
142.867 zł. W październiku
kontynuowano jeszcze prace w tym zakresie,
karczowano na skarpach krzewy i drzewa
(uzyskano pozwolenie na ich wycięcie),
odmulano także dna
wielu rowów. Łącznie w ciągu bieżącego roku wykoszono
76,5 km rowów.
Na zakończenie
Zarząd Spółki Wodnej „Babice” chciałTen ładny widok jest przykrym obrazkiem dla fachowców od melioracji.
by przypomnieć Pań- W miejscu oznaczonym strzałką właściciel zaoranego gruntu usunął koronę
stwu o obowiąz- rowu. Uzyskał w ten sposób bezprawnie pasek 50 cm pola i stworzył jedku opłacania składek nocześnie poważne zagrożenie dla melioracji. Teraz, po deszczu, wszystkie
członkowskich. Dzięki uprawy wraz z miękkim gruntem mogą spłynąć do rowu. Czy właściciel tej
komputeryzacji syste- działki naprawi szkodę?

Epidemia grypy czy strachy medialne?
Jak chronić się przed grypą?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do
dr Ewy Popek – dyrektora Ośrodka
Zdrowia w Borzęcinie.
– Tym, co możemy zrobić w okresie
wzmożonej zachorowalności, jest dbanie
o to, by nasz organizm był odporny na
wirusy i miał siłę bronić się przed nimi.
Dlatego polecam swoim pacjentom, aby
się wysypiali, odpoczywali w miarę możliwości i regularnie się odżywiali.
– Czy teraz, gdy panuje epidemia
grypy, powinniśmy zapobiegawczo
przyjmować jakieś leki antywirusowe?
– Leki
antywirusowe
stosujemy
wówczas, gdy w organizmie występują
objawy zachorowania. Dlatego też lekarze nie przepisują ich zapobiegawczo.
Bardzo zachęcam jednak moich pacjentów do szczepień przeciwko grypie, co
znacznie zmniejszy możliwość zachorowania. Muszę przyznać, że niewiele osób
chce się zaszczepić. Często jednak przychodzą do nas i pytają, jak uchronić się
przed wirusem.
Ostatnio mam coraz więcej pacjentów, których jedyną dolegliwością
jest katar. Już z tego powodu   wpada-

ją w panikę i przychodzą po pomoc do  
Ośrodka. Wszystkim tłumaczę, że zwykły
katar można zwalczyć lekami dostępnymi w aptece bez recepty lub domowymi
sposobami, a przychodzenie do przychodni, gdzie istnieje możliwość zetknięcia się z osobami chorymi na grypę, zawsze jest zagrożeniem.
– Czy zasadne byłoby wprowadzenie do szkół nakazu chodzenia
w maseczkach?
– Uważam, że nie jest to dobry pomysł. Przede wszystkim maseczki, o których mowa, starczają na bardzo krótki
czas i nie mają właściwości, które uchronią nas przed wirusem – powiedziała
Ewa Popek.
W tej kwestii jednak lekarze nie zawsze
są zgodni. Opinię Pani Ewy potwierdza
główny lekarz Szkocji Harry Burns: stosowanie maseczek nie sprawdza się na szerszą skalę. Maska staje się wilgotna w ciągu
dnia i umożliwia wirusowi rozprzestrzenianie się na twarzy. Podobnego zdania
jest mikrobiolog prof. Hugh Pennington,
który ostrzega, że maski mogą dać złudne
poczucie bezpieczeństwa. Według niego,
jedynym pożytkiem z ich noszenia   jest
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przypominanie ludziom o konieczności zasłaniania ust, gdy kaszlą lub kichają.
Jednak inni specjaliści są zdania, że chirurgiczne maski mogą nas
uchronić przed zakażeniami dróg
oddechowych i tym samym pomóc
w zapobieganiu pandemii. Podczas
zimowej epidemii grypy w 2006 i 2007 r.
lekarze z Imperial College London i University of New South Wales przeprowadzili badania kliniczne na 280 dorosłych
osobach z 143 rodzin mieszkających
w Sydney. W domach, w których dziecko
zachorowało na grypę, część biorących
udział w badaniu ochotników poproszono o noszenie masek, a część nie. Ci,
którzy używali masek, cztery razy rzadziej zarażali się grypą od swych dzieci.  
Neil Ferguson, szef instytutu epidemiologii w Imperial College i kierujący tym
projektem, powiedział, że dzięki swojej
udowodnionej skuteczności maski mogłyby odgrywać ważną rolę profilaktyczną w razie wybuchu epidemii grypy.
Wszystkim Czytelnikom „GB” życzymy zdrowia! Obyśmy masek używali tylko „bawiąc się w lekarzy”.
mf, mł, kg, źródło: PAP
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Co dalej z Funduszem Spójności?
Od czasu ostatniej publikacji na
ten temat (marzec 2009) minęło pół
roku. Był to okres intensywnej pracy
Jednostki Realizującej Projekt, ukierunkowanej głównie na skompletowanie potrzebnej dokumentacji technicznej, zezwoleń na budowę i innych
wymaganych dokumentów umożliwiających skuteczne złożenie wniosku aplikacyjnego do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Prace realizowane w ostatnim półroczu ogniskowały się wokół zagadnień
projektowych, a zwłaszcza spraw formalnoprawnych, dotyczących uzyskania
zgód od właścicieli działek na przejście
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
przez ich teren. Należało również pozyskać miejsce dla zlokalizowania przepompowni ścieków oraz uzgodnić z Zarządcami Dróg Powiatowych i Wojewódzkich
przebieg sieci w pasach drogowych.
Uzyskanie wspomnianych zgód wymagało skorzystania z pomocy radnych
i sołtysów miejscowości, w których będą
realizowane inwestycje. Nieodzowna
stała się również pomoc pracowników
Urzędu Gminy Stare Babice, a także Wójta Gminy Pana Krzysztofa Turka.
To zbiorowe zaangażowanie wielu
osób zaowocowało tym, że na dzień dzisiejszy, czyli w terminie złożenia wniosku aplikacyjnego o środki finansowe
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
oprócz innych dokumentów, możemy się
wykazać posiadaniem zgód na budowę
dla 86% wartości całego przedsięwzięcia
inwestycyjnego.

wstrzymała prac budowlanych w tym
okresie. Wszystkie prace objęte zakresem
zezwolenia na budowę i umową z wykonawcą zostały zrealizowane w terminie,
bez większych przeszkód.
Zlecając wykonanie inwestycji, liczyliśmy, że w trakcie jej realizacji uda się

Prace odwodnieniowe przy budowie kanalizacji
w Klaudynie

Budowa kanalizacji
w Lubiczowie i Bliznem
Jasińskiego

Realizacja zagadnień związanych
z przygotowaniem dokumentacji nie

uzgodnić przebieg odcinków kanalizacji „blokowanych” przez   pojedynczych
właścicieli nieruchomości
przy ulicy Warszawskiej i rozszerzyć wykonawcy zakres
prac do zrealizowania. Niestety pomimo
licznych wysiłków i zaangażowania projektanta, miejscowych radnych i sołtysów
nie udało się
usunąć wszystkich przeszkód
Posadowienie przepompowni ścieków w Bliznem Jasińskiego
uniemożliwia-
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lizacji do Oczyszczalni Ścieków w Starych
Babicach. Warto dodać, że przepompownia ta będzie posiadała własne zasilanie,
które włączy się automatycznie w przypadku awarii sieci energetycznej i będzie działać w systemie monitoringu elektronicznego oczyszczalni.

cz. IV

jących kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach.

