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Po	przywitaniu	gości	przez	obecnego	
Prezesa	LKS	„Naprzód”	Zielonki	Konrada	
Paziewskiego,	 jako	pierwszy	głos	zabrał	
dawny	Prezes	Klubu	Bogdan	Miedziński.

–	 Chciałbym	 Państwu	 przekazać	 in-
formacje	dotyczące	historii	naszego	Klu-
bu.	W	lipcu	1979	r.	w	Zielonkach	zebrała	
się	grupa	młodzieży	 i	założyliśmy	Ludo-
wy	Klub	Sportowy.	Jego	bazą	były	tere-
ny,	które	po	dziś	dzień	służą	działalności	
sportowej	prowadzonej	w	 tym	miejscu.	
Otrzymaliśmy	je	po	byłym	Ludowym	Ze-
spole	 Sportowym,	 który	 funkcjonował	
tu	przez	ponad	30	lat	z	dwuletnią	prze-
rwą.

Pierwszym	Prezesem	LZS	był	 śp.	 Jan	
Sekuła.	 Wówczas	 działały	 tu	 dwie	 sek-
cje:	 sekcja	piłki	 nożnej	 i	 piłki	 siatkowej,	
które	 funkcjonowały	 w	 całym	 systemie	
rekreacyjnym.	 Działaczami	 Klubu	 byli	
wtedy:	 Witold	 Sternik,	 Janusz	 Gąsiński,	
Marian	 Niewiadomski	 i	 wielu	 innych,	
którzy	wspólnie	stworzyli	podwaliny	pod	
dzisiejszą	 działalność	 obecnego	 Klubu	
Sportowego.

–	 Z	chwilą	powstania	Klubu	musieli-
śmy	zacząć	od	spraw	formalnych	–	kon-
tynuował	Bogdan	Miedziński.	 –	Właści-
cielem	 tego	 terenu	była	Stacja	Hodowli	
Roślin	 Ogrodniczych.	 Nowy	 Klub,	 który	

został	zarejestrowany	i	posiadał	już	oso-
bowość	 prawną,	 zaczął	 od	 zalegalizo-
wania	spraw	związanych	z	tym	terenem.	
Otrzymaliśmy	 go	 w	 tzw.	 użytkowanie	
bezterminowe	od	Skarbu	Państwa,	czyli	
od	 Stacji	Hodowli	 Roślin	Ogrodniczych,	
i	byliśmy	już	gospodarzem	na	swoim.

Początki	były	inne	niż	dzisiaj.	Stały	tu	
dwie	bramki.	Młodzież	korzystała	z	boi-
ska,	 prowadziliśmy	 system	 rozgrywek	
gminnej	ligi	piłki	nożnej.	Mimo	tego,	że	
żadna	 struktura	 oficjalnie	 nie	 funkcjo-
nowała,	działalność	sportowa	(w	mniej-
szym	stopniu)	była	jednak	prowadzona.	

Nasza	działalność	opierała	się	na	pra-
cy	społecznej.	W	spadku	po	LZS-ie	prze-
jęliśmy	baraczek,	który	był	w	opłakanym	
stanie,	 jednak	 grupa	 ludzi,	 która	 stwo-
rzyła	 Klub,	 wyremontowała	 ten	 obiekt	
w	czynie	społecznym.	Oprócz	działalno-
ści	 sekcji	 piłki	 nożnej	 zaczęliśmy	w	 tym	
baraczku	 organizować	 dyskoteki,	 a	 za-
robione	pieniądze	przeznaczone	były	na	
funkcjonowanie	drużyn	piłkarskich.

Pierwszym	naszym	 trenerem	był	 Jan	
Strzeszewski,	 kolejnymi,	 którzy	 pomna-
żali	 dorobek	 szkoleniowy	 Klubu,	 byli:	
Witold	 Sternik,	 Jurek	 Carski,	 Zbyszek	
Sobierajski	i	Konrad	Paziewski.	Ta	piątka	
stworzyła	 zaczątki	 działalności	 szkole-

niowej.	Klub	za-
czął	 szybko	 wy-
różniać	 się	 jako	
dobrze	 zorga-
nizowana	 jed-
nostka	 i	odnosił	
pierwsze	 sukce-
sy.	W	tym	czasie	
rozpoczęliśmy	
budowę	 obiek-
tu,	w	którym	się	
obecnie	znajdu-
jemy.	 Powstał	
w	ciągu	jednego	roku.	Była	to	wówczas	
jedyna	 hala	 sportowa	 w	 gminie	 Stare	
Babice,	nie	licząc	sali	gimnastycznej	przy	
szkole	w	Izabelinie	(o	powierzchni	2/3	tej	
sali).	Dla	niewtajemniczonych	dodajemy,	
że	wówczas	gminy	Stare	Babice	i	Izabelin	
tworzyły	jedną	całość	administracyjną.

Hala	 sportowa	 w	 Zielonkach	 po-
wstała	 przy	 wydatnym	 wysiłku	 działa-
czy	 Klubu,	 Prezesa	 Rady	 Wojewódzkiej	
Zrzeszenia	LZS	–	Mieczysława	Chabasiń-
skiego	 i	 ówczesnego	 Naczelnika	 Gminy	
–	Kazimierza	Płatka.	Bez	nich	ten	obiekt	
by	nie	powstał,	w	tych	trudnych	czasach,	
a	 przypomnijmy,	 że	 był	 to	 początek	 lat	
80-tych.	 Wymienione	 osoby	 nie	 szczę-
dziły	 starań,	 aby	 zdobyć	 pieniądze	 na	

11 grudnia w hali sportowej LKS „Naprzód” Zielonki zebrali się: dzia-
łacze, zawodnicy, sympatycy i przyjaciele Klubu, którzy razem wspo-
minali �0 lat jego działalności. Obecni byli dawni prezesi Klubu, 
przedstawiciele władz samorządowych, a także szefowie zaprzyjaź-
nionych instytucji, m.in. Warszawskiego Rynku Hurtowego w Broni-
szach i GPK „Eko-Babice”. 

Najpiękniejszym okresem życia jest 
czas, w którym wierzymy w Świętego 
Mikołaja- powiedział ktoś bardzo mą-
dry, choć zupełnie nie wiemy dlaczego. 
Przecież w Mikołaja wcale nie trzeba 
wierzyć. On po prostu jest, widzieliśmy 
go 15 grudnia w Domu Parafialnym 
„Arka”, kiedy przyszedł rozdać dzieciom 
prezenty.

Spotkanie	 zorganizowane	 przez	 GOPS	
miało	typowo	świąteczny	charakter.	Zaproszo-
no	na	nie	naszych	wolontariuszy,	dzieci	z	og-
niska	 TPD	 w	 Borzęcinie	 i	 ze	 Świetlicy	 Środo-
wiskowej	w	Zielonkach,	przedstawicieli	władz	
samorządowych	gminy	i	powiatu,	a	także	wie-
lu	przyjaciół	GOPS.	Podczas	spotkania	uhono-
rowano	 pamiątkowymi	 statuetkami	 osoby	
zasłużone	 dla	 wolontariatu.	 Warto	 dodać,	
że	nasi	wolontariusze	obchodzą	w	 tym	 roku	

pięciolecie	 swojej	 działalności.	 Grupa	 blisko	
20	 osób	 regularnie	 pomaga	 potrzebującym,	
dając	wspaniały	przykład	do	naśladowania	dla	
innych.	Pięknym	mottem	ich	działania	są	sło-
wa	Wandy	Śladowskiej,	naszej	najwytrwalszej	
wolontariuszki:	 „w	życiu	 liczy	 się	 każdy	gest,	
każda	choćby	najdrobniejsza	pomoc,	przynie-
sienie	siatki	z	zakupami,	uśmiech,	miłe	słowo.	
Każdy	 z	 nas	 może	 być	 Świętym	 Mikołajem	
i	uczynić	życie	innych	ludzi	lepszym...”.

Podczas	 spotkania	 zorganizowano	 dla	
dzieci	miłą	niespodziankę.	Rafał	Folwarski	w	dy-
namiczny	sposób	poprowadził	show,	podczas	
którego	 pieśnią	 i	 tańcem	 przywabiano	 Świę-
tego	Mikołaja.	Oczywiście	pojawił	 się	on	pod	
koniec	 spotkania	 i	wręczył	dzieciom	prezenty.	
W	imieniu	obdarowanych	serdecznie	dziękuje-
my	i	życzymy	wszystkim	jubileuszowym	wolon-
tariuszom	Wesołych	Świąt!	 czyt. str. 13

W	borzęcińskiej	 podstawówce	moż-
na	 zobaczyć	 wystawę	 lampionów	 ad-
wentowych	 wykonanych	 przez	 dzieci	
pod	kierunkiem	Teresy	Kalinowskiej	i	Be-
aty	Smolarek.	Prace	zostały	przygotowa-
ne	na	konkurs	plastyczny.

W	okresie	Adwentu	bardzo	ważnym	
i	 często	 stosowanym	znakiem	w	 liturgii	

jest	światło.	Zarówno	świece,	 jak	 i	 lam-
piony	mają	bogatą	symbolikę.	Światłość	
jest	 darem	 Bożym	 i	 symbolem	 Jezusa	
Chrystusa.	Staropolski	zwyczaj	nakazywał	

przy	 zapalaniu	 światła	 mówić:	 „Niech	
będzie	pochwalony	Jezus	Chrystus"	–	na	
znak,	że	światło	jest	znakiem	obecności	
„Prawdziwej	Światłości".	

Jednym	z	przejawów	adwentowej	li-
turgii	światła	jest	lampion.	Przygotowuje	
się	go	najczęściej	z	brystolu	lub	kartonu.	
Ścianki,	 podklejone	 od	 wewnątrz	 ko-
lorową	 bibułką,	 przypominają	 gotyckie	
witraże	z	symbolami	chrześcijańskimi	lub	
scenami	biblijnymi.

Wewnątrz	 umieszcza	 się	 świecę,	
która	 zapalana	 jest	 w	 czasie	 modlitw	
i	 nabożeństw	 adwentowych.	 Lampiony	
umieszcza	się	też	w	domu	na	widocznym	
miejscu.	Idąc	na	roraty,	dzieci	zabierają	je	
ze	sobą	do	kościoła.	„W	niektórych	para-
fiach	zachował	się	piękny	zwyczaj,	że	lu-
dzie	gromadnie	i	ze	światłami	śpieszą	na	
roraty”	 –	 wspominał	 w	 jednym	 z	 prze-
mówień	papież	Jan	Paweł	II.

Lampion	 adwentowy	 nawiązuje	
do	 przypowieści	 Jezusa	 o	 roztropnych	
pannach,	 które	 z	 płonącymi	 lampa-
mi	 oczekiwały	 na	 przyjście	 Oblubieńca		
(Mt	25,1-13).

Źródło: „Światło w Adwencie” z 30.11.2005, 
oprac. AB, www.zbawiciel.gda.pl mł.

Tu zawsze grało się  
w piłkę!
Relacja z uroczystości 30-lecia Ludowego 
Klubu Sportowego „Naprzód” Zielonki

Lampiony adwentowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
wielu głębokich i radosnych przeżyć,  

dużo zdrowia  
oraz samych szczęśliwych dni  

w nadchodzącym Nowym Roku 
życzy 

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof  Turek

Każdy z nas jest... Mikołajem

Bogdan Miedziński

Zapraszam do Psiego Kącika na str. 14
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wania	pieniędzy	na	sport	–	mówił	Wójt	
Gminy.	–	Dziś	mamy	 inne	czasy,	dawny	
budynek	 hali	 sportowej	 nie	 da	 już	 ni-
komu	 zarobić.	 Jednak	 obiecujemy	 so-
bie,	że	nowe	obiekty	sportowe	również	
będą	przynosiły	dochody	 i	wspomagały	
rozwój	 gminnego	 sportu.	 Wykonaliśmy	
symulację	 komputerową,	 z	 której	 wyni-
ka,	 że	 korzystaniem	 z	 obiektów	 w	 Zie-
lonkach	 będą	 zainteresowane	 drużyny	
pierwszo-	 i	drugoligowe.	Dziś	sport	 jest	
dużym	biznesem,	możemy	zatem	 liczyć	
na	 środki	 finansowe,	 które	 wpłyną	 do	
naszej	 gminy.	 Tradycja	 zarabiania	 dla	
sportu	będzie	kontynuowana.	Myślę,	że	
zaczniemy	od	nowego	sezonu.	Pierwszy	
mecz	na	nowym	boisku	będzie	związany	
z	dużą	uroczystością,	już	dziś	wszystkich	
Państwa	 na	 nią	 serdecznie	 zapraszam	
–	powiedział	Wójt	Krzysztof	Turek.

Następnie	 Wójt	 Gminy	 wyraził	 sło-
wa	 uznania	 dla	 Klubu	 i	 jego	 osiągnięć.	
Stwierdził	ponadto,	że	10	drużyn	piłkar-
skich	 to	 doskonała	 baza	 dla	 przyszłych	
sportowców,	 Klub	 ma	 świetnych	 trene-
rów,	a	wyniki,	które	uzyskuje	w	rozgryw-
kach,	 potwierdzają	 jego	 osiągnięcia.	
Sport	 w	 naszej	 gminie	 ma	 wspaniałe	
perspektywy	rozwoju,	a	przy	tak	dużym	

zaangażowaniu	 wielu	 osób	 możemy	 li-
czyć	na	dalsze	sukcesy.

Na	zakończenie	uroczystości	głos	za-
brał	Starosta	PWZ	Jan	Żychliński.

–	 Jestem	osobą	od	dziecka	związaną	
z	tymi	terenami	i	pamiętam,	że	tu	w	pił-
kę	 grało	 się	 zawsze,	 od	 ponad	 50	 lat!	
W	niedzielę	przyjeżdżaliśmy	na	rowerach	
do	Zielonek,	bo	tu	grali	nasi	chłopcy.	To	

nas	bardzo	zbliżało,	da-
wało	 ogromną	 radość	
i	integrowało	całe	gmin-
ne	 społeczeństwo.	 Klub	
dodawał	 w	 trudnych	
czasach	 patriotycznego	
ducha.	To,	o	czym	mówi	
Wójt	Gminy,	jest	już	per-
spektywą	 z	 zupełnie	 in-
nej	bajki.	Dobrze	się	sta-
ło,	że	władze	gminy	
zadbały	 o	 to,	 aby	
pozyskać	 teren,	
który	 można	
zagospodaro-
wać	dla	potrzeb	
sportu.	 Ziemia	
Babicka	 zmienia	
się	 bardzo	 ko-
rzystnie.

Klub	jest	świetną	wi-
zytówką	tej	gminy.	Chciałbym	oddać	hołd	
i	cześć	wszystkim	tym,	którzy	przyczynili	
się	do	jego	rozwoju.	Części	z	nich	już	nie	
ma	wśród	nas,	pozostaną	we	wdzięcznej	
pamięci,	 inni	 na	 zasadzie	 sztafety	 po-
koleń	 kontynuują	 dzieło	 poprzedników.	
Pamiętam,	że	kie-
dyś	Marco	Tardelli	
–	 mistrz	 świata	
z	 reprezentacji	
Włoch	 –	 pro-
wadził	 drużynę	
młodzieżową	i	tu	
właśnie	 trenował	
ze	 swoją	 repre-
zentacją	–	na	tym	
boisku,	które	dziś	

przechodzi	już	do	historii.	Nowa	historia	
Klubu	 będzie	 związana	 z	 terenem	 przy	
ul.	 Południowej.	 Moim	 marzeniem	 jest,	
aby	tutaj	powstał	stadion	lekkoatletyczny	
z	prawdziwego	zdarzenia.	Bo	lekkoatle-
tyka	jest	punktem	wyjścia	do	wszystkich	
dyscyplin	sportowych.	Wie	o	tym	dosko-

nale	 Zygmunt	 Karlicki	 –	 Prezes	 KS	
„Olymp”	 Błonie,	 zasłużony	 człowiek	

dla	sportu	w	powiecie,	który	wychował	
wielu	 znakomitych	 sportowców.	 Gdyby	
tu	powstał	stadion	lekkoatletyczny,	moż-
na	by	stworzyć	sekcję	powiatową.	16	ha	
to	pole	do	popisu	dla	organizacji	sportu	
na	 najwyższym	 poziomie.	 Życzę	 wielu	
dalszych	sukcesów	–	powiedział	Starosta	
Jan	Żychliński.

