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15 grudnia w Urzędzie Gminy 
w Starych Babicach odbyło się spot-
kanie przedstawicieli GPK „Eko-Babi-
ce” z mieszkańcami gminy poświę-
cone wyjaśnieniu kwestii spornych 
dotyczących przejścia instalacji 
wodno-kanalizacyjnych przez tereny 
prywatne. Zaproszono osoby miesz-
kające przy ul. Warszaw-
skiej, a także mieszkań-
ców Zielonek.

Gmina realizując projekt 
rozbudowy sieci wodno- ka-
nalizacyjnej, zmuszona jest 
część instalacji poprowadzić 
przez tereny ogrodów znaj-
dujących się przy ul. War-
szawskiej, w tym celu po-
trzebne są zgody właścicie-
li poszczególnych działek. 
Pojawiają się jednak kwestie 
sporne dotyczące przebiegu 

instalacji, a także ewentualnych odszko-
dowań za zniszczone uprawy. Aby je wy-
jaśnić, na spotkanie zaproszono również 
projektantów, którzy indywidualnie roz-
patrywali wszystkie sprawy. Widocznym 
było, że w wielu przypadkach osiągnięto 
porozumienie.

Dok. str. 7

Zgoda zawsze najlepsza

Boże Narodzenie to Święto Radości i Pokoju! Przyjdźmy Kochani, 
aby uczestniczyć we Mszy Świętej- Pasterce, którą odprawi w inten-
cji wszystkich Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków naszej parafii 
Jego Ekselencja Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszaw-
ski, a usłyszymy ponownie prawdę o spotkaniu w Betlejem, gdzie 
zobaczymy wrażliwym sercem tajemnicę nieskończonego miłosier-
dzia, dobroci i miłości Zbawiciela do ludzi.

Serdecznie zapraszają: ks. Grzegorz Kozicki – Proboszcz Parafii, 
ks. Mariusz Żołądkiewicz, ks. Marek Szymula, ks. Sławomir Opaliń-
ski, ks. Piotr Staniewicz i ks. Piotr Jóźwiak 
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– Co skłoniło Państwa do powo-
łania Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Kotwica”?

J.Ł. – Na tych terenach brakowało orga-
nizacji, która wyszłaby naprzeciw potrze-
bom kulturalnym mieszkańców. Miałam 
już dobre rozeznanie w zakresie potrzeb 
społecznych, bowiem działalność w orga-
nach samorządowych zaczęłam zaraz po 
przejściu na emeryturę. 4 lata byłam rad-
ną w powiecie warszawskim zachodnim, 
po czym koledzy Józef Rosłon i Krzysztof 
Grzelak namówili mnie, abyśmy wspólnie 
założyli stowarzyszenie kulturalne. Ponie-
waż w tamtym okresie likwidowany był 
Dom Kultury w Wojcieszynie i środki na 
działalność pozarządową zostały w gmi-
nie, powołaliśmy komitet organizacyjny 
i przystąpiliśmy do działania. Wynajęliśmy 
radcę prawnego, zarejestrowaliśmy dzia-
łalność, opodatkowaliśmy ją i w ten spo-
sób z inicjatywy 17 założycieli 23 kwietnia 
2003 roku powstało Stowarzyszenie Kul-
turalne „Kotwica”.

– Jakie cele stawia przed sobą „Ko-
twica”?

K.G. – Zakładając stowarzyszenie mie-
liśmy świadomość tego, że tereny na 
wschód od Warszawy są bardzo ubogie 
pod względem ilości organizacji kultural-
nych. Chcieliśmy zainicjować życie kultu-
ralne na terenie naszej gminy, utworzyć 
grupę, w której mieszkańcy mogliby się 
zintegrować i wspólnie spędzać wolny 

czas. Na uwadze mieliśmy nie tylko dzie-
ci i młodzież, ale także seniorów. I myślę, 
że jak najbardziej nam się to udało.

– Co stowarzyszenie oferuje miesz-
kańcom naszej gminy?

K.G. – W ramach działalności stowa-
rzyszenia funkcjonują cztery koła zain-
teresowań. Zajęcia z tańca prowadzone 
przez Małgorzatę Brykała odbywają się 
w trzech wariantach wiekowych: zaję-
cia umuzykalniająco – taneczne dla dzie-
ci w od 3 do 5 lat oraz dwie grupy dla 
młodzieży w wieku szkolnym podstawo-
wym i gimnazjalnym. Prowadzona jest 
również nauka gry w szachy pod kierun-
kiem Jolanty Krasnodębskiej. Bardzo cie-
kawe i godne polecenia są zajęcia grupy 
tkackiej „Penelopa”, pod egidą Zenony 
Szczepaniak. Dla osób starszych utwo-
rzony został Klub Seniora „Sami Swoi” 
prowadzony przez Waldemara Dąbrow-
skiego, który jest jednocześnie akompa-
niatorem i kierownikiem chóru.

Zajęcia kół odbywają się głównie 
w szkołach w Borzęcinie i Koczargach, 
natomiast miejscem spotkań seniorów 
jest siedziba OSP w Borzęcinie. Przy oka-
zji bardzo dziękujemy Dyrektorom szkół 
i Prezesowi straży pożarnej, gdyż dzięki 
nim uczestnicy kół nie muszą płacić za 
wynajęcie sal.

– Czy mieszkańcy ponoszą opłaty 
za udział w zajęciach?

B.B. – Staramy się jak najlepiej rozpo-

rządzać pieniędzmi z budżetu gminy. Za-
jęcia odbywają się bezpłatnie, jednak nie 
jesteśmy w stanie zapewnić ich uczestni-
kom wszystkiego. Dlatego też na własną 
rękę organizują sobie wyposażenie po-
trzebne na spotkania, np. strój do tań-
ca. Jedyną grupą, która płaci składki, jest 
„Klub Seniora”, gdzie miesięczny koszt 
członkowski wynosi 5 zł. Jest to kwota 
przeznaczana na organizowanie zabaw 
tanecznych lub dopłaty do wyjazdów. 
Oczywiście wspaniale byłoby, gdybyśmy 
mogli zaoferować uczestnikom zajęć po-
krycie wszystkich wydatków, jednak nie-
stety finanse często nas ograniczają.

– Jakie osiągnięcia mają na swoim 
koncie członkowie Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Kotwica”?

K.G. – Nasi podopieczni dzięki du-
żemu wkładowi własnej pracy osiąga-
ją sukcesy i przy okazji dobrze się ba-
wią. Gobeliny koła tkackiego „Penelopa” 
wielokrotnie były pokazywane nie tylko 
w gminie, ale co warto zaznaczyć, na 
krajowych i nawet zagranicznych wysta-
wach. Grupy prowadzone przez Małgo-
rzatę Brykała uczestniczą w przeglądach 
zespołów tanecznych, a także podczas 
uroczystości okolicznościowych: wy-
stępują m.in. na babickim festynie oraz 
podczas Dni Dziadka i Babci w borzęciń-
skiej podstawówce. Seniorzy uczestniczą 
w przeglądach chórów w Lesznie, Prusz-
kowie i Warszawie, przy czym warto za-

Stowarzyszenie 
Kulturalne „Kotwica”

6 listopada br. podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych, Kultury i Kultury Fizycznej opracowywano „Program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”. Stowarzyszenie 
Kulturalne „Kotwica” jest jednym z dziesięciu, które ubiega się o dofi-
nansowanie z budżetu gminy. O tym, co spowodowało powstanie tej 
organizacji, jakie stawia sobie cele i co oferuje mieszkańcom, rozma-
wialiśmy z jej współzałożycielami: Janiną Łukasiewicz – obecną prezes 
stowarzyszenia, jej zastępcą – Beatą Błaszczak oraz Krzysztofem Grze-
lakiem – radnym i pierwszym prezesem tego stowarzyszenia.

W pierwszych dniach grudnia 
w babickim kościele zainstalowa-
no nowe organy elektroniczne firmy 
Johannus. Dzięki temu wierni mogą 
w pełni rozkoszować się muzyką 
podczas Mszy Świętych, a instru-
ment umożliwia także wykonanie 
na nim wirtuozerskich koncertów. W 
jego elektronicznej pamięci zapisano 
dźwięki organów z najwspanialszych 
katedr świata. Teraz są dostępne w 
Babicach, po naciśnięciu klawisza.

Dawne organy powstały w czasie bu-

dowy kościoła, około 100 lat 
temu, posiadają głosy cynowe, 
a nawet, rzadko dziś spotykane, 
głosy drewniane. Obudowę in-
strumentu odnowiono za cza-
sów poprzedniego Proboszcza 
ks. Jana Szubki. Podjęto także 
próbę reanimacji wszystkich 
mechanizmów. Jednak okazało 
się, że instrument wymaga peł-
nej odbudowy.

Czytaj str. 9

Głosy z najwspanialszych katedr świata!
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znaczyć, że udział w takich imprezach 
wykorzystują głównie jako okazję do do-
brej zabawy i integracji.

– Czy stowarzyszenie cieszy się du-
żym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców?

J.Ł. – Zainteresowanie naszymi koła-
mi jest bardzo duże, na stałe zapisanych 
jest około 80 osób. Oczywiście liczba ta 
nieustannie się zmienia i gdy organizu-
jemy imprezy okolicznościowe, często 
przychodzi na nie nawet trzy razy wię-
cej ludzi. Najwięcej osób zrzeszają koła 
taneczne; rodzice są bardzo zadowole-
ni z osiągnięć swoich pociech i lubią ob-
serwować ich dokonania. To ważne, że 
dzieci mają szansę po lekcjach uczęsz-
czać na zajęcia ruchowe, tym bardziej, 
że Małgorzata Brykała prowadzi je bar-
dzo energicznie i ma doskonały kontakt 
z młodzieżą. 

Na uwagę zasługuje też klub senio-
ra. Obecnie uczestniczy w nim 27 osób, 

które bardzo często zaskakują nas swoją 
pomysłowością. Na początku była to nie-
śmiała grupka ludzi, teraz to oni przej-
mują inicjatywę. Oprócz zajęć, które my 
finansujemy, sami organizują wyciecz-
ki, imprezy i dyskoteki. Przy dużej po-
mocy szkoły podstawowej w Borzęcinie 
już dwukrotnie urządzili „Dzień Senio-
ra” z tańcami i poczęstunkiem. Poza tym 
namawiają do aktywności innych miesz-
kańców i wraz z nimi ruszają na wyciecz-
ki po Polsce. W tym roku wybrali się na-
wet do Pragi czeskiej i Wilna. 

Wyjazdy organizujemy także dla naj-
młodszych. W br. dzięki pomocy GKRPA 
na kolonie do Lidzbarka Warmińskiego 
wysłaliśmy czterdzieścioro dzieci. W ra-
mach wyjazdu, oprócz wypoczynku, pro-
wadzono działania edukacyjne zapobie-
gające różnorodnym uzależnieniom.

