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W numerze Święto Niepodległości
11 listopada spotkaliśmy się w Szko-

le Podstawowej w St. Babicach na gmin-
nych obchodach Dnia Niepodległości.
Dzieci z klas IV-V przygotowały sztukę
patriotyczną pt. „Podróż do mojej
wymarzonej Ojczyzny”. Scenariusz spek-

taklu napisały: Izabela Kurowska-Bran-
denburska i Ludmiła Miłowanow. Wyko-
rzystano w nim piękne strofy literatury
polskiej- m.in. poezje Mickiewicza, Nor-
wida, Staffa. Dekorację wykonała Mag-
dalena Borczyk. czyt. str. 10

Wielu z nas z pewnością zainte-
resował nowy budynek, który w
szybkim tempie powstaje przy
Rynku w Starych Babicach. Będzie
to nowa siedziba poczty!

Zgodnie z ustaleniami nowa poczta
rozpocznie działalność w maju 2006 r.
Właścicielem budynku w centrum Babic
jest Spółdzielnia Handlowo-Usługowa,
która po długich negocjacjach doszła do
porozumienia z Pocztą Polską, w spra-
wie dzierżawy tego obiektu przez 10 lat.  

Prace budowlane rozpoczęły się pod
koniec października br., a na początku
grudnia już będą wstawiane okna i kła-

dziony dach. Wykonawca w połowie
grudnia planuje rozpocząć ocieplanie
zewnętrzne budynku i wszystkie roboty
wewnątrz. Obiekt ma zostać oddany do
użytku 31 marca przyszłego roku.

Będzie nowa poczta!

Kilka dni temu trzech zawodni-
ków Legii Warszawa odwiedziło
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Starych Babicach. Zawodnicy roz-
dawali autografy, podarowali szko-
le pamiątkową koszulkę i opowia-
dali dzieciom o swojej karierze
sportowej. Wśród uczniów więk-
szość kibicuje Legii, spotkanie miało
zatem bardzo serdeczny charakter. 

czyt. str. 18

Legioniści w Podstawówce
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Realizacja tej ważnej i potrzebnej
inwestycji związanej z budową sieci
kanalizacyjnej w naszej gminie oraz roz-
budową i modernizacją oczyszczalni
ścieków w Starych Babicach już się roz-
poczęła. 23 listopada nastąpiło oficjalne
przekazanie wykonawcom terenów pod
zaplecze magazynowo – socjalne: roz-
budowy oczyszczalni w Starych Babi-
cach oraz sieci kanalizacji w Koczargach
Starych. Pierwsze prace przy budowie
kanalizacji będą wkrótce wykonywane
w Koczargach Starych  w rejonie ul. Dol-
nej i gen. Maczka, w Babicach Nowych
przy ul. Dolnej i Ogrodniczej, w Janowie
przy ul. gen. Maczka i Andersa. Te ww.
gminne drogi są gruntowe, a zatem
najprawdopodobniej jeszcze przed zimą
uda się położyć tam pierwsze odcinki
sieci. Trudno oczywiście przewidzieć, jak
długo utrzymają się sprzyjające warunki
atmosferyczne. Zaraz po ustąpieniu
zimy robotnicy przystąpią do prac na
drogach powiatowych asfaltowych.
Również firma Warbud już wykonuje

pierwsze prace na terenie oczyszczalni
ścieków, budując zaplecze. 

Na czym będzie polegała rozbu-
dowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków?

Wszystkie zaplanowane działania
mają na celu zwiększyć wydajność
oczyszczalni i poprawić standardy jej
funkcjonowania. Zamierzeniem jest
podniesienie dotychczasowej wydajno-
ści 1200 m3 na dobę do 3000 m3. 

Wybudowana zostanie nowa nitka
obiektów przeznaczonych do oczyszcza-
nia ścieków. Będziemy wtedy dysponować
dwoma niezależnymi ciągami technolo-
gicznymi oczyszczalni, co bardzo ułatwi
pracę i kontrolę nad tym procesem. 

Dotychczasowe obiekty zostaną
zmodernizowane tak, aby ograniczyć ich
uciążliwość na zewnątrz. Część zbiorni-
ków zostanie zhermetyzowana, tzn.
obudowana odpowiednimi przykrycia-
mi. Powstaną także dodatkowe filtry
oczyszczające powietrze z budynku,
gdzie odbierane są wszelkie śmieci pły-

nące w ściekach, tak zwane „skratki”.
Dopilnowaliśmy także, aby powstał pro-
fesjonalny projekt nasadzeń drzew i
krzewów, zarówno ozdobnych, jak i o
charakterze ochronnym, tworzących
naturalną barierę dla ewentualnie wydo-
stających się zapachów. