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– Jak wspomina Pan początki 
swojej pracy w Babicach?
–	 Bardzo	 sympatycznie,	 mogę	 po-

wiedzieć,	 że	 zaczynałem	 pracę	 dla	 ba-
bickiej	gminy	dwa	razy,	albo	podwójnie,	
a	 wiadomo	 że	 dobry	 początek	 zawsze	
ma	znaczenie...

– Co konkretnie ma Pan na my-
śli?
–	 Uchwała	o	powołaniu	GPK	„Eko-

-Babice”	 została	 podjęta	 19	 czerwca	
1998	r.	pod	koniec	drugiej	kadencji	Rady	
Gminy.	 Wówczas	 Zarząd	 Gminy	 tym	
dokumentem	 zobligowany	 został	 do	
organizacji	 przedsiębiorstwa.	 Jak	 wia-
domo	zostałem	 jego	prezesem.	 Jednak	
moje	kontakty	 z	babicką	 społecznością	
rozpoczęły	 się	 już	wcześniej.	 Ponieważ	
w	tamtym	czasie	prowadziłem	podobną	
firmę	 w	 gminie	 Brwinów,	 poproszono	
mnie	 o	 konsultowanie	 różnych	 zagad-
nień	 dotyczących	 gospodarki	 wodno-
-ściekowej.	

– Czym to było podyktowane?
–	 Trzeba	wiedzieć,	że	zanim	powsta-

ło	 „Eko-Babice”,	 gospodarką	 	 wodno-
-ściekową	na	tym	terenie	kierowali	pra-
cownicy	 Referatu	 Komunalnego	 Urzę-
du	 Gminy	 Stare	 Babice.	 Przychody	 ze	
sprzedaży	 wody	 i	 ścieków	 księgowano	
po	stronie	przychodów	Gminy,	a	koszty	
działania	 związane	 z	 opłaceniem	 ów-
czesnego	 operatora	 oczyszczalni	 ście-
ków,	 stacji	 uzdatniania	 wody,	 a	 także	
wydatki	 związane	 z	 funkcjonowaniem	
sieci	 wodociągów	 i	 kanalizacji	 księgo-
wano	po	stronie	kosztów.	Ze	wstępne-
go	 porównania	 przychodów	 i	 kosztów	
gospodarki	 wodno-ściekowej	 w	 latach	
1996–1998	wynikało,	 że	generuje	 ona	
coraz	 większe	 straty,	 a	 zatem	 Gmina	
na	 jej	 utrzymanie	 wydaje	 coraz	 więcej	
środków.	Wiele	osób	widziało	potrzebę	
zmiany	tej	sytuacji.

– I wówczas Pan przedstawił 
koncepcję działania nowego przed-
siębiorstwa?
–	 Tak.	 Ponieważ	 miałem	 już	 do-

świadczenie	w	tej	branży,	opracowałem	
koncepcję	działania	gminnego	przedsię-
biorstwa	i	jego	„biznesplan”.	Spotkałem	

się	 wówczas	 z	 Zarządem	 Gminy	 i	 uzy-
skałem	 akceptację	 do	 dalszego	 działa-
nia.	 Ideą	powstania	 spółki	 z	ograniczo-
ną	 odpowiedzialnością	 było	 uwolnienie	
Gminy	 od	 bezpośredniego	 zajmowania	
się	 zarządzaniem	 systemem	wodno-ka-
nalizacyjnym.	Zawsze	uważałem,	że	jest	
to	 zadanie	dla	przedsiębiorcy,	 a	nie	dla	
Urzędu	 Gminy.	 Moim	 założeniem	 było	
zrównoważenie	 kosztów	 działalności	
przedsiębiorstwa	 z	 jego	 przychodami,	
tak	 aby	osiągnąć	w	przyszłości	 formułę	
„non	profit”.

– W tamtym czasie został Pan 
prezesem Spółki?
–	 Tak.	Wcześniej	jednak	pomagałem	

przy	sformułowaniu	treści	umowy	spółki,	
bo	trzeba	było	 ją	powołać	u	notariusza	
jako	spółkę	z	ograniczoną	odpowiedzial-
nością	i	zostałem	mianowany	na	Prezesa	
Zarządu	 firmy	 „Eko-Babice”.	 Zacząłem	
prowadzić	 dalsze	 czynności	 związane	
z	uzyskaniem	NIP-u	i	Regonu.	Przygoto-
wanie	 niezbędnej	 dokumentacji	 trwało	
około	2	miesięcy	 i	 firma	zaczęła	działać	
formalnie	od	1	sierpnia	1999	r.

Kiedy GPK „Eko-Babice” rozpoczynało swoją działalność 10 lat temu, 
jego kapitał wynosił zaledwie 10 tys. zł. Dziś majątek Spółki szacuje się na 
ponad 100 mln zł, a przedsiębiorstwo realizuje jeden z największych pro-
jektów inwestycyjnych na Mazowszu w dziedzinie ochrony środowiska, 
którego wartość oszacowano na 175 mln zł. 

GPK zarządza obecnie na terenie gminy: oczyszczalnią ścieków o wydaj-
ności � tys. m� na dobę, dwiema stacjami uzdatniania wody, siecią 74 km 
kanalizacji sanitarnej i siecią 14� km wodociągów. Od początku działania 
Spółki jej Prezesem jest Paweł Turkot. Pamiątkowy zegarek, który otrzymał 
od Wójta Gminy, odlicza już czas drugiej dekady działalności firmy. Z oka-
zji jubileuszu poprosiliśmy Pana Prezesa o rozmowę.

Jubileuszowe spotkanie „Eko-Babic”
�0 listopada w restauracji „Kam-

rat” w Babicach Nowych odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji 10-le-
cia GPK „Eko-Babice”. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powiatu, 
Zarząd i pracownicy przedsiębior-
stwa, a także wielu mieszkańców 
gminy Stare Babice.
Spotkanie	rozpoczęło	się	przemó-

wieniami,	 podczas	 których	 wspomi-
nano	historię	przedsiębiorstwa	i	jego	
dokonania.	 Do	 zebranych	 przema-
wiali:	Paweł	Turkot	–	Prezes	Zarządu	
GPK	 „Eko-Babice”,	 Krzysztof	 Turek-	
Wójt	Gminy,	Henryk	Kuncewicz-	Prze-
wodniczący	Rady	Gminy,	Jan	Żychliń-
ski-	Starosta	PWZ	i	Zbigniew	Kuśnie-
rek-	Prezes	Rady	Nadzorczej.	Podczas	

spotkania	uhonorowano	pamiątkowymi	
dyplomami	 zasłużonych	 pracowników	
przedsiębiorstwa,	którzy	działają	w	nim	
nieprzerwanie	od	10	lat.

GPK	„Eko-Babice”	Sp.	z	o.o.	powoła-
ne	 zostało	do	 życia	 uchwałą	 Rady	Gmi-
ny	Stare	Babice	z	dn.	19	czerwca	1998	r.	
Przedsiębiorstwo	 rozpoczęło	 działalność	
1	sierpnia	1999	r.	Głównym	jego	za-
daniem	jest	realizacja	zadań	własnych	
Gminy	 w	 zakresie	 zbiorowego	 za-
opatrzenia	w	wodę	 i	odprowadzania	
ścieków.	 Od	 powstania	 Spółki	 właś-
cicielem	 wszystkich	 jej	 udziałów	 jest	
Gmina	Stare	Babice.

Z okazji 10-lecia GPK „Eko-Ba-
bice” życzymy Zarządowi Spółki 
i jej Pracownikom pomyślnej rea-
lizacji wszystkich planów i dalsze-
go dynamicznego rozwoju przed-
siębiorstwa. 

�9 listopada w Sali Koncertowej 
Szkoły Podstawowej w Starych Ba-
bicach wystąpił kwartet gitarowy 
„Chopin Guitar Quartet”.	 Zespół	 zo-
stał	 zaproszony	 do	 nas	 przez	 Towarzy-
stwo	Muzyczne	im.	Kazimierza	Wiłkomir-
skiego.	Muzycy	 zagrali	 utwory	 znanych	
kompozytorów	 m.in.:	 Georga	 Philippa	
Telemanna,	 Andrew	 Yorka,	 Wolfganga	
Amadeusza	Mozarta	 i	oczywiście	Fryde-
ryka	Chopina.	Publiczność	była	zachwy-
cona	 występem	 muzyków	 i	 zgotowała	
artystom	wielkie	owacje.
Chopin	 Guitar	 Quartet	 tworzą:	Ma-

rek	 Gryziecki,	 Andrzej	 Heimowski,	 An-
drzej	Krawiec	i	Grzegorz	Krawiec.	Zespół	
został	założony	przy	Uniwersytecie	Mu-
zycznym	 im.	Fryderyka	Chopina	w	War-
szawie	w	2003	roku.	Muzycy	wykonują	
oryginalnie	 utwory	 napisane	 na	 4	 gita-
ry,	a	 także	własne	 transkrypcje	znanych	
kompozycji.	W	roku	2003	zespół	zdobył	
I	nagrodę	w	Międzynarodowym	Konkur-
sie	Gitary	Klasycznej	w	Gdańsku.	Wystę-
pował	również	z	powodzeniem	na	wie-
lu	 festiwalach	muzycznych	w	kraju	 i	 za	
granicą.	
Instrumentaliści,	 wykorzystując	 cha-

rakterystyczne	cechy	gitar,	nawet	w	naj-
bardziej	znanych	utworach	uzyskują	no-
wą	jakość	i	brzmienie.	O	muzykach	moż-
na	mówić	 w	 samych	 pozytywach,	 każ-
dy	z	nich	jest	bardzo	dobrym	gitarzystą	
i	dużą	indywidualnością.	

Miałam	przyjemność	porozmawiania	
z	muzykami,	 okazali	 się	 bardzo	 sympa-
tycznymi	osobami.	Jak	się	dowiedziałam,	
ukończyli	nie	tylko	Akademię	Muzyczną	
w	Warszawie,	 ale	 kształcili	 się	 również	
w	 Niemczech	 i	 we	 Włoszech.	 Trzech	
z	 nich	 znało	 się	 już	 wcześniej,	 zanim	
spotkali	się	w	Warszawie,	chodzili	do	tej	
samej	 szkoły	 w	 Przemyślu.	 Na	 gitarach	
zaczęli	grać	już	w	wieku	7	lat.	Pomysło-
dawcą	stworzenia	kwartetu	był	Andrzej	
Heimowski.
–	Kiedy	zobaczyłem	chłopaków	gra-

jących	 w	 Gdańsku,	 moim	 marzeniem	
było,	aby	 ich	poznać	 i	wspólnie	zagrać.	
Porozmawialiśmy	 i	 udało	 się	 –	 opowia-
da.	 -Pomimo	 tego,	 że	 każdy	 z	 nas	 jest	
inny	i	mamy	różne	charaktery,	zawsze	się	
dogadujemy	 –	 dodaje	Andrzej	 Krawiec.	
–	Mamy	na	swoim	koncie	wiele	nagród,	
jednak	 najważniejsza	 jest	 dla	 nas	 pub-
liczność	i	jej	oklaski.
Zespół	„Chopin	Guitar	Quartet”		goś-

cił	już	w	Starych	Babicach	podczas	wrześ-
niowego	 koncertu	 w	 Galerii	 „Wysokie	
Napięcie”,	 który	odbywał	 się	w	 ramach	
Festiwalu	„W	Krainie	Chopina”.	W	imie-
niu	 „GB”	 gratulujemy	 muzykom	 wspa-
niałego	 występu.	 Mamy	 nadzieję,	 że	
zespół	 jeszcze	nie	 raz	wystąpi	w	naszej	
gminie.	

Paulina Więckowska

Chopin Guitar Quartet  
w Babicach – czyli klasyka na cztery gitary

Symbol rozwoju gminy...
10 lat Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego  „Eko-Babice” Sp. z o.o.

Podczas uroczystości nominacje na Członków Zarządu „Eko-Babic” 
otrzymali od Prezesa Rady Nadzorczej Zbigniewa Kuśnierka:  
Agnieszka Cybulska i Jarosław Jasiński
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ka	mocno	 ograniczyło	 ten	
problem.	W	trakcie	eksplo-
atacji	 oczyszczalni	 okazało	
się,	że	najbardziej	efektyw-
ne	 są	 osadniki	 wtórne	 na	
planie	 koła,	 a	 nie	 jak	 nas	
przekonywano	 prostokąt-
ne.	 Zastosowaliśmy	 i	 to	
rozwiązanie.	 Poprawiliśmy	 także	 jakość	
gospodarki	osadowej.	W	tym	przypadku	
musieliśmy	 zakupić	 wydajniejszą	 prasę	
do	osadów,	pozwalającą	odciskać	pozo-
stałości	 do	 poziomu	 20%	 suchej	masy.	
Dodatkowo	 na	 naszym	 terenie	 wybu-
dowaliśmy	 zadaszoną	wiatę	 do	 składo-
wania	osadów,	która	pozwoliła	na	prze-
chowywanie	 większych	 ilości	 materiału	
powstałego	 w	 procesie	 oczyszczania.	
Jest	on	później	wykorzystywany	rolniczo	
(do	nawożenia),	a	większa	partia	jedno-
rodnego	 surowca	 zawsze	 jest	 bardziej	
interesująca	dla	odbiorców.		
Drugi	 etap	 modernizacji	 oczysz-

czalni	 ścieków	 wykonywany	 był	 razem	
z	rozbudową	sieci	kanalizacyjnej	(15	km)	
w	 środkowej	 części	 gminy.	 Inwestycja	
została	 zrealizowana	 przy	 pomocy	 fun-
duszy	europejskich,	w	ramach	programu	
ZPORR.	 Jej	wartość	wyniosła	25	mln	zł.	
Cieszy	nas	 to,	że	oczyszczalnia	podczas	
tej	 inwestycji	 ewoluowała	 koncepcyjnie	
i	 technologicznie.	 Nasze	 doświadcze-
nia	 wykorzystaliśmy	 już	 na	 etapie	 prac	
projektowych.	 Rozbudowany	 obiekt	
został	oddany	do	użytku	w	2006	 roku.	
Na	 pewien	 czas	 zagadnienia	 związane	
z	oczyszczaniem	ścieków	mamy	opano-
wane.

– Problemy pojawiły się jednak 
w zupełnie innej, można rzec, prze-
ciwstawnej dziedzinie...  
–	 Niestety.	 Suche	 i	 bardzo	 upalne	

lata	 spowodowały,	 że	na	 terenie	gminy	
zaczęło	 brakować	 wody.	 Deficyt	 włas-
nych	ujęć	narastał	 i	coraz	większe	 ilości	
wody	musieliśmy	 kupować	u	 zewnętrz-
nych	dostawców.	W	 latach	2004–2006	
gmina	rozpoczęła	poszukiwania	nowych	
źródeł	wody	pitnej.		Zlokalizowano	je	na	

terenie	Borzęcina	Małego.	
Odwierty	potwierdziły	po-
zytywną	opinię	geologów,	
wkrótce	okazało	się,	że	po-
kłady	wody	są	większe,	niż	
się	spodziewaliśmy.	W	cią-
gu	2006	roku	przeprowa-
dzono	 prace	 projektowe,	
szybko	 także	 ruszyliśmy	
z	budową,	a	w	2008	r.	ot-
warto	nową	Stację	Uzdat-
niania	Wody	w	Borzęcinie	
Małym.

	
– Nie wspomina Pan nic o naj-

większej inwestycji „Eko-Babic”?
– Nie	 chciałem	 Czytelników	 zanu-

dzać	kolejnymi	szczegółami	dotyczącymi	
naszej	 działalności,	 zwłaszcza	 że	 publi-
kujemy	 je	 w	 cyklicznych	 artykułach	 pt.	
„Co	dalej	z	Funduszem	Spójności?”.	Ale	
proszę	bardzo...
Mniej	więcej	 przed	 dwoma	 laty	 po-

jawiła	się	szansa,	aby	nasza	gmina	stała	
się	 beneficjentem	
Europejskiego	 Fun-
duszu	 Spójności.	
Struktury	 gminne	
zajęły	 się	 tym	 za-
gadnieniem.	 Spo-
rządzono	 wstępne	
studium	 wykonal-
ności	 projektu	 pt.	
„Uporządkowanie	
Gospodarki	 Wod-
no-Ściekowej	 w		
Gminie	 Stare	 Babi-
ce”.	Projekt	uzyskał	
pozytywną	 opinię	
Narodowego	 Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	i	okazało	się,	
że	mamy	dużą	 szansę	pozyskać	kolejne	
środki	unijne	na	inwestycje.	
Jednym	z	koniecznych	warunków	re-

alizacji	tego	zadania	stało	się	stworzenie	
odpowiedniej	 struktury,	 która	 mogłaby	
poprowadzić	projekt.	W	wyniku	konsul-
tacji	 z	NFOŚ	okazało	 się,	 że	najlepszym	
modelem	organizacyjnym	do	przeprowa-
dzenia	tego	przedsięwzięcia	jest	gminne	
przedsiębiorstwo,	 które	 posiada	właści-
we	struktury	do	projektowania,	wykona-
nia,	a	później	do	zarządzania	inwestycją.	
Ponadto	 analizując	 przepisy	 finansowe	
przekonaliśmy	 się,	 że	 pozyskanie	 środ-

ków	w	przypadku	przedsiębiorstwa	bę-
dzie	 dużo	 łatwiejsze	 niż	 w	 przypadku	
Gminy,	 ponieważ,	 gdy	 spółka	 realizuje	
inwestycję,	 może	 wówczas	 koszty	 jej	
wykonania	 pomniejszyć	 o	 podatek	 VAT	
wynoszący	 22%.	 Gmina	 nie	 ma	 takiej	
możliwości.	
Argument	 finansowy	 rozwiał	 wiele	

wątpliwości.	 Rada	 Gminy	 postanowiła,	
że	pozyskaniem	środków	unijnych	zajmie	
się	 nasze	 	 przedsiębiorstwo.	 Przekazała	
w	tym	celu	majątek	gminny	 (infrastruk-
turę	 wodno-kanalizacyjną)	 w	 drodze	
aportu	 do	 zasobu	 Eko-Babic,	 a	my	 po-
wołaliśmy	do	obsługi	projektu,	zgodnie	
z	wymogami	Unii	Europejskiej	–	Jednost-
kę	Realizującą	Projekt,	którą	kieruje	Jaro-
sław	Jasiński.