– Jakie są plany i potrzeby stowa-
rzyszenia?

J.Ł. – Myślę, że to, co zrobiliśmy do tej 

pory jest dużym osiągnięciem. Wszystkie 
działania, jako zarząd, prowadzimy spo-
łecznie, a pieniądze z budżetu gminy są 
przeznaczane jedynie na pensje dla in-
struktorów i dopłaty do wyjazdów na-
szych grup. Podobnie jak inne organiza-
cje gminne apelowaliśmy na posiedze-
niu komisji o znalezienie sponsora, który 
mógłby wesprzeć naszą działalność. Sto-
warzyszenie cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, koła się rozwijają, przybywa-
ją nowi mieszkańcy i dlatego chcieliby-
śmy, aby w miarę możliwości zwiększyć 
dotację z gminy. Jeżeli nie ma większych 
środków finansowych, nie ma również 
perspektyw na dalszy rozwój.

K.G. – Poszukujemy także instruktora 
do koła szachowego. Potrzebna jest oso-
ba, która bardzo dobrze zna tę grę i bę-
dzie mogła pokazać jej zaawansowane 
techniki dzieciom i młodzieży.

tekst i fot. Malwina Fabianowicz

12 października Stowarzyszenie 
„Kotwica” zorganizowało II Dzień 
Seniora. Uroczystości odbywały się 
w hali sportowej szkoły w Borzęci-
nie, a ich główną częścią był prze-
gląd chórów. 

Na początku zgromadzonych gości 
przywitał Krzysztof Grzelak, który zapro-
sił wszystkich do oglądania programu 
artystycznego. Występy rozpoczęła para 
taneczna z Babic przygotowywana przez 
Pawła Błażejewskiego. Iza i Mateusz dali 
piękny pokaz walca angielskiego. Wystą-
piła także młodzież z Błonia przygotowy-
wana przez Ewę Mazurkiewicz-Wysocką 
z repertuarem tańców staropolskich. 
I wreszcie nadszedł czas na przegląd 
chórów. Swoje umiejętności zaprezen-
towały „Ożarowskie Kumoszki” i „Sami 

Swoi” z Borzęcina 
– oba chóry prowa-
dzone przez Walde-
mara Dąbrowskiego 
i oba wykonujące 
bezapelacyjny prze-
bój „Jożin z Bażin”. 
Wystąpił także chór 
„Ballada” z Leszna 
prowadzony przez 
Bernarda Olosia. 

Trzeba przyznać, 
że wszystkie pio-
senki były bardzo 
dowcipne, a wiele 
z nich piszą sami 
członkowie chórów. 
W zespołach prze-
ważają zdecydowa-

nie panie, co jak stwierdził Bernard Oloś, 
jest pewnym mankamentem, gdy chce 
się uzyskać pełne polifoniczne brzmie-
nie. Ale cóż robić, panowie widocznie 
zajęci są zarabianiem pieniędzy, a panie 
je prześpiewują- zażartował.

Dzień seniora zgromadził na sali wie-
le osób „złotego wieku” i z satysfakcją 
stwierdzamy, że dostarczył im dużo ra-
dości. Wszyscy dobrze się bawili, a we-
soły repertuar piosenek poprawił nieje-
den humor. Cieszymy się, że spełniamy 
oczekiwania dużej grupy mieszkańców 
Borzęcina i okolic – powiedział Krzysz-
tof Grzelak – po to właśnie powołaliśmy 
nasze stowarzyszenie, a radość seniorów 
jest dla nas miłą nagrodą.

Tekst i fot. Marcin Łada

Dzień seniora
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Na początku grudnia uczestniczy-
liśmy w zajęciach tanecznych pro-
wadzonych przez Małgorzatę Bry-
kała, w których brały udział dzie-
ci z młodszych klas szkoły podsta-
wowej. 

Dziewczynki poznawały podstawy 
tańca klasycznego. Starsze grupy ćwiczą 
przeważnie taniec nowoczesny, kabare-
towy, a nawet tańce rodem z Brodwayu. 
Dzieci uczestniczą w zajęciach z radoś-
cią i widać, że opracowywanie nowych 
figur sprawia im dużą przyjemność. – Nic 
dziwnego - mówi Pani Małgorzata - te-
lewizja w ostatnim czasie bardzo spo-
pularyzowała taniec; starsze dziewczęta 

zapatrzone w ekran namawiają mnie, 
aby tańczyć hip-hop i skomplikowane 
układy choreograficzne, a nie zdają so-
bie sprawy, jak dużo trzeba ćwiczyć, aby 
je opanować. Generalnie jednak wszyscy 
bardzo garną się do tańca. 

Grupy liczą po 20 osób, jednak tań-
czą same dziewczęta. A gdzie podziali 
się chłopcy? – Niestety nie przychodzą 
– mówi Pani Małgorzata – jest to chy-
ba generalnie szerszy problem. Polacy 
wstydzą się tańczyć, a szkoda, mamy 
przecież niezwykle piękne tańce naro-
dowe. Tymczasem wszystko sprowadza 
się do krakowiaka, którego ćwiczą dzie-
ci w przedszkolach, i poloneza, którego 
próbują tańczyć maturzyści. Niestety, 
często taniec tych prawie dorosłych osób 
przypomina kroki „kulejącego konia”. 
Myślę, że można by to zmienić. Każda 
szkoła powinna wprowadzić naukę pol-
skich tańców narodowych. Niech Polacy 
potrafią przynajmniej tańczyć poloneza, 
nie wspominając już o mazurze, kujawia-
ku czy oberku. To przecież część naszego 
kulturowego dziedzictwa. Takie tradycje 
powinno się wynosić z domu, a brak cza-
su rodziców nie może być tu wymówką. 

Dzieci często nawet 
nie potrafią powie-
dzieć, jak nazywa-
ją się nasze tańce 
narodowe. Myślę, 
że Mazowsze w tej 
dziedzinie może 
uczyć się od Kaszu-
bów. Tam folklor 
jest bardzo pielęg-
nowany, a tradycje 
tego regionu dzieci 
poznają w przed-
szkolu i ugrunto-
wują swoją wiedzę w szkołach.

Czy mogłaby w Borzęcinie powstać 
grupa tańców narodo-
wych? - Mam dużo pra-
cy- mówi Pani Małgosia, 

ale jeśli będą chętni... to można by 
spróbować. Patrząc na osiągnięcia 
„Leśnych”, „Tęczy” i „Ożarowiaków” 
- na pewno warto!

mł.

Przyjęta ostatnio nowelizacja Uchwały Rady Gminy Stare Babice w spra-
wie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wejdzie w życie 
od 1 stycznia 2009 r. Stowarzyszenia, które będą jej podlegały, będziemy 
Państwu przedstawiać w kolejnych numerach „Gazety Babickiej”.

Celem programu jest współpraca z organizacjami, które w ramach swojej dzia-
łalności podejmują zadania należące do Gminy dotyczące m.in.: edukacji, kultury 
i sztuki, sportu, ochrony środowiska. Współpraca między Gminą a stowarzyszenia-
mi powinna w miarę możliwości zaspokajać potrzeby mieszkańców. 

W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się 
dofinansowanie stowarzyszeń z gminnego budżetu, a także formy wspomaga-
nia pozafinansowego, m.in. prowadzenie działalności promocyjnej stowarzyszeń, 
pomoc przy organizowaniu akcji charytatywnych, nawiązywaniu kontaktów oraz 
wspólnym diagnozowaniu problemów i potrzeb.

Oto lista organizacji pozarządowych, które zgłosiły się do udziału w pro-
gramie:

• Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”
• Borzęcińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
• Stowarzyszenie Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego
• Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki
• Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Blizne
• Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin
• Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie „So-

lidarni”
• Stowarzyszenie Klaudyn
• Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Borzęcin

Będą tańce narodowe?
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Zakończyła się planowana 
modernizacja dróg gminnych w Bli-
znem Łaszczyńskiego. Dzięki wymia-
nie asfaltowej nawierzchni, chod-
ników i wjazdów na posesje oraz 
budowie całkowitej sieci odwad-
niającej, mieszkańcy będą mogli 
teraz wygodniej i bezpieczniej prze-
mieszczać się na odcinku łączącym 
ul. Warszawską z ul. Hubala-Do-
brzańskiego. 

Remont ulic Łaszczyńskiego, Prze-
jazd i Granicznej (od ul. Kościuszki do ul. 
Przejazd) przyniesie mieszkańcom znacz-
ne ułatwienia w codziennej komunikacji. 
Wzdłuż tego odcinka drogi występuje 
jednorodzinna zabudowa mieszkanio-
wa, a przy skrzyżowaniu ulic Kościusz-
ki i Łaszczyńskiego znajduje się Kościół 
p.w. Objawienia Pańskiego. Ruch w oko-

licy jest zatem dość duży, szczególnie 
w godzinach rannych, kiedy to miesz-
kańcy wyjeżdżają do pracy. Kursują tędy 
również autobusy komunikacji miejskiej 
i można się spodziewać, że wszystkich 
pojazdów będzie przybywać, gdyż oko-
lice Bliznego są atrakcyjnym miejscem 
pod budowę nowych domów. 

Do tej pory mieszkańcy byli zmuszeni 
poruszać się tam po spękanej ulicy, któ-
rą szpeciły wykonane w wielu miejscach 
remonty cząstkowe i naprawy, a także 
nierówne chodniki, co stwarzało niebez-
pieczeństwo zarówno dla samochodów, 
jak i przechodniów. Remont był zatem 
bardzo potrzebny.

Z drugiego piętra Urzędu Gminy 
można już zaobserwować pierwsze 
efekty prac nad budową nowego 
wielofunkcyjnego budynku gminne-
go. Obiekt, którego ukończenie pla-
nowane jest w październiku 2009 r., 
będzie spełniał wiele funkcji. Projekt 
przewiduje umieszczenie w budyn-
ku m.in.: Ośrodka Zdrowia, stacji 
wyjazdowej karetek i siedziby Straży 
Gminnej, a także kilku pomieszczeń 
przeznaczonych na użytek Urzędu 
Gminy.

14 października ruszyła w Starych 
Babicach „Budowa budynku komunal-
nego z częścią przeznaczoną na Ośro-
dek Zdrowia” – tak brzmi pełna nazwa  
projektu, który realizowany jest przy ulicy 
Rynek 21. Piętrowy obiekt o powierzch-
ni 1613 m2 spełni wiele funkcji i dzięki 
niemu niektóre instytucje będą mogły 
pracować w lepszych niż do tej pory wa-
runkach, a pacjenci leczyć się w nowych 
gabinetach.