Budowa wodociągu
i kanalizacji
w miejscowości Klaudyn

Prace przy budowie wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z siecią wodociągową MPWiK w ul. Arkuszowej przebiegają mniej więcej zgodnie z planem,
aczkolwiek ze względu na nieujawnione na etapie projektu okoliczności (kolizje i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą)
zgodziliśmy się na wydłużenie okresu realizacji tej inwestycji o 3 miesiące.
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla etapu Klaudyn I i II przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem
i wszystko wskazuje na to, że zostaną zakończone w terminie umownym, czyli na
przełomie marca i kwietnia 2010 roku.
Ze względu na fatalny układ ulic
w tym rejonie (wąskie i kręte) oraz realizację sieci w ulicach Lutosławskiego
i Szymanowskiego wykonawca był zmuszony do uzgodnienia z Urzędem Gminy
Stare Babice oraz Zarządem Transportu
Miejskiego czasowych zmian tras kursowania autobusów obsługujących tę miejscowość. Niezwykłe komplikacje spowodowane układem dróg i ich szerokością
w tym rejonie uniemożliwiały inną organizację ruchu pojazdów, zwłaszcza autobusów.
Dodatkowe kłopoty sprawiała wykonawcy pogoda, która tego lata nie szczędziła opadów deszczu (czasami o charakterze opadów nawalnych), a trzeba
wiedzieć, że teren ten dodatkowo charakteryzuje się wysokim poziomem wód
gruntowych.
Za wszystkie utrudnienia i kłopoty w imieniu wykonawcy przepraszamy
i prosimy o uwzględnienie specyfiki wykonania tego najbardziej kłopotliwego
w realizacji medium.

Budowa kanalizacji w ulicach
Wieruchowska i Ożarowska
W dniu 18 czerwca 2009 roku, po
przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisaliśmy umowę z firmą EuroEkolas Sp. z o.o. na wykonanie kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Ożarowska – Wieruchowska za kwotę około 1 260 000 zł.
Termin wykonania inwestycji mija w lipcu
2010 roku, a wykonawca zacznie jej realizację jeszcze w tym roku. Skanalizowanie omawianego obszaru Gminy będzie
korzystne zwłaszcza w kontekście ochrony ujęć wody znajdujących się w tym rejonie.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej
na ulicach: Południowej, Zachodniej, Okrężnej. Wykonanie tej inwestycji umożliwi podłączenie do gminnej
sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych w miejscowości Zielonki Parcele, na
południe od ulicy Warszawskiej.
4. Prace kanalizacyjne w miejscowości Klaudyn (etap III), w zakresie uzyskanego zezwolenia na budowę. Budowana w ramach tego etapu
sieć kanalizacji nie obejmie niestety całego obszaru przewidzianego wcześniej
w tym etapie, gdyż nadal napotykamy na
przeszkody w uzyskiwaniu zgód w trakcie prac projektowych, szczególnie w zachodniej części ulicy Krzyżanowskiego.

2. Wymiana kanalizacji sanitarnej
w osiedlu powojskowym w Kwirynowie w ulicy Żurawiowe MokradWymienione powyżej inwestycje
ła wraz z budową przewidziane do realizacji w roku 2010
kanalizacji deszczo- to przedsięwzięcie o wartości kilkudzieStudnia przepompowni w Bliznem Jasińskiego umiejscowiona została na
wej. Inwestycja ta za- sięciu milionów złotych. Na wszystkie te
głębokości ok. 6 m
radzi
dotychczaso- inwestycje posiadamy zezwolenia na buwym problemom infiltracji istniejącej (fa- dowę, więc terminowe ich zakończenie
talnie wybudowanej) sieci kanalizacyjnej, i przekazanie do eksploatacji zależeć już
a co za tym idzie, ograniczy przepom- będzie tylko od możliwości sfinansowapowywanie wód gruntowych i deszczo- nia tych zadań. Na dzień dzisiejszy wyPo złożeniu wniosku aplikacyjnego wych do Oczyszczalni Ścieków. Z inży- daje się, że jest to możliwe do zrealizowraz z uaktualnionym studium wyko- nierskiego punktu widzenia, to zadanie wania ze środków Gminy Stare Babice,
nalności dla projektu „Uporządkowanie będzie dla wykonawcy dużym wyzwa- środków przedsiębiorstwa oraz środków
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie niem ze względu na bardzo małą sze- pomocowych Unii Europejskiej, o które
Stare Babice”, Jednostka Realizująca Pro- rokość pasa drogowego i konieczność aplikujemy.
Nasze przekonanie w tym zakresie
jekt przystąpi niezwłocznie do realiza- przebudowy instalacji w trakcie jej pracji zadań przewidzianych na rok 2010. cy. Wyjątkowa ciasnota pasa drogowego zostanie potwierdzone całkowicie na poW miesiącach zimowych będziemy mu- była już problemem na etapie projekto- czątku 2010 roku, kiedy będą już znasieli przeprowadzić procedurę przetar- wania zadania, a kolizja z przewodami ne: koszt wykonania inwestycji określony
gową i wyłonić wykonawców dla wie- sieci gazowej stała się przyczyną zmiany w przetargach, możliwości budżetu Gmilu różnorodnych zadań przewidzianych terminu zakończenia prac projektowych. ny Stare Babice, jak i pojawią się pierwdo realizacji. Zakładamy, że zakończenie
Warto wiedzieć, że w sześciometro- sze informacje dotyczące szans na zaabspraw proceduralnych pozwoli na roz- wym pasie ulicy znajdują się tam, pod sorbowanie środków z Funduszu Spójpoczęcie robót budowlanych w marcu ziemią, cztery media: instalacja energe- ności. Nawet gdyby któreś z założeń się
2010 roku.
tyczna, kanalizacja sanitarna, instala- nie sprawdziło, nie przewidujemy rezygcja gazowa i wodociąg. Obecnie znaj- nacji z określonych planów. Dopuszczadzie się tam jeszcze instalacja kanaliza- my jedynie lekkie przesunięcie terminu
cji deszczowej.
rozpoczęcia robót lub skorzystanie z inProblemy z opracowaniem dokumen- nych źródeł finansowania inwestycji.
tacji technicznej były w tym miejscu tak
Paweł Turkot
1. Budowa
„Przepompowni duże (a wszystko z powodu konieczności
Głównej” w miejscowości Borzęcin przestrzegania określonych norm i przePrezes GPK Eko-Babice
Duży wraz z przewodami tłoczny- pisów), że wydawało się, iż w ogóle nie
Fot. Jacek Ordakowski    
mi – tranzytowymi do miejscowości dojdzie do jej zakończenia.
Koczargi Stare. Jest to zadanie priory- Dopiero obniżenie kategorii
tetowe, gdyż jego zrealizowanie umoż- sieci gazowej w listopadzie
liwi budowę całego systemu kanaliza- br. pozwoliło zakończyć ten
cji sanitarnej w zachodniej części gminy projekt zgodnie z normami
w miejscowościach: Borzęcin Duży, Bo- i uzyskać zezwolenie na burzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Zalesie, dowę. W informacji ReferaStanisławów i Mariew, które do tej pory tu Inwestycji zamieszczonej
nie posiadają tej infrastruktury. Budowa w numerze wrześniowym
pierwszego odcinka kanalizacji w cen- „Gazety Babickiej” pojawiła
trum Borzęcina Dużego umożliwi podłą- się nieścisłość, którą niniejczenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, szym korygujemy. [ZainteOśrodka  Zdrowia oraz innych obiektów resowanych przepraszamy
i rozpoczęcie przesyłu ścieków za po- – przypisek redakcji]. Wspośrednictwem „Przepompowni Głównej mniana inwestycja będzie
Borzęcin”, kanałem tranzytowym do Ko- wykonana w 2010 r.
Przepompownia w Kwirynowie
czarg, i dalej istniejącym systemem kana-