Podczas	uroczystości	spotkaliśmy	Pio-
tra	Pamiętę	–	trenera	sekcji	badmintona,	
wraz	z	zawodnikami	tej	dyscypliny,	którzy	
działali	w	sekcji	w	różnych	latach	jej	istnie-
nia.	Wśród	nich	była	Martyna	Poprzeczko	
–	nasza	największa	gwiazda	w	tej	dyscy-
plinie.	Ostatnio	w	Turcji	zdobyła	4.	miej-
sce	na	Mistrzostwach	Europy.

–	 Naszym	 celem	 treningowym	 jest	
medal	ME	w	roku	2011	–	mówi	trener.

jego	wybudowanie.	Wów-
czas	pozyskano	4	mln	300	
tys.	 zł	 od	 Urzędu	 Kultury	
Fizycznej,	 a	 Gmina	 doło-
żyła	700	tys.	zł	i	mogliśmy	
wybudować	halę.

–	 Jak	już	wspomniałem,	
budynek	Klubu	wzniesiono	
w	ciągu	jednego	roku,	dodatkowo	prze-
prowadzono	modernizację	boiska	i	wyko-
nano	drogi	dojazdowe	–	mówił	Bogdan	
Miedziński.	–	Wówczas	powstała	tu	sek-
cja	tenisa	stołowego,	w	której	prym	wiedli	
nauczyciele:	 Jerzy	Ploch	 i	 Jacek	 Leśniew-
ski,	 oraz	 sekcja	 badmintona	 z	 naszym	

wychowankiem	
Piotrem	Pamiętą,	
który	 początko-
wo	 był	 didże-
jem	 na	 dyskote-
kach,	 a	 później	
ukończył	 kurs	
instruktora.	 Pro-
wadziliśmy	 tak-
że	 zajęcia	 w	 ra-
mach	 sekcji	 piłki	
siatkowej,	 dzia-
łała	 ona	 z	 prze-

rwami,	jednak	przez	10	lat	uczestniczyła	
w	 rozgrywkach	 związkowych.	 W	 Klubie	
funkcjonowała	też	sekcja	jeździecka,	po-
czątkowo	 przez	 2-3	 lata,	 później	 miała	
wieloletnią	przerwę,	po	której	wznowiła	
działalność.	 Trenerami	 jeździectwa	 byli:	
Krystyna	 Lipińska,	 Henryk	 Kuncewicz	
i	Mariusz	Stuszewski.	

Trudne	 czasy	 spowodowały,	 że	 mu-

sieliśmy	 rozpocząć	
działalność	 gospodar-
czą,	 aby	 zdobyć	 środki	
na	 aktywność	 sporto-
wą.	 Klub	 przez	 15	 lat	
musiał	 sam	 się	 utrzy-
mywać	 i	 zarabiać	 na	
siebie,	aczkolwiek	trze-
ba	powiedzieć,	że	wła-
dze	 gminy,	 zarówno	
dawniejsze,	jak	i	działa-
jące	 w	 czasach	 demo-
kratycznych,	 sprzyjały	
Klubowi	i	nigdy	nie	od-
mawiały	 pomocy.	 Jako	
ciekawostkę	 mogę	 do-

dać,	 że	ówczesny	 Przewodniczący	Rady	
Gminy	Stare	Babice	Jan	Żychliński	i	Wójt	
Krzysztof	 Turek	 pomogli	 nam	 bardzo	
w	zakupie	ciągnika,	który	dawniej	zara-
biał	dla	Klubu	 i	działał	 również	na	 jego	
potrzeby.	Po	pewnym	czasie	Klub	doro-
bił	 się	nawet	własnego	autobusu,	nysy,	
żuka	–	stanowiło	to	duże	osiągnięcie,	bo	
w	tamtym	czasie	trudno	było	o	środki	lo-
komocji,	 które	 pozwalałyby	 wozić	 mło-
dzież	na	zawody.

Na	 tej	 sali	 odbywały	 się	 uroczyste	
sesje	 Rady	 Gminy,	 spotkania	 i	 zjazdy	
wojewódzkie	Ludowych	Zespołów	Spor-
towych,	bale	i	występy,	na	których	zara-
biało	się	pieniądze.	Na	tych	deskach	wy-
stępowali	 m.in.	 „Partita”,	 Irena	 Santor,	
tu	 gościliśmy	 również	 gwiazdę	 ekranu	
–	Stanisława	Mikulskiego.

Chciałbym	 podziękować	 obecnym	
władzom	Klubu	za	to,	że	dalej	prowadzą	
działalność	 sportową	we	właściwy	 spo-
sób.	 Klub	 rozsławił	 babicką	 gminę	 nie	
tylko	w	województwie	mazowieckim,	ale	
i	w	 całej	 Polsce.	Młodzież	 z	 sekcji	 bad-
mintona	 zdobywa	 medale	 na	 mistrzo-
stwach	Polski.	Lepszej	weryfikacji	niż	ta-
kie	osiągnięcia	nie	można	sobie	wyobra-
zić	–	powiedział	Bogdan	Miedziński.

Następnie	głos	zabrał	Dyrektor	Klubu	
do	 spraw	 Sportowych	 –	 Henryk	 Kunce-
wicz:

–	 Obecnie	 LKS	 „Naprzód”	 Zielonki	
prowadzi	 dwie	 sekcje	 działające	 w	 ra-
mach	rozgrywek	związkowych	(badmin-
ton	i	piłkę	nożną)	oraz	sekcję	siatkówki,	
która	uczestniczy	z	powodzeniem	w	roz-
grywkach	amatorskich.	Aktualnie	mamy	
10	drużyn	piłki	nożnej.	Wśród	nich	 jest	

drużyna	 A-klasy	
i	 drużyna	 4.	 ligi,	
prowadzimy	także	
grupę	 oldbojów.	
Duże	sukcesy	przy-
nosi	 nam	 sekcja	
badmintona.	 Zga-
dzam	 się	 z	 moim	
przedmówcą,	 że	
n a j w a ż n i e j s z ą	
sprawą	 dla	 Klu-
bu	 jest	 stworze-
nie	 odpowiedniej	

bazy.	Prezes	Bogdan	
Miedziński	 zorga-
nizował	 ją	 w	 latach	
70-tych	i	na	począt-
ku	lat	80-tych,	w	tej	
chwili,	 przy	 wydat-
nej	 pomocy	 gminy,	
tworzymy	 nową	
bazę	 przy	 ul.	 Połu-
dniowej.	 Na	 ukoń-
czeniu	 jest	 boisko	
z	syntetycznej	trawy.	
Przy	 tak	 dużej,	 jaką	
mamy	obecnie,	 licz-
bie	 drużyn	 piłkar-
skich,	 częstotliwość	
treningów	powodu-
je	znaczną	degrada-
cję	boisk	z	naturalną	
nawierzchnią.	 Syntetyczne	boisko	 z	do-
brym	oświetleniem	pozwoli	nam	prowa-
dzić	treningi	po	zmroku	i	to	zdecydowa-
nie	rozwiąże	nasze	problemy.	

W	planach	mamy	jeszcze	utworzenie	
budynku	z	szatniami	i	zapleczem	socjal-
nym.	Zagadnienie	 to	 szerzej	przedstawi	
Wójt	Gminy,	 który	 jest	wielkim	miłośni-
kiem	sportu	i	przyjacielem	naszego	Klu-
bu	–	powiedział	Henryk	Kuncewicz.

–	 Zanim	 powiem	 parę	 słów	 o	 przy-
szłości	Klubu,	zacznę	od	gratulacji.	Jubi-
leusz	30-lecia	jest	bowiem	dobrą	okazją	
do	podziękowań	 tym	wszystkim,	 którzy	
pracowali	przez	długie	lata	dla	gminne-
go	 sportu,	 i	 okazją	 do	 pogratulowania	
z	powodu	osiągniętych	sukcesów.	30	lat	
to	kawał	historii,	etap,	w	którym	coś	się	
zaczęło	 i	coś	się	kończy.	Powstanie	Klu-
bu	 było	 sukcesem	 na	 tamte	 czasy,	 dziś	
jesteśmy	już	w	innej	rzeczywistości	i	Klub	
musi	spełniać	nowe	standardy	i	wymogi	
Unii	Europejskiej.	Otwiera	się	przed	nim	
zatem	nowy	rozdział	jego	historii	–	mó-
wił	Wójt	Krzysztof	Turek.	

Mamy	 przy	 ul.	 Południowej	 w	 Zie-
lonkach	około	16	ha	terenu,	które	są	już	
własnością	Gminy.	Doskonale	nadają	się	
do	 rozwoju	 bazy	 sportowej	 i	 rekreacyj-
nej.	 Posiadamy	 już	 pewne	 osiągnięcia	
w	 tym	zakresie,	 a	nasze	plany	 idą	 jesz-
cze	 dalej.	 Obecnie	 na	 ukończeniu	 jest	
budowa	 pełnowymiarowego	 boiska	
z	 trawy	 syntetycznej.	 Inwestycja	 spełnia	
wszystkie	 certyfikaty	 jakości	 i	 reprezen-
tuje	 najwyższy	 poziom	 technologiczny,	
będzie	nowym	krokiem	w	historii	Klubu	
i	rozwoju	sportu	w	naszej	gminie.	Boisko	
jest	 pierwszym	 znaczącym	 elementem	
naszych	 inwestycji,	 wcześniej	 powstało	
tam	 boisko	 z	 naturalną	 nawierzchnią	
i	ogrodzenie.	Mamy	już	gotowy	projekt	
budynku	 z	 zapleczem	 socjalnym	 i	miej-
scem	 odnowy	 biologicznej.	 Obiekt	 ten	
będzie	 posiadał	 również	 pomieszczenia	
administracyjne	 i	pokoje	noclegowe	dla	
drużyny	piłkarskiej.

–	 Duże	znaczenie	w	historii	rozwoju	
Klubu	 miała	 jego	 zdolność	 do	 pozyski-

Prezes Warszawskiego Rynku Hurtowego 
Mirosław Mazuruk ofiarował Prezesowi 
Klubu Konradowi Paziewskiemu  
pamiątkową pateręOkolicznościowy puchar  

od Wójta Krzysztofa Turka

Dyr. Klubu ds. Sportowych 
Henryk Kuncewicz

Przemawia Starosta Jan Żychliński

Zawodnicy badmintona wraz trenerem, 
obok Piotr Pamięta i Martyna Poprzeczko
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� grudnia w Urzędzie Gminy 
Stare Babice podpisano umowę 
partnerską pomiędzy samorządem 
gminnym i organizacjami pozarzą-
dowymi, dotyczącą „Współpracy na 
rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice”. 
W podpisaniu umowy uczestniczyli 
przedstawiciele sześciu organizacji 
pozarządowych, Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice. 

Zawarcie	porozumienia	poprzedzone	
zostało	wystąpieniem	trenerów	Regional-
nego	 Ośrodka	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego,	 którzy	 przedstawili	 zalety	
oraz	 korzyści,	 wynikające	 z	 podpisania	
„Umowy	 Partnerskiej”.	 Głównym	 celem	
tego	przedsięwzięcia	 jest	 zintegrowanie	
działań	instytucji,	organizacji	pozarządo-
wych,	 samorządu	 lokalnego,	 przedsię-
biorców	 oraz	 innych	 osób	 działających	
na	rzecz	rozwoju	społeczności	lokalnej.

Umowa	 partnerska	 ma	 na	 celu	 za-
inicjowanie	 wspólnych	 działań	 Gminy	
Stare	 Babice	 oraz	 organizacji	 pozarzą-
dowych	 w	 zakresie	 aktywizacji	 społecz-
ności	 lokalnej	 i	wzmacniania	potencjału	
organizacji	 pozarządowych.	 Ważnym	
elementem	 tego	 procesu	 jest	 podjęcie	
takich	kroków,	które	pozwolą	tym	orga-
nizacjom	 na	 przygotowanie	 i	 realizację	
projektów	 współfinansowanych	 z	 Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ra-
mach	 Programu	 Operacyjnego	 Kapitał	
Ludzki	w	latach	2007-2013.

Do	Partnerstwa	przystąpiły:	Stowarzy-
szenie	Kulturalne	„Kotwica”	reprezento-
wane	przez	Krzysztofa	Grzelaka,	 Borzę-
cińskie	 Stowarzyszenie	 Kulturalno-Spor-
towe	 reprezentowane	 przez	 Tadeusza	
Wiśniewskiego,	 Towarzystwo	 Muzyczne	
im.	 K.	 Wiłkomirskiego	 reprezentowane	
przez	 Mariusza	 Dżygę,	 Stowarzyszenie	
„Klaudyn”	 reprezentowane	 przez	 Alicję	
Piotrowską,	 Uczniowski	 Klub	 Sportowy	
Stare	Babice	 reprezentowany	przez	Pio-
tra	 Płeszkę,	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	
Lipkowa	 i	Okolic	 reprezentowane	przez	
Agnieszkę	 Kaczurbę,	 Gminny	 Ośrodek	

Pomocy	 Społecznej	 w	 Starych	 Babicach	
reprezentowany	 przez	 Alicję	 Napurkę.	
Ze	strony	Gminy	umowę	podpisała	Z-ca	
Wójta	Jolanta	Stępniak.

Podczas	 spotkania	 uzgodniono	
wstępny	harmonogram	prac	na	2010	r.	
Znalazły	się	w	nim	zarówno	dotychcza-
sowe	 propozycje	 działań,	 stanowiące	
stałą	ofertę	organizacji	na	rzecz	społecz-
ności	 lokalnej,	 jak	 i	nowe	przedsięwzię-
cia.	 Wszystkie	 zadania	 zostały	 zapisane	
w	 postaci	 17	 punktów	 problemowych.	
Wśród	nich	można	znaleźć:	organizowa-
nie	czasu	wolnego	dla	dzieci	i	młodzieży	
z	 Gminy	 Stare	 Babice,	 upowszechnia-
nie	 i	promocję	masowych	działań	 spor-
towych,	 kulturalnych	 i	 ekologicznych,	
prowadzenie	 warsztatów	 artystycznych	
z	różnych	dziedzin	sztuki	i	wspieranie	ze-
społów	artystycznych.	Zaplanowano	też	
podjęcie	 zadań	 zapewniających	 rozwój	
organizacji	 pozarządowych,	 wzmocnie-
nie	 ich	potencjału,	usprawnienie	komu-
nikacji	 między	 partnerami.	 W	 zakresie	
tych	 działań	 znajdą	 się:	 zbadanie	 po-
trzeb	szkoleniowych	członków	lokalnych	
organizacji,	 upowszechnienie	 adresów	
kontaktowych	do	przedstawicieli	organi-
zacji,	wzajemne	informowanie	się	o	pla-
nowanych	 inicjatywach,	 przygotowanie	
bazy	 informacyjnej	o	zasobach	 ludzkich	
–	specjalistach	i	zasobach	rzeczowych	po-
szczególnych	organizacji,	co	będzie	skut-
kować	 lepszym	 wykorzystaniem	 wspól-

nego	 potencjału	
przy	 realizacji	
różnorodnych	
przedsięwzięć.	
Uzgodniono	też,	
że	 Rada	 Partner-
stwa,	 do	 której	
weszli	 przedsta-
wiciele	organiza-
cji	założycielskich	
i	 GOPS,	 będzie	
się	 zbierać	 nie	

rzadziej	niż	raz	na	kwartał.
Podczas	 spotkania	 podkreślono	 po-

trzebę	 stałej	 współpracy	 Partnerstwa	
z	 Regionalnym	 Ośrodkiem	 Europejskie-
go	 Funduszu	 Społecznego.	 Specjaliści	
z	 tego	 ośrodka	 świadczyć	 będą	 pomoc	
w	pozyskiwaniu	środków	zewnętrznych,	
na	działalność	statutową	i	realizację	róż-
nych	 inicjatyw,	 profesjonalizację	 wyko-
nywanych	działań	czy	zdobywanie	umie-
jętności	w	zakresie	pozyskiwania	 i	 rozli-
czania	środków	finansowych	z	Europej-
skiego	 Funduszu	Społecznego.	 Ponadto	

organizacje	 pozarządowe	 będą	 mogły	
przeszkolić	się	w	opracowaniu	i	realizacji	
projektów	 w	 ramach	 Programu	 Opera-
cyjnego	Kapitał	Ludzki.	