Na parterze zostaną umieszczone: 
Ośrodek Zdrowia, stacja wyjazdowa kare-
tek pogotowia, bufet i sala konsumpcyj-
na dla mieszkańców i pracowników Gmi-
ny. Na piętrze znajdą się: pomieszczenia 
dla Straży Gminnej, siedziba Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Referat 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz duża sala 
multimedialna na potrzeby Rady Gminy. 
Tam będą mogły odbywać się np. sesje 
i posiedzenia gminnych komisji. Sala po-
mieści do 150 osób, a w razie potrzeby 
można będzie przedzielić ją specjalnymi 
ruchomymi ściankami na dwa pomiesz-
czenia tak, aby jednocześnie mogły od-
bywać się tam różne spotkania.

Elewacja zewnętrzna nawiąże stylem 
do znajdującego się nieopodal domu pa-
rafialnego „Arka”. Dach pokryje czerwo-
na dachówka, natomiast sam budynek 
będzie miał kolor piaskowy (patrz wizu-
alizacja).

Do połowy grudnia wykonano w 80% 
piwnice i część ścian parteru. – Prace re-
alizowane są zgodnie z planem. Jeże-
li wszystko pójdzie tak, jak do tej pory, 
w październiku będzie można już zacząć 
wyposażać budynek – mówi Paweł Bła-
żejewski z Referatu 
Inwestycji. Jedynym 
utrudnieniem, jakie 
pojawiło się podczas 
budowy, jest mały te-
ren manewrowy, na 
szczęście jednak po-
radzono sobie z tym 
problemem, stosując 
odpowiednią organi-
zację pracy.

Urząd Gminy wy-
stąpił z wnioskiem 
o dofinansowanie 
projektu ze środków 
unijnych, z Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013. Obecnie dokumentacja jest na 
etapie oceny formalnej i w najbliższych 
dniach spodziewamy się decyzji z Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych w tej sprawie. Całkowity 
koszt zadania wyniesie około 7,5 mln zł, 
nie licząc wyposażenia budynku. Dotacja 
pokryłaby 85% kosztów kwalifikowanych 
budowy samego Ośrodka Zdrowia, czyli 
około 3,8 mln zł.

mf.

Ruszyła budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

Szerokiej drogi w Bliznem Łaszczyńskiego

Widok od strony południowej
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Budowa węzła „Warszawska” 
w okolicach Bliznego Łaszczyńskie-
go rozbudza nadzieje, że wresz-
cie doczekamy się obwodnicy War-
szawy, która przejmie dużą część 
ruchu tranzytowego. W prace zaan-
gażowano wiele ciężkiego sprzę-
tu, a część z nich prowadzona jest 
w bardzo głębokich wykopach. 

Montuje się tam elementy żelbetonowe, 
które sięgają 22 m w głąb gruntu. Niektóre 
prace prowadzone są 24 godziny na dobę, 
co jest bardzo uciążliwe dla osób mieszka-
jących w tamtym rejonie. Budowa powo-
duje hałas i wibracje gruntu. W oczywisty 
sposób przeszkadza to ludziom, zwłaszcza 
w godzinach nocnych. Powstają także stra-
ty materialne, doszło bowiem do pęknięcia 
ścian w kilku budynkach. Codziennie poja-

wiają się też uciążliwości wynikające z ru-
chu ciężkich pojazdów budowlanych, które 
tarasują drogi i nanoszą błoto na jezdnię. 
Trudno się zatem dziwić, że wiele osób ma 
już tego dosyć, zgłasza na policję zakłóce-
nia ciszy nocnej i inne problemy. 

Urząd Gminy także nie jest obojętny 
na te sprawy. W listopadzie zorganizo-
wano spotkanie, aby jakoś zaradzić tym 
problemom, zaproszono wykonawców 
budowy i mieszkańców Bliznego Łasz-
czyńskiego. Wszystkie strony mogły się 
wypowiedzieć. Okazuje się, że niektóre 
prace muszą być wykonywane w cyklu 
ciągłym, ale już transport materiałów nie 
musi być realizowany po godz. 22:00.  

Kierownik budowy zobowiązał się do 
dokonania pomiaru hałasu i nieprzekra-
czania określonych norm. 

– Staramy się wyperswadować wy-
konawcom próby przekraczania proce-
dur – mówi Wójt Gminy Krzysztof Turek. 
– Jednocześnie mamy prośbę do miesz-
kańców, aby zbierali dowody szkód i do-
kumentowali wszelkie straty powstałe w 
wyniku prac drogowych. Zdjęcia i notatki 
mogą się przydać do wyegzekwowania 
odszkodowań. W tej sytuacji zawsze sta-
jemy po stronie mieszkańców. 

Niestety musimy to jakoś przeżyć, 
drogi budować trzeba, nie da się tego 
wykonać bez pewnych problemów, jed-
nak wszystkie normy związane z realiza-
cją prac powinny być przestrzegane, a 
szkody zrekompensowane z nawiązką. 
Wrócimy do tego tematu w następnych 
numerach „GB”.

mł.

Władze gminy apelują do mieszkań-
ców o racjonalne podejście do spornych 
kwestii. Samorząd rozbudowując sieć 
kanalizacyjną ponosi określone koszty, 
dzięki czemu posesje zyskują dodatkowe 
media i tym samym ich wartość wzrasta, 
a jednak niektóre osoby nie zgadzają się 
na przejście instalacji przez ich teren.

Obecnie Gmina może skorzystać z pra-
wa służebności przesyłu, które zostało 
niedawno uchwalone, i posłużyć się dro-
gą administracyjną, aby realizować inwe-

stycję. Sprzeciw właściciela nieruchomo-
ści nie zatrzyma zatem inwestycji, a je-
dynie ją opóźni. Zawsze zatem lepiej jest 
dogadać się z inwestorami i znaleźć op-
tymalne rozwiązanie, zwłaszcza że pro-
jektanci starają się uwzględniać wiele 
życzeń i wniosków mieszkańców. Mają 
dużo dobrej woli, nie mogą jedynie dzia-
łać wbrew sztuce budowlanej. 

Grudniowe spotkanie zaowocowało 
podpisaniem kilku zgód, umówiono się 
także na podpisanie kolejnych. Jednak 

problemem jest to, że przyszło tylko 30% 
z zaproszonych osób. Jak dotrzeć do po-
zostałych 70% ?

Wójt Gminy Krzysztof Turek zachęca do 
udziału w kolejnych spotkaniach, zazna-
czając jednocześnie, że realizowana inwe-
stycja jest korzystna dla wszystkich miesz-
kańców. Dzięki niej osiągamy bowiem 
efekt ekologiczny, a możliwość przepro-
wadzenia kanalizacji na terenie całej gmi-
ny jest obecnie historyczną szansą, z któ-
rej musimy skorzystać. mł.

Nowa trasa dopiero będzie, a problemy już są...

Teraz droga wy-
gląda zupełnie ina-
czej, co w znacznej 
mierze poprawiło 
estetykę tej okolicy. 
Remont ulic: Łasz-
czyńskiego, Przejazd 
i Granicznej polegał 
na wymianie starych 
płytek chodnikowych 
na kolorową kostkę 
brukową, położeniu 
nowej nawierzchni 
asfaltowej i wymia-
nie podbudowy dro-
gi tam, gdzie było to 
potrzebne. Najważ-
niejszym elementem  
modernizacji dróg 
gminnych było zało-
żenie kanalizacji od-
wadniającej po obu 
stronach ulic. Do tej 
pory często jezdnię 
zalewała woda, bo-
wiem odwodnienie 
było tylko częściowe,  
obecnie rozwiązano 

już ten problem. Wielkości ulic pozostały 
niezmienione: szerokość jezdni wynosi 6 
m, chodników od 1-1,5 m. W przyszłym 
roku planowane jest uzupełnienie ozna-
kowania poziomego jezdni, m.in. pasów 
na przejściach dla pieszych, gdyż teraz 
na ich wykonanie nie pozwalają warunki 
pogodowe. 

mf

Zgoda zawsze najlepsza – dok. ze str. 2

Czerwonym 
kolorem 
zaznaczono 
wyremontowany 
odcinek drogi
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W Galerii Uffizi we Florencji znaj-
duje się piękny obraz, pędzla Ghe-
rarda delle Notti, zatytułowany 
„Adoracja pasterzy”. Każdy kto go 
ogląda, uczestniczy w tym, co się 
rozgrywa w Betlejem. Uczestnicząc 
wpada jednocześnie w zdumienie. 

Pasterze przykładają dłonie do czoła, 
by złagodzić moc oślepiającego ich 
światła, w którego kręgu się zna-
leźli.

W klimacie kontemplacji przema-
wiają cisza i niepokój, które rodzą się 
w duszach obecnych. Wyraz twarzy, 
ruchy warg, gestykulacja, unoszenie 
brwi, ułożenie głowy świadczą o tym, 
jak wielkie rzeczy dzieją się w sercach 
tych osób. Światło obudziło świa-
domość i serce drży ze wzruszenia. 
Każdy, także przyglądający się tej sce-
nie, pragnie wykrzyczeć przeżywaną 
radość i głosić, że w Betlejem naro-
dził się nam Zbawiciel.

Modlitwa i adoracja znajdują 
wyraz w uśmiechu, czułości i zasko-
czeniu. Maryja odkrywa prześcieradło, 
w które owinięty jest Jezus, aby ukazać 
Emanuela – Boga z nami, ale także, by 
wyrazić temu Dziecięciu wdzięczność. 
Maryja patrzy na Jezusa i prowadzi z Nim 
cichą, intymną rozmowę. Jezus słucha Jej 
i wydaje się mówić: „Dziękuję”.

W tym śnieżnobiałym prześcieradle 

pulsuje życie, tam bije „nowe serce”. 
Wszystko wszędzie się ożywia dzięki 
światłu Chrystusa.

Wkrótce Boże Narodzenie – ta myśl 
zdobywa przestrzeń, rozszerza się, pobu-
dza inne myśli, aż wreszcie bierze nas 
samych w posiadanie. Nie ucieknie się. 
Narodzenie Chrystusa w nocy w Betlejem 

stanowi również nasze bardzo osobiste 
narodzenie.

O Panie, powracaj do nas co roku 
w Boże Narodzenie, bo przecież związa-
łeś się z naszym losem niezniszczalnym 
węzłem miłości, tak bardzo, że stałeś się 
jednym z nas, że zająłeś miejsce każdego 
z nas. To z powodu tego wszystkiego 
czujemy więź z Bożym Narodzeniem. 