Plany i zamierzenia na
najbliższą przyszłość

Planujemy rozpoczęcie
następujących zadań
inwestycyjnych:
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Na wieczną pamięć...
26 października br. odsłonięto w gminie Stare Babice kolejne Miejsce Pamięci Narodowej.
W Borzęcinie Dużym, na terenie
„starego cmentarza” powstał mały
skwer z pomnikiem na podwyższeniu i pamiątkowym krzyżem. Miejsce to upamiętnia nie tylko żołnierzy września poległych w obronie
Ojczyzny, mieszkańców Borzęcina
i okolic rozstrzelanych w 1944  r.,
ale także pierwszy kościół, który
powstał w tym miejscu, i pradawnych mieszkańców tej ziemi.
Uroczystość związana z odsłonięciem
pomnika w Borzęcinie Dużym rozpoczęła się o godz. 9:00 Mszą Św. w kościele
pw. Św. Wincentego Ferreriusza. Następnie wszyscy zebrani udali się na skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Spacerowej,
gdzie uroczyście odsłonięto pomnik.
Aktu odsłonięcia dokonali Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego Waldemar
Roszkiewicz i Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek. Pomnik poświęcili księża

z miejscowej parafii wspólnie z księżmi
ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Rozpoczęły się uroczyste przemówienia, jako pierwszy głos zabrał Wójt
Krzysztof Turek.
– Szanowni Państwo! Rok bieżący,
w którym obchodzimy 70-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, jest szczególnym rokiem dla historii naszej gminy. 27
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września odsłoniliśmy przy
rondzie w Babicach Pomnik Obrońców Ziemi Babickiej, a dziś 26 października otwieramy w Borzęcinie Dużym kolejne Miejsce
Pamięci Narodowej w gminie Stare Babice.
Kampania
wrześniowa i czyn zbrojny żołnierzy Wojska Polskiego były
przez lata PRL-u niedoceniane i deprecjonowane.
Prawda potrzebowała wielu lat, aby mogła przedostać się do świadomości narodu.
Warto wiedzieć i pamiętać, że Polska
w 1939 r. opuszczona i zdradzona przez
sojuszników, zaatakowana niespodziewanie przez Sowietów, broniła się przez
35 dni. A dla porównania, koalicja czterech armii na froncie zachodnim (Anglii,
Francji, Belgii i Holandii) w 1940 r. potrafiła stawić opór armii niemieckiej jedynie przez 38 dni. To tylko 3 dni więcej! Na tym tle widać, jak wielkie było
poświęcenie obrońców naszej Ojczyzny.
Dziś nie chodzi nam jednak o statystykę, ale o upamiętnienie czynu i bohaterstwa żołnierzy Wojska Polskiego, którzy
nie zawahali się oddać życia w obronie
wolności Polski.
– Szanowni Państwo! Miejsce, w którym stoimy, jest miejscem szczególnym
z wielu powodów. Możemy nawet stwierdzić, że jest miejscem świętym- kontynuował Wójt Gminy. -Tu bowiem wzniesio-
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no pierwszy kościół w Borzęcinie. Świątynia ta powstała około 800 lat temu,
co czyni ją jedną z najstarszych na Mazowszu. W tym miejscu istniał tzw. stary
cmentarz w Borzęcinie, a jak się okazało przy pracach archeologicznych, było
to również miejsce pochówku mieszkańców tej ziemi, jeszcze w czasach prasłowiańskich.
To miejsce wreszcie było areną zwycięskiej bitwy we wrześniu 1939 r., w której brał udział jeden z mieszkańców Wojcieszyna, ówczesny plutonowy, a późniejszy porucznik Stanisław Kicek.
Zachowały się jego zapiski, w których wspomina, że razem z żołnierzami z Modlina walczyli o miejsce nazywane potocznie „starym cmentarzem”. Wyruszyli z twierdzy na rozkaz gen. Wiktora Tommee, aby udzielić pomocy żołnierzom z rozbitej Armii „Pomorze”, dowodzonej przez gen. Władysława Bort-

nowskiego. Żołnierze ci próbowali przedostać się do Warszawy po bitwie nad
Bzurą.
Nasze wojska spotkały się w okolicach
Borzęcina. Niemcy zostali stąd wyparci,
a na „starym cmentarzu” mimo przygotowanych wcześniej umocnień, porzucili m.in. dwa ciężkie karabiny maszynowe
i dużo amunicji. W tym miejscu nasi żołnierze zdobyli także czołg wroga, a jak
wspomina jeszcze Pan Stanisław, Niemcy
uciekali tak szybko, że w okopach pogubili nawet konserwy!
Dla Stanisława Kicka i jego kolegówżołnierzy Wojska Polskiego zdobycie
„starego cmentarza” było największym
zwycięstwem w Kampanii Wrześniowej.
W późniejszych dniach walk wrócili do
Twierdzy Modlin i bronili jej z poświęceniem aż do 28 września 1939 r.
Pan Stanisław Kicek postanowił upamiętnić to miejsce tablicą, nie dla siebie,
jak mówił, ale dla żołnierzy, którzy walczyli o wolność tej ziemi, o naszą wolność! Tablica stanęła w latach 90- tych.
Dziś przeniesiona została na cmentarz
w Borzęcinie.
Obecne miejsce Pamięci Narodowej
w Borzęcinie jest kontynuacją myśli naszego dzielnego żołnierza. Warto jednak
wiedzieć, że walki w Borzęcinie toczyły
się nie tylko w tym miejscu. Ogniem wojny ogarnięta była cała okolica. Borzęcin
był częścią Bitwy Ołtarzewskiej, w której Armia „Łódź” walczyła z niemiecką 4
Dywizją Pancerną. Jak wiemy, przewaga
wroga była tak duża, że polskie oddziały
musiały wycofać się do Modlina.
Borzęcin godnie pełnił rolę tylnej straży wycofującej się armii. O piekle wojny
niech świadczy fakt, że właśnie w tych
okolicach poległo ponad 1000 polskich
żołnierzy i oficerów. Wielu z nich pogrzebano na polu walki. Większość pochowano na cmentarzu w Ołtarzewie,
gdzie spoczywa 996 żołnierzy i oficerów,
40 pochowano w Zaborowie i 19 w Borzęcinie. Twierdzy Modlin broniło dalej
około 35 tys. żołnierzy.
Miejsce Pamięci Narodowej, które dziś
otwieramy, poświęcone jest także cywilnym Mieszkańcom Borzęcina i jego okolic,
którzy oddali życie za wolność tej Ziemi.