Partnerstwo	 opiera	 się	 na	 zasadach	
dobrowolności	 udziału	wszystkich	 zain-
teresowanych	 stron,	 wzajemnej	 równo-
ści	 i	 zaangażowaniu	w	 realizacji	wspól-
nych	celów.	Organizacje,	które	nie	wzię-
ły	 udziału	 w	 spotkaniu	 założycielskim,	
mogą	zgłosić	swój	akces	w	późniejszym	
terminie.	Najbliższe	spotkanie	organiza-
cji	partnerskich	odbędzie	się	12	stycznia	
2010	r.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Płóciennik 
– Inspektor ds. Oświaty,  

Beata Tuzimek  
– Inspektor ds. Rozwoju Gminy

Partnerstwo Społeczne na rzecz Rozwoju 
Gminy Stare Babice 
– pomysł na aktywizację społeczną

Obecnie	Martyna	jest	w	kadrze	Polski	
juniorek.	Mimo	że	ma	dopiero	17	lat,	już	
na	niektóre	zawody	powoływały	ją	także	
do	 kadry	 seniorki.	 Zawodniczka	 trenuje	
codziennie	i	robi	coraz	większe	postępy.	

Dobrze	 zapowiadają	 się	 także	 nasi	
młodzi	badmintoniści.	W	Babicach	trenu-
ją	w:	poniedziałki,	środy,	piątki	w	godz.	
17:30-19:30	 i	 w	 soboty	 w	 godz.	 9:30-
11:30.	Trener	zaprasza	w	te	dni	wszyst-
kich	zainteresowanych,	a	zwłaszcza	ucz-
niów	klas	2.	i	3.	szkoły	podstawowej.	

–	 Dlaczego	 warto	 zacząć	 grać	
w	 badmintona?	 –	 To	 naprawdę	 wspa-
niała	 dyscyplina	 –	 odpowiada	 Martyna	
Poprzeczko.	 –	 Pozwala	 doskonale	 ćwi-
czyć	refleks	i	ogólną	sprawność	fizyczną.	
Dzięki	niej	mam	już	znajomości	w	wielu	
miejscach	Polski	i	Europy.	Mimo	że	utrzy-
manie	europejskiej	 formy	wymaga	cięż-
kiej	 pracy,	 mogłam	 zobaczyć	 już	 mnó-
stwo	ciekawych	miejsc	na	świecie.	Warto	
grać	 i	 uprawiać	 sport	 –	 przekonuje	 za-
wodniczka.	

Jubileusz	 30-lecia	 Klubu	 świętowa-
li	 także	 zawodnicy	 piłki	 nożnej,	 którzy	
od	 wielu	 lat	 uprawiają	 tę	 dyscyplinę.	
„Naprzód”	 prowadzi	 bowiem	 nie	 tylko	
drużyny	 dla	 młodych	 zawodników,	 ale	
także	drużynę	oldbojów.	Dobrze	 jest	 tu	
widoczna	 sztafeta	 pokoleń,	 ponieważ	
„w	 nogę”	 grają	 już	 synowie	 starszych	
zawodników.

–	 Gdy	zaczynałem	grać	w	„trampka-
rzach”,	20	lat	temu,	musiałem	najpierw	
odpracować	 dla	 Klubu	 prace	 społeczne	
–	wspomina	Grzegorz	Gładysz,	który	jest	
jednocześnie	 trenerem	 i	 zawodnikiem	
oldbojów	(bramkarz).	–	Klub	grał	w	ma-
zowieckiej	lidze	trampkarzy	i	pamiętam,	
że	doszliśmy	nawet	do	6.	miejsca	na	Ma-
zowszu	–	bardzo	nas	to	wówczas	cieszy-
ło.	Dziś	w	Klubie	grają	moje	dzieci,	mam	
papiery	trenerskie,	a	radość	sprawiają	mi	
moi	 wychowankowie,	 którzy	 odnoszą	
ogólnopolskie	sukcesy,	jak	np.	Daniel	Ro-
siński	i	Kamil	Zasłona.

–	 Ja	jestem	trochę	młodszy	i	nie	mu-
siałem	już	wykonywać	
prac	 społecznych,	 aby	
grać	w	Klubie	–	dopo-
wiada	Piotr	Staniszew-
ski.	 –	 Jestem	 również	
zawodnikiem	 oldbo-
jów	(na	pozycji	obroń-
cy),	 mam	 dwóch	 sy-
nów	i	jeden	z	nich	już	
tu	 trenuje.	 Chciałbym	
doczekać	 tego	 dnia,	
kiedy	zagramy	wszyscy	
razem	w	jednej	druży-
nie.	 Sport	 jest	 wspa-

niałą	 zabawą,	 to	nie	 tylko	 rozrywka,	 to	
również	styl	życia.

Marcin Łada

LKS „Naprzód” Zielonki od blisko 
10 lat opiekuje się Kołem Wędkarskim, 
któremu prezesuje Janusz Pazurek. 

Koło	 dba	 o	 tereny	 na	 Polanie	 Dwóch	
Stawów,	szczególnie	zabiegając	o	ochronę	
środowiska	naturalnego.	Co	roku	stawy	są	
zarybiane	i	oczyszczane,	a	wędkarze	mają	
szansę	 wykazać	 się	 podczas	 organizowa-
nych	 zawodów.	 Bieżący	 rok	 był	 bardzo	
pomyślny	 dla	 członków	 Koła.	 Drużyna	 ze	
Starych	 Babic	 pierwszy	 raz	 uczestniczyła	
w	zawodach	o	Puchar	Starosty	PWZ.	Zajęła	
w	 nich	 trzecie	 miejsce,	 a	 najmłodszy	 za-
wodnik	z	Babic	–	Kamil	Malinowski	–	otrzy-

mał	nagrodę	za	złowienie	największej	
ryby	 zawodów.	 Był	 to	 karp królewski	
o	słusznych	rozmiarach.

Warto	dodać,	że	Koło	ma	swój	or-
gan	 kontrolny,	 pod	 przewodnictwem	
Bogdana	 Powroźnika,	 który	 skutecz-
nie	nakłania	wędkarzy	do	utrzymania	
porządku	nie	tylko	na	terenie	łowiska,	
ale	 również	 na	 przyległych	 terenach.	
Wędkarze	pełnią	nawet	nocne	dyżury.

Dzięki	 temu	 ryba	 w	 Zielonkach	
	bierze.

W piłkę nożną grają „od zawsze”: Piotr Staniszewski, Konrad Paziewski  
i Grzegorz Gładysz

Prezes KS „Olymp” Błonie Zygmunt Karlicki 
gratulował  LKS „Naprzód” sukcesów

Prezent od GPK „Eko-Babice”

Podczas sierpniowego festynu odbyły się zawody wędkarskie.
1. miejsce zajął Zdzisław Białowąs, 2. Paweł Wesołowski, 3. Sylwester Wróbel

Kamil Malinowski na łowisku

Prezes Janusz Pazurek  
ze Starostą Janem Żychliń-
skim
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Naukowcy odkryli, że gołębie 
pocztowe wyposażone są w system 
receptorów, umożliwiający im mie-
rzenie natężenia ziemskiego pola 
magnetycznego. Cechę tę ptaki wy-
korzystują do orientacji w terenie, 
pod warunkiem, że w młodości na-
uczyły się rozpoznawać zmiany na-
tężenia pola w stosunku do gołębni-
ka, w zależności od kierunku lotu. Po 
okresie treningów ptaki są w stanie 
powrócić do domu z nieznanych te-
renów, nawet z odległości � tysięcy 
kilometrów. Lecz nie jest to ich jedy-
na, oryginalna cecha.

Na	 terenie	 naszej	 gminy	 wiele	 osób	
hoduje	 gołębie.	 Często	 widzimy	 białe	
stada,	gdy	unoszą	się	nad	dachami	do-
mów.	Są	to	gołębie	ozdobne,	my	jednak	
zainteresowaliśmy	się	gołębiami	poczto-
wymi,	bo	te	właśnie	mają	wspaniałe	ce-
chy,	których	może	pozazdrościć	im	nieje-
den	pilot	i	nawigator.	O rozmowę po-
prosiliśmy Bogdana Mińkowskiego, 
mieszkańca Klaudyna, wielokrotne-
go Mistrza sportu gołębiarskiego.

W	 tym	 roku	 Pan	 Bogdan	 obchodzi	
dziesięciolecie	 działalności	 swojej	 ho-
dowli,	które	dodatkowo	uwieńczył	 	du-
żym	 sukcesem	 –	 jego	 gołąb	 zakończył	
sezon	lotów	jako	„pionier”	wśród	innych	
młodych	 gołębi	 w	 regionie,	 co	 oczywi-
ście	oznacza,	że	był	najlepszy.

Bogdan	 Mińkowski	 ma	 szczęśliwą	
rękę	 do	 gołębi.	 Gdy	 tylko	 zajął	 się	 tym	
hobby,	 od	 razu	 odniósł	 sukces.	 Jego	
gołąb	 był	 najlepszy	 w	 pierwszym	 locie	
w	oddziale	pruszkowskim.	Wywołało	to	
wówczas	 duże	 zaskoczenie	 wśród	 ho-
dowców,	którzy	od	lat	działali	w	związ-
ku.	 Sportem	 gołębiarskim	 zaraził	 go	
kolega,	ale	styczność	z	ptakami	miał	od	

najmłodszych	lat.	-	Jak	byłem	mały,	tata	
hodował	 gołębie	 ozdobne.	 Już	 wtedy	
mnie	interesowały.	Jednak	tak	naprawdę	
zająłem	się	gołębiami	pocztowymi	wiele	
lat	później-	wspomina.

O	pierwszym	sukcesie	Pana	Bogdana	
zadecydowało	 zapewne	 	 szczęście,	 ale	
kolejne	zwycięstwa	to	efekt	dobrej	pracy	
hodowlanej,	treningów,	a	także	wszech-
stronnej	wiedzy,	którą	zyskał,	interesując	
się	tym	sportem.

Osobom	 nie	 znającym	 zagadnienia	
trudno	 uwierzyć,	 że	 ścigające	 się	 gołę-
bie	 są	 w	 stanie	 przelecieć	 nawet	 tysiąc	
kilometrów.	Taką	odległość	dobrze	przy-
gotowany	 gołąb	 może	 pokonać	 w	 cią-
gu	 jednej	doby.	Wszystko	 jednak	zależy	
od	pogody.	Najlepiej,	 gdy	podczas	 lotu	
świeci	 słońce,	 a	 wiatr	 wieje	 w	 ogon.	
Wówczas	ptak	może	osiągnąć	szybkość	
150	km/h,	jednak	średnią	prędkość	gołę-
bi	szacuje	się	na	60	km/h.	Bardzo	ważne	
jest,	aby	obserwować	pogodę,	która	ma	
być	 w	 czasie	 zawodów.	 Wtedy	 można	
obliczyć	czas	przelotu	gołębia	do	domu.		
Niekiedy	bywają	to	zawrotne	prędkości.	

–	 Ostatnio	 na	 trening	 wywiozłem	
gołębie	 do	 Żelazowej	 Woli	 i	 mimo	 że	
wracałem	do	domu	szybko	jadąc	samo-
chodem	i	tak	mnie	wyprzedziły	–	mówi	
Pan	Bogdan.

Cechą	 dobrego	 „lotnika”	 jest	 krótki	
masywny	 mostek,	 krótkie	 przedramię	
skrzydła,	 krystaliczne	 oko	 i	 jedwabiste	
upierzenie.	 Najlepszy	 „lotnik”	 Bogdana	
Mińkowskiego	 znalazł	 się	 w	 listopadzie	
tego	 roku	na	pierwszym	miejscu	wśród	
ptaków	z	regionu.	To	dla	trenera	wielkie	
wyróżnienie.	Nie	jest	łatwo	utrzymać	się	
na	 czele	 stawki.	 W	 Polsce	 jest	 45	 000	
hodowców,	a	w	regionie	około	10	000.	
Mimo	to	Pan	Bogdan	od	2003	roku,	kie-

dy	to	zdobył	pierwszy	tytuł	mistrzowski,	
co	roku	zajmuje	czołowe	miejsca	w	po-
szczególnych	kategoriach.	Posiada	m.in.	
wicemistrzostwo	 Warszawy	 w	 kategorii	
Open	Polskiego	Związku	Hodowli	Gołębi	
Pocztowych.	 Swój	 sukces	 tłumaczy	 od-
powiednim	podejściem	do		ptaków.

–	 Trzeba	 je	 kochać	 i	 podchodzić	 do	
nich	z	pokorą.	Po	pracy	uwielbiam	usiąść	
sobie	w	gołębniku	 i	popatrzeć	na	moje	
ptaki,	to	mnie	bardzo	relaksuje.	Czasami	
zdarzają	się	niezwykłe	sytuacje	i	potrafią	
mnie	wzruszyć.	Kiedyś	wysłałem	mojego	
gołębia	 na	 zagraniczny	 lot	 do	 Osten-
dy,	 czyli	 ponad	 1200	 km	 od	 domu.	 Po	
przylocie	 najbardziej	 ucieszyło	mnie	 nie	
to,	że	zajął	dobre	miejsce,	ale	jego	spon-
taniczna	radość.	Gdy	tylko	wszedłem	na	
podwórko,	usiadł	mi	na	głowie.	Tak,	jak-
by	chciał	powiedzieć,	zobacz	już	jestem	
i	bardzo	się	cieszę!	A	przecież	normalnie	
tego	 nie	 robi-	 wspomina	 Bogdan	 Miń-
kowski.