	 – Pojawiły się jeszcze dodatko-
we wymogi, które musieliśmy speł-
nić, aby umożliwić otwarcie drzwi 
do uzyskania dofinansowania...
–	 Tak.	 Fundusz	 Spójności	 dopłaca	

duże	 kwoty	 jedynie	 do	 tych	 przedsię-
wzięć,	 które	 po	 wykonaniu	 spełniają	
formułę	 „zanieczyszczający	 płaci”.	 Aby	
ją	należycie	spełnić,	wszystkie	koszty	po-
zyskania	wody	czy	oczyszczania	ścieków	
muszą	mieć	swoje	odzwierciedlenie	w	ta-
ryfie,	a	to	oznacza,	że	tzw.	amortyzacja	
majątku	 trwałego	 (której	 nie	 uwzględ-
niano	 wcześniej)	 też	 musi	 być	 nalicza-
na	 do	 taryf.	 	Od	 roku	 2008	 zaczęliśmy	
zatem	naliczać	amortyzację,	aby	 jednak	
nie	 spowodować	 skokowego	 wzrostu	
cen	za	wodę	i	ścieki	dla	indywidualnych	

odbiorców,	Gmina	wprowadziła	dopłaty	
do	taryfy	wodnej	i	ściekowej,	ze	świado-
mością,	że	są	to	środki,	które	 i	 tak	mu-
siałaby	przekazać	przedsiębiorstwu	 jako	
wkład	własny	w	tę	inwestycję.	

– Jakie korzyści może odnieść 
Gmina, gdy uda się pozyskać środki 
z Funduszu Spójności?
–	 Fundusz	Spójności	daje	nam	szansę	

zwrotu	70%	poniesionych	nakładów	na	
inwestycje.	Program,	w	którym	uczestni-
czymy,	pozwala	rozliczyć	wszystkie	inwe-
stycje	 rozpoczęte	po	1	 stycznia	2007	 r.	
Mogą	być	one	zaliczone	do	tego	przed-

– Nie od razu jednak „Eko-Babi-
ce” zarządzało całą siecią wodno-
-kanalizacyjną w gminie?
–	 To	 prawda.	 Gmina	 związana	 była	

umową	 z	 ówczesnym	 operatorem	 in-
frastruktury	 komunalnej–	 firmą	 „GEA	
Błonie”.	Dotyczyła	ona	administrowania	
stacją	uzdatniania	wody,	siecią	wodocią-
gową,	oczyszczalnią	ścieków	i	siecią	ka-
nalizacyjną.	 Podpisaliśmy	 zatem	 z	 Gmi-
ną	 umowę	 rozpoczynającą	 procedurę	
przejmowania	 w	 zarząd	 tego	 majątku.	
Od	1	 listopada	1999	 r.	 byliśmy	 już	 od-
powiedzialni	 za	 pracę	 większości	 urzą-
dzeń,	w	rękach	poprzedniego	operatora	
pozostawała	jednak	nadal	oczyszczalnia	
ścieków.	 Argumentowano,	 że	 za	 pozo-
stawieniem	 jej	 w	 dotychczasowym	 za-
rządzie	przemawia	wieloletnie	doświad-
czenie	dawnego	operatora.	W	kolejnych	
miesiącach	 okazało	 się,	 że	 koszty	 dzia-
łalności	 oczyszczalni	 ścieków	 są	 bardzo	
wysokie	i	warto	jednak	rozważyć	wypo-
wiedzenie	dotychczasowej	umowy	 i	 za-
warcie	 nowej	 z	 gminnym	 przedsiębior-
stwem.	Tak	też	się	stało.	Zaczęliśmy	kom-
pletować	kadry.	Wójt	zgodził	się,	aby	do	
„Eko-Babic”	przeszło	kilku	pracowników	
z	Referatu	Komunalnego	Urzędu	Gminy.	
Pozyskaliśmy	także	kilka	osób	zatrudnio-
nych	 u	 poprzedniego	 operatora.	W	 re-
zultacie	 łatwo	 udało	 się	 skompletować	
załogę	liczącą	kilkanaście	osób.	W	lipcu	
2000	r.	po	przejęciu	oczyszczalni	w	na-
szej	spółce	pracowało	16	osób.

– Jak szybko udało się „wyjść 
na zero”? Gospodarka wodno-ście-
kowa przynosiła wcześniej Gminie 
przez lata znaczne straty...
–	 Bilans	 roku	 1999	 obejmował	

5	 miesięcy	 i	 nie	 mógł	 wykazać	 oczeki-
wanych	 efektów,	 natomiast	 bilans	 roku	
2000	 pokazał	 nam,	 że	 udało	 się	 zało-
żenia	spełnić	w	praktyce.	Wynik	ekono-
miczny	oscylował	wokół	zera.

– „Eko-Babice” stanęło przed ko-
niecznością inwestycji. Nie obawiał 
się Pan tego zadania?
–	 Było	 to	 rzeczywiście	 pierwsze	

większe	 wyzwanie	 dla	 naszego	 przed-
siębiorstwa,	ale	rozbudowa	oczyszczalni	
w	latach	2001–2002	stała	się	po	prostu	
koniecznością.	 Jej	 wydajność	 zwiększy-
ła	 się	 wówczas	 z	 600	 m3	 na	 dobę	 do	
1200	 m3.	Oprócz		podwojenia	wydajno-
ści	dokonaliśmy	także	prawdziwego	sko-
ku	technologicznego,	jeśli	chodzi	o	spo-
sób	oczyszczania	ścieków.	Tu	również	nie	
było	wyjścia,	musieliśmy	spełnić	surowe	
kryteria	 narzucone	 przez	 Kampinoski	
Park	Narodowy.	

– Co sprawiało wówczas najwię-
cej trudności?
–	 Zmiany,	które	chcieliśmy	wprowa-

dzić	do	projektu	rozbudowy	oczyszczalni	

ścieków.	 Projekt	 ten	
zlecony	został	przez	
Urząd	 Gminy,	 który	
był	 wówczas	 inwe-
storem,	 w	 czasie	
gdy	 powstawał,	 nie	
mieliśmy	 do	 niego	
dostępu.	 Natomiast	
kiedy	 był	 realizowa-
ny,	 postanowiliśmy	
wprowadzić	 kilka	
zmian	 usprawniają-
cych	 proces	 oczysz-
czania	 ścieków.	
Tymczasem	 pro-
jektanci	 nie	 chcieli	
o	 tym	 słyszeć.	 Jednak	 dopomógł	 nam	
szczęśliwy	los.	W	tym	czasie	przyszedł	do	
pracy	w	„Eko-Babicach”	 Jarosław	 Jasiń-
ski,	który	pracę	magisterską	pisał	właśnie	
na	podstawie	naszej	oczyszczalni.	Dzięki	
niemu	wprowadziliśmy	nowe	 rozwiąza-
nia	projektowe,	a	Pan	Jarek	nadzorował	
prace	 związane	 z	 ostatnią	 fazą	moder-
nizacji	 tego	 obiektu.	 Drugą	 szczęśliwą	
okolicznością	było	to,	że	osoba	z	ramie-
nia	wykonawcy,	 pełniąca	 rolę	 kierowni-
ka	budowy,	 również	wykazała	 zaintere-
sowanie	pracą	w	naszej	 spółce.	Była	 to	
Iwona	Mika.	Po	zakończeniu	tej	inwesty-
cji	została	kierownikiem	oczyszczalni.	
Trzecią	 osobą,	 którą	 należałoby	wy-

mienić	w	tym	kontekście,	jest	Agnieszka	
Cybulska	 –	 przejęła	 obowiązki	 głównej	
księgowej.

– Nie brakowało zatem i szczęśli-
wych przypadków?

– Myślę,	że	były	to	raczej	szczęśliwe	
spotkania.	Udało	mi	się	pozyskać	do	pra-
cy	 wartościowych	 ludzi.	 I	 tu	 chciałbym	
podzielić	 się	 pewną	 refleksją.	 Ponieważ	
przyjąłem	 do	 pracy	 w	 swoim	 życiu	 za-
wodowym	 ze	 dwie	 setki	 pracowników,	
a	 rozmów	 kwalifikacyjnych	 przeprowa-
dziłem	dwa	razy	więcej,	to	mam	nastę-
pujące	 spostrzeżenia.	 Nic	 nie	 zastąpi	
bezpośredniej	 chociażby	 5-minutowej	
rozmowy	 z	 kandydatem	 do	 pracy.	Wy-
kształcenie	wyniesione	ze	szkół	ma	pew-
ne	 znaczenie,	 ale	 ważniejsze	 od	 tego	
jest,	gdzie	kandydat	na	pracownika	 jest	
obecnie	zatrudniony,	co	tam	robi	i	czym	
zajmował	się	wcześniej.	
W	 przypadku	 kandydatów	 bez	 żad-

nego	doświadczenia	zawodowego	dużą	
wskazówką	 jest	 to,	 jakie	mają	 zaintere-
sowania.	 Im	bardziej	 są	one	oryginalne	
i	wyjątkowe	–	tym	lepiej.	Dobierając	 lu-
dzi	 w	 ten	 sposób,	mamy	 szansę	 stwo-
rzyć	zespół	zróżnicowany	pod	względem	
charakterów,	wiedzy	 i	 temperamentów,	
a	w	mojej	opinii	jest	to	przepis	na	zgra-
ną	załogę,	dzięki	której	można	wspólnie	
wiele	osiągnąć.
	
– Wkrótce okazało się, że po-

trzebna jest kolejna rozbudowa 

oczyszczalni ścieków?
–	 Niezwykle	dynamiczny	 rozwój	ba-

bickiej	 gminy	 zaskoczył	 nas	 wszystkich.	
Już	 po	 roku	 od	 pierwszej	 modernizacji	
oczyszczalni	okazało	 się,	 że	 trzeba	pro-
jektować	jej	następną	rozbudowę.	Drugi	
etap	 mógł	 być	 powieleniem	 obiektów	
już	 wybudowanych.	 Wówczas	 uzyska-
libyśmy	 wydajność	 2400	 m3	 na	 dobę.	
Jednak	 w	 czasie	 eksploatacji	 zauważo-
no,	 że	 można	 zmodernizować	 pewne	
rozwiązania	i	pójść	z	technologią	o	krok	
naprzód.	W	porozumieniu	z	Gminą	usta-
liliśmy,	że	nowa	wydajność	powinna	wy-
nieść	3	 tys.	 m3	na	dobę	i	wprowadzamy	
nowe,	 udoskonalone	 rozwiązania	 kon-
cepcyjne.	 W	 tym	 czasie	 wiele	 nowinek	
technicznych	 z	 zakresu	 gospodarki	 ko-
munalnej	zaczęło	docierać	do	Polski.	Ob-
jechaliśmy	 najnowocześniejsze	 oczysz-
czalnie	 w	 kraju,	 aby	 podpatrzeć,	 jakie	
rozwiązania	 stosują	 inne	 samorządy.	
Byliśmy	m.in.	 w	 Ostrowi	Mazowieckiej,	
Łomży	i	Rzeszowie.

	– Jakie nowe rozwiązania wpro-
wadzono?
	–	 Było	 ich	kilka.	Np.	projekt	pierw-

szej	modernizacji	 nie	 zakładał	wybudo-
wania	 zbiornika	 retencyjnego.	 Okazało	
się	 jednak,	 że	 w	 procesie	 oczyszczania	
duże	znaczenie	ma	stały	poziom	dopły-
wu	ścieków.	Tymczasem	do	nas	zawsze	
dopływały	 one	 nieregularnie,	 co	 było	
związane	z	cyklem	aktywności	dobowej	
mieszkańców	gminy.	Powstanie	zbiorni-

Jan Kalinowski – Dyrektor Eksploatacji Sieci, jeden 
z najbardziej zasłużonych pracowników Spółki, 
otrzymuje jubileuszowe podziękowanie od Wójta 
Krzysztofa Turka

Oczyszczalnia Ścieków w Starych 
Babicach jest dziś jednym z naj-
nowocześniejszych obiektów tego 
typu na Mazowszu

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym
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sięwzięcia	pomimo	tego,	że	wniosek	zo-
stanie	złożony	w	latach	2008–2009,	po-
nieważ	spełnienie	wszystkich	wymogów		
jest	 bardzo	 czasochłonne.	 Już	 tylko	 na	
marginesie	dodam,	że	przesunięto	rów-
nież	terminy	składania	wniosków.
W	naszym	przypadku	2,5	roku	trwa-

ło	przygotowanie	całej	dokumentacji.	30	
listopada	 br.	 złożyliśmy	wniosek	 aplika-
cyjny	dotyczący	omawianego	funduszu.	
Część	inwestycji	zawartych	w	dokumen-
tacji	została	już	wykonana,	jak	chociażby	
wspomniana	wcześniej	Stacja	Uzdatnia-
nia	Wody	w	Borzęcinie	czy	kanalizacja	w:	
Bliznem	 Jasińskiego,	Kwirynowie	 i	Klau-
dynie.	
Obecnie	 około	 45%	 terenów	 gminy	

posiada	 kanalizację,	 a	 97%	 wodociągi.	
Po	zakończeniu	realizacji	projektu	ponad	
90%	 terenów	 będzie	 skanalizowanych	
i	99%	będzie	posiadało	wodociągi.	War-
to	zatem	trzymać	kciuki	za	powodzenie	
tego	 przedsięwzięcia.	 Czy	 uda	 się	 nam	
pozyskać	 fundusze	 z	 Unii	 Europejskiej,	
okaże	się	za	kilka	miesięcy.	Nasz	projekt	
będzie	prawdopodobnie	oceniany	przez	
ekspertów	w	Brukseli.	Odpowiedź	otrzy-
mamy	w	maju	2010	roku.

–	 Jak można oceniać rozwój GPK 
„Eko-Babice” w ciągu minionych 
10 lat?
–	 Sądzę,	 że	 można	 różnymi	 miara-

mi	 oceniać	 dynamikę	 rozwoju	 	 przed-
siębiorstwa.	 Jedną	 z	nich	 jest	wysokość	
kapitału	własnego.	Spółka	została	zało-
żona	z	kapitałem	10	tys.	zł,	w	ciągu	roku	

wzrósł	on	do	100	tys.	zł.	Obecnie	kapitał	
zakładowy	przedsiębiorstwa	dzięki	apor-
tom	rzeczowym,	a	także	dzięki	wpłatom	
dokonywanym	 z	 myślą	 o	 pozyskaniu	
Funduszu	Spójności,	wynosi	ponad	100	
mln	zł,	a	zatem	przedsiębiorstwo	urosło	
tysiąckrotnie.
Drugą	 miarą	 są	 przychody	 i	 koszty	

roczne,	 które	 się	 równoważą,	 bo	 dzia-
łalność	 „non	 profit”	 jest	 działalnością	
rzeczywistą.	W	2000	roku	wyniosły	one	
około	 1	 mln	 zł,	 a	 dziś	 wynoszą	 blisko	
10	 mln	zł.	Wzrost	tych	wielkości	świad-
czy	o	tym,	jak	rozrosła	się	gmina,	ponie-
waż	sumy	te	pochodzą	z	bilansowania	się	
naszej	 podstawowej	 działalności,	 którą	
jest		dostarczanie	wody	i	odbiór	ścieków.	
Na	tereny	babickiej	gminy	sprowadza	się	
coraz	 więcej	 ludzi	 użytkujących	 lokalną		
infrastrukturę.	 Jednocześnie	 rośnie	 tak-
że	świadomość	ekologiczna	wielu	osób,	
które	w	efekcie	podłączają	 swoje	domy	
do	gminnej	kanalizacji.
Trzecią	 miarą	 rozwoju	 przedsiębior-

stwa	 jest	 ilość	 zatrudnianych	 	 w	 nim	
pracowników.	W	 pierwszym	 roku	 dzia-
łalności	w	„Eko-Babicach”	pracowało	16	
osób	na	etatach	i	kilka	osób	na	umowę-

-zlecenie,	 a	 obecnie	 zatrudnionych	 jest	
etatowo	ponad	50	pracowników	i	kilku-
nastu	pracuje	na	zlecenie.	