Przypomnijmy, że 8 sierpnia 1944 r.
hitlerowcy zamordowali w tej miejscowości 49 osób, spośród których większość stanowili mieszkańcy Borzęcina,
pozostali to uciekinierzy z Warszawy objętej powstaniem. Okupanci mordując
bezbronne ofiary mścili się za atak partyzancki Armii Krajowej Grupy „Kampinos” na skład amunicji w Borzęcinie Dużym, który miał miejsce 7 sierpnia 1944
r. Wówczas w wyniku walk zginęło 39
osób.

Dziś otwierając Miejsce Pamięci Narodowej w Borzęcinie czcimy pamięć
wszystkich osób, które straciły życie broniąc tej ziemi. Pamiętajmy o nich i wyciągajmy lekcje z naszych dziejów, jak bowiem uczy historia na przestrzeni ponad
tysiąca lat dziejów polskiego narodu,
wolność nie jest darem, który otrzymuje się raz na zawsze, jest dobrem, o które
trzeba dbać i stale się troszczyć.
Na zakończenie przemówienia Wójt
Krzysztof Turek wspomniał osoby, które zaangażowane były w prace przy powstaniu Miejsca Pamięci Narodowej
w Borzęcinie Dużym.
– Projekt pomnika opracowała Ewelina Bagińska, projekt zieleni – Marzena
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Suchocka. Płytę granitową przygotował
Wojciech Długołęcki,
Metaloplastykę – Julian Tadeusz Kubik, tablice informacyjne – Paweł Nowak (HEXE). Pracami ziemnymi kierował
Paweł Turkot, a wykonali je pracownicy
GPK  Eko-Babice.
Komitet Organizacyjny Miejsca
Pamięci Narodowej w Borzęcinie
Dużym tworzyli: Tadeusz Wiśniewski,
Wojciech Wiśniewski, Justyna Szczepanik, ks. Paweł Mąkosa, ks. Bogdan Wosławski, ppłk Antoni Sidoruk, kpt. Roman Balcerowiak i red. Marcin Łada.
Komitet Honorowy składał się
z następujących osób:
• Przewodniczący – gen. Brygady
Ryszard Szulich – Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
• Ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas
Polski arcybiskup senior warszawski
• Jan Żychliński – Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
• Henryk Kuncewicz – Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice
• Ks. Prałat Bogdan Wosławski – Proboszcz Parafii p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym
• Ks. Wacław Krzempek – Przełożony Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
• Jan Marczak – Prezes Zarządu Środowiska AK Grupy „Kampinos”
• Beata Błaszczak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym
• Wacław Dziudzi – mieszkaniec Borzęcina
• Stanisław Michrowski – mieszkaniec Borzęcina.
Podczas uroczystości głos zabrał także Starosta PWZ Jan Żychliński. Podkreślił
wagę Miejsc Pamięci Narodowej, które
w roku rocznicowym powstały w naszej
gminie. Często zdarza się w Polsce, że
społeczność pragnie upamiętnić postaci
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historyczne dla chwały Ojczyzny, lecz nie
miały one nigdy kontaktu z jej terenami.
Tymczasem u nas upamiętniamy bohaterów tej ziemi, którzy walczyli na terenach
naszej dzisiejszej gminy o wolność Polski.
Tu ludzie oddawali życie za Ojczyznę i ginęli dlatego, że byli Polakami. Nie możemy o nich nigdy zapomnieć- powiedział
Starosta.  
Głos świadka tamtych dni...
Na zakończenie uroczystości przemówił także Wacław Dziudzi- mieszkaniec Borzęcina, który pamięta czasy wojny i dramat wielu swoich sąsiadów.
– Jestem bezpośrednim świadkiem
tragicznych wydarzeń wojennych, które miały miejsce w Borzęcinie w 1944 r.
Miałem wówczas prawie 9 lat i razem
z innymi mieszkańcami Borzęcina zostałem rankiem 8 sierpnia wypędzony
z domu i pognany z rodzicami na rozstrzelanie. Szczęściem opatrzność czuwała nad nami i Niemcy po paru godzinach pozwolili nam wrócić do domu.
Spośród moich sąsiadów i innych mieszkańców Borzęcina wybrali jednak 49
osób, byli to przeważnie młodzi mężczyźni. Wszystkich rozstrzelali w pobliżu dzisiejszego cmentarza. Tylko Bogu
mogę dziękować za ocalenie.
– Dziś w imieniu Mieszkańców Borzęcina, a zwłaszcza starszych osób, które pamiętają jeszcze tragiczne zdarzenia
wojenne, pragnę podziękować Samorządowi Gminy Stare Babice za stworzenie
tego godnego Miejsca Pamięci Narodowej w naszej miejscowości.
Mieszkam naprzeciwko i z radoś-

łę Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
okręg Warszawa – Powiat dotyczącą   przekazania w przyszłości jednego z dwóch sztandarów ,,Grupy Kampinos”.
Nie zabrakło również innych miłych gestów, jeden z kombatantów Tadeusz Budzyński przekazał Bernardowi Olosio-

cią patrzyłem, jak ono powstaje. Gdyby
wszystkie ekipy budowlane działały tak
szybko, Polska od dawna miałaby autostrady. Cieszę się, że na dawne miejsce, gdzie głęboko w ziemi leżą szczątki
naszych przodków, powrócił odnowiony krzyż. O jego postawienie kiedyś bardzo zabiegaliśmy tocząc prawdziwe boje
z władzą poprzedniego systemu.
– Tablica upamiętnia zarówno bohaterskich żołnierzy, jak i naszą ludność cywilną. Spośród tych osób wiele działało w Armii Krajowej. Wszyscy doczekali
należytego uszanowania – mówił Wacław Dziudzi. – Wiem, że gdyby Polakom
pozwolono w minionym systemie decydować o swoich sprawach, takie miejsce
mogłoby powstać już 50 lat temu. Dlatego dziś trzeba umieć docenić i uszanować wolność, którą wreszcie posiadamy
i wszystkich tych, którzy oddali życie za
naszą Ojczyznę, za Polskę. Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!
Po zakończeniu uroczystości przed

pomnikiem wszyscy zebrani udali się do
hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie, gdzie uczestniczyli w Święcie Szkoły.

Święto Szkoły Świętem Narodowym?
Co roku Święto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Armii Krajowej Grupy „Kampinos” w Borzęcinie
Dużym organizowane jest z wielkim rozmachem. Zawsze towarzyszą
mu występy artystyczne, na które
przybywa wielu gości ze środowiska kombatantów i władz samorządowych. W tym roku jednak święto borzęcińskiego ZSP było zupełnie
wyjątkowe, ze względu na odsłonięcie pobliskiego Miejsca Pamięci Narodowej. Uroczystość miała
zatem wymiar nie tylko Święta
Szkoły, ale stała się lokalnym Świętem Narodowym i wspaniałą manifestacją patriotyzmu.
Święto borzęcińskiej szkoły zorganizowano tradycyjnie 26 października. O godzinie 9:00 w kościele rozpoczęła się Msza Św. z udziałem pocztów
sztandarowych: szkoły, OSP i kombatantów. Do oprawy liturgicznej włączyli
się uczniowie borzęcińskiej podstawów-
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ki, a szczególnym momentem nabożeństwa było poświęcenie zeszytów pierwszoklasistów przez ks. prałata Bogdana
Wosławskiego.
Po Mszy Św. wszyscy udali się do nowego Miejsca Pamięci Narodowej. Ucz-

niowie pomagali tam w składaniu wieńców przez delegacje kombatantów i zapalili znicze. Szerzej o przebiegu uroczystości pod pomnikiem piszemy na stronie
10. Po zakończeniu spotkania w Miejscu Pamięci Narodowej uczniowie wraz

Uczniów na pierwszaków pasuje Wicedyrektor Agnieszka Matuszewska
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z zaproszonymi gośćmi udali się do hali
sportowej szkoły, gdzie odbyły się główne uroczystości Święta Szkoły.
Co roku wiele emocji, szczególnie
wśród najmłodszych dzieci i ich rodziców, powoduje ślubowanie pierwszaków. Dzieci zostają pasowane na uczniów, składają przysięgę przed sztandarem szkoły, po czym otrzymują legitymacje. Tak było również i tym razem, ale
pojawił się także nowy element -wszystkich uczniów klas pierwszych wyposażono w specjalne czerwone czapeczki.
Grupa dzieciaków doskonale poradziła
sobie z pierwszym wspólnym występem,
co jest niewątpliwą zasługą wychowawczyń najmłodszych klas: Justyny Szczepanik i Beaty Smolarek.
Przy okazji Święta nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Oprócz
uczniów i chóru szkolnego wystąpili także aktorzy: Kinga Głogowska z Teatru
Wielkiego i Arkadiusz Głogowski- z Teatru Polskiego. Artyści zaśpiewali kilka
piosenek przy akompaniamencie Urszuli Borkowskiej i Bernarda Olosia.
Duże brawa otrzymali uczniowie:
Andrzej Janota Bzowski, Karolina Kiełek,
Zuzanna Tabaka i Michał Makoś. Wszyscy są laureatami Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej ,,Gdy Myślę Ojczyzna”.
Podczas uroczystości głos zabrał Prezes Środowiska AK Grupy „Kampinos”
Andrzej Marczak, który odczytał uchwa-

Z okazji święta wydrukowano pamiątkowe gazetki

wi własnoręcznie namalowany obraz
w podziękowaniu za wspaniałe prowadzenie chóru szkolnego, a Urszula Królcórka dawnego prezesa środowiska AK
Stanisława Barana przekazała szkole pamiątkę rodzinną: zdjęcie ojca pełniącego
wartę podczas pogrzebu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tegoroczne Święto borzęcińskiej szkoły miało szczególnie uroczysty przebieg.
Placówkę odwiedziło wyjątkowo dużo
gości ze środowiska AK Grupy „Kampinos”, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu ze starostą Janem
Żychlińskim, jak również województwa
z wicemarszałkiem Waldemarem Roszkiewiczem. Obecni byli członkowie Związku
Oficerów Rezerwy RP z komandorem Janem Puścianem, Dowódca 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina st. chor. sztabowy Janusz Bylinka-Nehrebecki, a także dowódca 62. dywizjonu rakietowego
obrony powietrznej
ppłk Antoni Sidoruk.
Nie zabrakło również
dyrektora KPN Jerzego Misiaka.
Za zorganizowanie uroczystości podziękowania należą
się wielu osobom.
Dyrekcja ZSP w Borzęcinie, za naszym
pośrednictwem dzię-
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kuje wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły za pracę włożoną w przygotowanie Święta, Rodzicom uczniów klas
pierwszych za ciasta, które były poczęstunkiem dla dzieci, Paniom z kuchni za
pyszną grochówkę, Jednostce Wojskowej z Borzęcina i Panu ppłk Antoniemu
Sidorukowi za elementy dekoracji, Drukarni „Presston” i Państwu Andrzejowi
i Bożenie Seremakom za wydrukowanie
pamiątkowych gazet.

Prezes Andrzej Marczak odczytuje
uchwałę
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Jak pozyskać unijne fundusze?

Organizacje pozarządowe uczą się korzystania z przywilejów UE
20 października w Urzędzie Gminy
Stare Babice odbyło się seminarium
pt. „Możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca środowisk lokalnych
na rzecz rozwoju”. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób – przedstawicieli 15
organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Gminy.
Trenerzy Regionalnego Ośrodka Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego- Artur
Wywigacz oraz Krzysztof Martyniak przekazali słuchaczom wiedzę na temat możliwości ubiegania się o fundusze, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Szczególną uwagę prowadzący przywiązali do omówienia działań
i poddziałań z dokumentu „Szczegółowego
Opisu Priorytetów”, które zgodne są z działalnością organizacji i dają szansę na sfinansowanie ich celów statutowych.
Największą popularnością wśród podmiotów tego sektora cieszy się m.in. Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, które przewiduje wsparcie inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się
do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Interesujące
dla organizacji jest też działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, których celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na
rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych
inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia
mieszkańców obszarów wiejskich”.
Spotkanie oprócz poszerzenia wiedzy
na temat funduszy unijnych służyło także
lepszemu poznaniu się osób działających
w lokalnych organizacjach pozarządowych.
Uczestnicy podkreślali, że wciąż rzadko organizacje łączą swoje potencjały i wspólnie
realizują przedsięwzięcia służące społeczności lokalnej. Częściej skupiają się na zaspo-
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kajaniu potrzeb swoich podopiecznych na
określonym terytorium.
W dyskusji na temat potrzeb organizacji wymieniano szkolenia służące nabyciu
umiejętności skutecznego pozyskiwania dotacji na realizację celów statutowych, poprawę jakości życia na wsi poprzez zwiększenie
dostępu do zajęć kulturalnych i sportowych
dla różnych grup wiekowych mieszkańców,
podniesienie świadomości przyczyn patologii, zagrożeń jakie niosą uzależnienia czy
przemoc w rodzinie.  Przedmiotem działalności organizacji powinno być też wspólne
działanie na rzecz upowszechniania informacji o możliwości uzyskania różnych form
pomocy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub dotknięte przejściowymi problemami osobistymi np. chorobą
członka rodziny.
Przed lokalnymi organizacjami wciąż
stoi poważne, długofalowe zadanie integracji lokalnego środowiska, motywowania ludzi do wspólnych działań, wzmacniania więzi społecznych. Wszystkie te działania przybliżają nas do zbudowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które korzysta w pełni ze swych praw
i zna swoje obowiązki wobec innych mieszkańców wspólnoty gminnej.
Sieć powiązań między podmiotami gospodarki społecznej wzmacnia się poprzez
działania partnerskie,   do których zachęcają animatorzy RO EFS.
W celu upowszechnienia informacji o działalności organizacji pracownicy Urzędu Gminy przygotowali ankietę skierowaną do lokalnych organizacji. Aktualnie zebrane informacje dotyczące ich statusu prawnego, programu działania, siedziby, adresu itp. będą
przydatne do utworzenia zakładki o organizacjach pozarządowych, która będzie umieszczona na gminnej stronie
www.babice-stare.waw.pl   Przedstawiciele
organizacji, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu 20 X, mogą uzyskać wzór ankiety pisząc pod adres mailowy:  j.plociennik@stare-babice.waw.pl
Osoby zainteresowane mogą korzystać
z informacji na temat funduszy unijnych
także w Bibliotece Publicznej w Starych Babicach (w budynku Szkoły Podstawowej),
przekazano tam bowiem materiały szkoleniowe (m.in.: broszury serii 3w- Warto Wiedzieć Więcej: „Jak współpracować z administracją publiczną”, „Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej” oraz „Najlepsza inwestycja w człowieka – projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS” wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
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Podczas
spotkania poruszano także zagadnienia związane z ofertą współpracy
w ramach Programu LEADER.
Za jego pośrednictwem
powstała Lokalna
Grupa Działania
(LGD) „Między
Wisłą a Kampinosem”, której członkiem jest
też Gmina Stare Babice. Zagadnienie to poruszaliśmy już w numerze 6-7/2009 str. 9
„GB”. Zarząd LGD planuje w najbliższych
miesiącach ogłoszenie konkursu na mikrogranty do wysokości 20 tys. zł dla organizacji z terenu gmin członkowskich.
Regulamin konkursu ukaże się na stronie Partnerstwa www.lgdkampinos.pl, biuro projektowe stowarzyszenia LGD, czynne
jest w Urzędzie Gminy w Czosnów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –
14.00. Tel.(22)-794-04-88.
Kolejne spotkanie z trenerem ROEFS odbyło się 10 listopada.   Podczas konsultacji
3 lokalne organizacje miały okazję opracować wstępną koncepcję swoich projektów,
na które będą składać wnioski w 2010 r.

Gmina Stare Babice planuje prowadzenie następnych szkoleń dla organizacji pozarządowych przy wsparciu RO EFS. Informacje o bezpłatnym doradztwie dla organizacji i innych usługach Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie przy ul. Śniadeckich
1/15 ( tel. 022 392-72-72) znajdują się na
stronie www.warszawa.roefs.pl.
Informacje potrzebne do wniosków
składanych przez organizacje pozarządowe
np. dane statystyczne o Gminie Stare Babice
lub analizę problemów społecznych  można
uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy pok. nr
30 w Urzędzie Gminy Stare Babice. Zapraszamy do współpracy!
Beata Tuzimek
Inspektor ds. Rozwoju Gminy

XI Edycja Narodowego Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Podstawowym celem konkursu jest
popularyzacja inwestycji i działań na
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto konkurs ma za zadanie
wyróżnić
podmioty
zaangażowane
w edukację ekologiczną wśród dzieci
i młodzieży oraz społeczności lokalnych.
W dotychczasowych 11 edycjach konkursowych wystartowało łącznie blisko
2500 podmiotów.
W dniu dzisiejszym blisko 450 gmin,
firm oraz placówek oświatowych z całej
Polski może się pochwalić tytułem „Przyjazny Środowisku” w jednej z czterech
kategorii konkursu: „Samorząd Przyjazny
Środowisku”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”, „Promotor Ekologii”
oraz „Europejska Nagroda Ekologiczna”.
Kategoria „Samorząd Przyjazny
Środowisku” adresowana jest do samorządów terytorialnych (gmin, powiatów) oraz samorządowych związków
celowych, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu inwestycje ekologiczne. Wnioski w tej kategorii
oceniane są pod kątem kompleksowości
podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa,
skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do
standardów i dyrektyw UE, a przede
wszystkim poprawy stanu środowiska
naturalnego.
Do kategorii „Przedsiębiorstwo
Przyjazne Środowisku” przystąpić
mogą podmioty gospodarcze, które poczyniły inwestycje ekologiczne, mające
na celu nie tylko poprawę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale także przyczyniły się do poprawy stanu środowiska
naturalnego w regionie. Ocenie podlega
kompleksowość działań, nowatorstwo
zastosowanych rozwiązań technologicz-

nych oraz zaangażowanie w edukację
ekologiczną.
Obecnie gromadzącą największą
liczbę ubiegających się o tytuł „Przyjaźni Środowisku” jest kategoria „Promotor Ekologii”. Adresowana jest ona do
wszystkich podmiotów: placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych oraz
mediów. Podczas oceny brane są pod
uwagę: skala zaangażowania instytucji
w edukację ekologiczną, propagowanie
działań na rzecz ochrony środowiska
i zdrowego trybu życia, podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz organizacja imprez o charakterze proekologicznym.
Prócz tytułu „Przyjaznego Środowisku” w powyżej przedstawionych kategoriach, w tegorocznej
XI Edycji samorządy oraz przedsiębiorstwa starać mogły się również o otrzymanie Europejskiej Nagrody Ekologicznej – European Ecological Award
„Environment Friendly”.
Warunkiem przyznania Europejskiej
Nagrody Ekologicznej jest spełnienie
wymagań formalnoprawnych ustawodawstwa krajowego z zakresu ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz spełnianie standardów Unii Europejskiej z tego zakresu. Oceniane jest
jedno konkretne przedsięwzięcie. Misją
Europejskiej Nagrody Ekologicznej - European Ecological Award „Environment
Friendly” jest wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju
pomiędzy krajami członkowskimi, a tak-

że pomiędzy poszczególnymi ich regionami.
Dzięki konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach,
mogą zapoznać się z rozwiązaniami,
jakie zostały zastosowane w konkretnych, często analogicznych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą
zostać zastosowane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych
lub identycznych problemów. Jest to o
tyle cenne, że w procesach planowania
i realizacji można opierać się na sprawdzonych w praktyce doświadczeniach.
Nadesłane wnioski stanowią świetną
bazę informacji, która umożliwi stworzenie pewnego modelowego sposobu
postępowania. Może on być powielony
w przypadku innych podmiotów, niepotrafiących wypracować własnego systemu.
Podmioty Nominowane w XI Edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
Kategoria
„Samorząd Przyjazny Środowisku”
Podkategoria
„Gmina Przyjazna Środowisku”
1. Urząd Gminy Gorzyce
2. Urząd Gminy i Miasta Kleczew
3. Urząd Gminy Piekoszów
4. Urząd Gminy Stare Babice
5. Urząd Gminy w Bobrowie
6. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
7. Urząd Miejski w Dąbiu
8. Urząd Miejski w Głownie
9. Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
10. Urząd Miejski w Tarczynie
mgs.

Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009

dokończenie z str. 2

3 listopada Gazeta Prawna ogłosiła na swoich łamach wyniki trzeciej
edycji rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto dla województwa mazowieckiego.
Gmina Stare Babice znalazła się
z liczbą 1159,74 punktów na 20 miejscu wśród gmin województwa mazowieckiego wyróżnionych za największe
osiągnięcia w pozyskiwaniu środków
unijnych, których beneficjentami są
zarówno władze samorządowe, jak
i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje

pozarządowe. Tym samym ranking ten
jest potwierdzeniem wysokiego kapitału społecznego i gospodarczego gminy
jako spójnej wspólnoty samorządowej.
Do wyliczenia punktacji użyte zostały
wskaźniki wyrażające wielkość środków
przypadających na mieszkańca. Ranking obejmuje środki z poprzedniego
okresu programowania (2004-2006)
oraz nowego okresu (2007-2013).
W rankingu nie zostały uwzględnione
projekty dofinansowane z innych źródeł
zagranicznych np. Norweskiego Mecha-
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nizmu Finansowego, w ramach którego
nasza gmina pozyskała blisko 4 miliony
złotych na budowę strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Dane do rankingu pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa.
Pierwsze miejsce w rankingu zajął Otwock z liczbą 2873,27 punktów.
BB.
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Konkurs gminny na 170-lecie
fotografii rozstrzygnięty!

sobie coś z magii, dzięki specyficznemu
wykorzystaniu kadru jest dość tajemnicze, a przez to interesujące. Uwagę
zwraca również dobre wykorzystanie
obrysowującego światła. Interesujący
obrazek, zmuszający odbiorcę do myślenia. Ręce pokazano w geście prośby czy radości?

29 października 2009 r. w sali
im. Stanisława Zająca w Urzędzie
Gminy Stare Babice odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom
Konkursu Fotograficznego „Festyn
2009”. Uroczystość otworzył Wójt
Gminy Krzysztof Turek przedstawiając cele i regulamin konkursu. Przekazał następnie głos przewodniczącej jury konkursu Beacie Bethke,
która odczytała protokół z głosowania i wygłosiła laudację.

III miejsce otrzymał Jarosław Wasilewski za
indywidualność, artystyczną wizję i przywołanie
emocji. To zdjęcie wykonano prawdopodobnie
teleobiektywem z dość dużej odległości. Ma w

Przy gromkich brawach zebranych
osób (tuż przed sesją Rady Gminy), Wójt
złożył laureatom gratulacje i wręczył dyplomy oraz nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca Anna Borowy otrzymała aparat fotograficzny, Michał Tarnowski za zajęcie drugiego miejsca otrzymał
cyfrową ramkę, a miejsce trzecie zostało
nagrodzone pamięcią przenośną Flash,
którą otrzymał Jarosław Wasilewski.

Nagrodę publiczności w postaci aparatu fotograficznego zdobył
Piotr Matuszewski. Wszyscy autorzy
wyróżnionych zdjęć otrzymali dyplomy i gadżety promocyjne gminy Stare Babice. Nagrody konkursu zostały ufundowane przez Wójta Gminy
Krzysztofa Turka.
Na zakończenie zabrał głos Marcin
Łada - członek jury - przytaczając ciekawostkę, że Konkurs Fotograficzny „Festyn 2009” zbiegł się z jubileuszem 170lecia wynalezienia fotografii. W roku
1839 bowiem Louis Jacques Daguerre zademonstrował członkom Akademii
Francuskiej obraz na warstewce jodku
srebra, który uważa się za pierwszą foI miejsce zdobyła w naszym konkursie Anna
Borowy – za udane połączenie umiejętności technicznych, ekspresji oraz walorów poznawczych.
Dzięki szerokokątnemu obiektywowi i ujęciu
od dołu udało się zbudować ciekawą kompozycję kadru, a bliska odległość od fotografującego dała efekt przerysowania i dynamiki. Autorka bardzo dobrze wykorzystała walory obiektywu typu „rybie oko” uzyskując efekt artystyczny
kulistej przestrzeni. Postać uczestniczki festynu
korzystającej z trampoliny wydaje się zagubiona
w sieci instalacji służącej zabawie. Błękitne niebo zaprasza do wysokiego lotu, a w tle widać,
że festyn oferuje jeszcze inne atrakcje...
II miejsce przyznaliśmy Michałowi Tarnowskiemu za podkreślenie rodzinnego charakteru festynu. Zdjęcie wykonane z żabiej perspektywy,
od dołu, dało efekt przerysowania wielkości
kaczki względem wielkości chłopca i reszty postaci w kadrze. To jakby świat widziany oczami dziecka, gdzie wszystko jest większe i bardziej kolorowe; gdy dorastamy, świat się zmienia. Na zdjęciu zatrzymano zatem czas dzieciństwa. 
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nać serię takich zdjęć, wówczas możemy odczuwać prawdziwą radość z fotografowania. Gratulujemy!
mł.

Pomóżmy bezdomnym zwierzętom
Laureaci konkursu z Wójtem Gminy i Jury

Gratulacje za I miejsce dla Anny Borowy

Zwycięzcą głosowania internautów
został Piotr Matuszewski. 
Jego zdjęcie otrzymało 147 głosami
465 punktów. Jest to dobre zdjęcie sportowe.
Koń zatrzymany w locie zawsze jest interesujący. Trzeba być w odpowiedniej chwili w odpowiednim miejscu, a gdy jeszcze uda się wyko-
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tografię. Warto wiedzieć, że kopia jednej
z najstarszych fotografii, wykonanych na
naszym terenie (prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych XIX w.) przedstawia sąd w Babicach, dziś umieszczona
jest na ścianie w gabinecie Wójta Gminy.
Osobom zainteresowanym polecamy artykuł w GB nr 11 z 2003 r.
Dziś powszechnie w fotografice panuje technologia cyfrowa, której początki sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to pojawił się prototyp matrycy cyfrowej. Zdjęcia konkursowe powstały właśnie w tej technologii.
Gratulujemy wszystkim laureatom!

W dniach od 7 do 11 grudnia br.
Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy w Starych Babicach organizuje zbiórkę starych koców, kołder
i garnków nadających się do użytku
dla zwierząt. Bardzo przydatne będą
również smycze, obroże, miski dla
psów, kuwety oraz żwirek. Chcielibyśmy przekazać te rzeczy potrzebującym bezdomnym zwierzętom,
którymi opiekuje się Fundacja „Azyl
pod Psim Aniołem” w Warszawie.
Zbieramy również karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na
rzecz naszych gminnych bezdomnych zwierzaków.
Osoby, które chciałby przekazać żywność lub wspomniane wyżej rzeczy, zapraszamy w godzinach pracy Urzędu do

Referatu Ochrony Środowiska, pokój Nr
1, telefon 022 722-90-06.
Fundacja „Azyl pod Psim Aniołem” to
organizacja pożytku publicznego utrzymywana z datków tysięcy osób z całego
kraju. Została założona w 2002 roku.
Leczy i oddaje do adopcji porzucone
i skrzywdzone psy i koty z Warszawy
i okolic. Organizacja zbiera i publikuje
informacje o bezdomnych zwierzętach
w Polsce. Promuje przejrzysty, charytatywny model rozwiązywania problemu
bezdomności, zgodny z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt Domowych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do przyłączenia się do akcji.
W ten sposób pomożemy bezdomnym
zwierzętom choć trochę poprawić ich
smutny los. Każda pomoc rzeczowa jest

wielkim darem dla bezdomnych psów i
kotów. Dlatego jeszcze dziś zobaczcie
Państwo, czy nie macie niepotrzebnych
rzeczy, które bardzo mogą się przydać w
schronisku.
Osoby, które chciałyby zaadoptować
psa lub kota, proszone są o zgłoszenie
się do Urzędu Gminy. Zwierzęta, które
zostaną adoptowane, są szczepione,
odrobaczane, elektronicznie znakowane
(wyposażane w czip) oraz na życzenie
nowego właściciela - sterylizowane lub
kastrowane na koszt Urzędu Gminy,
Zdjęcia zwierząt do adopcji można znaleźć na stronach internetowych:
www.stare-babice.waw.pl
oraz www.lecznicamalkowski.pl
Paulina Więckowska

Beata Bethke

Szerokopasmowy internet w Starych Babicach
W październiku odbyło się spotkanie przedstawicieli władz naszej
gminy z firmą Telekomunikacja Polska w sprawie założenia w Starych
Babicach szerokopasmowego internetu. Wiele osób interesuje się tym,
kiedy będziemy mogli z niego korzystać.
Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Wójt
Krzysztof Turek zdał sprawozdanie ze
spotkania z firmą Telekomunikacja Polska. Rozmowy dotyczyły udostępnienia
szerokiego łącza internetowego w naszej
gminie. Jak wiadomo, jest to pierwsza

tego typu oferta ze strony Telekomunikacji Polskiej proponowana gminie, gdyż
do tej pory głównymi klientami w tym
zakresie były jedynie duże firmy.