Przebieg	 zawodów	 w	 sporcie	 gołę-
biarskim	jest	bardzo	prosty.	Do	„punktu	
wkładań”	 przyjeżdżają	 wszyscy	 hodow-
cy	wraz	ze	swoimi	„lotnikami”.	Tam	sę-
dziowie	 odczytują	 numery	 z	 obrączek	
rodowych	gołębi,	zapisują	je	w	rejestrze	
zawodów	i	wkładają	ptaki	do	odpowied-
nich	 kabin.	 Później	 są	 one	 przewożone	
specjalnym	 samochodem	 do	 punktu,	
w	którym	się	je	otwiera,	a	sędziowie	za-
pisują	 godzinę	 wypuszczenia	 ptaków.	
Wówczas	 zaczyna	 się	 wyścig.	 Gołębie	
lecą	do	swych	domów	w	stadzie	i	przez	
cały	 czas	 podróży	 nic	 nie	 jedzą.	 Gdy	
trasa	 jest	bardzo	długa	 i	zbliża	się	wie-
czór,	 znajdują	 sobie	bezpieczne	miejsce	
i	 odpoczywają,	 by	 wyruszyć	 w	 dalszy	
lot	 o	 poranku.	 Kiedy	 dotrą	 do	 domu,	
wchodzą	 do	 swoich	 klatek,	 gdzie	 fakt	

Gołąb pocztowy jest jak mężczyzna 
– zawsze w końcu trafia do domu…

ten	 rejestruje	 elektroniczny	 zegar.	 Dzię-
ki	temu	wiadomo,	w	jakim	czasie	gołąb	
doleciał	do	mety	wyścigu	i	po	porówna-
niu	wszystkich	wyników	można	wyłonić	
zwycięzcę.

-Po	 długich	 i	 męczących	 lotach	 go-
łębie	 muszą	 dobrze	 odpocząć.	 	 Wtedy	
podaję	im	wodę	z	miodem	i	cytryną	lub	
elektrolity,	 aby	 się	 wzmocniły,	 a	 także	
specjalne	jedzenie	i	odżywki	–	mówi	Pan	
Bogdan.	 Przygotowanie	 gołębia	 do	 se-
zonu,	który	w	tym	sporcie	trwa	od	maja	
do	 sierpnia,	 wymaga	 wiele	 pracy.	 Nasz	
Mistrz	 trenuje	 je	 wówczas	 intensywnie	
i	stara	się	wyłonić	swoich	liderów.	

Oprócz	dobrego	przygotowania	go-
łąb	 powinien	 także	 mieć	 dobry	 rodo-
wód.	 –	 Kupuję	 ptaki	 po	 championach	
z	 Holandii,	 Belgii,	 czy	 Niemiec.	 Bardzo	
trudno	jest	jednak	skojarzyć	parę,	której	
potomek	będzie	miał	odpowiedni	zespół	
cech	„powrotno-lotnych”,	 to	 trochę	 jak	
gra	 na	 loterii.	 Najlepsze	 rasy	 w	 Polsce	

pochodzą	 ze	 Śląska.	 Rejon	 Mazowsza	
zajmował	 się	niegdyś	głównie	hodowlą	
gołębi	 ozdobnych,	 mamy	 zatem	 sporo	
do	 nadrobienia.	 Najlepiej	 jednak	 sport	
gołębiarski	 rozwinięty	 jest	w	Belgii,	Ho-
landii	czy	Hongkongu.	Tam	dobry	gołąb	
jest	 w	 stanie	 zarobić	 na	 zawodach	 na-
wet	miliony	dolarów.	To	 już	prawdziwy	
biznes,	 a	 w	 Polsce	 to	 tylko	 kosztowne	
hobby.	

–	 A	 jakby	miał	Pan	w	kilku	słowach	
powiedzieć,	 czemu	 właściwie	 zajął	 się	
Pan	 gołębiami?-	 zapytaliśmy	 na	 zakoń-
czenie	 rozmowy.	 -	 Och,	 przyczyn	 jest	
wiele,	 tak	 krótko	 się	 nie	 da.	 Myślę	 jed-
nak,	 że	 gołąb	 pocztowy	 jest	 jak	 praw-
dziwy	 mężczyzna,	 prędzej	 czy	 później	
zawsze	wraca	do	domu	i	to	jest	właśnie	
interesujące...

Bogdan Mińkowski serdecznie 
dziękuje Panu Staroście Janowi Ży-
chlińskiemu za to, że wspiera sport 
gołębiarski na terenie naszego po-

wiatu. Dzięki uprzejmości Starosty 
w grudniu zeszłego roku zorgani-
zowano aukcję gołębi pocztowych, 
z której cały dochód, �500 złotych, 
przeznaczono na Dom Samotnych 
Matek w Laskach.

Malwina Fabianowicz, 
Marcin Łada

Kroniki historyczne notują, że w XII w. 
Muzułmanie w wojnach z królestwem Je-
rozolimy używali gołębi do przekazywania 
informacji. Gołębie powszechnie wykorzy-
stywano też w czasie I wojny światowej 
– hodowano je m.in. w Twierdzy Boyen, w 
zachodniej części Giżycka, z tego ważnego 
obiektu strategicznego przesyłki poczto-
we bardzo szybko docierały do Królewca, 
Szczecina i Wrocławia. Wywiad niemiecki 
musiał doceniać ten sposób łączności jesz-
cze w czasie II wojny światowej, skoro na 
terenach polskich włączonych do III Rzeszy 
w 1��� roku zarządzono likwidację wszyst-
kich hodowli gołębi pocztowych.

Bogdan Mińkowski z pucharami zdobytymi  
na zawodach 

8	 grudnia	 w	 Domu	 Parafialnym	
„Arka”	 odbyło	 się	 spotkanie	 wigilijne	
babickiego	 Zespołu	 Interdyscyplinarne-
go	zorganizowane	przez	Gminną	Komi-
sję	Rozwiązywania	Problemów	Alkoho-
lowych.	Gości	przywitali	Wójt	Krzysztof	
Turek	oraz	Przewodniczący	GKRPA	Jerzy	
Pietrzak,	którzy	podziękowali	członkom	
zespołu	 za	 całoroczną	 pracę	 pomoco-
wą.	 Świąteczne	 spotkanie	 rozpoczęło	
się	 przedstawieniem	 jasełkowym	 przy-
gotowanym	 przez	 dzieci	 i	 nauczycieli	
z	 Przedszkola	 w	 Starych	 Babicach.	 Po-
dziękowaniem	 za	 piękny	 występ	 było	
wręczenie	 maluchom	 słodyczy	 i	 ma-
skotek,	 co	 wywołało	 wśród	 nich	 wiele	
radości.	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązywa-
nia	 Problemów	 Alkoholowych	 ufundo-
wała	 także	 prezenty	 gwiazdkowe	 dla	
dzieci	 z	 ogniska	 TPD	w	Borzęcinie,	 dla	

podopiecznych	 Świetlicy	 Środowisko-
wej	w	Zielonkach	 i	 dzieci	 z	babickiego	
przedszkola.

Podczas	 spotkania	 goście	 podzielili	
się	opłatkiem,	a	następnie	kosztowali	ty-
powo	świąteczne	potrawy	przy	akompa-
niamencie	kolęd	śpiewanych	przez	chór	
z	Fundacji	Ave.	

Za	całoroczną	pracę	pomocową	Mi-
kołaj	nagrodził	członków	Zespołu	 Inter-
dyscyplinarnego	 podarunkami.	 Miła	 at-
mosfera	towarzyszyła	gościom	do	końca	
spotkania	i	miejmy	nadzieję,	że	w	takich	
nastrojach	będzie	się	im	układała	współ-
praca	w	przyszłym	roku.

Malwina Fabianowicz

Świąteczne spotkanie  
Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przedszkole	 w	 Starych	 Babicach	 jest	
nie	tylko	placówką	edukacyjną,	ale	rów-
nież	 kulturalną,	 która	 potrafi	 sprawiać	
duże	 przyjemności	 artystyczne	 i	 ciągle	
zaskakuje	 świeżością	 formy.	 Tak	 było	
również	 przed	 kilkoma	 dniami,	 kiedy	

zaproszono	 nas	 na	 zwiedzanie	 pokon-
kursowej	wystawy	aniołów.	Podzieliliśmy	
zapał	ich	twórców,	różnorodność	formy	
i	wielość	inspiracji.	Wykonanie	aniołków	
zintegrowało	 całe	 rodziny.	 Co	 innego	
wykonywały	 babcie,	 co	 innego	 mamy,	

a	 ich	pociechy	 również	nie	próżnowały.	
Rodzinne	„manufaktury”	 spełniły	wspa-
niale	swoje	zadanie.	Aniołki	są	prześlicz-
ne.	 Który	 najładniejszy,	 czy	 potraficie	
Państwo	wybrać?

Najlepsze anioły są w… Babicach

Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju podczas spotkania Zespołu
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Gdy w małżeństwie dużo zgody – 
obchodzi się złote gody! Tak mogliby 
powiedzieć Jubilaci zgromadzeni na 
początku grudnia w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy. Babicki samorząd 
od wielu lat nagradza pary mieszka-
jące na naszym terenie, które przeży-
ły wiele lat razem. Na wniosek Wójta 
Gminy Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadaje medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie. W tym roku 
otrzymało je 1� par.

Uroczystość	 nadania	 odznaczeń	 Ju-
bilatom	 miała	 bardzo	 miły	 i	 rodzinny	
charakter.	 Najpierw	 powitał	 wszystkich	
Wójt	 Gminy	 Krzysztof	 Turek,	 który	 zło-
żył	 zgromadzonym	 najlepsze	 życzenia.	
Następnie	głos	 zabrała	Kierownik	Urzę-
du	Stanu	Cywilnego	w	Starych	Babicach	
Jadwiga	 Sotomska,	 która	 odczytała	 li-
stę	 nagrodzonych	 i	 poprosiła	 Jubilatów	
o	wystąpienie	na	 środek	 sali	do	odzna-
czenia.	 Medale	 od	 Prezydenta	 wręczał	
Wójt	 Gminy,	 a	 gratulacje	 składali	 Z-ca	
Wójta	Jolanta	Stępniak,	Sekretarz	Gminy	
Wiesława	 Wojtachnio	 i	 Kierownik	 USC	
Jadwiga	 Sotomska.	 Później	 wszyscy	 za-
siedli	do	wspólnego	 stołu,	gdzie	 czekał	
już	na	nich	okolicznościowy	tort.

Tradycją	 takich	 spotkań	 są	 wspólne	
rozmowy,	 podczas	 których	 wspomina	
się	 dawne	 lata,	 kiedy	 dzisiejsi	 szacowni	
Jubilaci	 byli	 młodymi	 ludźmi	 i	 dopiero	
wchodzili	w	dorosłe	 życie.	 Tak	 stało	 się	
i	tym	razem.	Śmiechom	i	żartom	nie	było	
końca.	 Wiele	 par	 poznało	 się	 bowiem	
w	nietypowy,	a	czasem	nawet	w	zabaw-
ny	sposób.

Janina i Stanisław Szubowie	prze-
żyli	 razem	50	 lat.	Dziś	mają	4	dzieci,	7	
wnuków	i	5	prawnuków.	Poznali	się	po	
sąsiedzku.	 Pani	 Janina	 była	 wcześniej	
zamężna,	 ale	 po	 6	 latach	 owdowiała.	

–	 Zaopiekował	 się	
mną	kolega	męża,	tak	
dobrze,	że	się	pobrali-
śmy	–	mówi	Pani	Jani-
na.	–	Jesteśmy	z	jednej	
parafii.	 Mąż	 zaak-
ceptował	 moje	 dzieci	
z	 poprzedniego	 mał-
żeństwa;	mamy	razem	
córkę,	 ale	 wszystkie	
traktował	 jednakowo.	
Dziś	 jesteśmy	 szczęś-
liwi,	bo	dzieci	wyrosły	
na	 dobrych	 ludzi.	 Ja	
pracowałam	w	gospo-
darstwie,	a	mąż	w	fir-
mie,	budował	m.in.	szkołę	podstawową	
w	Babicach.	Co	jest	najważniejsze	w	mał-
żeństwie?	–	Zgoda	–	odpowiadają	razem	
małżonkowie.

Krystyna i Józef Szubowie	przeżyli	
wspólnie	 57	 lat.	 Poznali	 się	 przy	 okazji	
spotkań	 z	 sąsiadami.	 Kiedy	 Pan	 Józef	
wrócił	 z	 wojska,	 bardzo	 spodobała	 mu	
się	 młodziutka	 siedemnastolatka	 –	 Kry-
styna.	Pobrali	się,	gdy	ukończyła	szkołę.	
Dziś	mają	2	dzieci	i	5	wnuków.	–	Najważ-
niejsza	jest	dla	nas	rodzina	i	to,	aby	być	
razem.	 Jesteśmy	 urodzeni	 w	 tej	 parafii	
(w	Babicach)	i	tu	już	na	zawsze	pozosta-
niemy	–	mówią.

Zofia i Józef Rokiccy	 przeżyli	
wspólnie	60	lat.	Poznali	się	na	zabawie,	
a	później	długo	ze	sobą	chodzili	(jak	na	
tamte	czasy).	Pobrali	się	po	półtora	roku	
znajomości.	

–	 Pochodzimy	 z	 województwa	 ol-
sztyńskiego,	 tam	 się	 pobraliśmy,	 w	 Do-
brym	Mieście,	może	właśnie	to	stało	się	
dla	 nas	 dobrą	wróżbą?	 –	mówią.	 –	Na	
Ziemię	 Babicką	 ściągnął	 nas	 szwagier,	
który	pomógł	zdobyć	pracę.

Dziś	mieszkają	w	Zielonkach,	mają	3	
dzieci,	 5	 wnucząt,	 3	 prawnucząt.	 Jaka	
jest	recepta	na	udany	związek?	–	W	listo-
padzie	 minęło	 nam	 60	 lat	 małżeństwa	
–	mówi	Pani	Zofia.	–	Świadczy	to	o	tym,	
że	się	rozumiemy	i	kochamy.	Najważniej-
sza	jest	przecież	miłość	i	wyrozumiałość.	
–	 I	 nie	 denerwować	 się	 niepotrzebnie	
z	byle	powodu	–	dodaje	mąż.

Teresa i Józef Raccy	przeżyli	51	lat	
razem.	–	Nie	będziemy	pewnie	oryginalni	
–	mówi	Pani	Teresa	–	nasze	małżeństwo	
było	z	rozsądku.	Mąż	był	już	kawalerem	
dojrzałym,	miał	30	lat,	a	ja	–	18.	Miesz-
kaliśmy	w	okolicach	Kampinosu.	Pozna-
liśmy	 się	przez	 rodzinę,	mąż	 rozmawiał	
konkretnie,	a	po	3	miesiącach	był	 ślub.	
Mamy	 2	 synów	 i	 5	 wnuków.	 Tak	 szyb-
ko	dobiegliśmy	do	pięćdziesiątki,	że	nie	
wiadomo,	kiedy	to	zleciało.	Dziś	szczęś-
cie	 daje	 nam	 wspólne	 życie.	 Wszyscy	
mieszkamy	razem	w	Babicach.

Apolonia i Eugeniusz Krekorowie 
są	ze	sobą	od	50	lat.	Poznali	się	w	zabaw-
nych	 okolicznościach.	 Pan	 Gienek	 pra-
cował	 jako	 kierowca	 autobusu	 i	 często	

Złote gody w złotym wieku wypatrywał,	czy	wśród	pasażerów	jedzie	
młoda	dziewczyna,	która	bardzo	mu	się	
podobała.	 Za	 to	 wypatrywanie	 został	
kiedyś	nieźle	skarcony.	–	Napyskowałam	
mu,	bo	się	za	bardzo	przyglądał	–	mówi	
ze	śmiechem	Pani	Pola	–	a	potem	dowie-
dział	 się,	 gdzie	 pracuję,	 odszukał	 mnie	
i...	byliśmy	już	razem.	Tak	minęło	50	lat.	
Dziś	 mają	 2	 córki,	 3	 wnucząt.	 Wszyscy	
mieszkają	razem,	w	jednym	domu	w	Ba-
bicach.	Jaka	jest	recepta	na	zgodę?	–	Jak	
się	pokłócimy,	to	się	nie	gniewamy,	każ-
dy	powie,	co	ma	na	myśli,	podchodzimy	
do	 tego	 z	 humorem	 i	 jest	 w	 porządku	
–	przekonują	małżonkowie.

Teresa i Michał Łuczakowie	–	prze-
żyli	razem	50	lat.	Poznali	się	na	zabawie	
w	Zielonkach,	kiedyś	organizowano	tam	
tzw.	dechy.	Klub	Sportowy	wynajmował	
teren,	przyjeżdżała	orkiestra	i	wszyscy	się	
bawili.	 –	 To	 była	 miłość	 od	 pierwszego	
wejrzenia	–	mówi	Pani	Teresa.	–	Bardzo	
kocham	 mojego	 męża.	 Już	 wtedy	 wie-
dzieliśmy,	że	jesteśmy	dla	siebie.	

Pracowali	w	Warszawie,	 Pan	Michał	
w	 słynnym	 „Waryńskim”	 przepracował	
ponad	 30	 lat.	 Pobrali	 się	 po	 pół	 roku	
znajomości.	 Podkreślają,	 że	 w	 mał-
żeństwie	 potrzebne	 jest	 zrozumienie,	
wspólne	myślenie	o	przyszłości	 i	zgoda.	
–	We	wszystkim	się	zgadzaliśmy	i	to	była	
właśnie	recepta	na	nasz	udany	związek.	
–	Dziś	mają	2	córki	i	3	wnucząt.	Czas	zle-
ciał,	nie	wiadomo	kiedy...

Wacława i Jan Dudowie	 przeżyli	
wspólnie	55	lat.	Poznali	się	u	znajomych	
na	imieninach.	–	Mieszkamy	w	Babicach.	
Pobudowaliśmy	 się,	 jednak	było	 ciężko,	
przy	czwórce	dzieci	zawsze	mieliśmy	co	
robić.	Uprawialiśmy	trochę	ziemi,	ale	to	
tylko	niecały	hektar	 i	 trzeba	było	 iść	do	
pracy.	Mąż	miał	 dobry	 fach,	 jako	 cieśla	
był	 poważany.	 Ciężko	 razem	 pracowa-
liśmy.	 Mamy	 4	 dzieci,	 6	 wnuczek	 i	 4	
prawnuczków.	Najważniejsze	w	małżeń-
stwie	jest	to,	aby	sobie	ustępować	i	sta-
rać	 się	 zawsze	 zrozumieć.	 Trzeba	 dużo	
rozmawiać	–	przekonują	Jubilaci.	

Marianna i Jerzy Kalinowscy,	
przeżyli	 wspólnie	 52	 lata.	 Poznali	 się	
już	 w	 szkole,	 ale	 parą	 zostali	 dopiero	
później.	 Mieszkają	 na	 Bugaju	 i	 całe	 ży-

cie	 zajmowali	 się	 rolnictwem.	Pan	 Jerzy	
wspomina,	 że	 uprawiali	 przez	 20	 lat	
czterohektarowe	 pole	 w	 okolicach	 Bło-
nia.	Początkowo	dojeżdżali	 tam	wozem	
konnym	 (13	 km),	 a	 jeszcze	 na	 miejscu	
trzeba	było	uprawiać	rolę.	Kiedy	dorobili	
się	 ciągnika,	było	 już	 łatwiej.	Dziś	mają	
4	synów	i	9	wnucząt.	Wszyscy	są	już	na	
swoim.	Co	jest	najważniejsze	w	długolet-
nim	związku?	–	Cierpliwość,	która	nieraz	
jest	gorzka,	ale	za	to	jej	owoce	są	słodkie	
–	mówią.	–	Kompromis	musi	być	zawsze,	
bez	tego	nie	da	rady	–	dodaje	Pan	Jerzy.

Natalia i Józef Nieporęccy,	przeżyli	
w	 małżeństwie	 50	 lat.	 Mieszkają	 w	 Ko-
czargach.	Poznali	się	w	szkole	w	Borzęci-
nie.	Już	od	najmłodszych	lat	zerkali	na	sie-
bie.	Pan	Józef	z	zadowoleniem	wspomi-
na,	że	przyszła	małżonka,	już	w	tamtych	
latach,	bardzo	mu	się	podobała	i	była	jego	
pierwszą	miłością.	Pobrali	 się	w	Borzęci-

nie.	Mają	3	dzieci	 i	5	wnuczków.	Praco-
wali	w	rolnictwie,	może	stąd	wypracowali	
sobie	piękną	receptę	na	udany	długoletni	
związek?	 –	 Jest	 słońce	 i	 deszcz,	 czasem	
nawet	wiatr	zawieje,	ale	jak	zawieje	moc-
niej,	zawsze	wtedy	wyjdzie	słońce	–	i	tak	
jest	w	naszym	małżeństwie.	Cieszymy	się,	
że	słońca	jest	najwięcej.

Barbara i Henryk Krajewscy,	rów-
nież	 są	małżeństwem	od	ponad	50	 lat.	
Poznali	 się	 na	 zabawie	 w	 Zielonkach.	
Miło	wspominają,	że	w	tamtych	czasach	
„dechy”	 połączyły	 wiele	 par.	 –	 Henryk	
poprosił	 mnie	 raz	 do	 tańca,	 a	 później	
o	mnie	zapomniał	–	mówi	Pani	Barbara	
–	ja	jednak	znalazłam	na	niego	sposób.	
Pracowałam	w	kwiaciarni	i	wysłałam	mu	
kwiaty	przez	posłańca.	Przyszedł	grzecz-

nie	 podziękować	 i...	 został.	 Po	 miesią-
cu	daliśmy	na	zapowiedzi.	–	Ach,	co	te	
kwiaty	 narobiły	 –	 śmieją	 się	 małżonko-
wie.	Dziś	mają	jedną	córkę	i	2	wnuczki.	
Jako	receptę	na	szczęście	stosują	uśmiech	
i	dużo	humoru.

Cecylia i Stanisław Grzybowscy	
przeżyli	wspólnie	51	 lat.	Można	powie-
dzieć,	że	 ten	czas	przeszedł	 im	śpiewa-
jąco,	Pan	Stanisław	bowiem	bardzo	lubi	
śpiewać	piosenki,	które	układa	na	różne	
okolicznościowe	okazje.	Zaśpiewał	rów-
nież	 i	 dla	 nas,	 dając	 mały	 recital	 pod-
czas	 spotkania.	Małżonkowie	mieszkają	
w	Babicach,	poznali	się	u	sąsiadów,	póź-
niej	chodzili	na	zabawy	i	pobrali	się.	Pani	
Cecylia	 potrafi	 wspaniale	 gotować,	 jest	
zawodową	 kucharką,	 a	 Pan	 Stanisław	
pracował	 w	 Wojskowej	 Akademii	 Tech-
nicznej.	Dziś	mają	3	dzieci	i	4	wnuczków.	
Ich	 receptą	 na	 bycie	 razem	 jest	 zgoda.	

–	 Co	 prawda	 życie	 nie	 jest	 poezją,	 ale	
poezja	zawsze	umila	życie	–	dodaje	Pani	
Stanisława	–	i	tego	się	trzeba	trzymać!

Miłe	 jubileuszowe	 spotkanie	 pozo-
stawiło	 we	 wszystkich	 uczestniczących	
w	nim	osobach	bardzo	pozytywne	wra-
żenie.	Ludzie	„złotego	wieku”,	którzy	do-
brze	przeszli	przez	życie,	mogą	być	wzo-
rem	do	naśladowania	dla	innych.	Mimo	
swoich	lat	nadal	są	młodzi,	uśmiechnięci	
i	pełni	humoru.	Nasz	 samorząd	zawsze	
honoruje	Jubilatów,	którzy	na	Ziemi	Ba-
bickiej	 przeżyli	 wiele	 lat,	 dali	 jej	 swoją	
pracę	 i	 wychowali	 następne	 pokolenia.	
Wszyscy	jesteśmy	im	winni	szacunek,	są	
bowiem	–	jak	mawia	Wójt	Gminy	Krzysz-
tof	 Turek	 –	 „prawdziwą	 solą	 tej	 ziemi,	
świadczącą	o	jej	uroku	i	zdecydowanym	
charakterze”.

Oprócz	wymienionych	par,	medal	za	
długoletnie	 pożycie	 otrzymali	 również	
Helena	i	Zenon	Jaroszowie.	Niestety,	nie	
uczestniczyli	 w	 omawianym	 spotkaniu.	
Wszyscy	 odznaczeni	 otrzymali	 od	 babi-
ckiego	 samorządu	 okolicznościowe	 ko-
sze	z	prezentami.	Naszym	„Złotym	Jubi-
latom”	życzymy	dużo	zdrowia	i	wszelkiej	
pomyślności.

Marcin Łada
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Przedstawiciele Związku Oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego � października �00� r. wzięli 
udział w uroczystościach �5. rocznicy 
utworzenia �. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej.

Delegację	 Okręgu	 Mazowieckiego	 ZOR	
stanowili:	Prezes	Okręgu	ppłk	rez.	Alfred	Ka-
bata,	Wiceprezes	ppłk	 rez.	Wiesław	Patuła,	
ppłk	 rez.	Marek	Olszewski	oraz	członkowie	
kół	z	Legionowa	i	Starych	Babic.	Koło	w	Sta-
rych	 Babicach	 reprezentowali	 Wójt	 Gminy	
Krzysztof	Turek	i	Marcin	Łada.	

Uroczystości	 rozpoczęły	 się	 Mszą	 Św.	
w	Kościele	pw.	Matki	Bożej	Ostrobramskiej,	
na	Boernerowie.	Warto	wiedzieć,	że	właśnie	
w	 tej	 świątyni	umieszczono	emblemat	ZOR	
RP	 ofiarowany	 jeszcze	 przed	 wojną.	 Dziś	
można	 go	 zobaczyć	 na	 wschodniej	 ścianie	
kruchty,	nad	wejściem	na	chór.	Dalsza	część	
uroczystości	odbyła	się	w	Dyrekcji	KPN	w	Iza-
belinie.

Podczas	 spotkania	 ppłk	 rez.	 A.	 Kabata	
udekorował	 sztandar	 Brygady	 Złotym	 Me-
dalem	 „Za	 Zasługi	 dla	 ZOR”,	 będącym	 wy-
razem	 uznania	 dla	 jednostki	 za	 dotychcza-
sową	współpracę	z	Okręgiem	Mazowieckim	
ZOR	 RP.	 Przekazał	 również	 list	 gratulacyjny	
od	 Prezesa	 ZG	 płk	 w	 st.	 spocz.	 Stanisława	
Tomaszkiewicza.	

Brygada	 odznaczona	 została	 także	
przez	 Kierownika	 Urzędu	 do	 spraw	 Kom-
batantów	 i	 Osób	 Represjonowanych	 Me-
dalem	 „Pro	 Memoria”.	 W	 jego	 imieniu	
sztandar	 Brygady	 Medalem	 udekorował	
Dyrektor	 Departamentu	 Orzecznictwa	 Ja-
cek	Polańczyk.

Licznie	przybyłych	gości	powitał	Dowód-
ca	 Brygady	 gen.	 bryg.	 Ryszard	 Szulich.	 Byli	
wśród	 nich	 m.in.:	 Zastępca	 Dowódcy	 Ope-
racyjnego	Sił	Zbrojnych	gen.	dyw.	Sławomir	
Dygnatowski,	Zastępca	Szefa	Sztabu	Sił	Po-
wietrznych	gen.	bryg.	Jerzy	Fryczyński	 i	Do-
wódca	 2.	 Mazowieckiej	 Brygady	 Saperów	
płk	Waldemar	Zakrzewski.

3.	 Warszawska	 Bry-
gada	Rakietowa	Obrony	
Powietrznej	 jest	 związ-
kiem	taktycznym	dziedzi-
czącym	 tradycje	 jedno-
stek	 artylerii	 przeciwlot-
niczej	 z	okresu	 II	 Rzecz-
pospolitej:	 Baterii	 Dział	
Zenitowych	 Automobil-
nych	 Armii	 gen.	 Józefa	
Hallera	 (1919-1920),	
Dywizjonu	 Artylerii	 Ze-
nitowej	(1920-1924)	i	1.	
Pułku	 Artylerii	 Przeciw-
lotniczej	 im.	 Marszałka	
Edwarda	Rydza-Śmigłego	(1924-1939).

Dywizja	Artylerii	Przeciwlotniczej	sformo-
wana	została	20	sierpnia	1944	r.	Od	kwiet-
nia	1944	r.	brała	udział	w	walkach	w	ramach	
„Operacji	 Łużyckiej”.	 We	 wrześniu	 1945	 r.	
została	przeformowana	w	86.	Pułk	Artylerii	
Przeciwlotniczej,	który	w	1950	r.	rozwinięto	
w	9.	Dywizję	Artylerii	Przeciwlotniczej	Obro-
ny	Kraju.	Pododdziały	tego	związku	taktycz-
nego	zostały	rozmieszczone	wokół	Warsza-
wy	 i	wkrótce	 rozpoczęły	pełnienie	dyżurów	
bojowych.	Dywizja	w	kolejnych	latach	prze-
chodziła	 przeobrażenia	 i	 modernizowała	
sprzęt.	W	1998	r.	otrzymała	dzisiejszą	nazwę	
–	3.	Warszawska	Brygada	Rakietowa	Obrony	
Powietrznej.	

Jeden	z	jej	dywizjonów	rakietowych	usy-
tuowany	jest	w	Borzęcinie.	Warto	wiedzieć,	
że	 była	 to	 jedna	 z	 pierwszych	 jednostek	
obrony	powietrznej	wytypowanych	do	wstą-
pienia,	 w	 pierwszej	 kolejności,	 do	 NATO.	
W	ten	sposób	doceniono	jej	kunszt	bojowy	
i	 doskonałe	 wyszkolenie	 techniczne	 żołnie-
rzy.	Jednostka	była	wielokrotnie	wyróżniana	
medalami	„Za	Zasługi	dla	Wojsk	Obrony	Po-
wietrznej	Kraju”	i	innymi	odznaczeniami.	

Należy	podkreślić,	że	właśnie	w	tej	 jed-
nostce	służył	kpt.	Roman	Balcerowiak	na	sta-
nowisku	Szefa	Sztabu.	Pan	Kapitan	osiągnął	
mistrzostwo	jako	Oficer	Naprowadzania	Ra-
kiet.	Za	swoje	osiągnięcia	został	dwukrotnie	
wyróżniony	Srebrnym	Krzyżem	Zasługi.	Dziś	
pracuje	 w	 Urzędzie	 Gminy	 na	 stanowisku	
Inspektora	 ds.	 Zarządzania	 Kryzysowego,	
Spraw	Obronnych	 i	Obrony	Cywilnej.	 Jeste-
śmy	dumni	z	tego,	że	jest	wśród	nas.	

Gmina	Stare	Babice	ma	bliskie	kontakty	
z	 żołnierzami	 z	 Borzęcina,	 często	 uczestni-
czą	 oni	 w	 różnych	 uroczystościach	 organi-
zowanych	przez	samorząd,	w	świętach	pań-
stwowych,	 a	 Dowódca	 tamtejszego	 Dywi-
zjonu	Rakietowego	ppłk	Antoni	Sidoruk	brał	
czynny	udział	w	pracach	Komitetu	Budowy	
Pomnika	w	Borzęcinie	Dużym.	Przy	tej	okazji	
dziękujemy	 serdecznie	 Panu	 Pułkownikowi	
i	 jego	 żołnierzom	 za	 życzliwość	 i	 wszech-
stronną	pomoc.

Członkowie	 ZOR	 RP	 spotkali	 się	 także	

z	okazji	Święta	Niepodległości	Polski.	Okręg	
Mazowiecki	 zorganizował	 10	 listopada	
2009	 r.	okolicznościową	uroczystość	w	Sali	
Tradycji	 2.	 Mazowieckiej	 Brygady	 Saperów.	
Poza	członkami	ZOR,	w	uroczystości	udział	
wzięli	m.in.:	płk	Waldemar	Zakrzewski	–	Do-
wódca	 2.	 MBS,	 gen.	 bryg.	 Ryszard	 Szulich	
–	Dowódca	3.	WBROP,	ppłk	Jarosław	Wasi-
lewski	–	Dowódca	60.	Wieliszewskiego	Dy-
wizjonu	Rakietowego,	Jacek	Polańczyk	–	Dy-
rektor	 Departamentu	 Orzecznictwa	 Urzędu	
ds.	Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych	
i	Grzegorz	Sokołowski	–	Prezes	Towarzystwa	
Przyjaciół	Twierdzy	Modlin.

Rys	 historyczny	 dotyczący	 odzyskania	
niepodległości	 przez	 Polskę	 przed	 91	 laty	
przedstawił	 Wiceprezes	 Okręgu	 Mazowie-
ckiego	ZOR	por.	rez.	Sławomir	Łazor.

Podczas	spotkania	Dyrektor	J.	Polańczyk	
w	imieniu	Kierownika	Urzędu	ds.	Kombatan-
tów	odznaczył	Medalem	„Pro	Memoria”:	płk	
W.	Zakrzewskiego,	ppłk	rez.	Wiesława	Patu-
łę,	por.	 rez.	 S.	 Łazora	 i	 sierż.	 rez.	 Tadeusza	
Bieńkowskiego.	 Medale	 przyznane	 zostały	
na	 wniosek	 ZG	 ZOR	 oraz	 chotomowskiego	
Koła	 Kombatantów	 RP	 i	 Byłych	 Więźniów	
Politycznych.	

Oficerowie	 ZOR:	 płk	 Dariusz	 Zielon-
ka	 i	 płk	 Józef	 Borecki	 oraz	 Pan	 Kazimierz	
Szczerbatko	 uhonorowani	 zostali	 przez	
Wiceprezesa	Ogólnopolskiego	Stowarzysze-
nia	 „Misja	 Pojednania”	 komandorią	 „Misja	
Pojednania”.	 Następnego	 dnia	 członkowie	
ZOR	brali	udział	w	rocznicowych	obchodach	
odbywających	się	m.in.	w	Warszawie,	Mod-
linie,	 Chotomowie,	 Celestynowie,	 Starych	
Babicach	i	Garwolinie.	 mł.

Kapitan Roman Balcerowiak

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP ppłk rez. Alfred Kabata dekoruje  
Sztandar Brygady Złotym Medalem „Za zasługi dla ZOR”.

Wójt Krzysztof Turek składa gratulacje gen. 
bryg. Ryszardowi Szulichowi z okazji jubileuszu 
brygady

ZOR RP na święcie Brygady Rakietowej  
i w Dniu Niepodległości Polski

4	 grudnia	 w	 Gimnazjum	 w	 Koczar-
gach	 Starych	 odbyło	 się	 rozstrzygnięcie	
konkursu	plastycznego	pt.	„Polska	kolę-
da	inspirowana	miniaturą	średniowiecz-
ną”.	Przy	wykonaniu	 tych	prac	zastoso-

wano	 techniki	 malarskie	 kojarzące	 się	
ze	 starodawną	 miniaturą.	 Prace	 posia-
dały	bordiurę	–	ozdobną	ramkę	 i	 inicjał	
–	ozdobną	pierwszą	literę	kolędy,	w	któ-
rą	wkomponowywano	obrazek	związany	

ze	 Świętami	 Bożego	
Narodzenia.		

Konkurs	 miał	 cha-
rakter	 ponadpowiato-
wy,	wpłynęło	na	niego	
ponad	 50	 prac,	 także	
ze	 szkół	 z	 Warszawy	
i	 Tarczyna.	 Temat	 był	
trudny,	 ale	 jak	 widzi-
my	wielu	młodych	wy-
konawców	 poradziło	
sobie	z	nim	doskonale.	
Konkurs	zorganizowa-
ła	 Krystyna	 Podlacha,	
a	 nagrody	 ufundował	
Wójt	 Gminy	 Stare	 Ba-
bice.	 Tym	 razem	 listy	
zwycięzców	 nie	 po-
dajemy,	wszystkie	pra-
ce	były	piękne,	 a	nasi	
uplasowali	się	„w	środ-
ku	 tabeli”.	 Gratulacje	
i	 nagrody	 uczestnicy	
konkursu	 otrzymali	
od	najwyższych	władz	
szkolnych:	 Dyrektora	
Piotra	 Szczepkowskie-
go	i	Wicedyrektor	Bo-
gusławy	Kuncewicz.

Inicjał i bordiura, czyli akcenty świąteczne 
w Gimnazjum w Koczargach

Serce jest zawsze potrzebne
Spotkania	 świąteczne	organizowane	

przez	GOPS	dla	dzieci	z	Ogniska	TPD	w	
Borzęcinie	 i	 Świetlicy	 w	 Zielonkach	 za-
wsze	mają	bardzo	miły	charakter,	ale	to,	
w	 którym	 uczestniczyliśmy	 15	 grudnia,	
przeszło	wielokrotnie	wszystkie	poprzed-
nie.	 Być	 może	 dlatego,	 że	 zawierało	 w	
sobie	 wiele	 elementów:	 uhonorowanie	
statuetkami	osób	zasłużonych	dla	gmin-
nego	wolontariatu	i	pomocy	społecznej,	

sztukę	 jasełkową,	 zabawę	 dla	 dzieci	 i	
przybycie	Świętego	Mikołaja.	Ważne	jest	
również	 to,	 że	 cały	 wieczór	 był	 dobrze	
poprowadzony,	 a	 niezwykły	 wodzirej	
zachęcał	co	chwilę	dzieci	i	dorosłych	do	
aktywności.	Odpowiednia	osoba	na	od-
powiednim	miejscu-	można	powiedzieć,	
ale	słowa	te	odnoszą	się	również	do	in-
nych	 osób	 obecnych	 na	 spotkaniu.	 Pa-
sują	 doskonale	 do	 kierownik	 gminnego	

GOPS-u	Alicji	Napurki,	która	nie	szczędzi	
wysiłków	w	codziennym	rozwiązywaniu	
problemów	osób	potrzebujących	pomo-
cy.	 Pasują	 również	 do	 Bożeny	 Marczak	
–	koordynatorki	gminnego	wolontariatu.	
W	dziedzinie	opieki	społecznej	wiele	osób	
na	codzień	pokazuje	swoje	zaangażowa-
nie	 i	 serce.	 Spotkanie	 pod	 koniec	 roku	
skłania	do	podziękowań.	Coś	się	kończy,	
coś	 się	 za	 chwilę	 zacznie.	 Niezależnie	
od	 czasu	 i	
punktu	 ży-
cia,	 w	 któ-
rym	 jeste-
śmy,	 serce	
dla	 innych	
potrzebne	
jest	zawsze.	
J e s t e ś m y	
wdzięczni	 i	
dziękujemy	
wszystkim	
Tym,	 którzy	
je	okazują.

Miniatura	średniowieczna	–	to	ręcz-
nie	wykonana,	malarska	lub	rysunkowa	
ilustracja	w	rękopisach.	Miniaturę	ma-
lowano	farbami	woskowymi,	akwarelą	
lub	 temperą.	 Ilustrację	 wykonywano	
piórem,	 srebrnym	 sztyftem,	 cienkim	
pędzelkiem.	Technika	ta	znana	była	już	
w	 starożytności,	 ale	 zyskała	 znaczenie	
dopiero	 w	 średniowieczu.	 Od	 IV	 wie-
ku	 naszej	 ery	 nastąpił	 jej	 bujny	 roz-
wój.	 	 Szczytowy	okres	 rozwoju	malar-
stwa	 miniaturowego	 przypada	 na	 XIII	
–	 XV	 wiek.	 Miniatury	 zdobiły	 przede	
wszystkim	 księgi	 religijne.	 Najbardziej	
reprezentacyjne	z	nich	to	codex	aureus	
pisany	 i	 zdobiony	 złotem,	 codex	 pur-
pureus	 o	 kartach	 barwionych	 purpurą	
i	codex	argentus	zdobiony	srebrem.	Do	
naszych	 czasów	 zachowały	 się	 m.in.:	
Psałterz	Ludwika	Świętego,	Biblia	z	San	
Pedro	de	Rotondo,	Ewangeliarz	Ottona	
II,	Kodeks	Pułtuski	i	Kalendarz	Kapituły	
Krakowskiej.

Krystyna Podlacha
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Kotka została 
znaleziona przy 
poczcie w Sta-
rych Babicach. 
Ma ok. 5 miesię-
cy, jest zdrowa 
i przyjazna lu-
dziom. 

Suczka ma 
ok. 8 miesięcy 
i została znaleziona na terenie jednostki wojskowej w Bo-
rzęcinie Dużym. 

Na wniosek nowego właściciela zwierzęta zostaną 
odpchlone, zaszczepione, odrobaczone oraz w przy-
padku psów elektronicznie oznakowane (zaczipowane). 
Mogą zostać także wykastrowane lub wysterylizowa-
ne. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt  
z Mileną Skoczyńską z Referatu Ochrony Środowiska. 
Tel. �� ���-�0-0� pw

Zima w ostatnich dniach dała 
zdecydowanie znać o sobie. Cieplej 
się ubieramy, zmieniamy diety. Nie 
zapomnijmy także o naszych czwo-
ronogach. Jak uchronić  psa przed 
niskimi temperaturami?

Przede	wszystkim	powinniśmy	zmie-
nić	 jadłospis	 naszego	 czworonoga.	 Psy	
domowe,	które	na	dwór	wychodzą	jedy-
nie	 na	 krótkie	 spacery,	 nie	 są	 narażone	
na	zimno	tak,	jak	te	podwórkowe.	Jeżeli	
nasz	pupil	mieszka	w	budzie,	 zmieńmy	
składniki	jego	posiłków	tak,	aby	wytwa-
rzał	 więcej	 ciepła.	 Powinny	 to	 być	 po-
siłki	 tłustsze,	 które	 dodadzą	 psu	 nawet	
do	 30%	 więcej	 energii.	 Jeżeli	 żywimy	
psa	 sposobem	 domowym,	 dobrze	 bę-
dzie	wymienić	 łyżkę	 ryżu	 lub	makaronu	
na	 jedną	 porcję	 mięsa,	 które	 wzmocni	
naszego	pupila.	Możemy	 też	po	prostu	
dodać	do	pokarmu	łyżkę	tłuszczu,	oleju	

lub	smalcu.
Poza	składnikami	diety	bardzo	ważne	

jest	 również,	 aby	 podawać	 psu	 posiłek	
w	 umiarkowanej	 temperaturze.	 Najle-
piej,	aby	nie	było	to	jedzenie	z	lodówki,	
ale	też	nie	zbyt	gorące.	Pies,	który	spędza	
całą	zimę	w	budzie,	dostosowuje	się	do	
temperatury	 otoczenia	 dzięki	 zwiększe-
niu	 aktywności	 tarczycy,	 której	 hormo-
ny	pobudzają	metabolizm	i	tym	samym	
wytwarza	 się	więcej	 ciepła.	Dlatego	 też	
warto	podzielić	dzienną	porcję	 jedzenia	
czworonoga	na	dwa	posiłki	i	sprawdzać,	
czy	woda	w	misce	nie	zamarzła.

Lekarze	 weterynarii	 radzą,	 aby	
w	okresie	bardzo	niskich	temperatur	za-
bierać	psa	do	domu.	Jeżeli	jednak	nie	jest	
bardzo	zimno,	pies	może	spać	na	dwo-
rze.	 Warto	 zatem	 zadbać	 o	 jego	 budę.	
Dobrze	 sprawdzić,	 czy	 podłoga	 budy	
jest	odpowiednio	odizolowana	od	ziemi,	

dzięki	czemu	powinno	być	w	niej	cieplej.	
Można	też	na	wejściu	do	budy	powiesić	
kawałek	materiału,	który	uchroni	czwo-
ronoga	 przed	 mroźnym	 wiatrem.	 Jeżeli	
buda	 jest	 odpowiednio	
przygotowana	 do	
zimy,	a	dieta	nasze-
go	pupila		bogata	
w	 tłuszcze	 i	 do-
starcza	 mu	 wy-
starczającą	 ilość	
energii,	 nasz	
pies	 na	 pewno	
dobrze	 zniesie	
zimę	 i	 zawsze	
będzie	 nas	 wi-
tał,	 merdając	
ogonem.	 Czyż	
to	nie	 jest	miły	
widok?

mf

Jak wiadomo, utrzymanie każdego psa 
czy kota kosztuje. Zwierzak nie tylko po-
trzebuje karmy, ale również wielu innych 
niezbędnych rzeczy. Szczególnie w czasie 
zimy musi mieć zapewnione ciepłe schro-
nienie. Niestety nie każdego na to stać. Tak 
jest w przypadku jednego z mieszkańców 
naszej gminy. 

Pan Tadeusz jest po udarze mózgu, nie 
ma stałej pracy i mieszka sam. Jego sytu-
acja finansowa nie pozwala mu na utrzy-
manie trzech psów, które obecnie posia-
da. Dwa psy będące jeszcze szczeniakami 
zostawiła mu znajoma rok temu, mówiąc, 
że znajdzie dla nich nowego właściciela. 

Niestety okazało się to nieprawdą 
i psy zostały pod opieką pana Tade-
usza. Mimo to nie okazał bezdusz-
ności i nie wyrzucił zwierząt. Do tej 
pory dzięki skromnym funduszom 
mógł utrzymać siebie i psy. Jednak 
od dłuższego czasu brakuje mu 
pieniędzy, a za coś trzeba żyć. Dla-
tego pan Tadeusz bardzo chciałby, 
aby znaleźli się nowi właściciele dla 
jego dwóch jednorocznych psów, 
gdyż obecnie nie jest w stanie ich 
utrzymać. 

Nie bójmy się adoptować 
psów, otwórzmy dla nich serca!!!

Podsumowanie akcji  
„Pomóż bezdomnym zwierzętom”

W dniach 7-11 grudnia odbyła się zbiórka rzeczy i żyw-
ności potrzebnych zwierzętom w schroniskach. Dzięki 
mieszkańcom naszej gminy udało się zebrać ok. 25 kołder, 
ok. 80 kg karmy, pojemniki i miski na jedzenie oraz jedną 
budę. Wszystkie zgromadzone przedmioty zostaną prze-
kazane Fundacji „Azyl pod Psim Aniołem” w Falenicy. 

Każdy gram karmy napełni brzuszki, każda kołdra może 
ochronić przed zimnem zwierzę. Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom, Stowarzyszeniu „Klaudyn” oraz Sołtysowi 
Bliznego Jasińskiego za okazanie dobrego serca i ofiaro-
wanie potrzebnych rzeczy. Dzięki Państwa życzliwości mo-
żemy pomóc zwierzętom, każda najmniejsza pomoc rze-
czowa jest wielkim darem dla bezdomnych psów i kotów. 

Referat Ochrony Środowiska chciałby ponownie prze-
prowadzić akcję w przyszłym roku, gdyż cieszyła się ona 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców. O terminie ko-
lejnej akcji poinformujemy w następnym numerze Gazety 
Babickiej.

W związku z planowanym na-
borem wniosków aplikacyjnych 
w ramach Działania �.� „Ochrona 
powietrza, energetyka” Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego �00�-
�01� pragniemy poinformować, że 
Urząd Gminy Stare Babice rozważa 
możliwość przygotowania i złożenia 
wniosku aplikacyjnego dla projektu 
zakupu i instalacji kolektorów sło-
necznych w indywidualnych gospo-
darstwach domowych mieszkańców 
naszej gminy.

Warunkiem przygotowania sto-
sownej dokumentacji i ewentualne-
go pozyskania środków unijnych jest 
wyrażenie przez mieszkańców Gminy 
odpowiednio wysokiego zaintereso-
wania instalacją powyższych urządzeń 
w ich nieruchomościach, w tym wyra-
żenie zgody na udostępnienie budyn-
ków podczas montażu i serwisowania 
w okresie trwania projektu i 5 lat po 
jego zakończeniu.  

W przypadku pozytywnej oceny 
wniosku, przystąpienie gospodarstwa 

domowego do projektu będzie się 
wiązać z koniecznością poniesienia 
wydatku w wysokości min. 15% war-
tości inwestycji.

Duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców pozwoli na komplekso-
wą realizację projektu i tym samym  
zwiększy szanse  na pozytywną ocenę 
wniosku.

Wójt Gminy Stare Babice zapra-
sza na trzy spotkania informacyjne 
w sprawie realizacji projektu, w ra-
mach których eksperci przybliżą Pań-
stwu działanie tzw. solarów służących 
do podgrzewania wody (kolektorów 
solarnych) oraz udzielą odpowiedzi na 
wszystkie nurtujące Państwa pytania. 
Podczas spotkania rozdawane będą 
również ankiety, które pozwolą okre-
ślić Państwa zainteresowanie przystą-
pieniem do projektu. Ankiety dostęp-
ne są także na stronie: 

www.babice-stare.waw.pl
Wypełnione i podpisane ankiety 

prosimy wrzucać do skrzynki ustawio-
nej przy okienku kancelarii na parterze 
Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 w Sta-

rych Babicach w terminie do dnia 29 
stycznia 2010 roku.

Terminy zebrań:
1/ Data 19.01.2010 r. godz. 18.00 

(wtorek) – sala gimnastyczna w Szkole 
Podstawowej w Borzęcinie Dużym

2/ Data 20.01.2010 r. godz. 18.00 
(środa) – aula w Gimnazjum w Koczar-
gach Starych

3/ Data 21.01.2010 r. godz. 18.00 
(czwartek) – sala gimnastyczna w Szko-
le Podstawowej w Starych Babicach 

Szanowni Państwo!
Skorzystajmy z kolejnej szansy, 

którą daje nam Unia Europejska. 
Możliwość zakupu i instalacji kolek-
torów słonecznych za 15% ich war-
tości jest okazją, którą powinniśmy 
wspólnie wykorzystać.

Serdecznie zapraszam na spotka-
nia informacyjne.

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice! 

Zarządzenie nr �5� / 0� 
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 1� grudnia �00� r.

w	 sprawie:	 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu kultury i sztuki.

Na	podstawie	art.	13	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	po-
żytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(Dz.	U.	Nr	96	poz.	873	z	późn.	zmia-
nami)	 oraz	Uchwały	Nr	XXXIV/326/09	Rady	Gminy	 Stare	Babice	 z	dnia	
29	 października	2009	roku	w	sprawie	programu	współpracy	z	organiza-
cjami	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	upowszechniania	kultury	i	sztu-
ki	w	2010	roku	pod	nazwą:	
1)	zadanie	nr	1	–	szkolne	spotkania	ze	sztuką,
2)	zadanie	nr	2	–	warsztaty	twórcze	dla	dzieci	i	młodzieży,
3)	zadanie	nr	3	–	warsztaty	tkackie	dla	dzieci,	młodzieży	i	osób	starszych,
4)		zadanie	nr	4	–	prowadzenie	warsztatów	rozwijających	umiejętność	lo-

gicznego	myślenia	na	bazie	gry	w	szachy,
5)	zadanie	nr	5	–	prowadzenie	gminnej	orkiestry	młodzieżowej,
6)	zadanie	nr	6	–	taniec	towarzyski	dla	dzieci	i	młodzieży,
7)	zadanie	nr	7	–	zajęcia	teatralne	dla	dzieci	i	młodzieży.

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	publicznego	
i	wolontariacie	(	Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	z	późn.	zm.),	realizujące	statuto-
we	zadania	w	zakresie	upowszechniania	kultury	i	sztuki.

§ �
Treść	ogłoszenia	o	otwartym	konkursie	ofert	stanowi	załącznik	do	zarzą-
dzenia.

§ �
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;

§ �
Wykonanie	zarządzenia	powierza	się	Zastępcy	Wójta.

§ 5
Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

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). 

Przygotuj swego psa na zimę

Psy szukają nowego właściciela

Pies i kot szukają domu
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1) zadanie nr 1 – szkolne spotkania ze sztuką,
�) zadanie nr � – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży,
�)  zadanie nr � – warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i osób 

starszych,
�)  zadanie nr � – prowadzenie warsztatów rozwijających umiejęt-

ność logicznego myślenia na bazie gry w szachy,
5) zadanie nr 5 – prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej,
�) zadanie nr � – taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży,
�) zadanie nr � – zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży.
Zlecenie	realizacji	zadań	publicznych	nastąpi	w	formie	powierzenia	wyko-
nywania	zadań	publicznych	wraz	z	udzieleniem	dotacji	na	dofinansowa-
nie	ich	realizacji.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA RE-
ALIZACJĘ ZADAŃ: 
Wysokość	 środków	 finansowych	 przewidzianych	 w	 projekcie	 budże-
tu	Gminy	 Stare	Babice	na	 rok	2010	na	 realizację	 zadań	wynosi	 łącznie	
75	000	zł	(siedemdziesiąt	pięć	tysięcy	złotych),	w	tym	na:
Zadanie	nr	1	–	14.000	złotych,
Zadanie	nr	2	–	6.000	złotych,
Zadanie	nr	3	–	5	000	złotych,
Zadanie	nr	4	–	5.000	złotych,
Zadanie	nr	5	–	25.000	złotych,
Zadanie	nr	6	–	9.000	złotych,
Zadanie	nr	7	–	11.000	złotych.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.	 Postępowanie	 konkursowe	 odbywać	 się	 będzie	 przy	 uwzględnieniu	

zasad	określonych	w	ustawie	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działal-
ności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	
ze	zm.).	

2.	 Złożenie	oferty	nie	jest	równoznaczne	z	przyznaniem	dotacji.
3.	 Dotacja	zostanie	udzielona	podmiotowi	wyłonionemu	w	drodze	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	zle-
cić	 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	poszcze-
gólnych	zadań,	zastrzega	się	możliwość	zmniejszenia	wysokości	wnio-
skowanego	 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	przypadku	oferent	może:	zaakceptować	zmniejszenie	kwoty	
dotacji,	negocjować	zmniejszenie	zakresu	rzeczowego	zadania	lub	wy-
cofać	swoją	ofertę.	

6.	 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.

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

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

sowania	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	praw-
nych;
2)	zostały	ujawnione,	nieznane	wcześniej,	okoliczności	podważające	wia-
rygodność	merytoryczną	lub	finansową	oferenta.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.	 Realizacja	zadań	obejmuje	okres	od	1	lutego	2010	roku	do	dnia	31	

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

2.	 Podmiot	 składający	ofertę	na	 realizację	zadania,	o	których	mowa	
w	części	I,	powinien	mieć	niezbędne	doświadczenie	w	organizacji	
tego	typu	zadań,	odpowiednią	kadrę	oraz	zasoby	rzeczowe	w	po-
staci	bazy	materialno-technicznej,	zapewniające	wykonanie	zada-
nia	lub	dostęp	do	takiej	bazy.	

3.	 Pozostałe	warunki	realizacji	zadań:
Zadanie nr 1
1)	przeprowadzenie	cyklicznych	 spotkań	artystycznych	w	szkołach	pod-
stawowych	i	gimnazjum,
2)	prelekcje	połączone	z	koncertem,	spotkania	ze	znanymi	ludźmi	(akto-
rzy,	literaci,	plastycy,	reżyserzy),
3)	przeprowadzenie	cykli	spotkań	artystycznych	w	przedszkolach,	zazna-
jamiających	dzieci	ze	sztuką,
4)	prezentacja	dzieciom	przedszkolnym	w	sposób	przystępny	podstawo-
wych	dziedzin	sztuk	pięknych.	
Zadanie nr �
1)	organizacja	stałych	zajęć	z	młodzieżą	prowadzonych	przez	animato-
rów	kultury,	 reżyserów,	muzyków,	plastyków,	aktorów	(w	zależności	od	
potrzeb	grupy	i	realizowanego	zadania),
2)	wyrabianie	nawyków	do	czynnego	uczestnictwa	w	wydarzeniach	kultu-
ralnych	jako	właściwej	formie	spędzania	wolnego	czasu,
3)	organizacja	imprez	artystycznych	(spektakle	słowno-muzyczne,	wysta-
wy,	wernisaże),
4)	 prowadzenie	 archiwum	 działań	 artystycznych	 oraz	 archiwum	 życia	
gminy	(fotografie,	nagrania	filmowe,	nagrania	dźwiękowe).
Zadanie nr �
1)	prowadzenie	zajęć	tkackich,
2)	propagowanie	idei	tkactwa	artystycznego,
3)	organizacja	lokalnych	wystaw	prezentujących	dorobek	grupy,
4)	udział	w	konkursach	i	wystawach	ponadlokalnych	i	ogólnopolskich.
Zadanie nr �
1)	organizacja	stałych	zajęć	w	grupach	zaawansowania,	prowadzonych	
przez	wykwalifikowanego	instruktora,
2)	organizacja	lokalnych	turniejów	towarzyskich	i	kwalifikacyjnych,
3)	udział	w	turniejach	wyjazdowych.
Zadanie nr 5
1)	prowadzenie	kierownictwa	artystycznego	(przygotowywanie	programu	
pracy,	dobór	repertuaru	pod	kątem	możliwości	wykonawczych	zespołu),
2)	prowadzenie	akcji	rekrutacyjnej,	zwiększenie	składu	osobowego,	wpro-
wadzanie	nowych	instrumentów.
3)	nauka	muzyki	i	gry	na	instrumentach,
4)	współpraca	z	placówkami	edukacji	artystycznej,
5)	prowadzenie	prób	całej	orkiestry,
6)	prezentacja	dorobku	grupy	na	koncertach,	uroczystościach	gminnych	
i	konkursach	ponadlokalnych.	
Zadanie nr �
1)	prowadzenie	zajęć	tanecznych,
2)	propagowanie	idei	tańca,	
3)	nauka	młodzieży	tańców	standardowych	i	nowoczesnych,	
4)	prezentacja	dorobku	grupy	w	ramach	uroczystości	gminnych	i	konkur-
sach	ponadlokalnych.
Zadanie nr �	
1)	prowadzenie	zajęć	teatralnych,	
2)	propagowanie	idei	sztuki	teatralnej,
3)	nauka	dzieci	i	młodzieży	warsztatu	teatralnego	oraz	gry	aktorskiej
4)	prezentacja	dorobku	grupy	w	ramach	uroczystości	gminnych	i	konkur-
sach	gminnych	i	ponadlokalnych.

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

Załącznik	nr	1	do	zarządzenia	258	/	09		Wójta	Gminy	Stare	Babice		z	dnia	16	grudnia	2009	r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki

w okresie od 1 lutego �010 r. do �1 grudnia �010 r. na realizację zadań pod nazwą: 

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	
�� stycznia �010 roku do godz. 1� 00.	Formularz	oferty	można	
otrzymać	u	inspektora	ds.	oświaty	Urzędu	Gminy	Stare	Babice,	Stare	
Babice,	ul.	Rynek	32,	pokój	nr	34,	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	
Urzędu	Gminy	Stare	Babice	www.bip.stare-babice.waw.pl.	

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

go	do	realizacji,
3.	 terminy,	harmonogram	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	ka-

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

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

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

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

magane	 pytania,	 jeśli	 którekolwiek	 pytanie	 nie	 dotyczy	 wniosko-
dawcy	 czy	 zgłaszanego	 przez	 niego	 projektu	 należy	 to	 wyraźnie	
zaznaczyć	(np.	wpisać	"nie	dotyczy"),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	 Załączniki	dołączone	do	oferty	powinny	być	oryginalne	 lub	potwier-
dzone	na	każdej	stronie	za	zgodność	z	oryginałem	(pieczęcią	pod-
miotu	 uprawnionego,	 a	 także	 podpisami	 osób	 uprawnionych	 do	
dokonywania	czynności	prawnych).

6.	 Ofertę	wraz	z	wymaganymi	dokumentami	należy	dostarczyć	w	zapie-
czętowanej	kopercie	pocztą	na	adres:	Urząd	Gminy	w	Starych	Babi-
cach,	ul.	Rynek	32,	05	–	082	Stare	Babice	lub	osobiście	do	Urzędu	
Gminy	Stare	Babice,	ul.	Rynek	32,	do	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	26	stycznia	2010	r."

8.	 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	dostarcze-
niem	do	urzędu	ponosi	wnioskodawca.	

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.  Otwarcie	ofert	nastąpi	w	dniu	26	stycznia	2010	r.	o	godz.	14	00.	Przy	

otwarciu	ofert	 i	sprawdzeniu	dokumentacji	pod	względem	formal-
nym	mogą	być	obecni	upoważnieni	przedstawiciele	oferentów.

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

3.	 Oferty	spełniające	wymogi	formalne,	zostaną	ocenione	pod	względem	
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	szczególności:	

–	 dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w zakre-
sie realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem ilości 
wykonanych zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie 
poprzednim i wysokości środków własnych oraz z innych 
źródeł, które były przeznaczone na realizację zadań)

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

–	 rzetelność	i	terminowość	rozliczenia	otrzymanych	środków	na	re-
alizację	zadań	zleconych	Wnioskodawcy	w	okresie	poprzednim,

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

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

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

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

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

rzeczowego	zadania,
–	 wielkość	udziału	środków	własnych	Wnioskodawcy	oraz	innych	

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

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

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

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

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

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

kumentacją	pozostają	w	aktach	urzędu	i	bez	względu	na	okoliczno-
ści	nie	będą	zwracane	wnioskodawcy	ani	w	trakcie	procesu	przyzna-
wania	dotacji,	ani	po	jego	zakończeniu.

7.	 Konkurs	 rozstrzyga	 Wójt	 Gminy.	 Ogłoszenie	 zawierające	 rozstrzyg-
nięcie	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.

8.	 Wójt	Gminy	zastrzega	sobie	prawo	odwołania	konkursu	ofert	bez	po-
dania	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	za-
dań	przeznaczono	kwotę	75	000	zł,	w	tym	ich	koszt	przy	udziale	podmio-
tów	uprawnionych	wyniósł	75	000	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	dotacji	
z	budżetu	gminy.

W	roku	poprzednim	na	realizację	tego	typu	zadań	przeznaczono	kwotę	
68	500	zł,	w	tym	ich	koszt	przy	udziale	podmiotów	uprawnionych	wyniósł	
68	500	zł	i	na	taką	kwotę	udzielono	dotacji	z	budżetu	gminy.
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RODZAJ ZADANIA:	Wójt	Gminy	Stare	Babice	zgodnie	z	art.13	ustawy	
z	dnia	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wo-
lontariacie	 (Dz.	U.	Nr	96	poz.	873	z	późn.	zmianami)	ogłasza	otwarty	
konkurs	ofert	na	zlecenie	realizacji	zadania	z	zakresu	upowszechniania	
kultury	 fizycznej	 i	 sportu	 pod	 nazwą:	 szkolenie	 sportowe	 oraz	 udział	
w	zawodach	sportowych.	Zlecenie	realizacji	zadania	publicznego	nastąpi	
w	formie	udzielenia	dotacji	celowej	na	jego	realizację.
	
CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA:	 Zadanie	 będzie	
realizowane	w	okresie	od	2.01.2010	r.	do	31.12.2010	r.	z	zachowaniem	
poniższych	warunków:	
1)	przeprowadzenie	zajęć	sportowych	w	ramach	różnych	sekcji	karate.
2)	 udział	 w	 zawodach	 organizowanych	 w	 ramach	 współzawodnictwa	
przez	związki	sportowe
4)	 	 przeprowadzenie	 zajęć	 treningowych	 z	 dziećmi	 i	 młodzieżą	 w	 ra-
mach	różnych	sekcji	dziecięcych
5)	 prowadzenie	 zajęć	 sportowych	 z	 dziećmi	 i	 młodzieżą	 w	 szkolnych	
obiektach	sportowych,	
6)	 organizowanie	 zajęć	 sportowych	 dla	 szerokiej	 rzeszy	 mieszkańców	
Gminy,	
7)	 organizacja	i	udział	w	zawodach	w	ramach	współzawodnictwa

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1.	Na	zadanie	przeznacza	się	kwotę	10 000.00 złotych.
2.	W	wyniku	rozpoznania	zgłoszonych	ofert	Gmina	Stare	Babice	może	
zlecić	zadanie	jednemu	lub	kilku	wykonawcom	w	granicach	łącznej	kwo-
ty	określonej	w	pkt.	1.
	
W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ PRZE-
KAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 7 000 zł.
	
WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:	 Dotacja	 zostanie	 udzielona	
podmiotowi	wyłonionemu	w	drodze	konkursu	który:
1.	 spełnia	 wymogi	 formalne	 określone	 w	 ustawie	 z	 dnia	 24	 kwietnia	
2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie,
2.	złoży	w	terminie	poprawnie	wypełnioną	ofertę,	zgodnie	z	zasadami	
uczciwej	konkurencji,	gwarantuje	wykonanie	zadania	w	sposób	efektyw-
ny,	oszczędny	i	terminowy,
3.	posiada	niezbędną	wiedzę,	kwalifikacje,	doświadczoną	kadrę,	odpo-
wiednie	zaplecze	lokalowe	do	realizacji	konkretnego	zadania	na	terenie	
gminy	Stare	Babice.	
	
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty	należy	składać	w	nieprzekraczal-
nym	terminie	do	dnia	15 stycznia 2010 r. do godz. 1600	w	kancelarii	
Urzędu	Gminy	Stare	Babice	ul.	Rynek	32,	05-082	Stare	Babice	lub	nade-
słać	drogą	pocztową	na	w/w	adres	 (o	 terminie	wpływu	decyduje	data	
dostarczenia	oferty).
	
TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
1.	Wójt	Gminy	najpóźniej	do	dnia	14	stycznia	2010	r.	powoła	Komisję	
konkursową	opiniującą	oferty.	
2.	Komisyjne	otwarcie	ofert	odbędzie	się	w	dniu	18 stycznia 2010 r. 
o godz. 1300	z	udziałem	wnioskodawców,	którzy	złożyli	oferty.
3.	Oferty	sporządzone	wadliwie	albo	niekompletne	co	do	wymaganego	
zestawu	dokumentów	lub	informacji	podlegają	odrzuceniu	o	czym	Wójt	
Gminy	zawiadamia	pisemnie	wszystkich	wnioskodawców,	którzy	złożyli	
oferty.	
4.	Oferty	 spełniające	wymogi	 formalne	 ,	oceniane	będą	przez	Komisję	
konkursową	pod	względem	merytorycznym.	Przy	ocenie	będą	brane	pod	
uwagę	kryteria	określone	w	art.15	ust.	1	pkt	1-	3	ustawy	o	działalności	
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	poprzed-
nim,
–	udział	środków	własnych	oraz	innych	źródeł	finansowania,
–	zgodność	tematyki	i	zakresu	wniosku	z	celami	statutowymi	wniosko-
dawcy.
5.	Z	wnioskodawcami	Komisja	konkursowa	może	prowadzić	negocjacje	
w	zakresie	dotyczącym:	
1)	zmiany	 terminu	 i	harmonogramu	realizacji	 zadania	wynikających	ze	
złożonej	oferty,
2)	zmniejszenia	łącznej	kwoty	zaproponowanej	w	kosztorysie	oferty	do	
dofinansowania	dotacją	z	budżetu	Gminy	Stare	Babice,
3)	przesunięć	między	pozycjami	kosztorysu	proponowanymi	do	finanso-
wania	dotacją,
4)	zmniejszenia	albo	wykluczenia	finansowania	określonej	pozycji	kosz-
torysu	dotacją	z	budżetu	gminy.
6.	 Negocjacje	 są	 protokołowane	 i	 stanowią	 dokumentację	 otwartego	
konkursu	ofert.
7.	Oferta	zmieniona	przez	wnioskodawcę	w	wyniku	negocjacji	jest	trak-
towana	jako	oferta	ostateczna.	
Wyniki	otwartego	konkursu	ofert	oraz	warunki	zlecenia	realizacji	zadania	
zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	przez	zamieszczenie	w	BIP,	na	
tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	i	serwisie	informacyjnym.	
Formularz	oferty	oraz	druk	oświadczenia	dostępne	 są	w	pokoju	nr	35	
w	Urzędzie	Gminy	Stare	Babice	ul.	Rynek	32	(Kierownik	Referatu	Sportu	
i	Rekreacji	Marcin	Palczak)	oraz	na	stronie	internetowej	Gminy	Stare	Ba-
bice	www.babice-stare.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty	należy	składać	w	kancelarii	
Urzędu	Gminy	Stare	Babice	ul.	Rynek	32	w	nieprzekraczalnym	terminie	
do	15 stycznia �010 r. godz. 1�00.
Oferty	należy	składać	na	formularzu	stanowiącym	załącznik	nr	1	do	Roz-
porządzenia	Ministra	Pracy	i	Polityki	Społecznej	z	dnia	27	grudnia	2005	r.	
w	sprawie	wzoru	oferty	realizacji	zadania	publicznego,	ramowego	wzoru	
umowy	o	wykonanie	zadania	publicznego	i	wzoru	sprawozdania	z	wyko-
nania	tego	zadania	(Dz.	U.	Nr	264	poz.	2207).
Oferty	należy	składać	w	zaklejonej	kopercie	oznaczonej	nazwą	i	adresem	
podmiotu	oraz	nazwą	zadania	określonego	w	konkursie.
Wymagana	dokumentacja:
–	prawidłowo	i	kompletnie	wypełniony	formularz	oferty	podpisany	przez	
osoby	uprawnione	do	składania	oświadczeń	woli,
–	aktualny	na	dzień	otwarcia	ofert	wyciąg	z	Krajowego	Rejestru	Sądowe-
go	lub	poświadczona	jego	kopia,	a	w	przypadku	organizacji	kościelnych	
lub	 związków	 wyznaniowych	 dokumenty	 poświadczające	 osobowość	
prawną,
–	regulamin	organizacyjny	placówki,
–	 sprawozdanie	 merytoryczne	 i	 finansowe	 z	 działalności	 za	 poprzedni	
rok,	a	w	przypadku	podmiotów	prowadzących	działalność	przez	krótszy	
okres	–	za	okres	działalności,
–	 oświadczenie	 osób	 reprezentujących	 organizację	 o	 nieprowadzeniu	
działalności	w	celu	osiągnięcia	zysku	(nie	dotyczy	organizacji	posiadają-
cych	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 finansach pub-
licznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)”.	Oferty	bez	dodat-
kowego	oświadczenia	lub	z	oświadczeniem,	że	wykonawca	pozbawiony	
jest	prawa	do	otrzymania	dotacji	budżetowej	–	będą	odrzucone.	
	

Wójt	Gminy	Stare	Babice	
Krzysztof	Turek

W	związku	z	Art.	15	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	oraz	z	2004	
r.	Nr	6,	poz.	41)	zawiadamiam	o	konsultacji	społecznej	polegającej	na	
wstępnym	 wyłożeniu	 do	 publicznego	 wglądu	 koncepcji	 aktualizacji 
następujących planów miejscowych Gminy Stare Babice:

• Uchwała Nr XXII / �0� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �0� / 0�  z dnia 1� września �00� r., 
dotycząca wsi: Mariew, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Zalesie, 
Topolin, Koczargi Nowe, Zielonki Wieś, Zielonki Parcele, części 
wsi: Stanisławów, Wojcieszyn, Wierzbin. 
• Uchwała Nr XXII / �0� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �0� / 0�  z dnia 1� września �00� r., 
dotycząca wsi: Stare Babice, Babice Nowe, Janów i Latchorzew. 
• Uchwała Nr XXII / �0� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �0� / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi: Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn. 
• Uchwała Nr XXII / �10 / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �10 / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi Klaudyn. 
• Uchwała Nr XXII / �11 / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �11 / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi Koczargi Stare. 
• Uchwała Nr XXII / �1� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �1� / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi: Lipków. 
• Uchwała Nr XXII / �1� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �1� / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi: Latchorzew. 
• Uchwała Nr XXII / �1� / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �1� / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi: Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.  
• Uchwała Nr XXII / �15 / 0� z dnia 1� września �00� r.,Uchwała Nr XXII / �15 / 0�  z dnia 1� września �00� r.,
dotycząca wsi: Lubiczów. 

Zainteresowani	 mogą	 zapoznać	 się	 z	 koncepcjami	 i	 składać	 do	 nich	
uwagi.	Wyłożenie	koncepcji	zmiany	planów	miejscowych	odbędzie	się	
w	 siedzibie	Urzędu	Gminy	w	Starych	Babicach,	 ul.	 Rynek	32,	 05-082	
Stare	Babice	w	pokoju	nr	3,	w	terminie	od	dnia	� stycznia �010 r. do 
dnia �� stycznia �010 r.
Osoby	fizyczne	i	prawne	zainteresowane	indywidualnymi	sprawami	pro-
szę	o	zabranie	ze	sobą	takich	materiałów	jak:	kopia	wniosku	lub	mapa	
działki	z	jej	aktualnym	numerem	ewidencyjnym
	 z	up.	Wójta		Gminy
	 	mgr	inż.	arch.	Kazimierz	Steć

WÓJT GMINY STARE BABICE Stare	Babice,	dnia	15.12.2009	r.
województwo mazowieckie
RPP	-	7322	/	89	/	09

OGŁOSZENIE
o wstępnym wyłożeniu do publicznego wglądu koncepcji 

zmiany �-ciu planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stare Babice (konsultacja społeczna)

Załącznik	nr	1	do	zarządzenia	256/09	Wójta	Gminy	Stare	Babice	z	dnia	15	grudnia	2009	r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
w okresie od 1 stycznia �010 r. do �1 grudnia �010 r. na realizację zadania pod nazwą:  

szkolenia dzieci i młodzieży, rekreacja ruchowa oraz udział w zawodach.

Na	podstawie	Art.	17	pkt	10	 i	pkt	11	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	
poz.717	z	późn.	zmianami)	oraz	Uchwały	Nr	 VII/43/07	Rady	Gminy	Sta-
re	 Babice	 z	 dnia	 26	 kwietnia	 2007	 roku	 zawiadamiam	 o	 ponownym	
wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	 przestrzennego	 wschodniej	 części	 Gminy	 Stare	 Babice	
–	 w	 zakresie	 południowej	 części	 wsi	 Klaudyn,	 obejmującego	 obszar	
części	wsi	Klaudyn	położony	na	południe	od	ulicy	Lutosławskiego	wraz	
z	prognozą	oddziaływania	na	środowisko,	w	dniach od � stycznia do 
�� stycznia �010 roku	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Gminy	 Stare	 Babice,	 ul.	
Rynek	32,	05-082	Stare	Babice,	pokój	nr	3,	w	godzinach	pracy	Urzędu,	
tj.	Pn.	800-1800,	od	Wt.	do	Pt.	800-1600.

Dyskusja publiczna	 nad	 przyjętymi	 w	 projekcie	 planu	 miejscowego	
rozwiązaniami	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 �5 stycznia �010 roku	 (ponie-
działek)	w sali	konferencyjnej im. Stanisława Zająca w budynku 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek ��  o godz. 1��0.

W	myśl	Art.	18	ust.	1	ustawy,	każdy,	kto	kwestionuje	ustalenia	przyjęte	
w	projekcie	planu	miejscowego,	może	wnosić	do	niego	uwagi.	
Uwagi	należy	składać	na	piśmie	do	Wójta	Gminy	Stare	Babice	z	poda-
niem	imienia	i	nazwiska	lub	nazwy	jednostki	organizacyjnej,	adresu,	
oraz	oznaczenia	nieruchomości,	której	uwaga	dotyczy,	w	nieprzekra-
czalnym	terminie	do	dnia	15 lutego �010 roku do godz. 1�00.

RPP	–	7322	/	80	/	2009	/	KL Stare	Babice,	dnia	15.12.2009	r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowej części wsi Klaudyn

W Y K A Z  Stare	Babice	,	dnia	10.12.2009	r.
Wójt Gminy Stare Babice na podstawie art. �5 ustawy z dnia 
�1.0�.1��� r. o gospodarce nieruchomościami podaje do pub-
licznej wiadomości, że następujące nieruchomości lokalowe 
stanowiące własność Gminy zostały przeznaczone do najmu  
w trybie  pisemnego przetargu nieograniczonego:
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Stare 
Babice 56210 641/1  41,50 50 zł/m2 

netto Działalność gastronomiczna

Gmina Stare Babice
poszukuje lokalu mieszkalnego o pow. 10-15 m2 

wyposażonego w kuchnię, łazienkę i WC 
na okres 2 lat w celu wynajęcia dla potrzeb realizacji zadań 

gminy.

Oferty z podaniem ceny prosimy składać do Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice 

(pok. nr 2, tel. 022-722-95-35) w terminie do dnia 10.01.2010 r.

Serdecznie zapraszam na
warsztaty decoupage

Jest to metoda efektownego dekorowania przedmiotów poprzez 
naklejanie na nie motywów z papieru lub serwetek.
Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, jak również do 
dzieci, do wszystkich, którzy poszukują niecodziennych form 
spędzania czasu.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej  
w Starych Babicach w każdy czwartek o godz 17.00 
począwszy od 7 stycznia 2010 r.

Zapraszam w krainę decoupage
Jolanta Szuba

szczegółowe informacje pod nr tel. 605-999-803

Lingua 
angielski i włoski  

w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
Zapraszamy: 

dzieci • młodzież • dorosłych
Dla maluchów:  Akademia Magii po angielsku

Także zajęcia indywidualne
Zapisy od 4 stycznia 2010 r.

tel. 0696 77 33 39



GAZETA BABICKA nr 12 (158)

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
• �aserowe operacje żylaków�aserowe operacje żylaków
• �kleroterapia�kleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylakówKlasyczne zabiegi usuwania żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• �eczenie zmian trądzikowych i łojotokowych�eczenie zmian trądzikowych i łojotokowych
• �aserowe zamykanie naczynek�aserowe zamykanie naczynek
• �aserowe usuwanie pajączków�aserowe usuwanie pajączków
• �suwanie znamion, naczyniaków, przebarwie��suwanie znamion, naczyniaków, przebarwie�
Zabiegi medycyny estetycznej
• �suwanie zmarszczek na twarzy�suwanie zmarszczek na twarzy 
• Powiększanie i modelowanie kształtu ustPowiększanie i modelowanie kształtu ust
• �eczenie nadpotliwo�ci dłoni, pach i stóp�eczenie nadpotliwo�ci dłoni, pach i stóp
• �ikwidacja blizn�ikwidacja blizn
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki) 

Zadzwo�: 022 721 81 05 lub +48 510147 711
Klinika w Klaudynie NZOZ, ul. K. Kurpi�skiego 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!