Jest ono dla każdego z nas jak gwiazda 
polarna: w życiu, w ciągu całego roku, 
w przyszłości i na horyzoncie naszego 
istnienia. Bo Boże Narodzenie jest świę-
tem miłości i przyszłości. Rozciąga ono 
w czasie Orędzie i spełnienie się obietnicy 
nowego człowieczeństwa u tych, którzy 
zachowują w sercu propozycje Chrystusa 

i są gotowi Go naśladować.
Na ten radosny czas, tak bardzo 

oczekiwany, korzystając z gościnno-
ści „Gazety Babickiej”, pragniemy 
jako duszpasterze całej Wspólnoty 
przesłać serdeczne życzenia.

Niech wielki dar Boga w Oso-
bie Syna Bożego narodzonego 
w Betlejem napełnia Wasze 
serca nadzieją i miłością. Niech 
każdy dzień wypełniony będzie 
pokojem, radością, dobrocią, 
wyjątkową życzliwością wobec 
bliźnich oraz czasem szczególnej 
łączności z Bogiem i bliskimi. 

Niech Bóg w swojej łaska-
wości obdarza wszelkimi darami 
i błogosławieństwem każdy dzień 
Nowego 2009 Roku.

 
Z zapewnieniem o pamięci 

w modlitwie życzą: duchowni 
z Parafii w Babicach

 Boże Narodzenie 2008

Uczestnictwo i zdumienie w Boże Narodzenie

W Przedszkolu w Starych Babicach 
dzieci wraz z rodzicami co roku wyko-
nują jakieś świąteczne zadanie. Tym 
razem zorganizowano tam Konkurs Szo-
pek. Przygotowano około 30 prac, wyko-
rzystując różnorodne techniki i materiały. 
Wszystkie prace oceniała komisja złożona 
z grona pedagogicznego szkoły i przed-
szkola, a także przedstawicieli „GB”. W 
pracach komisji uczestniczył również  ks. 
Mariusz Żołądkiewicz. 

Zwyciężyła 
bezapelacyj-
nie szopka 
rodziny Kacz-
marczyków 
(1). Komi-
sja doceniła 
pracę dziecka 
i autentycz-
ność wyko-
nania cało-
ści. W więk-
szości szo-
pek wykorzy-
stano gotowe 
figury Świętej 

Rodziny i zwierząt, dla-
tego też komisja nie przy-
znała drugiego i trze-
ciego miejsca. Wszyscy 
twórcy otrzymali jednak 
wyróżnienia. Nam oso-
biście podobała się jesz-
cze szopka – domek 
dla ptaszków Marce-
liny Radziejewskiej 
(2) i szopka – chleb 
Adriana Klimka (3). W 
obu alegorycznie potraktowano dzień 
Narodzenia Pańskiego. Wszystkim wyko-

nawcom serdecznie gratulujemy. Warto 
było zobaczyć te prace. Powody do zado-

wolenia ma także dyrektor przed-
szkola Bożenna Pyć, która mówi - 
Nasz cel edukacyjny został osiąg-
nięty, zmobilizowaliśmy rodziców 
do wspólnej pracy z dziećmi, co 
w dzisiejszym zagonionym świe-
cie jest dużym osiągnięciem. Efekt 
cieszy oko i jest nawiązaniem do 
dawnej tradycji i o to właśnie 
chodziło. Życzę wszystkim Weso-
łych Świąt – dodaje na zakończe-
nie Pani Dyrektor. mł.

Babicki Konkurs SzopekBabicki Konkurs Szopek 1

3

2
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Mało kto zdaje sobie sprawę, że 
zwyczaj wysyłania kartek świątecz-
nych narodził się niedawno – zale-
dwie dwa wieki temu. 

Pierwszą kartkę zaprojektował John 
Calcott Horsley w 1846 roku, na życze-
nie sir Henry’ego Cole’a, dyrektora lon-
dyńskiego Muzeum Wiktorii i Alberta. 
Zapracowanemu dyrektorowi zabrakło 
czasu na ręczne wypisanie życzeń do 
krewnych i znajomych, dlatego wybrał 
taki, nietypowy sposób ich przesłania. 

Kartka Johna Horsleya, powielona 
w nakładzie 1000 sztuk, nie wzbudziła 
początkowo entuzjazmu. Znajdowały 
się na niej życzenia świąteczne i rysunek, 
ukazujący rodzinę przy suto zastawio-
nym stole, wznoszącą toast za adresata. 
Niestety, ta niewinna z pozoru scena 
wywołała ostre sprzeciwy wiktoriańskiej 
społeczności, jako zachęta do naduży-
wania alkoholu.

Pierwsze kartki świąteczne przypomi-
nały zwykły bilet wizytowy, na którym 
umieszczano życzenia. Dopiero później 
zaczęto dodawać do nich ozdobne ele-
menty – motywy religijne, zimowe pej-
zaże i dekoracje choinkowe. Aby zachę-
cić do ich nabywania, ogłaszano również 
konkursy na najciekawsze projekty kar-
tek i życzeń. Potrzeba było jednak aż sie-
demdziesięciu lat, by zwyczaj ich wysyła-
nia zaczął się upowszechniać. 

W Polsce pocztówki bożonarodze-
niowe pojawiły się pod koniec XIX wieku, 
naj wcześniej w Galicji. Drukowano je 
w kolorze czarno-białym, a następnie 
ręcznie kolorowano. Ich symbolika wią-

zała się głównie z religijnym sensem 
Świąt, w związku z tym dominowały 
sceny biblijne: adoracji Dzieciątka, hołdu 
Trzech Króli, ucieczki z Egiptu. Inspira-
cją dla autorów bywały także motywy 
ludowe.

Dziś kartki świąteczne drukuje się na 
całym świecie w miliardach egzempla-
rzy. Dochód z nich przeznacza się często 
na cele charytatywne. Projekty pocztó-
wek stopniowo się zmieniają – mniej na 
nich motywów religijnych, więcej deko-
racyjnych. W tym roku dużą popularnoś-

cią cieszą się również kartki wykonywane 
własnoręcznie.

Coraz częściej jednak wysyłanie kar-
tek wypierają nowe zwyczaje: karty świą-
teczne w formie elektronicznej i życze-
nia przesyłane sms-ami. To znak naszych 
czasów, nastawionych na pośpiech 
i wygodę. Niezależnie od formy, jaką 
wybieramy, aby złożyć życzenia naszym 
bliskim – pamiętajmy, że powinny być 
one jak najbardziej osobiste i płynąć pro-
sto z serca.

Karolina Gwarek

Historia świątecznej kartki

Tradycję własnoręcznie wykonywanych kartek na Boże Narodzenie kulty-
wują dzieci z Koła Plastycznego w Borzęcinie, prowadzonego przez Ewę 
Urniaż-Szymańską. Klaudia, Sylwia i Paulina przybyły do Urzędu Gminy, by 
wręczyć je naszym samorządowcom. Odwiedziły również redakcję „GB”. 
Tym razem byliśmy przygotowani, wszystkie wyszły obdarowane słodkoś-
ciami. Za życzenia dziękujemy!

Dawne organy są bowiem w całości 
mechaniczne- każdy klawisz musi powo-
dować uchylenie się kilka metrów dalej 
wlotu powietrza do piszczałki, a pokona-
nie przez grającego wszystkich oporów 
mechanicznych, wymaga bardzo dużej 
siły nacisku klawiszy. Pełna renowacja 
instrumentu wiązałaby się zatem z wy-
mianą wszystkich przełożeń toru mecha-
nicznego, a i tak mogłaby nie przynieść 
oczekiwanych rezultatów. Dlatego też 
obecny Proboszcz ks. dr Grzegorz Kozicki 
postanowił zakupić nowy instrument.

- Nowe organy mają niemal dwa razy 
więcej głosów niż poprzednie- mówi or-
ganista Zbigniew Załęski - 58 głosów w 
trzech sekcjach: barokowych, roman-
tycznych i symfonicznych, 12 intonacji. 
Porównując oba instrumenty, można 
powiedzieć, że brzmieniowo jest to cała 
orkiestra przy poprzednich kilku solistach. 
Instrument ma 3 manuały (3 klawiatury) 

i manuał pedałowy (nożny), gra na nim 
jest prawdziwą przyjemnością – dodaje 
Pan Zbigniew. Oprócz organów zakupio-
no także mikrofony i głośniki, co również 
poprawi akustykę kościoła.

Johannus to holenderska firma, która 
produkuje najlepsze instrumenty na świe-
cie, a ten jest dodatkowo jednym z naj-
lepszych w swojej klasie. Zastosowano w 
nim najnowsze nowinki techniczne. War-
stwę brzmieniową można jeszcze rozsze-
rzać podłączając organy do...komputera. 
Jednak najbardziej fascynujące jest to, że 
oryginalne głosy organów nagrane w naj-
sławniejszych katedrach świata połączono 
razem i utrwalono w elektronicznej pa-
mięci. I tak właśnie doszło do zespolenia 
historii z nowoczesnością. Widzimy część 
zabytkową organów, a słyszymy dźwięki, 
które są efektem zaawansowanej myśli 
technicznej. Życie nieraz wyprzedza naj-
śmielsze fantazje. 

Na zakończenie powiedzmy parę słów 
o Panu Zbigniewie- naszym organiście, któ-
ry jest zachwycony nowym instrumentem. 

Zbigniew Załęski jest z nami od 11 
lat. Jako muzyk z wykształcenia ma wie-
le osiągnięć, kiedyś współpracował z Re-
prezentacyjnym Zespołem Artystycznym 
Wojska Polskiego. Od lat prowadzi babi-
cki Chór Kościelny, z którym w ub. roku  
zdobył I miejsce na przeglądzie chórów 
w Lesznie. Dzięki niemu śpiewały kiedyś 
„Babickie Sąsiadki”, teraz jednak starsze 
panie przeszły na muzyczna emeryturę, 
a powołano nową formację - Chór Ba-
biczanie. Śpiewają w nim 24 osoby, ale 
można by przyjąć i wyszkolić dużo wię-
cej. Zbigniew Załęski serdecznie zaprasza 
wszystkich, którzy chcą śpiewać, zarówno 
osoby starsze, jak i młodzież do „Schol-
ki”. Muzyka jak wiadomo, zawsze łagodzi 
obyczaje... W sprawie chóru można pisać: 
zbyszekzaleski@wp.pl mł.

Głosy z najwspanialszych katedr świata! – dok. ze str. 3
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Ostatnie dni obfitują w spotka-
nia przy opłatku i choince, które 
organizowane są w różnych miej-
scach naszej gminy. Wszystkie sta-
nowią jakby uwerturę do Świąt 
Bożego Narodzenia, które obcho-
dzić będziemy już za chwilę...