Oferta Telekomunikacji Polskiej to
szerokopasmowe łącze o bardzo dużej
przepustowości przesyłu, aż do 1GB. Jak
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na tę chwilę gmina nie posiada odpowiednich warunków technicznych, aby
łącze działało od początku z takimi parametrami. Dlatego też szerokopasmowy
internet będzie wprowadzany do gminy
stopniowo rozpoczynając od 100 MB,
poprzez 300 MB i wreszcie 1GB.
Obecnie projekt jest na etapie ogłoszenia przetargu dla firmy, która miałaby
wykonać instalację na przyjęcie pierwszego stopnia szerokopasmowego internetu.
Jak mówi Wójt Krzysztof Turek, gmina będzie gotowa na przyjęcie systemu prawdopodobnie w lipcu 2010 r.
mf.
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Zapraszamy
na szkolenia!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza
nabór osób chętnych do wzięcia
udziału w kolejnej, trzeciej już,
edycji szkoleń w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Moja przyszłość
w moich rękach – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice”,
(Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki
pomocy społecznej, współfinansowane ze środków EFS).
Oferta jest adresowana do osób
młodych w wieku 15-25 lat, uczących się lub po ukończeniu szkoły,
pozostających bez zatrudnienia,

a także rozpoczynających życie zawodowe oraz osób starszych chcących poprawić swoją sytuację na
rynku pracy lub długotrwale bezrobotnych. W szkoleniach mogą
uczestniczyć osoby korzystające
ze świadczeń GOPS, wynikających
z ustawy o pomocy społecznej.
Realizacja projektu ma na celu zastosowanie i sfinansowanie działań
zmierzających do wprowadzenia
lub przywrócenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
na rynek pracy oraz ich integracji
ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia.
Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej 7 grudnia 2009 r. (poniedziałek)
o godzinie 17.00.   Szczegółowe
informacje można uzyskać również w siedzibie GOPS ul. Rynek 11  
lub telefonicznie: 022 722-90-11   
pn.- pt. w godzinach 8.00-16.00.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu
realizuje projekt: „Pomocna dłoń” w ramach
Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Celem projektu jest:
• zwiększenie
�����������������������������������������������
stanu liczbowego pośredników pracy i�� doradców
���������
zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
• ���������������������
podniesienie jakości świadczonych
�������������������������������������
usług przez pracowników
Powiatowym Urzędzie Pracy
• dostępność
����������� do
��� świadczonych
�����������������������������
przez Powiatowy Urząd
������������
Pracy
usług pośrednictwa i doradztwa zawodowego

DAM PRACĘ
• Zatrudnimy sprawnego emeryta lub rencistę do pracy
w sklepie z eleganckimi meblami w Starych Babicach.
Tel.: 0602-716-809, 0608-488-040.
• Poszukuję niepalącej opiekunki do dwuletniego
chłopca - od zaraz i do niemowlaka -od marca na 2-3 dni
w tygodniu (czasami wieczory i weekendy).
Latchorzew tel. 0692-472-964

Pani

Teresie Pietrzak

składamy głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
Wójt Krzysztof Turek,
koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy
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Stare Babice,
dnia 4 listopada 2009 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części wsi Klaudyn
Na podstawie Art. 17 pkt 10
ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z
późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VII/43/07 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007 roku zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniej
części Gminy Stare Babice – w
zakresie południowej części
wsi Klaudyn, obejmującego
obszar części wsi Klaudyn
położony na południe od
ulicy Lutosławskiego wraz z
prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 25
listopada do 18 grudnia
2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn. 800-1800, od

Wt. do Pt. 800-1600.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 roku (poniedziałek)
w sali Hotelu Stawisko w
Klaudynie przy ul. Ciećwierza 14 o godz. 1700.
W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnosić
do niego uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare
Babice z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu, oraz
oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 6 stycznia 2010 roku
do godz. 1600.

ZARZĄDZENIE NR 251/09
WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Stare Babice z zakresu kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art.13 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96
poz. 873 z późn. zmianami)
oraz Uchwały Nr XXIV/233/08
Rady Gminy Stare Babice z dnia
27 listopada 2008 r. w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2009 r. – Wójt Gminy postanawia
co następuje:

§2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Babice z
zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu pod nazwą:
- Szkolenia dzieci i młodzieży,
rekreacja ruchowa oraz udział w
zawodach.

§5
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w
życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na zasadach art.13
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.
zm.).
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§3
Wójt Gminy powoła Komisję konkursową do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert.
§4
Z podmiotami, których oferty
zostaną wybrane, Wójt Gminy
zawrze umowę umożliwiającą
realizację tych zadań.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 251/09
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 listopada 2009

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na realizację zadania pod nazwą: szkolenia dzieci i młodzieży, rekreacja ruchowa
oraz udział w zawodach
RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: szkolenie sportowe oraz udział w zawodach sportowych. 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 2.01.2010 r. do 31.12.2010 r. z zachowaniem poniższych warunków:
1) przeprowadzenie zajęć sportowych w ramach różnych sekcji piłki
nożnej oraz badmintona,
2) udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa przez związki sportowe,
3) utrzymanie obiektów sportowych,
4) przeprowadzenie zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą w ramach różnych sekcji amatorskich (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
ręczna, badminton, tenis stołowy, lekkoatletyka),
5) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w szkolnych
obiektach sportowych,
6) organizowanie zajęć sportowych dla szerokiej rzeszy mieszkańców Gminy, w ramach „otwartych hal sportowych” w obiektach
szkolnych,
7) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na zadanie przeznacza się kwotę: 630 000.00 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: 637.000 zł.
WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
1. spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania w sposób
efektywny, oszczędny i terminowy,
3. posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania na
terenie gminy Stare Babice.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2009 r. do godz. 1600 w Kancelarii
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub
nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje
data stempla pocztowego).
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 16 grudnia 2009 r. powoła Komisję
konkursową opiniującą oferty.
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r.
o godz. 1300 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 wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję
konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane
pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie Oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł 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 wynikających
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 negocjacji jest
traktowana jako oferta ostateczna.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji
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 pokoju
nr 31 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Marcin Palczak) oraz na stronie internetowej
Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w Kancelarii
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2009 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
- prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
- aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organizacji
kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
- 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 nieprowadzeniu
działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego),
- 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 pozbawiony jest prawa do otrzymania dotacji budżetowej
– będą odrzucone.
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REMONTY • WYKOŃCZENIA • ADAPTACJE
TEL: 508 099 570
WWW.ARCHDECOR.COM.PL
vip2005@vp.pl

„Minex”

Opał ekologiczny • Drewno kominkowe
Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel
Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe
Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2
tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

•
•
•
•
•

Kamizelki
Buty
Toczki
Siodła
Uprzęże

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

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!
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