– Dla mnie osobiście miarą roz-
woju przedsiębiorstwa jest również 
stopień jego automatyzacji.
–	 To	prawda,	że	automatyzacja	rów-

nież	daje	obraz	firmy.	Przez	lata	zabiega-

liśmy	o	to,	aby	w	jak	największym	stop-
niu	 praca	 naszych	 głównych	 obiektów	
była	monitorowana.	Pod	pełną	kontrolą	
mamy	 zatem	 obie	 stacje	 uzdatniania	
wody	 i	 oczyszczalnię	 ścieków,	 a	 także	
mniejsze	 obiekty,	 które	 coraz	 liczniej	
pojawiają	 się	 na	 terenie	gminy	 –	prze-
pompownie	ścieków.	Pełna	kontrola	ich	
pracy	 „on-line”	 pozwala	 natychmiast	
reagować	 na	 wszelkie	 odchylenia	 od	
normy.	W	 rezultacie	mieszkańcy	gminy	
często	 nie	 zauważają	 nawet	 tego,	 że	
w	okolicy	była	jakaś	awaria.	W	przypad-
ku	braku	zasilania	mamy	natychmiasto-
wą	informację	o	tym	w	siedzibie	firmy.	
Już	po	chwili	ekipa	może	pod	wskazane	
miejsce	 udać	 się	 z	 agregatem	 prądo-
twórczym.	 Największe	 nasze	 obiekty	
dysponują	 jednak	 własnym	 zasilaniem	
awaryjnym.

–	 Czy przez 10 lat pracy na stano-
wisku Prezesa wypracował Pan swój 
własny sposób kierowania firmą?
–	 Jeśli	 pyta	 mnie	 pan	 o	 rolę,	 jaką	

powinna	pełnić	osoba	kierująca	przed-
siębiorstwem,	to	przychodzi	mi	na	myśl	
opinia,	którą	kiedyś	usłyszałem,	pracu-
jąc	w	Stacji	Hodowli	Roślin	w	Płocho-
cinie	 od	 jej	 Dyrektora	 Pana	 Bohdana	
Olizarowskiego.	Pan	Dyrektor	twierdził	
(na	 podstawie	 swojego	 długoletniego	
doświadczenia	 w	 zarządzaniu	 przed-
siębiorstwami),	 że	 jeśli	 wśród	 pra-
cowników	 firmy,	 jak	 i	 osób	 utrzymu-
jących	 kontakty	 handlowe	 pojawia	 się	
wrażenie,	 że	 jedyną	 osobą,	 która	 tak	
naprawdę	nie	pracuje	na	 rzecz	przed-
siębiorstwa	 i	 wydaje	 się	 zbędna,	 jest	
właśnie	dyrektor,	to	oznacza,	że	jest	to	
odpowiedni	człowiek	na	odpowiednim	
stanowisku.	Kiedy	to	usłyszałem	około	
dwudziestu	 lat	 temu,	 podszedłem	 do	
tej	opinii	z	pewną	rezerwą,	 lecz	obec-
nie	mając	za	sobą	25	lat	pracy	zawodo-
wej,	polegającej	na	kierowaniu	przed-
siębiorstwami,	 w	 pełni	 podzielam	 to	
zdanie	i	nadal	staram	się	dążyć	do	tego	
idealnego	modelu.

XXXV Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się �� listopada br. 
Na	 początku	 obrad	 radni	 zatwierdzi-
li	 „Gminny	 Program	 Profilaktyki	 i	 Roz-
wiązywania	 Problemów	 Alkoholowych,	
Przeciwdziałania	Narkomanii	i	Przemocy	
Domowej	 Gminy	 Stare	 Babice”	 na	 rok	
2010.	Kolejne	podjęte	uchwały	dotyczyły	
przede	wszystkim	spraw	gruntowych.
Członkowie	Rady	Gminy	wyrazili	zgo-

dę	na	nabycie	gruntów	pod	poszerzenie	
drogi	gminnej	(ulicy	Wodnisko)	w	Borzę-
cinie	 Dużym.	 Pozytywnie	 zaopiniowali	
również	 kwestię	 najmu	 (w	 drodze	 pi-
semnego	 przetargu	 nieograniczonego)	
lokalu	 użytkowego	 przy	 ulicy	 Rynek	 21	
w	Starych	Babicach	–	na	okres	do	5	lat.	
Lokal	ten	zostanie	przeznaczony	na	dzia-
łalność	gastronomiczną.
Podczas	sesji	radni	wyrazili	także	zgo-

dę	na	nabycie	(w	drodze	darowizny)	od	
Gminnego	 Przedsiębiorstwa	 Komunal-
nego	 EKO-Babice	 gruntu	 o	 pow.	 0,06	
ha,	 który	 stanowi	 drogę	 w	 Babicach	
Nowych.	 Wydali	 ponadto	 pozytywną	
decyzję	w	sprawie	zamiany	gruntu	poło-
żonego	w	tej	wsi,	o	powierzchni	0,0689	
ha,	który	pozostawał	dotychczas	w	użyt-
kowaniu	 wieczystym	 Spółdzielni	 Usług	
Rolniczych.	 Zostanie	 on	 zamieniony	 na	
nieruchomość	o	takiej	samej	powierzch-
ni,	 znajdującą	 się	 również	 w	 Babicach	
Nowych,	 stanowiącą	 własność	 Gminy.	
Spółdzielnia	uzyska	prawo	jej	wieczyste-
go	użytkowania	na	okres	do	12	grudnia	
2099	roku.
Następnie	radni	zadecydowali	o	wnie-

sieniu	 aportu	 rzeczowego	 przez	Gminę	
Stare	Babice	do	Przedsiębiorstwa	Komu-
nalnego	 EKO-Babice	 w	 postaci	 prawa	
własności	 następujących	 nieruchomości	
gruntowych:
1)	 działka	 oznaczona	 nr	 ew.	 72/1	

o	pow.	0,0079	ha,	położona	we	wsi	Kwi-
rynów,	o	wartości	28.056,00	zł,	zabudo-
wana	przepompownią	ścieków,
2)	 działka	 nr	 ew.	 28/14	 o	 pow.	

0,0048	ha,	położona	we	wsi	Latchorzew,	
o	 wartości	 16.684,00	 zł,	 zabudowana	
przepompownią	ścieków,
3)	 działka	 nr	 ew.	 703/1	 o	 pow.	

0,0039	ha,	położona	we	wsi	Stare	Babi-

ce,	o	wartości	18.713,00	zł,	zabudowa-
na	przepompownią	ścieków,
4)	 działka	nr	ew.	96	o	pow.	0,1200	

ha,	 położona	 we	 wsi	 Babice	 Nowe,	
o	wartości	426.168,00	zł,	zabudowana	
studniami	głębinowymi,
5)	 działka	 nr	 ew.	 72/6	 o	 pow.	

0,0403	 ha,	 położona	 we	 wsi	 Zalesie,	
o	wartości	 60.901,00	 zł,	 przeznaczona	
pod	studnie	głębinowe.
Wartość	 wkładu	 niepieniężnego	

(aportu)	wynosi	550.552,00	zł,	za	które	
Gmina	 obejmie	 551	 udziałów	 wartości	
nominalnej.	 Koszty	 aktu	 notarialnego	
poniesie	 Gminne	 Przedsiębiorstwo	 Ko-
munalne	EKO-Babice	Sp.	z	o.o.
W	 dalszej	 części	 sesji	 radni	 podję-

li	 uchwałę	 w	 sprawie	 nabycia	 gruntów	
przeznaczonych	 pod	 budowę	 zatoki	
autobusowej	 w	 Borzęcinie	 Małym.	 Po-
zytywnie	 zaopiniowali	 również	 kwestię	
umorzenia	 zaległości	 dla	 spółki	 Helmut	
Kuhnwaldt	 Spedycja	 (na	 łączną	 kwotę	
588.320,30	zł)	oraz	dla	Spółki	Akcyjnej	
Alfatron	 II	 (na	 łączną	 kwotę	65.158,74	
zł)	w	związku	z	zakończeniem	postępo-
wania	 upadłościowego	 obydwu	 firm.	
Dokonali	 ponadto	 zmian	 w	 uchwa-
le	 przyjętej	 podczas	 poprzedniej	 sesji,	
29	 października	 br.,	 w	 sprawie	 stawek	
podatku	 od	 środków	 transportowych	
i	zwolnień	w	tym	podatku.	
Następnie	 członkowie	 Rady	 Gminy	

odrzucili	 wezwanie	 do	 usunięcia	 naru-
szenia	 prawa	 przepisami	 uchwały	 pod-
jętej	24	września	br.	 (dotyczyła	ona	za-
opiniowania	projektu	planu	ochrony	dla	
rezerwatu	 przyrody	 „Kalinowa	 Łąka”).	
Upoważnili	 jednocześnie	 Wójta	 Gminy	
do	reprezentowania	Rady	przed	sądami	
administracyjnymi	w	przypadku	złożenia	
skargi.	
Ostatnią	 uchwałą	 podjętą	 w	 czasie	

listopadowej	 sesji	 było	 zatwierdzenie	
zmian	 w	 gminnym	 budżecie:	 zmniej-
szono	dochody	o	2.676.396,00	zł	oraz	
wydatki	o	tę	samą	sumę;	dokonano	po-
nadto	przesunięć	w	wydatkach	budżeto-
wych,	 zmian	 w	Wieloletnim	 Programie	
Inwestycyjnym	 na	 lata	 2009-2011	 oraz	
w	planie	zadań	inwestycyjnych.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Szanownemu Panu Wójtowi
Krzysztofowi Turkowi

składamy głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Brata
koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy,

 Zastępca Wójta Gminy  
Jolanta Stępniak

Wiemy co to ból i łzy
smutkiem z Panem dzielimy się i my

śmierć Brata niespodziewana
będzie przez nas pamiętana.

Kondolencje Panu Wójtowi 
Krzysztofowi Turkowi 

składają:
Zespół „Sami Swoi” Borzęcin

Komitet Budowy Pomnika Umiastów 

– GPK „Eko-Babice” jest na 
pewno nowatorskim przedsiębior-
stwem, działającym na potrzeby 
gminy, a przez to bardzo specyficz-
nym. Jaka będzie zatem pointa na-
szej rozmowy?

– Każde	 przedsiębiorstwo	 powstaje	
po	 to,	 aby	 przynosić	 odpowiedni	 zysk	
jego	właścicielom,	chyba	że	tak	jak	„Eko-
-Babice”	 funkcjonuje	 w	 formule	 „non	
profit”.	 Naszą	 rolą	 jest	 zaspokojenie	
podstawowych	 potrzeb	 mieszkańców	
babickiej	gminy,	czyli	zaopatrzenie	ludzi	
w	wodę	i	umożliwienie	odbioru	ścieków.	
Stąd	może	nietypowa	formuła,	ale	 liczy	
się	przecież	cel	 i	pomysł	na	działalność,	
dla	którego	ta	firma	została	stworzona.	
Drugim	 czynnikiem	 charakteryzu-

jącym	 naszą	 spółkę	 jest	 	 wyposażenie	
jej	 w	 środki	 do	 realizacji	 działalności.	
W	naszym	przypadku	jest	to	infrastruktu-
ra	wodno-kanalizacyjna	Gminy	Stare	Ba-
bice,	początkowo	przekazana	nam	w	za-
rząd,	obecnie	będąca	naszą	własnością,	
a	 także	 środki	 pieniężne	 umożliwiające	
rozpoczęcie	 działalności	 i	 wyposażenie	
firmy	w	niezbędne	narzędzia,	materiały,	
urządzenia	i	pojazdy.
Trzecim	 czynnikiem,	 najważniejszym	

z	 mojego	 punktu	 widzenia,	 który	 wa-
runkuje	nasze	działanie,	jest	tzw.	kapitał	
ludzki,	czyli	pracownicy	 i	współpracow-
nicy	przedsiębiorstwa.	 Już	podczas	mo-
jej	 specjalizacji	 na	 studiach	 dotyczącej	
„Zarządzania	 Zasobami	 Ludzkimi”	 by-
łem	przekonany,	że	jest	to	najważniejszy	
czynnik	 determinujący	 odniesienie	 suk-
cesu.	 Odpowiedni	 zespół	 pracowników	
potrafi	stworzyć	i	rozwinąć	każde	przed-
sięwzięcie,	 tak	 jak	źle	 funkcjonujący	ze-
spół	 pracowników	 potrafi	 nawet	 najle-
piej	prosperującą	firmę	doprowadzić	do	
bankructwa.	 Z	 tego	 względu	 świętując	
10-lecie	 istnienia	 naszego	 przedsiębior-
stwa,	podczas	uroczystości	w	dniu	20	li-
stopada	osoby	wygłaszające	przemówie-
nia	 okolicznościowe	 podkreślały	 zasługi	
pracowników	„Eko-Babic”,	a	szczególnie	
tych	czternastu	osób	pracujących	od	po-
czątku	jego	funkcjonowania.	

Ja również dziękuję wszystkim, 
którzy są ze mną od początku dzia-
łalności Spółki, jak również tym, 
którzy dołączyli do nas w później-
szych latach. Wasze zaangażowanie 
powoduje to, że zarówno przedsię-
biorstwo, jak i Gmina Stare Babice 
mogą się dynamicznie rozwijać dla 
dobra naszej społeczności. Jeszcze 
raz wszystkim dziękuję i życzę suk-
cesów w dalszych latach działalno-
ści.

Marcin Łada

Tablica kontrolna w siedzibie „Eko-Babic”

Listy gratulacyjne nadesłane do Spółki z okazji 10-lecia jej działalności
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W ramach cyklu artykułów 
przedstawiających organizacje po-
żytku publicznego działające na te-
renie Gminy Stare Babice tym razem 
wybraliśmy się do Klaudyna, gdzie 
rozmawialiśmy z przedstawicielami  
Stowarzyszenia Klaudyn: z preze-
sem Alicją Piotrowską, sekretarzem 
Jerzym Szpindlerem, skarbnikiem 
Walerianem Żyndulem oraz z Barba-
rą Pruszkowską, sołtysem Klaudyna 
i członkiem stowarzyszenia.

GB: Kiedy powstała Państwa or-
ganizacja?

WŻ:	 Stowarzyszenie	 Klaudyn	 po-
wstało	w	2006	roku	z	inicjatywy	miesz-
kańców	tej	miejscowości.	Obecnie	mamy	
45-ciu	członków,	w	tym	15-tu	czynnych	
działaczy.	Podstawowym	celem,	 jaki	so-
bie	 wyznaczyliśmy,	 jest	 przede	 wszyst-
kim	 integracja	 mieszkańców,	 zarówno	
tych	 rdzennych,	 jak	 i	 nowo	 przybyłych.	
Niestety	 to	 bardzo	 trudne	 zadanie	 i	 na	
wyniki	pełnej	integracji	będziemy	musie-
li	 jeszcze	poczekać.	Główną	przeszkodą	
w	realizacji	tego	celu	jest	przede	wszyst-
kim	 brak	 odpowiedniej	 infrastruktury	
w	 naszej	 miejscowości,	 jak	 np.	 boisk,	
placów	zabaw	i	świetlic.

BP:	 Chcielibyśmy,	 aby	 młodzież	
z	Klaudyna	miała	swoje	miejsce	w	tej	wsi,	
aby	mogli	 tam	 spotkać	 się	w	większym	
gronie	 i	 np.	 pograć	w	 piłkę.	 Nie	 każdy	
rodzic	chce	bowiem,	by	na	 jego	posesji	
duża	grupa	chłopców	grała	w	piłkę	noż-
ną	 i	 nie	ma	 się	 temu	 co	 dziwić.	 Nasza	
młodzież	 jest	 wspaniała	 i	 czujemy	 się	
w	 obowiązku	 zapewnić	 jej	 miejsce	 do	
spotkań.

GB: Dlaczego integracja ludzi jest 
tak ważna?

AP:	Przez	15	lat	mieszkałam	w	sied-
miopiętrowym	bloku	na	Bemowie	w	klat-
ce,	w	 której	 na	 jedno	 piętro	 przypada-
ły	 dwa	 mieszkania.	 Pewnego	 dnia	 na	
drzwiach	wejściowych	do	bloku	pojawiła	
się	klepsydra	z	powiadomieniem	o	śmier-
ci	Pana	Tadeusza.	Kim	był	Pan	Tadeusz?	
Zaczęłam	pytać	moich	sąsiadów,	ale	nikt	

z	 nich	 nie	wiedział.	 Zapy-
tałam	 więc	 gospodarza	
domu.	Okazało	się,	że	Pan	
Tadeusz	mieszkał	w	moim	
bloku	na	I	piętrze,	a	ponie-
waż	nie	 jeździł	windą,	nie	
robił	awantur,	nie	miał	psa,	
to	nie	było	okazji,	 aby	go	
poznać.	Zabolało	mnie	to,	
że	człowiek,	który	mieszkał	
tak	blisko,	był	mi	zupełnie	
nieznany.	 W	 Klaudynie	
osiedliłam	 się	 5	 lat	 temu	
i	korzystam	z	każdej	okazji,	aby	poznać	
ludzi	 spacerujących	 przed	 moim	 do-
mem.	Czasem	jest	to	zwykłe	„dzień	do-
bry”,	ale	powtarzane	staje	się	powodem	
do	 zawarcia	 znajomości.	 Tak	 poznałam	
pozostałych	 członków	 stowarzyszenia.	
Nasze	działanie	podyktowane	jest	właś-
nie	 możliwością	 budowania	 więzi	 mię-
dzy	mieszkającymi	obok	nas	ludźmi.

GB: W jaki sposób próbujecie 
Państwo, jako stowarzyszenie, inte-
grować mieszkańców?

JS: Staramy	 się	 organizować	 różne-
go	rodzaju	spotkania,	na	których	można	
porozmawiać	i	dzięki	temu	lepiej	się	po-
znać.	Są	 to	zarówno	spotkania	okolicz-
nościowe,	grille	i	ogniska,	ale	także	wy-
jazdy	do	teatru,	wycieczki	krajoznawcze	
po	Mazowszu,	pikniki,	czy	nawet	zawo-
dy	 sportowe.	Ostatnio	organizowaliśmy	
np.	 wycieczkę	 do	 Nieborowa,	 podczas	
której	 zwiedzaliśmy	 pałac	 i	 okoliczny	
park.	 Dzięki	 naszym	 namowom	 udało	
się	 także	 na	 tamtejszym	 terenie	 zorga-
nizować	grilla,	przy	którym	bardzo	miło	
spędziliśmy	 czas.	 Chciałem	 zaznaczyć,	
że	 mieliśmy	 wówczas	 dużo	 szczęścia,	
bo	 podczas	 gdy	 w	 naszej	 gminie	 była	
ulewa,	my	siedzieliśmy	sobie	pod	gołym	
niebem	w	Nieborowie,	kosztując	pyszne	
jedzenie.

BP:	 W	 ostatnim	 czasie	 organizo-
waliśmy	 także	 dwa	 pikniki	 rekreacyjno-
-sportowe:	 „Piknik	 Rodzinny”	 i	 „Poznaj	
sąsiada”.	 Spotkania	 cieszyły	 się	 dużą	
frekwencją,	przybyło	na	nie	ponad	200	
osób.	 Gościliśmy	 także	 władze	 gminy	

i	 księży	 z	 	 naszych	 parafii.	 Zapewnili-
śmy	 wiele	 atrakcji,	 m.in.	 pokazy	 jazdy	
konnej,	 zawody	 strzeleckie,	 turniej	 piłki	
siatkowej,	malowanie	twarzy,	loterię	fan-
tową	 oraz	mnóstwo	 innych	 konkursów	
i	zabaw.	Jedzenie	przygotowywały	nasze	
gospodynie	z	Klaudyna,	a	wszystko	było	
dla	mieszkańców	bezpłatne.	Cały	czas	na	
miejscu	czuwali	pracownicy	firmy	ochro-
niarskiej,	która	współpracuje	z	tutejszymi	
mieszkańcami.	Był	czas	na	to,	aby	lepiej	
się	poznać	i	porozmawiać	o	problemach	
naszej	miejscowości.	Dzięki	przybyciu	na	
spotkanie	władz	gminy	wiele	osób	mo-
gło	 wyrazić	 swoje	 oczekiwania	 wobec	
babickiego	samorządu.	Wszystkie	nasze	
spotkania	 sołeckie,	 jak	 i	 imprezy	 odby-
wają	 się	 w	 Domu	 Weselnym	 „Stawi-
ska”,	z	którym	mamy	podpisaną	umowę	
i	dzięki	życzliwości	Renaty	Sulimy	i	Artura	
Wasiuka	możemy	się	tam	spotykać	(bez-
płatnie)	 i	 omawiać	 ważne	 zagadnienia	
dla	Klaudyna.

AP:	Nasze	działania	mają	także	cha-
rakter	 pomocy	 tym	 mieszkańcom,	 któ-
rzy	 jej	 potrzebują.	W	miarę	możliwości	
i	funduszy	staramy	się	ich	wspierać,	gdy	
tylko	zauważymy,	że	mają	jakieś	kłopoty.	
W	 ubiegłym	 roku	 zaopiekowaliśmy	 się	
wspólnie	 panem,	 który	 uległ	 wypadko-
wi	 samochodowemu	 w	 naszej	 gminie	
i	przez	długi	czas	nie	mógł	się	poruszać.	
Nie	 miał	 na	 miejscu	 żadnych	 bliskich,	
którzy	mogliby	 się	 o	 niego	 zatroszczyć.	
Podjęliśmy	 wówczas	 działania,	 w	 które	
zaangażowało	 się	 wielu	 mieszkańców.	
Odwiedzaliśmy	 go,	 kupowaliśmy	 leki,	
robiliśmy	 zakupy.	 Wszyscy	 włączyli	 się	
do	pomocy,	nawet	tutejsi	sprzedawcy	ze	
sklepu,	którzy	pilnowali	kluczy	do	domu	
chorego	 i	wydawali	 je,	aby	każdy	z	nas	
o	różnych	godzinach	mógł	go	odwiedzić.	
Wielką	 pomoc	 zaoferowały	 także	 Panie	
Iwona	 Kowalska	 i	 Małgorzata	 Kozubal	
z	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecz-
nej,	 dzięki	 którym	 chory	 mógł	 normal-
nie	 funkcjonować.	 Każdy	 z	 nas	 wniósł	
w	 jego	 życie	wiele	 dobrego	 i	myślę,	 że	
w	takich	sytuacjach	najlepiej	widać	naszą	
integrację.

Wspólne działania dają wspólną radość...
Rozmowa z członkami Stowarzyszenia Klaudyn

GB: Jako stowarzyszenie działa-
cie Państwo także dla rozwoju sołe-
ctwa.

WŻ:	 Poza	 integracją	 mieszkańców,	
staramy	się	również	działać		na	rzecz	po-
prawy	 infrastruktury	 technicznej	 naszej	
wsi,	w	której	niestety	wieloletnie	zanie-
dbania	widać	 na	 każdym	 kroku.	Mamy	
jednak	 nadzieję,	 że	wszystkie	 problemy	
przy	 życzliwym	 spojrzeniu	 na	 Klaudyn	
Urzędu	Gminy	uda	się	wcześniej	czy	póź-
niej	rozwiązać.

AP:	 Teraz	 najbardziej	 jesteśmy	 za-
angażowani	 w	 sprawę	 budowy	 kana-

lizacji	w	Klaudynie,	 która	na	początku	
wywołała	 wiele	 kontrowersji	 wśród	
mieszkańców.	 Wszystkie	 niejasnoś-
ci	 przekazujemy	 do	 Gminy	 i	 pilnuje-
my,	 aby	problemy	były	 rozwiązywane.	
Na	 naszą	 prośbę	 odbyło	 się	 ostatnio	
spotkanie	 na	 terenie	 budowy	 kanali-
zacji	 z	 przedstawicielami	 „Eko-Babic”	
i	 Referatu	 Inwestycji,	 na	 którym	 mo-
gliśmy	zadać	wiele	pytań.	Poprosiliśmy	
o	przedstawienie	mieszkańcom	harmo-
nogramu	prac	i	poinformowanie,	kiedy	
powróci	na	swoją	dawną	trasę	autobus	
712.	Nasi	goście	obiecali,	że	wszystkie	
te	 informacje	 będą	 regularnie	 aktuali-
zowane	 i	 przekazywane	do	wiadomo-
ści	mieszkańców	Klaudyna.

JS:	Efekt	naszej	pracy	było	widać	na	
ostatnim	 zebraniu	 sołeckim,	 na	 które	
przyszło	około	200	osób.	Dzięki	temu,	że	
wcześniej	 zebraliśmy	 na	 piśmie	 wszyst-
kie	pytania	mieszkańców	i	wysłaliśmy	je	
uprzednio	 do	 Urzędu	Gminy,	 Pan	Wójt	
przyszedł	 bardzo	 dobrze	 przygotowany	
i	 przyprowadził	 ze	 sobą	 odpowiednich	
fachowców	z	poszczególnych	referatów,	
którzy		szczegółowo	mogli	odpowiedzieć	
na	pytania	mieszkańców.	Takie	zachowa-
nia	bardzo	szanujemy	 i	cieszymy	się,	że	
współpraca	z	Urzędem	Gminy	może	się	
tak	 dobrze	 układać.	 Obie	 strony	 czują	
się	partnerami,	mają	do	siebie	szacunek	
i	właśnie	o	to	nam	chodzi,	gdyż	chcemy	
pracować	we	wspólnym	celu.

GB: Dlaczego ist-
nienie stowarzyszenia 
w Klaudynie jest takie 
ważne?

JS:	 Przede	 wszyst-
kim	 dlatego,	 że	 jesteśmy	
właśnie	pewnego	rodzaju	
pośrednikami	 pomiędzy	
Urzędem	Gminy	a	miesz-
kańcami	Klaudyna.	Dzięki	
naszej	 pracy	 i	 organizacji	
wiele	 spraw	 społecznych	

udaje	 się	 dużo	 szybciej	 rozwiązywać.	
Wszystkie	 istotne	zagadnienia,	 jak	m.in.:	
problemy	z	infrastrukturą	wiejską,	sprawy	
młodzieży	i	komunikacja	są	także	bolącz-
ką	dla	nas,	członków	stowarzyszenia.	Je-
steśmy	w	stanie	na	bieżąco	te	problemy	
odnotowywać	 i	 przekazywać	 władzom	
gminy.	Odpowiedzi	na	nie	rozpowszech-
niamy	wśród	mieszkańców	i	dzięki	temu	
przepływ	informacji	jest	skuteczny,	cenio-
ny	przez	Gminę	i	naszych	sąsiadów.	Z	sza-
cunkiem	myślimy	w	Zarządzie	Stowarzy-
szenia	 o	 wszystkich	 naszych	 aktywnych	
mieszkańcach	 –	 tych,	 którzy	 przychodzą	
na	wiejskie	zebrania,	bo	dają	tym	samym	
dowód,	że	poruszane	na	nich	sprawy	nie	
są	im	obojętne.	Jesteśmy	wdzięczni	także	
działaczom	Rady	Sołeckiej	i	członkom	na-
szego	Stowarzyszenia,	którzy	poświęcają	
swój	 czas,	 aby	 nam	 wszystkim	 w	 Klau-
dynie	żyło	się	lepiej.	Korzystając	z	okazji,	
chcemy	za	to	serdecznie	podziękować.

AP:	Trzeba	zaznaczyć,	że	nasze	spot-
kania,	 na	 których	 omawiamy	 ważne	
problemy	 wsi,	 mają	 także	 inne,	 towa-
rzyskie	 założenia	 –	 nawiązuje	 się	 wiele	
nowych	 znajomości.	 Bardzo	 chcemy	
promować	pozytywne	zachowania	mię-
dzyludzkie	 tak,	 aby	 ludzie	 byli	 weselsi	
i	 szczęśliwsi	 na	 co	 dzień.	 Dlatego	 też	
często	 powtarzamy:	 „Idąc	 ulicą,	 uśmie-
chajmy	się	do	siebie!”.	To	taki	mały	gest,	
a	tak	wiele	znaczy.

BP: Myślę,	że	nasze	istnienie	uwarun-
kowane	jest	również	pomocą	dla	Gminy.	

Bardzo	 często	 staramy	 się	 wykonywać	
czynności,	które	należą	do	obowiązków	
Gminy,	ale	ich	wykonanie	trwałoby	dużo	
dłużej	niż	nasze.	Zdarza	się	np.,	że	cho-
dzimy	do	mieszkańców,	którzy	nie	chcą	
sprzedawać	 gruntów	 pod	 drogi	 i	 prze-
konujemy	 ich,	 że	 sprzedaż	 ta	 usprawni	
działania,	które	mogą	podnieść	wartość	
ich	 działki,	 czy	 przyspieszy	 roboty	 przy	
budowie	kanalizacji.	Udało	nam	się	wiele	
osób	 przekonać,	 z	 czego	 jesteśmy	 bar-
dzo	dumni.	Dlatego	myślę,	że	w	pewien	
sposób	jesteśmy	potrzebni	Gminie.

GB: Na zebrania sołeckie w innych 
miejscowościach przychodzi prze-
ważnie garstka mieszkańców. Skąd 
w Klaudynie tak duża frekwencja?

BP: Mieszkańcy	 wiedzą,	 że	 nasze	
spotkania	są	zawsze	bardzo	dobrze	zor-
ganizowane.	 Poruszamy	 na	 nich	 kon-
kretne	problemy	i	podajemy	sposoby	ich	
rozwiązania.	 Ważny	 jest	 także	 sposób,	
w	jaki	informujemy	ludzi	o	ważnych	wy-
darzeniach	 w	 Klaudynie.	 Wszyscy	 chcą	
wiedzieć,	co	się	dzieje	na	ich	terenie,	ale	
nie	 zawsze	mają	 dostęp	 do	 informacji.	
Dlatego	 też	 roznosimy	 ulotki,	 przeka-
zujemy	 je	 przez	 listonoszy,	 zostawiamy	
w	 sklepie,	 czasem	 nawet	 sami	 na	 ro-
werach	 jeździmy	 po	 Klaudynie	 i	 ważne	
informacje	 umieszczamy	 w	 skrzynkach	
pocztowych.	Wielką	rolę	odgrywa	na	na-
szym	 terenie	 gazetka	 „Życie	 Klaudyna”	
prowadzona	przez	 Jerzego	Trochimczu-
ka,	 do	 której	 piszemy	 czasem	 artykuły,	
a	 także	 prywatna	 strona	 internetowa	
Pana	 Jerzego:	 www.klaudyn.com.pl,	 	
na	 której	 jest	 zakładka	 naszego	 stowa-
rzyszenia.	Serdecznie	zapraszamy	do	 jej	
odwiedzania.

AP:	Mamy	zaszczyt	pracować	w	sto-
warzyszeniu	od	samego	początku	z	oso-
bami,	 które	 nigdy	 nie	 odmawiają	 nam	
współpracy.	Są	to:	Marcin	Trochimczuk,	
Anna	 Połeć,	 Zbyszek	 Chartanowicz,	
Grzegorz	Stanicki,	Zbyszek	Poniatowski,	
Ryszard	Sobczak	i	Wiktor	Zasadziński.	Za	
wszystkie	 ich	 działania	 serdecznie	 dzię-
kujemy.	Wspólna	 praca	 daje	 wszystkim	
wiele	radości	i	popycha	sprawy	Klaudyna	
naprzód.	I	o	to	właśnie	chodzi...

Malwina Fabianowicz 

Jazda konna i różnorodne 
spotkania hippiczne stają się 
bardzo popularne na naszym 
terenie. Imprezy tego typu 
organizuje również Stowarzy-
szenie Klaudyn

Mieszkańcy Klaudyna chętnie spotykają się przy różnych okazjach

Nasi rozmówcy: Alicja Piotrowska, Jerzy Szpindler  
i Barbara Pruszkowska
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Obchody Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Starych Ba-
bicach rozpoczęły się już 10 listopa-
da rano, kiedy to uczniowie klas szó-
stych uroczyście zawiesili flagi przed 
głównym wejściem do budynku. Na-
stępnie chwilą ciszy uczcili tych, któ-
rzy poświęcili swoje życie dla Ojczy-
zny i udali się do Sali Gimnastycznej, 
aby obejrzeć akademię przygotowa-
ną przez Szkolne Koło Teatralne.
11	listopada,	w	Święto	Niepodległo-

ści,	 poczet	 sztandarowy	 naszej	 szkoły	
uczestniczył	w	uroczystej	mszy	świętej	za	
Ojczyznę	w	kościele	parafialnym.		Jednak	
główne	 obchody	 święta	 odbyły	 się	 po	
południu.	Już	od	godziny	16:00	do	szko-
ły	tłumnie	przybywali	goście,	aby	uczest-
niczyć	 w	 Gminnych	 Obchodach	 Święta	
Niepodległości.	

O	 godzinie	 17:00	 dyrek-
tor	szkoły	Dorota Smolińska	
uroczyście	powitała	wszystkich	
zgromadzonych,	 a	 byli	wśród	
nich	przedstawiciele	władz	sa-
morządowych,	radni,	dyrekto-
rzy	zaprzyjaźnionych	szkół	i	in-
stytucji,	 proboszcz	 naszej	 pa-
rafii	–	ks.prałat	Grzegorz	Kozicki,	ksiądz	
prałat	Jan	Szubka,	przedstawiciele	Rady	
Rodziców	i	mieszkańcy	gminy.	Następnie	
w	kilku	słowach	wspomniała	historyczne	

wydarzenia	1918	roku,	po	czym	wspól-
nie	odśpiewano	hymn	przy	akompania-
mencie	Gminnej	Orkiestry	Młodzieżowej	
pod	batutą	Mariusza	Dżyga	i	szkolnego	
chóru,	 który	 prowadzi	 Ewa	
Dżyga.	
Część	 artystyczną	 rozpo-

częło	odegranie	przez	orkie-
strę	 Preludium	 20	 Frydery-
ka	 Chopina	 oraz	 wykonanie	
wspólnie	z	chórem	kilku	pio-
senek	legionowych.	

K o l e j -
nym	punktem	
spotkania	 był	
występ	Szkol-
nego	 Koła	
Teatra lnego	
prowadzone-
go	 przez	 Iza-
bellę	 Kurow-
ską-Brandenburską	i	Lud-
miłę	 Miłowanow.	 Mło-
dzi	artyści	zaprezentowa-
li	 piękny	 program	 słow-
no-muzyczny,	 w	 którym	
wykorzystali	utwory	zna-
nych	 polskich	 poetów:	
Z.	Herberta,	K.K.	Baczyń-

skiego,	M.	Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,	
J.	 Tuwima	 i	 K.I.	 Gałczyńskiego.	 Ucznio-
wie	pokazali,	że	pamiętają	o	tragicznych	
wydarzeniach	 z	 historii	 Polski,	 a	 jedno-

cześnie	potrafią	cieszyć	się	z	tego,	że	są	
Polakami	i	mogą	żyć	w	wolnym,	niepod-
ległym	kraju.	
Występ	 młodych	 artystów	 bardzo	

się	wszystkim	podobał,	 a	 szczególnie	 –	
chwytająca	 za	 serce	 –	 końcowa	 scena	
z	ogromną	biało-czerwoną	flagą.	Grom-
kim	brawom	nie	było	końca.	
Po	 części	 artystycznej	wszyscy	 zgro-

madzeni	goście	udali	się	na	słodki	poczę-
stunek,	gdzie	przy	kawie	 i	herbacie	wy-
mieniali	swoje	wrażenia.

Ś w i ę -
to Niepod-
ległości Pol-
ski uczczono 
także w in-
nych placów-
kach eduka-
cyjnych na-
szej gminy.
Z	okazji	11	

listopada	 ucz-
niowie	 klas	 I-
III	 Gimnazjum	
w	 Koczargach	

Starych	 przygotowali	 spektakl	 słowno-
muzyczny	 pod	 kierunkiem:	 Magdaleny	
Ryczkowskiej	 i	 Hanny	 Domańskiej.	 Pro-
wadzący	uroczystość	za	pomocą	opisów	
historycznych	ukazujących	wielkie	wyda-
rzenia	 dla	 Polski,	 wierszy	 znanych	 poe-
tów	 i	piosenek	wprowadzali	widzów	w	
świat	burzliwej	historii	Ojczyzny.	Na	sce-
nie	pojawił	się	nie	tylko	Piłsudski,	ale	tak-
że	 ucieleśnienie	 trzech	 zaborców,	 któ-
rych	symbolizowały	trzy	wiedźmy.	Scenki	
historyczne	 przeplatane	 utworami	 poe-
tyckimi,	 a	 także	 doskonale	 dobranym	
podkładem	muzycznym	w	piękny	i	wzru-
szający	sposób	pokazywały	dzieje	nasze-
go	kraju.

Zazwyczaj	 wydarzenia	 historycz-
ne	ukazywano	do	momentu	odzyskania	
niepodległości	przez	Polskę,	 jednak	tym	

razem	 gimnazjaliści	 poszli	 o	 krok	 da-
lej.	Za	pomocą	prezentacji	multimedial-
nej	 i	przy	dźwiękach	nastrojowej	muzy-
ki	 przedstawili	 dzieje	 Ojczyzny	 od	 roku	
1918.	Opisywali	ważne	wydarzenia,	któ-
re	 zaważyły	 na	 historii	 naszego	narodu	
aż	do	współczesności.	Co	ciekawe,	ucz-
niowie	uwzględnili	nawet	samorządowe	
reformy	 administracyjne.	 Część	 prezen-
tacji	poświęcili	także	polskiej	sztuce,	lite-
raturze	i	muzyce.

W	Szkole	Podstawowej	w	Borzęcinie	
Dużym	 z	 okazji	 Święta	 Niepodległości	
zorganizowano	 trzy	 konkursy:	 plastycz-
ny,	muzyczny	i	sportowy.
Dzieci	 z	 zapałem	 rysowały	 portre-

ty	 Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego.	 Jego	
postać	z	sumiastymi	wąsami	okazała	się	
dobrym	tematem	artystycznym.	Do	kon-

kursu	 	przystąpiły	delegacje	reprezentu-
jące	wszystkie	klasy.	W	klasach	starszych	
nagrody	 otrzymała:	 Va	 w	 składzie:	 Ce-
zary	Wawrzyniecki,	Weronika	Krawczyk,	
Magdalena	Rogozińska,	w	klasach	młod-
szych	Ib:	Amelia	Oszczyk,	Marysia	Kręp-
czyńska,	Karolina	Sonta.	Piękne	portrety	

można	było	oglądać	w	holu	szkoły.
Dzieci	 poznawały	 historię	 także	 za	

pomocą	pieśni	niepodległościowych.	W	
konkursie,	w	którym	klasy	po	kolei	śpie-
wały	 pieśni	 patriotyczne,	 dominowały	
„Legiony”.	 Tutaj	 jury	miało	wielki	 prob-
lem	z	wyborem	najlepiej	śpiewającej	kla-
sy,	więc	postanowiło	wszystkich	uczniów	
nagrodzić	dyskoteką	szkolną,	co	bardzo	
spodobało	się	dzieciakom.
Na	 trzeci,	 sportowy	 konkurs	 złożył	

się	Niepodległościowy Bieg Przełajo-
wy o Puchar Dyrektora Szkoły. Zwy-
ciężyła w nim Karolina Leśniewska,	

która	 reprezentuje	 szkołę	 w	 wielu	 po-
zaszkolnych	 konkursach	 sportowych.	
Ostatnio	zdobyła	trzecie	miejsce	w	mię-
dzypowiatowych	biegach	przełajowych	i	
tym	samym	jest	pierwszą	uczennicą	bo-
rzęcińskiej	 podstawówki,	 która	 stanęła	
na	podium	w	tym	konkursie.	Scenariusz	
Święta	Niepodległości	w	szkole	w	Borzę-

cinie	opracowała	 Jolanta	Krasnodębska.	
Wszystkim	 szkołom	 serdecznie	 gratulu-
jemy	ciekawych	pomysłów	na	uczczenie	
11	listopada.		

Grażyna Sawicka
Malwina Fabianowicz

11 listopada w szkołach gminy Stare Babice

Marszałek Józef Piłsudski widziany oczami dzieci z Borzęcina
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�0 października w Domu Para-
fialnym „Arka” odbyła się debata 
powiatowa pt. „Sprawdź, czy Twoje 
picie jest bezpieczne” zorganizowa-
na przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Starych Babicach. Uczestnicy spot-
kania wysłuchali wykładów przygo-
towanych przez zaproszonych gości. 
Prelekcje poruszały zagadnienia do-
tyczące problemów wynikających ze 
spożywania alkoholu, a także dzia-
łań profilaktycznych w stosunku do 
dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.
Uczestników	 debaty	 przywitali	Wójt	

Gminy	Stare	Babice	Krzysztof	Turek	oraz	
Przewodniczący	 GKRPA	 Jerzy	 Pietrzak.	
„Sprawdź,	czy	Twoje	picie	jest	bezpiecz-
ne”	to	tytuł	ogólnopolskiej	kampanii	pro-
filaktyczno-edukacyjnej,	której	celem	jest	
ograniczenie	szkód	związanych	z	piciem	
alkoholu.	Debata	została	zorganizowana	
z	 okazji	 przystąpienia	 Gminy	 Stare	 Ba-
bice	 do	 tej	 kampanii	 i	 zapoczątkowała	
działania	w	tym	zakresie.	
W	pierwszej	części	spotkania	uczest-

nicy	debaty	mogli	zapoznać	się	z	celami	
tego	 ogólnopolskiego	 przedsięwzięcia,	
które	przedstawiła	Danuta	Janusz	z	Ma-
zowieckiego	 Centrum	 Polityki	
Społecznej.	 Omówiono	 także	
metody	 pomocy	 osobom	 piją-
cym	 ryzykownie	 i	 szkodliwie,	
które	podczas	prezentacji	poka-
zała	Jadwiga	Fudała	z	Państwo-
wej	 Agencji	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.
Drugą	część	debaty	poświę-

cono	 na	 omówienie	 proble-
mów	 związanych	 z	 piciem	 al-
koholu	przez	dzieci	i	młodzież,	
przedstawiono	także	działania,	
które	 mogą	 zapobiegać	 alko-
holizmowi	 wśród	 nieletnich.	
Bożena	 Kosieradzka	 z	 Sądu	
Rejonowego	 w	 Pruszkowie	
przedstawiła	 aspekty	 prawne	
ochrony	 dziecka	w	 rodzinie	 zagrożonej	
przemocą	i	alkoholizmem.	Działania	pro-
filaktyczne	 i	 interwencyjne	 w	 stosunku	
do	dzieci	i	młodzieży	z	grupy	ryzyka	za-
prezentował	Robert	 Frączek	 z	 Państwo-
wej	 Agencji	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych.

O g ó l n o p o l s k a	
społeczna	 kampania	
profilaktyczno-edu-
kacyjna	 „Sprawdź,	
czy	 Twoje	 picie	 jest	
bezpieczne”	 poprzez	
akcje	medialne,	 rekla-
my	 i	 konferencje	 ma	
na	 celu	 zachęcenie	
dorosłych	 Polaków	
do	 tego,	 aby	 zasta-
nowili	 się	 nad	 swoim	
stylem	 picia	 alkoholu	
i	 ograniczyli	 nieodpo-
wiedzialne	 zachowa-
nia.	 Uświadomienie	
ludziom	 tego,	 jakie	
szkody	alkohol	powoduje	w	życiu,	może	
przyczynić	 się	 do	 ograniczenia	 liczby	
osób	pijących	ryzykownie	i	szkodliwie.

Czym jest picie ryzykowne 
i szkodliwe?

Sposób,	w	jaki	pijemy	alkohol	może	się	
zmieniać.	Często	 trudno	 jest	wyznaczyć	
granicę	pomiędzy	piciem	o	niskim	pozio-
mie	ryzyka,	a	takim,	które	jest	szkodliwe.	
Wiele	osób	nie	zauważa	momentu,	kiedy	
picie	 alkoholu	 staje	 się	 „najważniejszą”	

czynnością	 ich	 życia.	 Chociaż	 może	 się	
to	wydawać	mało	prawdopodobne,	jest	
wiele	przypadków,	w	których	abstynenci	
w	wyniku	 różnego	 rodzaju	okoliczności	
zaczynają	 pić	 na	 poziomie	 wysokiego	
ryzyka.	W	 teorii	 istnieje	 pięć	 tzw.	wzo-
rów	 spożywania	 alkoholu:	 abstynencja,	
picie	 o	 niskim	 ryzyku	 szkód,	 picie	 ryzy-
kowne,	 picie	 szkodliwe	 i	 uzależnienie.	
Ryzykowne	spożywanie	alkoholu	to	picie	
go	w	nadmiernych	ilościach	(jednorazo-
wo	i	łącznie	w	określonym	czasie),	które	
początkowo	nie	pociąga	za	 sobą	nega-
tywnych	skutków.	Można	jednak	oczeki-
wać,	że	pojawią	się	one,	jeśli	ten	model	
zachowania	nie	ulegnie	zmianie.	Z	kolei	
picie	szkodliwe	wiąże	się	już	ze	szkodami	
zdrowotnymi	–	fizycznymi	 lub	psychicz-

nymi,	 a	 jego	 długotrwałe	 kontynuowa-
nie	prowadzi	do	uzależnienia.

Jak to sprawdzić?
Pierwszym	 krokiem	 do	 sprawdze-

nia,	w	 jaki	wzór	picia	się	wpisujemy	 jest	
prosty	test,	który	można	znaleźć	na	ulot-
kach	 i	 stronach	 internetowych	 związa-
nych	z	kampanią,	a	także	we	wszystkich	
ośrodkach	 pomocowych.	 Test	 zawiera	
10	łatwych	pytań.	Zsumowanie	punktów	
zdobytych	w	trakcie	odpowiedzi	pozwoli	

określić,	który	model	picia	stosu-
jemy.	Wzory	testów,	porady,	od-
powiedzi	na	pytania	i	informacje	
dotyczące	kampanii	można	zna-
leźć	na	stronach	internetowych:	
www.wyhamujwpore.pl	i	www.
niebotak.pl.	Aby	picie	 nie	 stało	
się	problemem,	należy	stale	kon-
trolować	ilość	wypijanego	alko-
holu.	 Każdy	 organizm	 inaczej	
reaguje	na	używki	 i	najlepszym	
przed	nimi	zabezpieczeniem	jest	
oczywiście	 abstynencja.	 Wiele	
osób	lubi	jednak	przy	okazji	róż-
nych	uroczystości	wypić	lampkę	
wina	 lub	 spotkać	 się	 ze	 znajo-
mymi	w	barze	przy	piwie.	W	ta-
kich	sytuacjach	warto	wiedzieć,	

jakie	są	średnie	bezpieczne	dawki	alkoho-
lu.	Dawka	standardowa	to	około	10	gra-
mów	czystego	alkoholu	etylowego,	czyli	
tyle	 co:	 szklanka	 piwa	 250	ml,	 lampka	
wina	czy	kieliszek	wódki	30	ml.

Gdy wypijemy za dużo...
Jeżeli	spożywamy	alkohol,	warto	wie-

dzieć,	 jak	 wchłania	 go	 nasz	 organizm.	
Do	maksymalnego	stężenia	alkoholu	we	
krwi	 dochodzi	 po	 upływie	 około	 1-1,5	
godziny	od	chwili	spożycia.	Jego	wpływ	
jest	widoczny	w	naszym	zachowaniu	już	
od	0,2	promili.	Wówczas	zaczynają	wy-
stępować	nieznaczne	zaburzenia	równo-
wagi,	euforia,	a	 także	upośledzenia	ko-
ordynacji	wzrokowo-ruchowej.	Do	stanu	
zagrożenia	życia	dochodzi	przy	stężeniu	

„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

7 listopada w Domu Parafial-
nym „Arka” w Starych Babicach 
odbyła się uroczystość, podczas 
której rozstrzygnięto międzyg-
minny konkurs plastyczny „Wol-
nym być – żyć bez alkoholu”. 
W	 konkursie	 plastycznym	 brały	

udział	dzieci	i	młodzież	ze	szkół	pod-
stawowych	 i	 gimnazjów	 w	 Starych	
Babicach	 i	 Izabelinie.	 Jury	 spośród	
ponad	 stu	 prac,	 które	 napłynęły	 ze	
szkół,	 wyłoniło	 zwycięzców.	W	 kate-
gorii	szkół	podstawowych	w	pierwszej	
trójce	 znaleźli	 się	 babiccy	 uczniowie:	
Bartłomiej	Magiera	–	II	miejsce	i	Mał-
gorzata	Żurawska	–	III	miejsce.	W	ka-
tegorii	szkół	gimnazjalnych	młodzież	z	
Koczarg	również	zajęła	czołowe	miej-
sca:	II	–	Klaudia	Kowalska	i	III	–	Izabela	
Sałamacha.	 Zwycięzcy	 otrzymali	 cenne	
nagrody.	Jury	przyznało	także	wiele	wy-
różnień,	 a	wszystkich	uczestników	kon-
kursu	uhonorowało	dyplomami	i	niespo-
dziankami	plastycznymi.
Podczas	 uroczystości	 licznie	 przybyli	

goście	 mogli	 obejrzeć	 wszystkie	 prace,	
które	 brały	 udział	 w	 konkursie.	 Trzeba	
przyznać,	 że	 każda	 z	 nich	 prezentowa-
ła	wysoki	 poziom	 plastyczny	 i	w	 cieka-
wy	sposób	przedstawiała	główne	motto	
konkursu.	 Na	 uczestników	 czekał	 rów-
nież	 poczęstunek	 i	 niespodzianka	 mu-

zyczna	–	występ	harcerzy.	Harcerze	śpie-
wali	wraz	z	widownią	znane	piosenki,	a	
także	przygotowali	na	tę	okazję	zabawy	
ruchowe,	do	których	udało	im	się	namó-
wić	publiczność,	jak	i	członków	Komisji.
Organizatorami	konkursu	były	Gmin-

ne	 Komisje	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych	w	Starych	Babicach	i	 Iza-
belinie.	Konkurs	jest	jednym	z	elementów	
propagowania	 życia	
bez	alkoholu.	W	ten	
sposób	 jednostki	
przeciwdziałające	
alkoholizmowi	 chcą	

zachęcić	 dzieci	 i	 młodzież,	 aby	 nie	
sięgały	 po	 używki	 i	 zawczasu	 uświa-
damiać,	jakie	skutki	niesie	za	sobą	nie-
kontrolowane	picie.

mf

Konkurs plastyczny „Wolnym być  
– żyć bez alkoholu” rozstrzygnięty!

około	4	promili.	 Pojawiają	 się	m.in.	 za-
burzenia	czynności	ośrodka	oddechowe-
go,	 naczyniowo-ruchowego,	możliwość	
porażenia	tych	ośrodków,	a	także	głębo-
kiej	śpiączki.	Pamiętajmy,	że	maksymalny	
bezpieczny	poziom	stężenia	alkoholu	we	
krwi	to	0,6	promila.	Picie	powyżej	tej	gra-
nicy	może	przynieść	wyraźnie	negatywne	
skutki	dla	naszego	zdrowia.	Metabolizo-
wanie,	 czyli	 rozkład	alkoholu	w	organi-
zmie,	 odbywa	 się	 znacznie	 wolniej	 niż	
jego	wchłanianie.	 Proces	 ten	 przebiega	
głównie	w	wątrobie	 ze	 średnią	 szybko-
ścią	około	0,15	promila	na	godzinę.	Na	
rynku	 istnieje	 wiele	 firm,	 które	 oferują	
środki	wspomagające	wchłanianie	alko-

holu,	 jednak	 jak	 mówią	 specjaliści,	 nie	
ma	skutecznych	sposobów	na	przyspie-
szenie	tego	procesu.

Jak pijemy w Polsce?
Badania	 ostatnich	 dziesięcioleci	 po-

kazują	 zależność	 między	 poziomem	
konsumpcji	alkoholu	a	wieloma	proble-
mami	 zdrowia	 i	 porządku	 publicznego.	
Spożycie	 alkoholu	w	 Polsce	wzrosło	 od	
końca	 lat	 dziewięćdziesiątych	do	dzisiaj	
prawie	 o	 1/3.	 Wpływa	 na	 to	 znacznie	
coraz	więcej	punktów	sprzedaży,	w	któ-
rych	można	 kupić	 alkohol.	Według	 ba-
dań	najwięcej	spożywa	się	w	Polsce	piwa	
(55,8%),	 na	 drugim	miejscu	 są	 wyroby	

spirytusowe	(32,6%),	a	na	trzecim	wina	
i	miody	pitne	(11,6%).	Niestety	jak	widać	
w	praktyce,	tam,	gdzie	dostęp	do	używek	
jest	większy,	znacznie	wzrasta	przestęp-
czość.	Według	policyjnych	statystyk	ilość	
zgłaszanych	przypadków	maltretowania	
dzieci	 i	 rozbojów	na	danym	terenie	 jest	
zależna	od	dostępności	alkoholu	w	tym	
miejscu.	 Dobrym	 posunięciem	 okazało	
się	 podniesienie	 podatku	 akcyzowego	
na	piwo,	co	zmniejszyło	liczbę	śmiertel-
nych	wypadków	na	drodze	wśród	mło-
dzieży.	Jak	więc	pokazują	dane,	rosnące	
ilości	spożywanego	alkoholu	negatywnie	
wpływają	 na	 jakość	 życia	 społecznego	
i	bezpieczeństwo.	 mf

Laureaci konkursu z gmin Babice i Izabelin

Harcerze z Babic (Drużyna 33 „Wierchy”) potrafili doskonale 
rozruszać publiczność wspólną zabawą
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Pod koniec roku zawsze chętnie 
wspominamy letnie, pogodne dni 
i kibicujemy Grupie „Młodych z Pa-
sją”, która pokazuje najpiękniejsze 
zdjęcia z wakacji. Rozstrzygnięcie 
kolejnego konkursu „Lato w Obiek-
tywie” zorganizowano 1� paździer-
nika w sali koncertowej babickiej 
podstawówki.

 Tradycyjnie publiczność przywi-
tała Magdalena Drzewińska, opie-
kunka grupy artystycznej „Młodzi 

z Pasją”. Gru-
pa zaprosiła 
do współpracy 
� utalentowa-
nych wokalistek, 
przygotowanych 
przez śpiewaczkę 
operową – Elizę 
Szulińską. Grupa 
wokalna z War-

szawy zaprezentowała publiczności 
pięknie wykonane piosenki z Kaba-
retu Starszych Panów, przy akom-
paniamencie Marcina Łopackiego. 
Mogliśmy przenieść się w lata 50. 
i �0. XX wieku. W programie usły-
szeliśmy m.in.: „Addio pomidory”, 
„Nie chodź”, „Rodzina”, „Piosenka 
jest dobra na wszystko”, „Kaziu, za-
kochaj się”. 
Po	 krótkim	występie	 otwarto	werni-

saż	fotograficzny	pt.	„Lato	w	obiektywie	
2009”.	Mogliśmy	 podziwiać	 fotografie,	
które	 powstały	 podczas	 tegorocznych	
wakacji.	 Przedstawiały	 one:	 ciekawe	
miejsca	 warte	 odwiedzenia	 zarówno	
w	 Polsce,	 jak	 i	 na	 świecie,	 mikroświat,	
zwierzęta	 i	 ludzi	 w	 różnych	 sytuacjach	
życiowych.	Na	konkurs	nadesłano	około	
300	prac,	ale	 tylko	26	zaprezentowano	
na	 wystawie.	 Podczas	 wernisażu	 pro-
wadząca	pytała	widzów	o	zdanie	na	ich	
temat.	Publiczność	wytypowała	te	same	
zdjęcia	co	jury,pomimo	tego,	że	Magda	
nie	uchylała	rąbka	tajemnicy	werdyktu.	
Warto	dodać,	że	zdaniem	Magdale-

ny	Drzewińskiej	wyselekcjonowanie	prac	
to	zadanie	dla	specjalistów	i	w	tym	celu	

poproszono	 o	 pomoc	 fotografa,	 wy-
kładowcę	 na	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	
–	Marcina	Mikołajczyka.	Dzięki	jego	po-
mocy	wybrano	najciekawsze	zdjęcia	i	za-
prezentowano	 je	 szerszej	 publiczności.	
Po	etapie	 selekcji	nadszedł	czas	na	 roz-
strzygnięcie	 konkursu.	 Jury	 w	 składzie:	
Marcin	 Mikołajczyk,	 Magdalena	 Drze-
wińska	oraz	Mariusz	Dżyga	-	Prezes	To-
warzystwa	Muzycznego	 im.	 Kazimierza	
Wiłkomirskiego	 (prowadzącego	 Grupę	
„Młodych	z	Pasją”)	podjęło	decyzję	o	po-
dziale	nagród.	

Pierwsze miejsce przyznano Ane-
cie Gąsińskiej za dwa piękne zdję-
cia przyrodnicze.	 Pierwsza	 fotografia	
przedstawia	 kwiaty	w	 deszczu,	 i	wyko-
nana	została	w	ogródku	jednego	z	pen-
sjonatów	w	Zakopanem.	Druga	prezen-
tuje	pajęczynę	pokrytą	kroplami	deszczu.	
Zdjęcie	zostało	wykonane	na	terenie	na-
szej	gminy	w	ogródku	rodziców	autorki.	
Agata	 mieszka	 w	 Koczargach	 Nowych	

i	jest	uczennicą	trzeciej	klasy	liceum.	Fo-
tografią	interesuje	się	od	3	lat,	jest	to	dla	
niej,	 w	 pewnym	 sensie,	 odskocznia	 od	
codzienności.	 Autorka	 najbardziej	 lubi	
fotografować	przyrodę,	w	szczególności	
rośliny,	i	uwieczniać	zmienność	pogody.	

Drugie miejsce zajęła Paulina 
Więckowska za zdjęcie wykonane 
podczas trzymiesięcznego pobytu 
na Majorce.	 Fotografia	 przedstawia	
turystów	 udających	 się	 do	 punktu	 wi-
dokowego	Cap	de	 Formentor	 –	 najbar-
dziej	wysuniętego	na	północ	punktu	na	
hiszpańskiej	wyspie.	Aby	 sfotografować	
z	 góry	 rzeszę	 odwiedzających,	 autorka	
zatrzymała	 się	przy	drugim	punkcie	wi-
dokowym	„Mirador	de	Mal	Pas”.	Wyjąt-
kowość	 pracy	 można	 dostrzec	 dopiero	
po	 wnikliwym	 przyjrzeniu	 się	 niepozor-
nej	skale.	Paulina	jest	mieszkanką	Starych	
Babic	 i	studentką	piątego	roku	turystyki	
i	rekreacji.	Fotografuje	od	czterech	lat,	jej	
ulubionym	 tematem	 są	 krajobrazy	 oraz	
zachody	słońca.	

Trzecie miejsce zajął Łukasz Praski 
za	interesującą	fotografię	pejzażu.	Zdję-
cie	ukazuje	 ruchome	wydmy	na	 terenie	

Lato w Obiektywie 
– po raz szósty w naszej gminie

Sowińskiego	 Parku	 Narodowego	 w	 Łe-
bie.	 Zostało	 zrobione	 podczas	wyciecz-
ki.	 Łukasz	 mieszka	 w	 Warszawie	 i	 jest	
studentem	 trzeciego	 roku	 informatyki.	
Autor	 zajmuje	 się	 fotografią	 amatorsko	
od	trzech	lat.	Najbardziej	lubi	fotografo-
wać	krajobrazy,	miasto	nocą,	naturę	oraz	
ludzi.	 Łukasz	 jest	 znany	 Towarzystwu	
Muzycznemu	 im.	 Kazimierza	 Wiłkomir-
skiego	od	dwóch	lat,	ponieważ	pomaga		
(w	 roli	 wolontariusza)	 przy	 koncertach	
organizowanych	 w	 ramach	 Festiwalu	
Muzycznego	„W	Krainie	Chopina”.

Wśród	 wielu	 przedstawionych	 fo-
tografii	 duże	 zainteresowanie	 budziło	
zdjęcie	konia	wykonane	przez	mieszkan-
kę	 naszej	 gminy	 –	 Sylwię	 Gołębiewską.	
Zdaniem	 niektórych	 koń	 przypominał	
bardziej	osła	bądź	wielbłąda.	
Publiczności	 spodobała	 się	 również	

fotografia	 w	 wykonaniu	 Joanny	 Kuzia.	
Zdjęcie	 przedstawia	 starszą	 kobietę	 sie-

dzącą	 na	 przystanku	 obok	 typowego	
ukraińskiego	 kiosku.	 Fotografia	 została	
wykonana	na	Ukrainie	we	Lwowie	pod-
czas	przejażdżki	tramwajem.	
Wszystkie	zaprezentowane	fotografie	

warte	były	obejrzenia.	Dzięki	takim	wer-
nisażom	 młodzi	 ludzie	 mogą	 pokazać	
publiczności	swoje	postrzeganie	świata.	
Jak	widzimy,	nie	trzeba	być	zawodowym	
fotografem,	 aby	 zrobić	 dobre	 zdjęcie.	
Zachęcamy	do	uczestnictwa	w	zajęciach	
artystycznych	 „Młodych	 z	 Pasją”,	 które	
odbywają	 się	 w	 każdą	 sobotę	 o	 godz.	
10.30	w	Szkole	Podstawowej	w	Starych	
Babicach.

Paulina Więckowska

Schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt to chyba najsmutniejsze zwier-
ciadło ludzkiej bezduszności. Gdy cho-
dzimy między klatkami, patrzą na nas 
setki oczu pełnych rozpaczy i tęskno-
ty, śledzą każdy nasz krok. Czy pamię-
tamy, że zwierzęta to nasi „młodsi 
bracia” i wyrzucając je na ulicę bądź 
pozostawiając w schroniskach, spra-
wiamy im ból? A przecież preambu-
ła Ustawy z dnia �1 sierpnia 1997 
r. o Ochronie Zwierząt Art. 1. głosi 
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę”.
Każdego	 dnia	 zwierzęta	 giną,	 są	 wy-

rzucane	z	domów,	ulegają	wypadkom.	Ich	
strach	i	krzywda	doznana	z	ręki	człowieka	
czynią	 je	 bezbronnymi.	Wszystkie	 potrze-
bują	 naszej	 pomocy.	 Schroniska	 pełne	 są	
takich	 niechcianych	 zwierzaków,	 a	 każdy	
z	nich	miał	kiedyś	jakiegoś	pana,	niejeden	
kotek	czy	piesek	był	kanapowym	pupilem	i	
któregoś	dnia	został	wyrzucony	na	ulicę.	
Człowiek	 sam	 wybiera	 sposób	 swego	

życia,	a	niekiedy	 jednak	oczekuje	pomocy	
od	społeczeństwa.	Psy	i	koty	zostały	przez	
ludzi	udomowione,	ponieważ	były	im	po-
trzebne.	 Tymczasem	 to	 właśnie	 ludzie	 są	
często	przyczyną	ich	bezdomności,	a	więc	
są	 odpowiedzialni	 za	 powstały	 problem	
i	 powinni	go	rozwiązywać.	

Dlaczego warto adoptować bez-
domne zwierzę?
	Adoptując	zwierzę	czynimy	wielkie	do-

bro,	naprawiamy	to,	co	zepsuli	inni,	ratuje-
my	istotę,	której	los	w	jednej	chwili	zmienia	
się	 diametralnie.	 Koszmar	 schroniskowej	
beznadziei	może	 się	 zmienić	w	 	 radosne,	
szczęśliwe	życie.	To	wspaniałe	uczucie,	gdy	
nasza	decyzja	może	dać	tyle	szczęścia	innej	
istocie.	Warto	tego	doświadczyć!

Decyzja o adopcji musi być odpo-
wiedzialna.
Zanim	 zaadoptujemy	 zwierzę,	 trzeba	

zastanowić	się	z	całą	rodziną,	czy	będziemy	
mogli	poświęcać	mu	swój	 czas	 i	 czy	 jego	

obecność	nie	będzie	powodem	konfliktów.	
Warto	sprawdzić,	czy	nikt	z	domowników	
nie	jest	uczulony	na	sierść.	Pamiętajmy,	że	
jeśli	 zwierzę	 wraca	 do	 schroniska,	 cierpi	
podwójnie,	nie	rozumie,	dlaczego	traci	cie-
pły	dom	i	swoich	właścicieli,	nie	doprowa-
dzajmy	do	takiej	sytuacji.

Wiele zwierząt gubi się i trafia póź-
niej do schronisk.
Zaginięcie	 ukochanego	 zwierzaka	 jest	

zawsze	 przykrym	 doświadczeniem	 i	 jed-
nocześnie	 szokiem	 dla	 właścicieli.	 Warto	
jednak	do	akcji	poszukiwania	psa	podejść	
metodycznie.	
Przedstawiamy	kilka	porad,	jak	skutecz-

nie	szukać	zaginionego	zwierzaka:
–	 Kiedy	 tylko	zorientujesz	 się,	że	Twój	

zwierzak	 zaginął,	 rozpocznij	 niezwłocznie	
poszukiwania;
–	 Powiadom	Referat	Ochrony	Środowi-

ska	Gminy	Stare	Babice	lub	Straż	Gminną,	
podając	dokładną	datę	zaginięcia,	opis	psa,	
numer	czipa	oraz	swoje	dane	osobowe;
–	 Wyślij	zdjęcia	pupila	na	email:	srodo-

wisko@stare-babice.waw.pl
–	 Umieść	 ogłoszenie	 o	 zaginięciu	

zwierzaka	na	 stronach	 internetowych	po-
siadających	 dział	 „zaginione	 –	 znalezione	
zwierzęta”;

Warto ustrzec zwierzę przed zgu-
bieniem, wyposażając je w czip lub	
przyczepiając	do	obroży	breloczek,	na	któ-
rym	będzie	adres	albo	telefon	właściciela.	

Nigdy nie traćmy nadziei, zwierzę-
ta często odnajdują się nawet po dłuż-
szym czasie.

Paulina Więckowska 

Bezdomne zwierzęta są wśród 
nas. Czy musimy być obojętni? 

Pieski na zdjęciach zostały znalezione na terenie naszej gminy i przebywają aktualnie w schro-
nisku w Kutnie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany adopcją, może zadzwonić do Refera-
tu Ochrony Środowiska UG, pod numer 22-722-90-06 i dowiedzieć się szczegółów.

Piesek na zdjęciu 
obok (mieszaniec 
yorka) znaleziony 
został 1 grudnia 
w Starych Babi-
cach. Przebywa 
obecnie w leczni-
cy weterynaryjnej 
w Latchorzewie 
tel. 22-796-02-00
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Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Lipkowa	 i	
Okolic	zwróciło	się	z	prośbą	do	naszej	re-
dakcji	o	objęcie	patronatem	medialnym	
„Gazety	Babickiej”	konkursu	fotograficz-
nego	pt.	„Przez	moje	okno”,	dedykowa-
nego	pamięci	ks.	Wacława	Kurowskiego.	
Oczywiście	zgadzamy	się	z	radością,	tym	

bardziej,	że	konkurs	ma	formułę	otwartą	
i	kierowany	jest	do	mieszkańców	gminy	
Stare	Babice	oraz	wszystkich	miłośników	
naszej	gminy	mieszkających	poza	jej	gra-
nicami.	
Mottem	 konkursu	 są	 poetyckie	 sło-

wa	ks.	Wacława	Kurowskiego,	dawnego	

proboszcza	lipkowskiej	parafii,	które	za-
pisał	w	1969	roku:

Las sosnowy, co rósł na moich oczach,
Ścieżka wydeptana przeze mnie,
Stary park, kościół, cmentarz na uboczu,
Ten widok przez moje okno – jest we mnie.
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„Przez moje okno” 
– konkurs fotograficzny

Cel i tematyka konkursu
§1 

Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Lipkowa	 i	 Okolic	
(Organizator)	oraz	redakcje	portalików	www.
lipkow.net,	 www.babice.waw.pl	 i	 www.po-
wiatzachodni.pl	 ogłaszają	 konkurs	 fotogra-
ficzny	pt:	„Przez	moje	okno”	poświęcony	pa-
mięci	Księdza	Kanonika	Wacława	Kurowskie-
go.	Celem	konkursu	jest	zwrócenie	uwagi	na	
walory	historyczne	i	przyrodnicze	gminy	Stare	
Babice,	 poprzez	 zachęcenie	 do	 prezentacji	
swojej	 interpretacji	 fotograficznej	 wiersza	
Ks.	Kurowskiego	pt.	„Przez	moje	okno”	oraz	
utworzenie	wystawy	wirtualnej	i	stacjonarnej	
zdjęć	konkursowych.

Zasady konkursu 
§� 

1.	Uczestnikiem	Konkursu	mogą	być	zarówno	
mieszkańcy	gminy	Stare	Babice,	jak	i	miłośni-
cy	gminy	mieszkający	poza	jej	granicami.	Na-
desłanie	prac	na	Konkurs	oznacza	akceptację	
jego	 warunków,	 wyrażonych	 w	 niniejszym	
regulaminie.
2.	Do	Konkursu	mogą	zostać	zgłoszone	jedy-
nie	te	fotografie,	które	nie	zostały	uprzednio	
zgłoszone	do	innego	konkursu.
3.	Udział	w	Konkursie	jest	bezpłatny	i	dobro-
wolny.	
4.	 Organizator	 nie	 zwraca	 prac	 biorących	
udział	 w	 Konkursie,	 prac	 zdyskwalifikowa-
nych,	jak	również	z	niego	wyłączonych.

Zasady uczestnictwa 
§� 

1.	 Każdy	 uczestnik	 może	 zgłosić	 dowolną	
ilość	zdjęć.
2.	Prace	należy	nadsyłać	w	formie	elektronicz-
nej	w	 formacie	 JPG	w	plikach	nie przekra-
czających 1MB	na	adres	mailowy	stowarzy-
szenie@lipkow.net	 lub	w	formie	papierowej	
na	 adres	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Lipkowa		
i	Okolic	ul.	Jakubowicza	76,	05-080	Lipków.	
Dopuszcza	 się	możliwość	 dostarczenia	 prac	
w	formie	elektronicznej	na	płycie	CD.	
3.	Fotografie	w	wersji	papierowej	należy	nad-
syłać	w	postaci	odbitek	formatu	co	najmniej	

10x15	cm	lub	w	formacie	większym. 
4.	Każda	praca	w	wersji	 papierowej	powin-
na	 zostać	 oznaczona	 na	 odwrocie	 doklejo-
ną	 kartką	 z	 	 imieniem	 i	 nazwiskiem	autora,	
opisem	 (tytułem)	 zdjęcia,	 miejscem	 jego	
wykonania,	 telefonem	 kontaktowym	 i	 ew.	
komentarzem.	Na	pracach	nie	należy	umiesz-
czać	 żadnych	 innych	 danych.	W	 przypadku	
prac	dostarczonych	w	postaci	cyfrowej	(ma-
ilem	 lub	 na	 CD)	 powyższe	 dane	 dotyczące	
poszczególnych	 zdjęć	 mogą	 być	 zawarte	
w	 pliku	 tekstowym	 (możliwym	 do	 otwarcia	
w	programie	Word)	lub	wyszczególnione	na	
okładce	nośnika.	Każde	ze	zdjęć	powinno	być	
oznaczone	 w	 sposób	 łatwy	 do	 identyfikacji	
z	odpowiednim	opisem.
5.	 Organizator	 konkursu	 zastrzega	 sobie	
prawo	do	wyłączenia	z	udziału	w	Konkursie	
fotografii	o	niskiej	 jakości	 technicznej,	prze-
słanych	w	złym	formacie,	zbyt	małej	rozdziel-
czości	lub	wielkości	pliku	innej	niż	określona	
w	regulaminie,	oraz	fotografii,	które	w	 inny	
sposób	naruszają	niniejszy	regulamin.
6.	 Prace	 konkursowe	należy	przesłać	w	nie-
przekraczalnym	 terminie	 do	 dnia	 31	 mar-
ca	 2010	r.
7.	Każdy	uczestnik	konkursu	wysyłając	pracę	
konkursową	 automatycznie	 oświadcza,	 że 
jest autorem dostarczonego zdjęcia i wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 
Organizatorów nadesłanych zdjęć w do-
wolnym czasie i formie dla celów Konkursu. 
Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs wyraża 
zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych 
prac na łamach lokalnych portalików www.
lipkow.net, www.babice.waw.pl i www.po-
wiatzachodni.pl, oraz w lokalnej prasie, zgod-
nie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm). Wy-
raża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla celów niniejszego Konkursu, 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 
r. Nr 133 poz. 883). Oświadcza, że zapoznał 
się z treścią Regulaminu Konkursu, który ro-
zumie i w pełni akceptuje.

Nagrody 
§4 

1.	Autorom	najlepszych	 zdjęć	 zostaną	przy-
znane	nagrody	rzeczowe	ufundowane	przez	
Organizatorów.	
2.	O	podziale	nagród	decyduje	komisja	oce-
niająca.	 Dodatkową	 nagrodę	 w	 konkursie	
przyznają	 internauci	 w	 wyniku	 głosowania	
internetowego.	
3.	Lista	nagrodzonych	autorów	fotografii	zo-
stanie	opublikowana	na	stronie	internetowej	
lokalnych	portalików	www.lipkow.net,	www.
babice.waw.pl	 i	www.powiatzachodni.pl	 do	
dnia	30	kwietnia	2010	r.

Komisja oceniająca 
§5 

1.	W	celu	przeprowadzenia	Konkursu,	Orga-
nizator	powoła	Komisję	oceniającą	składającą	
się	co	najmniej	z	3	osób.
2.	 Zadaniem	 Komisji	 oceniającej	 jest	 kwa-
lifikacja	 zgłoszonych	 fotografii	 do	 udziału	
w	 Konkursie,	 	 ocena	 zgłoszonych	 fotografii	
i	przyznanie	nagród.	Decyzje	Komisji	są	osta-
teczne.
3.	 Przy	 ocenie	 zdjęć	 uwzględnia	 się	 kryteria	
merytoryczne	 i	 wartość	 artystyczną	 oraz	 ja-
kość	techniczną	i	poziom	estetyczny	prac.

Postanowienia końcowe 
§�

1.	 Kontakt	 z	 organizatorem	 konkursu	 jest	
możliwy	 poprzez	 pocztę	 elektroniczną:	 sto-
warzyszenie@lipkow.net	 lub	 pod	 adresem	
do	korespondencji	tradycyjnej:

Stowarzyszenie	Przyjaciół		
Lipkowa	i	Okolic
Ul.	Jakubowicza	76
05-080	Lipków	

Z	dopiskiem:	„Konkurs”

Patronat	 honorowy	 nad	 konkursem	 objął	
Wójt	Gminy	Stare	Babice	Krzysztof	Turek.	Pa-
tronat	medialny	objęła	„Gazeta	Babicka”.

Akcja „Ekożarówka”
Gmina	Stare	Babice	dba	o	ekologię.	

Stara	 się	 wprowadzać	 różnego	 rodzaju	
działania,	 które	 mają	 na	 celu	 ochronę	
środowiska	 i	zarazem	polepszenie	stan-
dardu	życia	mieszkańców.	Rok	temu	roz-
poczęto	 program	 segregacji	 odpadów,	
co	nie	tylko	wpłynęło	korzystnie	na	śro-
dowisko,	 ale	 również	 zmniejszyło	 kosz-
ty	 wywozu	 odpadów	 z	 każdej	 posesji.	
W	tym	roku	podczas		babickiego	festynu	
można	było	otrzymać	bezpłatnie	ekoża-
rówkę,	która	miała	zachęcać	do	oszczę-
dzania	elektryczności	w	gospodarstwach	
domowych.	 W	 listopadzie	 Urząd	 Gmi-
ny	 realizuje	 dalsze	 działania	 promujące	
oszczędzanie	energii.

�5 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Starych Babicach zorga-
nizowano dla wszystkich klas cie-
kawą prelekcję dotyczącą korzyści 
z oszczędzania energii elektrycznej. 
Na zaproszenie Gminy przyjechała 
do szkoły Marta Mazurkiewicz z Kra-
jowej Agencji Poszanowania Energii. 
Podczas prezentacji w interesujący 
sposób przekonywała dzieci, że war-
to w domach zastosować nowoczes-
ne żarówki.
Jak	się	dowiedzieliśmy	po	zakończe-

niu	prelekcji,	Krajowa	Agencja	Poszano-
wania	Energii	 realizuje	 różnorodne	pro-
jekty	 edukacyjne	 także	 dla	 nauczycieli.	
Na	 stronie	 internetowej	 www.zaklina-
czedeszczow.pl	można	znaleźć	materia-
ły	 dla	 nauczycieli	 pomocne	w	 edukacji,	
propozycje	lekcji,	a	nawet	grę	edukacyj-

ną	dla	dzieci.	
Podobne	 akcje	 eduka-

cyjne	będą	przeprowadzane	
także	 w	 pozostałych	 szko-
łach	 naszej	 gminy.	 Warto	
wiedzieć,	 że	 obecnie	 blisko	
jedna	 trzecia	 elektryczności	
na	 świecie	 jest	 zużywana	
na	 oświetlenie.	 Największe	
zużycie	 	 energii	 powodują	
stare	 żarówki,	 których	 do	
dziś	używa	się	w	wielu	domach.	Powo-
dem	ich	stosowania	 jest	 to,	że	z	 reguły	
są	 bardzo	 tanie.	 Jednak	okazuje	 się,	 że	
wystarczy	 dokładnie	 przeczytać	 krótką	
informację	 na	 opakowaniu,	 wówczas	
okaże	się,	że	niższa	cena	zakupu	wcale	
nie	daje	domowych	oszczędności.
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razy mniej energii elektrycznej od 
żarówek starego typu. Jej trwałość 
wynosi � lat. 
Tradycyjne	żarówki	świecą	krócej,	zu-

żywają	więcej	prądu	i	dlatego	stopniowo	
rezygnuje	się	z	 ich	stosowania,	a	wpro-
wadza	się	nowoczesną	technologię	opar-
tą	na	świetlówkach.	 Jaki	wpływ	ma	ten	
proces	na	gospodarstwa	domowe?	Otóż	
używając	 nowoczesnego	 oświetlenia,	
można	 zaoszczędzić	 na	 jednej	 żarów-
ce	nawet	50	złotych	rocznie.	Wystarczy	
jedynie	 wymienić	 żarówkę	 tradycyjną	
o	mocy	100	W	na	świetlówkę	energoo-
szczędną	o	mocy	20W.	Należy	pamiętać,	
że	 świetlówki	 zawierają	niewielkie	 ilości	
rtęci	i	nie	można	ich	wyrzucać	do	śmieci.	

Istnieje	 jednak	
wiele	 punk-
tów,	gdzie	 sta-
re	 świetlówki	
można	 oddać.	
W	 wielu	 skle-
pach	przyjmuje	
się	 je	 przy	 za-
kupie	 nowego	
produktu.

1� marca 
�009 r. pań-
stwa człon-
kowskie UE  

poparły pomysł stopniowego ogra-
niczania sprzedaży żarówek w kra-
jach Unii Europejskiej. Dzięki temu 
można będzie ograniczyć zużycie 
energii nawet o �0%. Używanie 
energooszczędnych źródeł światła 
niesie za sobą także wiele innych 
korzyści m. in.: zredukowanie wy-
dostawania się do atmosfery milio-
nów ton dwutlenku węgla rocznie 
i zmniejszenie ilości odpadów z racji 
dłuższej żywotności świetlówek.
Jak	 chronić	 środowisko	 i	 domowy	

budżet?
•	 używać	świetlówek	kompaktowych,
•	 	wybierać	urządzenia	najwyższych	klas	
energetycznych	(A,	A+),

•	 	nie	zostawiać	urządzeń	w	stanie	czu-
wania,

•	 	nie	 zostawiać	nieużywanych	 ładowa-
rek	włączonych	do	kontaktu,

•	 	zamykać	drzwi	lodówek	i	zamrażarek	
jak	najszybciej,

•	 często	rozmrażać	lodówkę,
•	 	nie	ustawiać	 lodówek	w	pobliżu	źró-
deł	ciepła,

•	 	nie	używać	za	dużych	garnków	do	go-
towania,

•	 	używać	 pralki	 dopiero,	 gdy	 jest	 już	
pełna,

•	 	nie	 zostawiać	 niepotrzebnie	 zapalo-
nych	lamp	w	domu	czy	ogrodzie,

•	 	korzystać	 z	 programów	 ekonomicz-
nych	w	pralkach	i	zmywarkach.

Oszczędzają bogaci, 
nam się też opłaci!

mf. mł.

Ksiądz Wacław 
Kurowski,	 pierw-
szy	 powojenny	
proboszcz	 parafii	
Lipków	 miał	 du-
szę	 artysty.	 Stwo-
rzył	 wiele	 wierszy	
i	 pieśni	 religijnych,	
a	także	tekstów	do	

inscenizacji	kościelnych.	Kochając	muzykę	
i	teatr,	starał	się	wykorzystywać	je	w	swo-
jej	pracy	duszpasterskiej.	Corocznie	orga-
nizował	 jasełka	w	 okresie	 Świąt	 Bożego	
Narodzenia.	Dworek–	plebanię	w	 Lipko-
wie	 odwiedzali	 na	 zaproszenie	 księdza	
Kurowskiego	 m.in.	 profesor	 Władysław	
Tatarkiewicz,	 poeta	 ks.	 Jan	 Twardowski,	
pisarz	Stanisław	Szenic,	Maria	Kann,	Sta-

nisław	Strumpf	 –	Wojtkiewicz,	 czy	 rzeź-
biarz	Alfons	Karny.	Kochał	 swoją	parafię	
i	 ludzi	w	 niej	mieszkających,	 czemu	 dał	
wyraz	 w	 twórczości	 poetyckiej.	 Odszedł	
do	wieczności	28.VII.1992	roku	mając	84	
lata	(z	czego	40	lat	przepracował	w	Lip-
kowie).	Spoczywa	na	cmentarzu	przykoś-
cielnym	w	Lipkowie.	Jego	wiersz	pt.	„Przez	
moje	 okno”	 stał	 się	 dla	 Stowarzyszenia	
Przyjaciół	 Lipkowa	 inspiracją	 do	 organi-
zacji	 konkursu	 fotograficznego,	 którego	
regulamin	przedstawiamy	poniżej.	
–	 Podobnie	 jak	 w	 wierszu	 księdza–	

poety	każdy	z	nas	ma	takie	miejsce,	które	
jest	dla	niego	bardzo	ważne	i	jego	widok	
zapada	w	pamięć	na	zawsze	–	mówi	Ag-
nieszka	Kaczurba,	sołtys	Lipkowa	i	Prezes	
Stowarzyszenia.	–	Czas	biegnie	nieubła-

ganie,	 codziennie	 jesteśmy	 świadkami	
dokonujących	 się	 w	 naszym	 otoczeniu	
zmian.	Powstają	nowe	domy,	ulice,	skwe-
ry.	Niektóre	miejsca	całkowicie	zmieniają	
swój	charakter	lub	„obrastają”	budynka-
mi.	Inne	po	latach	zaniedbań	odzyskują	
dawną	 świetność.	 Chcielibyśmy,	 aby	 na	
zdjęciach	uczestników	konkursu	znalazły	
się	te	widoki	i	miejsca,	które	są	dla	nich	
szczególnie	ważne,	piękne	lub	zostawiły	
swój	ślad	w	ich	pamięci.	Widok	z	okna,	
ulubione	 miejsce	 spacerów,	 najstarszy	
budynek	we	wsi,	podwórko	zapamięta-
ne	z	dzieciństwa,	a	może	takie	miejsce,	
które	kojarzy	 się	z	osobą,	której	 już	nie	
ma?	 Zachęcamy	 do	 jak	 najszerszej	 in-
terpretacji	 fotograficznej	wiersza	 „Przez	
moje	okno”.		

R e g u l a m i n   k o n k u r s u   f o t o g r a f i c z n e g o
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nego	do	realizacji,
3.	 termin	i	miejsce	realizacji	zadania	publicznego,	
4.	 kalkulację	przewidywanych	kosztów	realizacji	zadania	publiczne-
go,

5.	 informację	 o	 wcześniejszej	 działalności	 podmiotu	 składającego	
ofertę	w	zakresie,	którego	dotyczy	zadanie,

6.	 informację	 o	 posiadanych	 zasobach	 rzeczowych,	 finansowych	
i	kadrowych	zapewniających	wykonanie	zadania,	w	tym	o	wysoko-
ści	środków	finansowych	uzyskanych	na	realizację	danego	zadania	
z	innych	źródeł,

7.	 deklaracje	o	zamiarze	odpłatnego	lub	nieodpłatnego	wykonania	
całości	lub	części	zadania.

�.	 Ofertę	należy	przygotować	według	następujących	zasad:	
1.	 formularz	oferty	należy	sporządzić	(wypełnić)	w	języku	polskim,	
w	sposób		czytelny,	nie	należy	zmieniać	układu	druku,

2.	 oferta	musi	być	kompletna	 i	 zawierać	odpowiedzi	na	wszystkie	
wymagane	pytania,	 jeśli	 którekolwiek	pytanie	nie	dotyczy	wnio-
skodawcy	czy	zgłaszanego	przez	niego	projektu	należy	to	wyraź-
nie	zaznaczyć	(np.	wpisać	"nie	dotyczy"),

3.	 podawane	informacje	winny	być	czytelnie	formułowane,	zwłasz-
cza	w	zakresie	sposobu	realizacji	celów,
4.	 formularz	oferty	musi	być	podpisany	przez	osoby	uprawnione	do	
składania	oświadczeń	woli.

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

z	ewidencji	lub	inny	dokument	potwierdzający	status	prawny	podmiotu	
uprawnionego	oraz	umocowanie	osób	go	reprezentujących,	(wystawio-
ne	nie	wcześniej	niż	na	3	miesiące	od	daty	złożenia	oferty).
2.	 Do	oferty	należy	dołączyć	sprawozdanie	merytoryczne	i	finanso-

we	za	poprzedni	rok,	a	w	przypadku	podmiotów	prowadzących	działal-
ność	przez	krótszy	okres	–	za	okres	działalności,
3.	 Sprawozdanie	finansowe	obejmuje	odpowiednio:	
-		dla	podmiotów	zobowiązanych	do	prowadzenia	rachunkowości	
na	zasadach	ogólnych	-	bilans,	rachunek	zysków	i	strat,	informa-
cję	dodatkową,
-		dla	podmiotów	zobowiązanych	do	prowadzenia	rachunkowości	
na	zasadach	szczególnych	-	bilans,	rachunek	wyników	oraz	 in-
formacji	dodatkowej.	

4.	 Oświadczenie,	że	podmiot	uprawniony	nie	podlega	wykluczeniu	
z	prawa	do	ubiegania	 się	o	przyznanie	dotacji	 przez	 kolejne	 trzy	 lata,	
licząc	 od	 dnia	 stwierdzenia	 nieprawidłowego	 wykorzystania	 dotacji,	
zgodnie	z	art.	145	ust.	6	w	związku	z	art.	190	ustawy	o	finansach	pub-
licznych.
5.	 Załączniki	dołączone	do	oferty	powinny	być	oryginalne	lub	potwier-
dzone	na	każdej	stronie	za	zgodność	z	oryginałem	(pieczęcią	podmiotu	
uprawnionego,	a	także	podpisami	osób	uprawnionych	do	dokonywania	
czynności	prawnych).
�.	 Ofertę	wraz	z	wymaganymi	dokumentami	należy	dostarczyć	w	zapie-
czętowanej	kopercie:	pocztą	na	adres:	Urząd	Gminy	w	Starych	Babicach,	
ul.	Rynek	32,	05	–	082	Stare	Babice	lub	osobiście	do	Urzędu	Gminy	Stare	
Babice,	ul.	Rynek	32,	w	kancelarii.	
7.	 Na	kopercie	winny	zostać	umieszczone	następujące	informacje:
1)	pełna	nazwa	wnioskodawcy	i	jego	adres,
2)	tytuł	zadania,
3)	adnotacja	„nie	otwierać	przed	terminem	18	stycznia	2010	r.”

�.	 Oferta	nadesłana	w	inny	sposób	niż	wskazany	w	ust.	5	(np.	faxem	lub	
pocztą	elektroniczną)	bądź	dostarczona	na	inny	adres	nie	będzie	brała	
udziału	w	konkursie.	
9.	 Oferty	złożone	po	upływie	terminu	podanego	w	warunkach	konkursu	
podlegają	odrzuceniu.	
10.	 Odpowiedzialność	za	dostarczenie	oferty	w	terminie	spoczywa	na	
wnioskodawcy	 i	 żadne	 wyjaśnienia	 dotyczące	 opóźnień	 wynikających	
z	winy	wnioskodawcy	lub	poczty,	nie	będą	brane	pod	uwagę.	
11.	 Wszystkie	 koszty	 związane	 z	przygotowaniem	oferty	 oraz	dostar-
czeniem	do	urzędu	ponosi	wnioskodawca.	

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.	 Otwarcie	ofert	nastąpi	w	dniu	18	stycznia	2010	r.	o	godz.	14	00.	Przy	
otwarciu	ofert	 i	 sprawdzeniu	dokumentacji	 pod	względem	 formalnym	
mogą	być	obecni	upoważnieni	przedstawiciele	oferentów.
�.	 Oferty	sporządzone	wadliwie	albo	niekompletne	co	do	wymaganego	
zestawu	dokumentów	lub	informacji	podlegają	odrzuceniu,	o	czym	Wójt	

Gminy	zawiadomi	wszystkich	Wnioskodawców,	którzy	złożyli	oferty.
�.	 Oferty	 spełniające	wymogi	 formalne,	zostaną	ocenione	pod	wzglę-
dem	 merytorycznym,	 następnie	 protokolarnie	 zakwalifikuje	 się	 oferty	
do	otrzymania	dotacji,	kierując	się	kryteriami	oceny,	podanymi	w	treści	
ogłoszenia.
4.	 Kryteria	dokonania	oceny	ofert:
1.	 możliwości	 realizacji	 zadania	przez	wnioskodawcę,	w	 szczegól-

ności:	
–	 	dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie 

realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem ilości wy-
konanych zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie po-
przednim i wysokości środków własnych oraz z innych źró-
deł, które były przeznaczone na realizację zadań)
–	 	rzetelność	i	terminowość	realizacji	zadań	zleconych	Wnioskodaw-
cy	w	okresie	poprzednim,
–	 	rzetelność	i	terminowość	rozliczenia	otrzymanych	środków	na	rea-
lizację	zadań	zleconych	Wnioskodawcy	w	okresie	poprzednim,
–	 	posiadanie	przez	oferenta	niezbędnych	do	realizacji	zadania	zaso-
bów	rzeczowych	i	kadrowych,
2.	 efektywność	proponowanych	działań,	w	tym:
–	 skala	działań	(zasięg	terytorialny),
–	 	korzyści	 płynące	 dla	 mieszkańców	 gminy	 z	 realizacji	 zadania	
(w	tym	liczba	osób	objętych	ofertą)
–	 	adekwatność	 proponowanych	 działań	 do	 zidentyfikowanego	
problemu	i	potrzeb	adresatów	zadania,
–	 planowane	metody	realizacji	zadania	i		realność	ich	wykonania,
3.		przedstawionej	kalkulacji	kosztów		realizacji	zadania,	w	tym:
–	 	kalkulacja	kosztów	realizacji	zadania,	w	tym	w	relacji	do	zakresu	
rzeczowego	zadania,
–	 	wielkość	 udziału	 środków	własnych	Wnioskodawcy	 oraz	 innych	
środków	w	kosztach	realizacji	zadania,
–	 rzetelność	i	realność	sporządzonego	kosztorysu,
–	 adekwatność	proponowanych	kosztów	do	planowanych	działań,
–	 rzetelność	i	realność	sporządzonego	harmonogramu.

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

e.	 	złożone	przez	podmiot	nieuprawniony	do	wzięcia	udziału	w	kon-
kursie	(w	tym:	podmioty	nieposiadające	osobowości	prawnej);

f.	 	niemieszczące	się	pod	względem	merytorycznym	w	rodzaju	zada-
nia	wskazanego	w		niniejszym	ogłoszeniu;

g.	 	złożone	 przez	 jednego	wnioskodawcę	w	 liczbie	większej	 niż	 1	
oferta	na	zadanie	będące	przedmiotem	konkursu;

h.	 	przekraczające	wskazaną	w	ogłoszeniu	maksymalną	kwotę	dota-
cji	na	zadanie.

�.	 Wszystkie	 oferty	 zgłoszone	 do	 konkursu	wraz	 z	 załączoną	 do	 niej	
dokumentacją	pozostają	w	aktach	urzędu	i	bez	względu	na	okoliczności	
nie	będą	zwracane	wnioskodawcy	ani	w	trakcie	procesu	przyznawania	
dotacji,	ani	po	jego	zakończeniu.
7.	 Konkurs	rozstrzyga	Wójt	Gminy.	Ogłoszenie	zawierające	rozstrzygnię-
cie	konkursu	zostanie	zamieszczone	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Gminy	
oraz	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	nie	później	niż	w	ciągu	trzech	
dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	konkursu.
�.	 Wójt	 Gminy	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odwołania	 konkursu	 ofert	 bez	
podania	przyczyny.

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARE BABI-
CE ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZA-
NYCH Z NIMI KOSZTAMI 
W	roku	ogłoszenia	otwartego	konkursu	ofert	na	realizację	tego	typu	

zadań	przeznaczono	kwotę	55	000	zł,	w	tym	ich	koszt	przy	udziale	pod-
miotów	uprawnionych	wyniósł	55	000	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	do-
tacji	z	budżetu	gminy.	
W	 roku	 poprzednim	 na	 realizację	 tego	 typu	 zadań	 przeznaczono	

kwotę	55	000	zł,	w	tym	ich	koszt	przy	udziale	podmiotów	uprawnionych	
wyniósł	55	000	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	dotacji	z	budżetu	gminy.
		

Na	podstawie	 art.	 25	ust.	 1	oraz	 art.	 28	ust.	 1	ustawy	 z	dnia	12	
marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	
175,	poz.	1362)	oraz	Uchwały	Nr	XXXIV/326/09	Rady	Gminy	Stare	Ba-
bice	z	dnia	29	października	2009	roku	w	sprawie	programu	współpracy	
z	organizacjami	pozarządowymi	oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	
działalność	pożytku	publicznego	na	2010	rok	zarządzam,	co	następuje:

§ 1
1.	 Ogłasza	się	otwarty	konkurs	ofert	na	przygotowanie	 i	 realizację	

zadań	 publicznych	 Gminy	 Stare	 Babice	 z	 zakresu	 pomocy	 społecznej	
w	2010	roku	pod	nazwą:	

„Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”.
2.	 Zlecenie	 realizacji	 zadań	 publicznych	 w	 zakresie	 określonym	

w	pkt.1	nastąpi	w	formie	powierzenia	wykonywania	zadań	publicznych,	
wraz	z	udzieleniem	dotacji	na	dofinansowanie	ich	realizacji.	
3.	 W	konkursie	mogą	uczestniczyć	podmioty	określone	w	art.	3	ust.	

2	i	3	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	pożytku	pub-
licznego	i	wolontariacie	(Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	z	późn.	zm.),	realizujące	
statutowe	zadania	w	zakresie	pomocy	społecznej.

§ �
Treść	ogłoszenia	o	otwartym	konkursie	 ofert	 stanowi	 załącznik	do	

zarządzenia.
§ �

Ogłoszenie	o	konkursie	publikuje	się	poprzez	jego	zamieszczenie:
1)	w	Gazecie	Babickiej;
2)	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej;
3)	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Gminy	Stare	Babice;

§ 4
Wykonanie	zarządzenia	powierza	się	Zastępcy	Wójta.

§ 5
Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Zarządzenie Nr �5� / 09 Wójta Gminy Stare Babice
z dnia �� listopada �009 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice  
z zakresu pomocy społecznej.

Wójt	Gminy	Stare	Babice	ogłasza	otwarty	konkurs	ofert	na	przygo-
towanie	 i	 realizację	 zadań	 publicznych	 w	 zakresie	 pomocy	 społecznej	
w	2010	roku,	pod	nazwą:	

„Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”.
Zlecenie	realizacji	zadań	publicznych	nastąpi	w	formie	powierzenia	

wykonywania	zadań	publicznych	wraz	z	udzieleniem	dotacji	na	dofinan-
sowanie	ich	realizacji.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA RE-
ALIZACJĘ ZADANIA:
Wysokość	środków	finansowych	przewidzianych	w	projekcie	budże-

tu	Gminy	Stare	Babice	na	rok	2010	na	realizację	zadania	wynosi:	55.000	
złotych	(pięćdziesiąt	pięć	tysięcy	złotych).

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.	 Postępowanie	 konkursowe	odbywać	 się	będzie	przy	uwzględnieniu	
zasad	określonych	w	ustawie	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	
pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	ze	zm.).	
�.	 Złożenie	oferty	nie	jest	równoznaczne	z	przyznaniem	dotacji.
�.	 Dotacja	zostanie	udzielona	podmiotowi	wyłonionemu	w	drodze	kon-
kursu,	który:
–	 spełnia	wymogi	formalne	określone	w	ustawie	z	dnia	24	kwietnia	
2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie,	

–	 złoży	w	terminie	poprawnie	wypełnioną	ofertę,	zgodnie	z	zasada-
mi	uczciwej	konkurencji,	gwarantuje	wykonanie	zadania	w	sposób	
efektywny,	oszczędny	i	terminowy,

–	 posiada	niezbędną	wiedzę,	kwalifikacje,	doświadczoną	kadrę,	od-
powiednie	zaplecze	lokalowe	do	realizacji	konkretnego	zadania	na	
terenie	Gminy	Stare	Babice,		

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

4.	 W	wyniku	 rozpoznania	 złożonych	 ofert	 Gmina	 Stare	 Babice	może	
zlecić	 zadanie	 jednemu	 lub	 kilku	Wnioskodawcom	w	granicach	 kwoty	
określonej	w	punkcie	I.
5.	 W	przypadku,	 gdy	wnioskowana	w	ofertach	 kwota	 dofinansowania	
przekroczy	wysokość	 środków	przeznaczonych	 na	wsparcie	 poszczegól-
nych	zadań,	zastrzega	się	możliwość	zmniejszenia	wysokości	wnioskowa-
nego	dofinansowania,	stosownie	do	posiadanych	środków.	W	przypadku	
konieczności	 zmniejszenia	 kwoty	 dotacji	 w	 stosunku	 do	 wnioskowanej	
przez	oferenta,	nie	będzie	on	związany	złożoną	ofertą.	W	takim	przypad-
ku	oferent	może:	zaakceptować	zmniejszenie	kwoty	dotacji,	negocjować	
zmniejszenie	zakresu	rzeczowego	zadania	lub	wycofać	swoją	ofertę.	
�.	 Oferta	zmieniona	przez	Wnioskodawcę	w	wyniku	negocjacji	jest	trak-

towana	jako	oferta	ostateczna.
7.	 Warunkiem	 przekazania	 dotacji	 na	 realizację	 zadania	 jest	 zawarcie	
umowy	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.
�.	Dopuszcza	się,	po	uzyskaniu	akceptacji	Wójta	Gminy,	możliwość	do-
konywania	zmian	zawartej	w	wyniku	rozstrzygnięcia	konkursu	umowy	na	
realizację	zadania	publicznego	w	zakresie	dotyczącym:
a.	 zmiany	harmonogramu	realizacji	zadania	wynikających	ze	złożo-
nej	oferty,

b.	 przesunięć	między	pozycjami	kosztorysu	proponowanymi	do	 fi-
nansowania	dotacją	do	wysokości	10%	pozycji	kosztu	kosztorysu.

9.		Wójt	Gminy	Stare	Babice	może	odmówić	podmiotowi	wyłonionemu	
w	konkursie	przyznania	dotacji	i	podpisania	z	nim	umowy	w	przypadku,	
gdy	okaże	się,	że:
1)	 podmiot	 lub	 jego	 reprezentanci	 utracili	 zdolność	 do	 czynności	
prawnych;

2)	zostały	ujawnione,	nieznane	wcześniej,	okoliczności	podważające	
wiarygodność	merytoryczną	lub	finansową	oferenta.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.	 Realizacja	zadania	obejmuje	okres	od	20	stycznia	2010	roku	do	dnia	
31	grudnia	2010	roku.	Wydatki	poniesione	przed	1	stycznia	2010	r.	lub	
datą	zawarcia	umowy	oraz	po	dniu	31	grudnia	2010	r.	nie	będą	mogły	
być	rozliczone.
�.	 Podmiot	 składający	 ofertę	 na	 realizację	 zadania,	 o	 których	 mowa	
w	części	I,	powinien	mieć	niezbędne	doświadczenie	w	organizacji	tego	
typu	zadań,	odpowiednią	kadrę	oraz	zasoby	 rzeczowe	w	postaci	bazy	
materialno-technicznej,	zapewniające	wykonanie	zadania	lub	dostęp	do	
takiej	bazy.	
�.	 Pozostałe	warunki	realizacji	zadania	zostaną	ujęte	w	wiążącej	strony	
umowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, WYMAGANE DOKUMENTY
1.	 Oferty	należy	składać	na	formularzu	stanowiącym	załącznik	nr	1	do	
rozporządzenia	Ministra	Polityki	 Społecznej	 z	dnia	8	marca	2005	 roku	
w	 sprawie	 określenia	 wzoru	 oferty	 podmiotu	 uprawnionego	 (Dz.	 U.	
z	2005	r.,	Nr	44,	poz.	427),	w	nieprzekraczalnym	terminie	do	dnia	15	
stycznia	2010	roku	do	godz.	16	00.	Formularz	oferty	można	otrzymać	
u	inspektora	ds.	oświaty	Urzędu	Gminy	Stare	Babice,	Stare	Babice,	ul.	 Ry-
nek	32,	pokój	nr	34,	 lub	pobrać	ze	strony	 internetowej	Urzędu	Gminy	
Stare	Babice	www.bip.stare-babice.waw.pl.	
�.	 Oferta	na	realizację	zadań	powinna	zawierać	w	szczególności:	
1.	 nazwę	zadania,	
2.	 szczegółowy	zakres	 rzeczowy	zadania	publicznego	proponowa-

Załącznik	nr	1	do	zarządzenia	253	/	09	Wójta	Gminy	Stare	Babice		z	dnia	26	listopada	2009	r.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

w okresie od �0 stycznia �010 r. do �1 grudnia �010 r.
na realizację zadania pod nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Serdeczne Podziękowanie Panom Łuczakom: 
Mirosławowi, Januszowi i Piotrowi za wycięcie drzew 
na ul. Osiedlowej składa radny i sołtys Stanisław Lesisz.
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• 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

Nasze specjalności:

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

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki)	

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

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

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

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

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!