Jedno z pierwszych spotkań zorga-
nizowała Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Starych 
Babicach. W gościnnych murach Domu 

Parafialnego „Arka”, 9 grudnia spotka-
li się przedstawiciele Zespołu Interdy-
scyplinarnego, z którym Komisja ściśle 
współpracuje. Nagrodzono osoby, które 
mają szczególne zasługi dla rozwiązywa-
nia problemów rodzinnych. Wśród nich 
znaleźli się pracownicy GOPS, policjanci, 
prawnicy, ludzie dobrej woli- wszyscy 
działając społecznie pomagają innym.

 Przy świątecznej okazji wspomnia-
no o  jubileuszu 10-lecia Grupy Wspar-
cia  „Rodzina bez przemocy”. 5 grudnia 
minęło właśnie 10 lat, odkąd Wanda 
Morawska stworzyła tę organizację. 
Przez ten czas wiele kobiet w naszej 
gminie uzyskało fachową pomoc. Prze-
rwano krąg przemocy domowej, stwa-
rzając warunki do normalnego, spokoj-
nego i godnego życia. Wójt Gminy złożył 
Pani Wandzie serdeczne podziękowania, 

nagrodził także inne zasłużone osoby.
W równie miłej atmosferze odbyło 

się spotkanie opłatkowe Borzęcińskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno- Sportowego, 
które wspólnie ze Stowarzyszeniem Misji 
Afrykańskich zorganizowało świąteczny 
wieczór w remizie borzęcińskiej OSP.

Podczas wieczoru mieszkańcy Borzę-
cina obejrzeli sztukę teatralną, wystawę 
prac fotograficznych, wystawę zdjęć 
z Afryki, a także film z Togo, który przy-
wiozły dwie mieszkanki naszej gminy 
po powrocie z czarnego kontynentu. 
Wystąpił również chór „Sami swoi” 
i dzieci z repertuarem kolęd. Spotkanie 
miało religijny charakter, a jego przesła-
niem były słowa wypowiedziane przez 
ks. misjonarza Andrzeja Grycha, który 
apelował, abyśmy w gonitwie przed-
świątecznych przygotowań nie zagubili 

gdzieś idei świąt- pojednania, miłości 
i wzruszenia płynącego z nowo narodzo-
nego Zbawiciela. Podczas wieczoru prze-
kazywano sobie symboliczne światełko 
pokoju, które przechodziło pomiędzy 
wszystkimi zgromadzonymi osobami.

Kolejne spotkanie odbyło się ponownie 
w „Arce”. Tym razem 15 grudnia uczest-
niczyły w nim dzieci z  borzęcińskiego TPD 
i Grupy w Zielonkach. Najmłodsi przygo-
towali dla widzów jasełka. Wspólnie śpie-
wano także kolędy. Najbardziej oczekiwa-
nym momentem było oczywiście pojawie-
nie się „Świętego Mikołaja”, który przybył 
do dzieci z torbami pełnymi prezentów. 

Świąteczne Świąteczne 
spotkaniaspotkania
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7 grudnia na terenach zielonych przy izabelińskiej „Kampinówce” odbyło się kolej-
ne, piąte już spotkanie przy choince. Grupy dzieciaków z terenu naszego powiatu, 
a także z Warszawy i okolic uczestniczyły we wspólnej zabawie i pikniku, na którym nie 
zabrakło świątecznych pyszności. Z naszej gminy do Izabelina pojechały dzieci z borzę-
cińskiego TPD i ze świetlicy w Zielonkach. Wszystkie otrzymały prezenty. 

Mikołajowe spotkania dla dzieci, których rodziców nie zawsze stać na „gwiazdkę” 
dla swoich pociech, co roku organizuje Wiesława Bombik – prezes firmy „Salmix”-
Kampinówka. Pomaga również wiele osób dobrej woli, wolontariusze i  okoliczne 
firmy przekazujące prezenty dla dzieci. Najmłodszych na spotkania kierują ośrodki 
pomocy społecznej, a także inne instytucje. – Moglibyśmy ucieszyć większą ilość dzie-
ci z naszych okolic, ale nie wszyscy, mimo zaproszeń, do nas docierają – mówi Pani 
Wiesława. Potrzeba większej aktywności wójtów niektórych gmin – dodaje. – Dzieci 
co roku mogą tu przyjechać – nasz Mikołaj nigdy nie zawodzi.

Podziękowania za organizację tej imprezy składamy: Rodzinie Kazimierskich, 
Dariuszowi Świątkowskiemu, firmie JKR Ryszarda Gromadki, władzom samorządo-
wym: Gm. Izabelin, Stare Babice i Starostwa PWZ oraz wszystkim niewymienionym, 
którzy potrafią dawać radość dzieciom.

Radości było co nie-
miara, a spotkanie 
zakończyło się życze-
niami dla wszyst-
kich: nim gwiazdka 
zgaśnie i Święta prze-
miną, niech pobło-
gosławi Panienka 
z Dzieciną. Niech się 
życie w szczęściu 
przeplata, dziś, jutro, 
w Nowy Rok i po 
wszystkie lata. Weso-
łych Świąt!  

tekst i fot. mł.
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

W majowym numerze „Gaze-
ty Babickiej” pisaliśmy o projek-
cie „Misja Afryka” organizowanym 
przez Stowarzyszenie Misji Afry-
kańskich i Centrum Charytatywno-
Wolontariackie „Solidarni”.  Uczest-
niczyły w nim  m.in. dwie mieszkan-
ki naszej gminy: Patrycja Brodowska 
i Monika Nowicka. Dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Stare Babice 
i Starostwa Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego mogły pojechać 
do Togo, by tam pomagać potrze-
bującym. Mamy nadzieję, że temat 
upalnej Afryki rozgrzeje Czytelni-
ków w chłodne grudniowe dni. 

Lotnisko
Od pierwszej sekundy na afrykańskiej 

ziemi wszystko nas zaskakiwało i jak tylko 
wysiadłyśmy z samolotu w Togo, odczu-
łyśmy wielkie zmiany. Gdy udałyśmy się 
do poczekalni lotniska, wszędzie byli tam 
sami czarnoskórzy ludzie. Stanowiło to 
dla nas nowość i nie ma się co dziwić, 
że oni również przyglądali nam się wni-
kliwie. W bardzo małej poczekalni, przy 
której ta na okęckim lotnisku wydaje się 
ogromna, było duszno i odczuwało się 
specyficzny zapach. Otaczały nas tłumy 
ludzi, z których każdy wydawał się mówić 
w innym języku. Mnóstwo głosów, roz-
mowy, wołania, trąbienie taksówek, 
młodzież z magnetofonami na ramieniu, 
wszystko to stwarzało chaos, w którym 
nie mogłyśmy się na początku zupełnie 
odnaleźć. Na szczęście przyjechali po nas 
– ks. Łukasz Kobielus i ks. Jan Kupis ze 
zgromadzenia SMA, którzy po długim 
pobycie w Afryce wiedzieli już, jak trzeba 
się tam zachowywać.

Ulica
Bardzo zaskoczył nas sposób, w jaki 

Afrykańczycy poruszają się po ulicy. Nie 
obowiązują tam chyba żadne przepisy 
drogowe, a jeżeli obowiązują, to zupeł-

nie nikt ich nie przestrzega! Ludzie prze-
chodzą przez jezdnię, kiedy i gdzie chcą, 
niezależnie od koloru światła. Choć syg-
nalizacja też jest tam dziwna, bo zda-
rzało się, że w jednym momencie było 
czerwone i zielone. Kierowcy jeżdżą bez 
włączonych reflektorów, a jeżeli ktoś już 
je zapali, to wszyscy zaczynają na niego 
trąbić, żeby je zgasił, bo im to przeszka-
dza! Te różnice były dla nas na począt-
ku wielkim zaskoczeniem, jednak póź-
niej przyzwyczaiłyśmy się i, ku naszemu 
zdumieniu, nawet dostosowałyśmy do 
panujących tam obyczajów. 

Klimat
Najbardziej odczuwalna była dla nas 

zmiana klimatu. Bardzo wilgotne powie-
trze i duży upał zupełnie rozregulowa-
ły pracę naszych organizmów. Ubra-
nia dosłownie przyklejały się do ciała. 

Rekompensował nam to jednak tamtej-
szy krajobraz, gdyż Afryka to niezwykle 
piękne miejsce. Dużo zieleni i ceglasty 
kolor ziemi, zupełnie inny niż w Euro-
pie, naprawdę robi wrażenie. W tam-
tejszych stronach nie istnieje taka pora, 
jak zmierzch. Zaraz po słonecznym dniu 
nastaje ciemny wieczór i nie ma tzw. sza-
rówki, jaką my w Polsce obserwujemy na 
co dzień. Duże wrażenie robią roślinność 
i zwierzęta, które też różnią się od euro-
pejskich. Węże, jaszczurki, pająki i różne 
dziwne owady na początku budziły 
w nas strach, dlatego podczas pierw-
szych noclegów zakrywałyśmy w sypial-
ni wszystkie możliwe otwory i szczeliny. 
Później jednak strach przeszedł, tak jak 
i wiele innych uprzedzeń.

Afrykańczycy
Mówi się, że Polacy są gościnni, ale 

do takiej gościnności, jakiej doświad-
czyliśmy ze strony Naszych przyjaciół 
w Saoude, Polakom jeszcze dużo bra-
kuje. Jednym z punktów programu misji 
były wizyty u rodzin Kabije. Przed odwie-
dzinami musiałyśmy się wiele nauczyć, 

bo ich zwyczaje znacznie odbiegają od 
naszych. Ks. Łukasz wytłumaczył nam,  
jak mamy się zachowywać podczas obia-
dów i czego nie należy robić (np. nie 
używać chusteczek do wycierania nosa, 
wszystkie ruchy, jak nalewanie wody itp., 
wykonywać prawą ręką, bo według ich 
tradycji lewa dłoń jest uważana za nie-
czystą). Najpiękniejsze było to, że gości-
łyśmy u biednych rodzin, które traktowa-
ły nas jako wyjątkowych gości. Podawali 
nam smażonego kurczaka (specjalnie dla 
nas zabijali kurę, bo mięso jadają tylko od 
święta) i inne potrawy przygotowywane 
zwykle jedynie na ważne uroczystości. 
Raz nawet z okazji naszej wizyty gospo-
dyni otworzyła szampana, który przez 
długi czas podobno czekał na wyjątko-
wego gościa i złożyła nam podzięko-
wania za to, że zechciałyśmy odwiedzić 
jej rodzinne strony. Na pewno na długo 
zostaną w naszej pamięci. Podczas 
tych wizyt wiele rzeczy nas zaskoczyło. 
Poznałyśmy obyczaje, do których cięż-
ko było się przyzwyczaić. Jednym z nich 
była kolejność jedzenia przy stole, tzn. 
najpierw jedli rodzice, a resztki dopiero 
później oddawano dzieciom. Zaskoczyło 
nas to, że podczas obiadów mieszkańcy 
nie siedzieli z nami. Zajmowali miejsce 
w drugim końcu pomieszczenia i rozma-
wiali między sobą. Czułyśmy się niezręcz-
nie w takiej sytuacji i co jakiś czas zaczy-
nałyśmy ich o coś pytać, żeby nawiązać 
rozmowę, a do dzieci uśmiechałyśmy się 
i sadzałyśmy je sobie na kolanach. 

Jedzenie 
Pierwszego dnia, kiedy tylko dotar-

łyśmy do Afryki, zostałyśmy ugoszczone 
sałatką owocową. Był to dla nas wielki 
rarytas, później okazało się, że takie 
danie dostawałyśmy codziennie! Nie 
były to jednak owoce z puszki, które my 
kupujemy w Polsce, ale pyszne, świeże 
banany, mango, cytrusy w kilku odmia-
nach, którymi człowiek najadał się do 
syta. Potrawą, którą dostawałyśmy też 

Z gminy do... Afryki

gb_12-2008.indd   12gb_12-2008.indd   12 2008-12-18   15:12:052008-12-18   15:12:05



MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

13

często, był pat w sosie z baobabu, co 
przypominało trochę nasze pyzy.

Pomoc
W związku z naszym wyjazdem 

został opracowany specjalny program, 
w ramach którego miałyśmy wykonać 
m.in. takie zajęcia, jak: odnowienie tam-
tejszego przedszkola, przygotowywanie 
pomocy dydaktycznych, sadzenie drze-
wek i wprowadzenie edukacji ekologicz-
nej, dostarczenie leków i wykonywanie 
działań społecznych mających na celu 
nawiązanie międzynarodowej współ-
pracy z tamtejszą ludnością. Codzien-
nie uczestniczyłyśmy w życiu rodzinnym 
Kabije, poznawałyśmy ich obyczaje, 
a także opowiadałyśmy, jak wygląda rze-
czywistość u nas, w Polsce. Oni z dużym 
zaciekawieniem słuchali naszych historii 
i zadawali mnóstwo pytań. Myślę, że 
docenili nasze starania.

Trzeba działać
Podczas naszego pobytu mogłyśmy 

zobaczyć wiele rzeczy, które chciałybyśmy 
naprawić. Przede wszystkim panuje tam 
bieda, w wielu przypadkach prowadzą-
ca do skrajnego głodowania. Najbardziej 
zaskakiwało to, że w tamtych środowi-
skach dzieci wychowują dzieci. Cały czas 
spotyka się młodziutkich chłopców i dziew-

czynki, którzy opiekują się jeszcze młod-
szym rodzeństwem, noszą je w chustach 
na plecach lub na piersiach po całej wio-
sce. Można zauważyć wiele problemów, 
o których wszędzie się mówi, ale nic z nimi 
nie robi. Trzeba też odróżnić prawdziwą 
pomoc od oszustwa, jakiego doświadcza-
ją często Afrykanie. Wiele organizacji obie-
cuje działania, na których tak naprawdę 

ma nadzieję zarobić duże pieniądze. Euro-
pejczycy przyjeżdżają w te strony i robią 
setki zdjęć w najbiedniejszych dzielnicach, 
los Afrykańczyków traktują jako medialną 
sensację. Jest to bardzo niesprawiedliwe 
i w tym kontekście nie ma się co dziwić 
nieufności Afrykanów do przyjezdnych.

Chcemy wrócić
Przed nami jeszcze dużo pracy 

i poświęceń, ale jeżeli tylko uda się zor-
ganizować fundusze i opracować pro-
gram misji, chciałybyśmy tam wrócić. 
Kiedy odjeżdżałyśmy, mieszkańcy Saoude 
powiedzieli nam: „Wy już jesteście Kabije, 
nie mówimy Wam żegnajcie, ale do zoba-
czenia”. Jak więc mogłybyśmy ponownie 
tam nie pojechać!

Korzystając z okazji chcemy serdecz-
nie podziękować Wójtowi Gminy Stare 
Babice Krzysztofowi Turkowi, oraz Sta-
roście Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego Janowi Żychlińskiemu za pomoc 

w realizacji projektu 
„Misja Afryka”. Dzię-
ki Waszej dobro-
czynności mogły-
śmy sprawić radość 
i ofiarować uśmiech 
afrykańskim dzieciom. 

Dla wszystkich, 
którzy chcieliby 
pomóc Stowarzysze-
niu Misji Afrykańskich 
w kolejnych projek-
tach, podajemy nr 
rachunku:

Stowarzyszenie 
Misji Afrykańskich 

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 
05-083 Zaborów, z dopiskiem: ks. Łukasz 
Kobielus, Misja Saoude, Togo. Nr konta: 
1240 2034 1111 0010 0294 7759

Z Patrycją Brodowską 
rozmawiała Malwina Fabianowicz 

To zdjęcie zostało wykonane podczas obrzędu inkulturacji dziewcząt afrykańskich, 
odbywającego się zawsze w lipcu. Podczas niego młode Kabijanki ubrane w bieliznę 
udają się do kościoła, aby uczestniczyć w Eucharystii i za swój wzór przyjąć Mary-
ję. Jest to katolicka wersja tamtejszego obyczaju inicjacji. Kościół nie może bowiem 
zupełnie odrzucać przyzwyczajeń i wierzeń afrykańskich ludów. Tradycyjna inicjacja 
odbywa się jednak w gorszych dla ich uczestniczek warunkach. Młode dziewczy-
ny, w wieku od 15 do 18 lat, zmuszone są na oczach tłumu rozebrać się do naga 
i pokonać specjalną trasę z tamtejszym kapłanem. Bardzo często zgromadzeni ludzie 
wyśmiewają się z ich wyglądu, a cały proces obserwują nawet najmłodsze dzieci. 

Miejscem projektu była Misja Stowa-
rzyszenia Misji Afrykańskich w Saou-
de, w Togo. Obszar ten położony jest 
pośrodku malowniczych i kamienistych 
Gór Kabije (700 m n.p.m), które są 
ważnym ośrodkiem życia kulturalnego 
i religijnego plemienia Kabije (nazwa ta 
oznacza w miejscowym języku dosłow-
nie „ludzie skały”). Jego członkowie roz-
proszeni są po całym Togo ze względu 
na poszukiwanie pracy i lepszej ziemi 
pod uprawę. Gromadzą się jednak 
w Saoude w dniach wielkich świąt ple-
miennych i na czas tradycyjnych inicja-
cji. Na terenie parafii przebywa na stałe 
około 17 tysięcy mieszkańców, z czego 
blisko 1,5 tysiąca katolików. 

gb_12-2008.indd   13gb_12-2008.indd   13 2008-12-18   15:12:102008-12-18   15:12:10



INFORMACJE

14

11 grudnia po raz pierwszy na 
terenie naszej gminy pojawił się 
patrol Straży Gminnej. Już pierwsze-
go dnia zatrzymano 2 nieletnich (14-
latków), którzy w miejscu publicz-
nym – na przystanku autobusowym 
spożywali alkohol. Chłopcy zamiast 
do szkoły wybrali się na piwo...

Do naszej redakcji dzwonią czasem 
zdenerwowani mieszkańcy gminy skar-
żąc się, że ich sąsiedzi wylewają szambo 
do rowów lub palą plastiki. Policja prze-
ważnie nie reaguje na te donie-
sienia, a sprawcy zanieczyszczeń 
nie stosują się do próśb swoich 
sąsiadów. Teraz takimi spra-
wami zajmie się Straż Gminna 
i będzie egzekwować przestrze-
ganie prawa. Na razie jednak, do 
końca br. mandatów nie będzie. 
Strażnicy postanowili kontakty 
z mieszkańcami rozpocząć od 
pouczania i wyjaśniania spraw 
dotyczących porządku publicz-
nego. W nowym roku jednak 
sprawcy takich czynów nie unik-
ną kary.

– Na początku stycznia 2009 r. planu-
jemy zorganizować spotkanie ze wszyst-
kimi sołtysami babickiej gminy – mówi 
Komendant Straży Gminnej Tomasz 
Adamczyk. -Wszyscy dostaną zaproszenia 
i chciałbym, aby przyszli na to spotkanie. 
Wówczas będziemy wyjaśniać zasady 
działania Straży Gminnej, a jednocześnie 
postaramy się poznać oczekiwania miesz-
kańców w stosunku do Straży. 

Już dziś mogę zapowiedzieć, że 
z nowym rokiem rozpoczniemy kontrolę 

stanu sanitarnego gminy. Odwiedzimy 
każdą posesję, wspólnie z pracownikami 
Referatu Ochrony Środowiska UG. Będzie-
my sprawdzać, czy właściciele mają pod-
pisane umowy na wywóz śmieci i nieczy-
stości,  czy psy są zaszczepione i wypro-
wadzane na spacer w kagańcach. Wiem, 
że jest to czymś nowym dla wielu osób, 
ale mieszkańcy muszą wiedzieć, że Straż 
Gminna ma prawo wejść na teren posesji 
i przeprowadzić czynności służbowe. 

Obecnie w babickiej Straży Gminnej 
pracuje 6 strażników, 1 starszy 
strażnik i komendant, a także 
główna księgowa i pracownik 
administracyjny- w sumie 10 
osób. Jest także jeden wakat. Straż 
poszukuje do pracy doświadczo-
nej osoby (przynajmniej po kur-
sie podstawowym strażnika). Na 
potrzeby tej formacji zakupiono 
Skodę Roomster, którą funkcjona-
riusze patrolują nasz teren.

Życzymy Strażnikom przyjem-
nej służby i efektywnego działa-
nia dla dobra babickiej społecz-
ności.  mł.

Straż Gminna już działa!

Niecodzienny Jubileusz  obcho-
dziła ostatnio mieszkanka Latcho-
rzewa Pani Cecylia Kurek – 28 listo-
pada ukończyła 100 lat! Jest zatem 
drugą tak szacowną jubilatką, którą 
mamy przyjemność przedstawić Czy-
telnikom na łamach gazety w br.  

Pani Cecylia urodziła się w 1908 r. w 
Markach, tam również spędziła swoje 
dzieciństwo i dwukrotnie wyszła za mąż. 
10 lat temu przeniosła się wraz z córką 
do Latchorzewa. Pochodzi z wielodziet-
nej rodziny, miała bowiem dwanaścioro 
rodzeństwa. Jubilatka ma jedną córkę, 
troje wnucząt oraz troje prawnucząt. 
Przez całe życie ciężko pracowała. Mając 
zaledwie 6 lat kopała kartofle dla rodzeń-
stwa, robiła pranie i pomagała przy 
młodszych dzieciach. Czasy jej młodości 
przypadły na okres międzywojenny, który 
bardzo dobrze wspomina. 

Podczas wojny wraz z rodzeństwem 
i z kilkumiesięczną córką Marią przeby-
wała w Związku Radzieckim. Pamięta 
straszny głód i to, że rodzina wyżywia-
ła się za sól, którą po kryjomu udało 
się zabrać z Polski, dzięki niej dostawali 
mleko i kartofle. Po wojnie prowadziła 
sklep mięsny i spożywczy oraz zajmowa-
ła się domem. Pani Cecylia lubiła zawsze 
porządek, trzymała również dyscyplinę 
w domu. „Musieliśmy się słuchać mamy, 

to nie było chowanie bezstresowe, jak 
teraz” – powiedziała córka.

Dziś nasza jubilatka czuje się dobrze, 
jest pogodna, uśmiechnięta, co praw-
da mało mówi i ma lekkie problemy ze 
słuchem, jednak patrząc na nią niejedna 
osoba mogłaby jej pozazdrościć pogo-
dy ducha. Całe życie zdrowo się odży-
wiała, nie paliła, nie używała alkoholu, 
dzięki czemu tak dobrze wygląda. Ze 
zdrowiem pani Cecylii wszystko było w 
porządku aż do jej 97  urodzin. Nieste-
ty problemy zaczęły się, kiedy powróciła 
ze szpitala. Obecnie Jubilatka wymaga 
opieki. Na pewno 
jest szczęśliwa, 
gdyż troszczy się 
o nią jej córka  
Maria, która bar-
dzo kocha swoją 
mamę i dba o nią 
każdego dnia.

Młode osoby 
często się zasta-
nawiają, co trze-
ba robić, aby do-
żyć takiego wieku. 
„Praca, ciężka pra-
ca to jest najlepsza 
recepta na długo-
wieczność” – po-
wiedziała córka.

Z życzeniami dla Pani Cecylii w dniu 
jej urodzin przybyli: Wójt Gminy Krzysztof 
Turek, Kierownik USC Jadwiga Sotomska, 
Kierownik GOPS Alicja Napurka i Sołtys 
Bliznego Marcin Jaskólski. Składając 
powinszowania z okazji wyjątkowego 
jubileuszu Wójt Gminy życzył Jubilatce 
zdrowia, pogody ducha oraz wielu wspa-
niałych rocznic w otoczeniu najbliższych. 
Ofiarował również kosz pełen słodkości.  
Do życzeń wielu lat zdrowia, przyłącza 
się również nasza redakcja. 

tekst i fot. Paulina Więckowska

Praca – sposób na długowieczność

Telefony do 
Straży Gminnej: 

022 721-02-11  
022 722-53-92 

i w całym kraju: 986
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty 
konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu pod nazwą: szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży oraz rekreacja ruchowa.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie udzielenia do-
tacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie będzie 
realizowane w okresie od 2.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z zachowa-
niem poniższych warunków: 
1) przeprowadzenie ogólnodostępnych zajęć dzieci i młodzieży w ra-

mach różnych sekcji amatorskich (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, badminton, tenis stołowy, lekkoatletyka, karate), 

2) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w szkolnych 
obiektach sportowych, 

3) organizowanie zajęć sportowych dla szerokiej rzeszy mieszkańców 
Gminy, w ramach "otwartych hal sportowych" w obiektach szkol-
nych,

4) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na zadanie przeznacza się kwotę 90.000 złotych.
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare Babice może 

zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej 
kwoty określonej w pkt 1.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ 
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 570.000 zł.

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona 
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 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. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 stycznia 2009 r. do godz. 1600 w sekreta-
riacie (pok.18) Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu 
decyduje data stempla pocztowego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 19 stycznia 2009 r. powoła Komisję 
konkursową  opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 stycznia 2009 r. 
o godz. 1300 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaga-
nego zestawu  dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu, 
o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszystkich wnioskodaw-
ców, którzy złożyli oferty. 
4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję 
konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane 
pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:

– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z 
realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie 

poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi 
wnioskodawcy.

5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić negocja-
cje w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikają-
cych ze złożonej oferty,

2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie ofer-
ty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,

3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do fi-
nansowania dotacją,

4) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji 
kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego 
konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest 
traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zada-
nia zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w 
BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i serwisie informacyjnym. 
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju nr 35 
w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (Kierownik Referatu Spor-
tu i Rekreacji Marcin Palczak) oraz na stronie internetowej Gminy Stare 
Babice www.babice-stare.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kancelarii 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie 
do 20 stycznia 2009 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-
wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-
wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adre-
sem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Są-

dowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 
kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadcza-
jące osobowość prawną,

• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni 

rok, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez 
krótszy okres – za okres działalności,

• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu 
działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posia-
dających status organizacji pożytku publicznego),

• dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie jest /albo 
że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji budżetowej na 
skutek przepisu ar. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)”. 

Oferty bez dodatkowego oświadczenia lub z oświadczeniem, że wy-
konawca pozbawiony jest prawa do otrzymania dotacji budżetowej 
– będą odrzucone. 

 Wójt Gminy Stare Babice

  ( –) Krzysztof Turek

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na realizację zadania pod 
nazwą: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz rekreacja ruchowa
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty 
konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki pod nazwą: 
1) zadanie nr 1 – szkolne spotkania ze sztuką,
2) zadanie nr 2 – warsztaty artystyczne tkackie i twórcze
3) zadanie nr 3 – prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej,
4) zadanie nr 4 – taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży,
5)  zadanie nr 5 – warsztaty plastyczne i fotograficznie „Świat w obiek-

tywie”
6) zadanie nr 6 – zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki
7)  zadanie nr 7 – zajęcia muzyczno – teatralne dla dzieci i młodzieży
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie udzielenia do-
tacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania reali-
zowane będą w okresie od 2.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z zachowa-
niem poniższych warunków: 
1. Zadanie nr 1

1) przeprowadzenie comiesięcznych cyklów spotkań artystycznych 
w szkołach podstawowych i gimnazjum – "szkolne spotkania ze 
sztuką",

2) prelekcje połączone z koncertem, spotkania ze znanymi ludźmi 
(aktorzy, literaci, plastycy, reżyserzy),

3) przeprowadzenie comiesięcznych cykli spotkań artystycznych 
w przedszkolach, zaznajamiających dzieci ze sztuką,

4) prezentacja dzieciom przedszkolnym w sposób przystępny pod-
stawowych dziedzin sztuk pięknych. 

2. Zadanie nr 2
a)
1) organizacja cotygodniowych stałych zajęć z młodzieżą prowa-

dzonych przez animatorów kultury, reżyserów, muzyków, plasty-
ków, aktorów ( w zależności od potrzeb grupy i realizowanego 
zadania),

2) wyrabianie nawyków do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych jako właściwej formie spędzania wolnego czasu,

3) organizacja imprez artystycznych (spektakle słowno-muzyczne, 
wystawy, wernisaże,

4) prowadzenie archiwum działań artystycznych oraz archiwum ży-
cia gminy (fotografie, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe)

5) kształcenie organizatorów i animatorów kultury,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania. 
b)
1) prowadzenie zajęć tkackich,
2) nabór osób chętnych do uprawiania tkactwa artystycznego,
3) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
4) organizacja lokalnych wystaw prezentujących dorobek grupy,
5) udział w konkursach i wystawach ponadlokalnych i ogólnopolskich.
c)
1) stwarzanie możliwości angażowania się osób starszych w dzia-

łalność kulturalną,
2) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia chóru,
3) nabór chętnych osób starszych do uzupełnienia składu chóru, 
4) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości go-

dzin zajęć czasu trwania),
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania, 
6) prezentacja dorobku artystycznego na zewnątrz (na koncertach, 

uroczystościach gminnych i konkursach ponadlokalnych). 
 3. Zadanie nr 3

1) prowadzenie kierownictwa artystycznego (przygotowywanie 
programu pracy, dobór repertuaru pod kątem możliwości wy-
konawczych zespołu),

2) prowadzenie akcji rekrutacyjnej, zwiększenie składu osobowe-
go, wprowadzanie nowych instrumentów.

3) nauka muzyki i gry na instrumentach,
4) współpraca z placówkami edukacji artystycznej,

5) prowadzenie prób całej orkiestry,
6) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
7) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i konkur-

sach ponadlokalnych. 
 4. Zadanie nr 4

1) zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów tańca,
2) nabór chętnych z terenu gminy do udziału w zajęciach, 
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości go-

dzin zajęć czasu trwania),
4) nauka młodzieży tańców standardowych i nowoczesnych, 
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
6) prezentacja na koncertach, uroczystościach gminnych i konkur-

sach ponadlokalnych
 5. Zadanie nr 5

1) organizacja stałych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pro-
wadzonych przez animatorów kultury, plastyków (w zależności 
od realizowanego zadania) 

2) nabór chętnych z terenu gminy do udziału w zajęciach
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości go-

dzin zajęć, czasu trwania)
4) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
5) prezentacja dorobku artystycznego na zewnątrz na koncertach, 

uroczystościach gminnych).
6) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia zajęć fo-

tograficznych,
7) organizacja stałych zajęć z młodzieżą w formie warsztatowej 

i plenerowej,
8) rozwijanie zdolności twórczego myślenia i kreatywności w dzia-

łaniach opartych na zasadach etyki obrazu,
9) organizacja wystaw fotograficznych,
10) prowadzenie archiwum działań artystycznych oraz archiwum 

życia gminy,
11) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.

 6. Zadanie nr 6
1) organizacja cotygodniowych stałych zajęć z młodzieżą w gru-

pach zaawansowania, prowadzonych przez wykwalifikowanego 
instruktora,

2) organizacja lokalnych turniejów towarzyskich i kwalifikacyjnych,
3) udział w turniejach wyjazdowych,
4) nawiązywanie kontaktów z najbliższymi kołami,
5) wskazanie na terenie gminy miejsca do realizacji zadania. 

7. Zadanie nr 7
1) zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenia 

zajęć muzyczno – teatralnych 
2) nabór dzieci i młodzieży z terenu gminy do udziału w zajęciach 

muzycznych i teatralnych, 
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości go-

dzin zajęć czasu trwania),
4) nauka dzieci i młodzieży kunsztu teatralnego,
5) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
6) prezentacja na koncertach i uroczystościach gminnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na poszczególne zadanie przeznacza się kwoty:

• Zadanie nr 1 – 14.000 złotych
• Zadanie nr 2 
 a) 6 000 złotych
 b) 5 000 złotych
 c) 6 000 złotych
• Zadanie nr 3 – 25.000 złotych
• Zadanie nr 4 – 10.000 złotych
• Zadanie nr 5 – 6.500 złotych
• Zadanie nr 6 – 5.000 złotych
• Zadanie nr 7 – 3.500 złotych

2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare Babice może 
zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej 
kwoty określonej w pkt 1.

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 

i sztuki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ 
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 

1) na zadanie nr 1 – 12.000 złotych,
2) na zadanie nr 2 – 16.000 złotych,
3) na zadanie nr 3 – 25.000 złotych,
4) na zadanie nr 4 – 9.000 złotych,
5) na zadanie nr 5 – 6.500 złotych,
6) na zadanie nr 6 – 4.000 złotych,

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona 
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu który:
•  spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 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. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 stycznia 2009 r. do godz. 1600 w sekreta-
riacie (pokój nr 18) Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie 
wpływu decyduje data stempla pocztowego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFER-
TY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 21 grudnia 2007 r. powoła Komisję 
konkursową opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 stycznia 2009 r. 
o godz. 1200 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymagane-
go zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu o czym 
Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszystkich wnioskodawców, którzy 
złożyli oferty. 

4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję 
konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane 
pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:

– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy 
z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie 

poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi 

wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić negocja-
cje w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających 
ze złożonej oferty,

2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie ofer-
ty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,

3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do fi-
nansowania dotacją,

 4) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji 
kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego 
konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest 
traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji za-
dania zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i serwisie informacyjnym. 
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju nr 31 
w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Alicja Sztyler) oraz na 
stronie internetowej Gminy Stare Babice www.stare-babice.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kancelarii 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie 
do 20 stycznia 2009 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-
wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-
wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adre-
sem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:

•  prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,

•  aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku orga-
nizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty po-
świadczające osobowość prawną,

•  regulamin organizacyjny placówki,
•  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za po-

przedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,

•  oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadze-
niu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji 
posiadających status organizacji pożytku publicznego),

•  dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie jest/albo 
że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji budżeto-
wej na skutek przepisu ar. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 
z późn. zmianami)”. Oferty bez dodatkowego oświadczenia lub 
z oświadczeniem, że wykonawca pozbawiony jest prawa do 
otrzymania dotacji budżetowej – będą odrzucone. 

 Wójt Gminy Stare Babice

  ( –) Krzysztof Turek
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Policjanci z Babic dotarli do ukryte-
go magazynu spółki prowadzącej sklepy 
internetowe „Oskarmedia” i „Nando”. 
Zabezpieczono ponad 100 telewizorów 
i inny sprzęt rtv o wartości pół miliona 
złotych. Wszystko wskazuje na to, że jest 
to towar niedostarczony klientom, którzy 
swoje zamówienie złożyli przez Internet. 
Mimo wpłaconej całej wartości sprzętu, 
nie otrzymali ani telewizorów, ani nie 
zwrócono im pieniędzy. 

Jak ustalono, sklepy te przyjmowały 
zamówienia na telewizory po wyjątkowo 
zaniżonej cenie. Na podstawie analizy 
przepływu pieniędzy na rachunku spółki 
prokuratorzy z Pruszkowa podjęli decy-

zję o natychmiastowym zablokowaniu 
konta firmy i przeszukaniu jej siedziby 
w Jawczycach koło Ożarowa Mazowie-
ckiego. Policjanci z Babic zatrzymali 19-
letniego prezesa firmy Michała B. oraz 
kilku  jego pracowników. W tym samym 
czasie do funkcjonariuszy z Babic dotarła 
informacja o ukrytym magazynie spółki 
prowadzącej dwa sklepy internetowe. 

Jak wynika z policyjnych ustaleń, licz-
ba osób oszukanych przez spółkę może 
przekraczać nawet 2 tys. osób. Policjanci 
zwracają się do wszystkich pokrzywdzo-
nych w wyniku działania sklepów inter-
netowych „Oskarmedia” lub „Nando” 
o zgłaszanie się do najbliższej jednostki 

policji i złożenie zawiadomienia o po-
pełnieniu przestępstwa. Sprawę prowa-
dzi Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza Ko-
mendy Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Starych Babicach pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Pruszkowie. 

Podajemy tel. do Oficera Dyżur-
nego: 022  752- 80-00,  i Sekretaria-
tu Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej 
022 60-43-222 w godz. 8:00- 16:00

Policja ostrzega przed zakupami w internecie
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NAZWA ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 3 
oraz art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 
64 poz.593 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania 
ofert na realizację zadania w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 
2009 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: objęcie opieką i pro-
wadzenie zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wysokość środ-
ków finansowych na realizację zadania wynosi: 6000 złotych (sześć 
tysięcy złotych). 

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona pod-
miotowi wyłonionemu w drodze konkursu działającemu na rzecz osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: Zadanie będzie reali-
zowane w okresie od 1.02.2009 r. do 31.12.2009 r. z zachowaniem 
poniższych warunków: 
1) objęcie wielospecjalistyczną i zsynchronizowaną opieką osób nie-

pełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi 
zaburzeniami rozwoju,

2) przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych,
3) nauka współżycia społecznego i zdobywanie samodzielności społecznej,

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

w okresie od 1 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. na realizację zadania pod nazwą: 
objęcie opieką i prowadzenie zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, 

zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice

NAZWA ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.28 ust.1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 
poz.593 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania 
ofert w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wysokość środ-
ków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu Gminy Stare 
Babice na rok 2009 na realizację zadania wynosi: 55.000 złotych (pięć-
dziesiąt pięć tysięcy złotych).

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona pod-
miotowi wyłonionemu w drodze konkursu działającemu na rzecz dzie-
ci upośledzonych umysłowo oraz niepełnosprawnych ruchowo.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: Zadanie będzie realizo-
wane w okresie od 1.02.2009 r. do 31.12.2009 r. z zachowaniem po-
niższych warunków: 
1) objęcie wielospecjalistyczną i zsynchronizowaną opieką dzieci nie-

pełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi 
zaburzeniami rozwoju,

2) przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych,
3) uaktywnienie rodziców dzieci niepełnosprawnych w środowisku lo-

kalnym,
4) nauka współżycia społecznego i zdobywanie samodzielności spo-

łecznej,
5) integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6) pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawny-

mi,
7) realizacja przedsięwzięć w ramach zadania:

• organizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci obję-
tych opieką,

• czynny udział organizacji w planowanych imprezach integracyj-
nych,

• prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci upośledzonych,
• organizacja spotkań ze specjalistami.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. do godz. 16.00 w kancela-
rii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub 
nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje 
data stempla pocztowego).

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
Wójt Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 15 stycznia 2009 r. po-
woła trzyosobowy zespół opiniujący oferty. Komisyjne otwarcie ofert 

odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009 r. o godz. 12.00. Przy otwar-
ciu 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 pozostają bez rozpatrzenia. Ofer-
ty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez zespół opiniują-
cy pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwa-
gę kryteria określone w art.31 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy o pomocy spo-
łecznej, a ponadto:
• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z reali-

zacji zadania i liczba osób objętych projektem,
• doświadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu placówki,
• kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji za-
dania zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 11, (I pię-
tro, pokój nr 3) oraz na stronie internetowej gminy Stare Babice www.
stare-babice.waw.pl.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. 
w sprawie określania wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 
z dnia 21 marca 2005 r. Nr 44 poz. 427). 
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: oferty należy składać w kancelarii 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 stycznia 2009 r.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adre-
sem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja: 
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Są-

dowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 
kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadcza-
jące osobowość prawną,

• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2008, 

a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez krótszy 
okres – za okres działalności,

• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadze-
niu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji 
posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 Wójt Gminy Stare Babice

  ( –) Krzysztof Turek

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

w okresie od 1 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. na realizację zadania pod nazwą: 
pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom
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4) opieka psychologiczno-pedagogiczna,
5) integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6) pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawny-

mi,
7) realizacja przedsięwzięć w ramach zadania:

• organizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla osób obję-
tych opieką,

• czynny udział organizacji w planowanych imprezach integracyj-
nych,

• prowadzenie szkoleń dla rodzin osób niepełnosprawnych z za-
burzeniami psychicznymi,

• organizacja spotkań ze specjalistami.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. do godz. 16.00 w sekreta-
riacie (pok.18) Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu 
decyduje data stempla pocztowego).
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
Wójt Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 15 stycznia 2009 r. po-
woła trzyosobowy zespół opiniujący oferty. Komisyjne otwarcie ofert 
odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009 r. o godz. 13.00. Przy otwar-
ciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym mogą 
być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymagane-
go zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. 
Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez zespół opi-
niujący pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod 
uwagę kryteria określone w art.31 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy o pomocy 
społecznej, a ponadto:

• zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy 
z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

• doświadczenie oferenta w prowadzeniu tego typu placówki,
• kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania.

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji za-
dania zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 11 oraz na 
stronie internetowej gminy Stare Babice www.stare-babice.waw.pl.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. 
w sprawie określania wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 
z dnia 21 marca 2005 r. Nr 44, poz. 427). 
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: oferty należy składać w kancelarii 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 stycznia 2009 r.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adre-
sem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja: 
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisa-

ny przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku orga-
nizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty po-
świadczające osobowość prawną,

• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 

2008, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
przez krótszy okres – za okres działalności,

• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 Wójt Gminy Stare Babice

  ( –) Krzysztof Turek

Pilnie poszukujemy ciepłego 
domu dla 2 milutkich psia-
ków (piesek i suczka) w wie-
ku ok. 2 lat.
Można je adoptować razem 
lub osobno.
Bardzo prosimy osoby chęt-

ne do adopcji zwierząt o kontakt telefoniczny z re-
feratem ochrony środowiska w Starych Babicach: 
(22) 722 90 06.

Na terenie Naszej Gminy działa Grupa Samopomo-
cowa dla Samotnych Matek. Serdecznie zaprasza-
my wszystkie mamy, które podjęły trud samotnego 
wychowywania swoich dzieci. Grupa powołana zo-
stała, aby wspierać samotne mamy w ich codzinnym 
życiu. Dołącz i TY. Czekamy na Ciebie.
Informacje dotyczące Grupy Samopomocowej można 
uzyskać w siedzibie GOPS ul. Rynek 11, Stare Babice 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 lub 
pod nr tel. (022) 722 90 11.

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

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

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

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

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

LINGUA
angielski i włoski
 Dzieci Młodzież Dorośli

Poranne zajęcia indywidualne
Popołudniowe zajęcia w małych grupach

Dawna Sala Katechetyczna
Stare Babice, ul. Rynek 17

tel. 0696773339             Zapraszamy!

Radosnych, spokojnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz dużo szczęścia w Nowym Roku 

wszystkim Klientom Banku oraz mieszkańcom Gminy 

życzy Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 

Oddział w Starych Babicach ul. Warszawska 308, 

05-082 Stare Babice
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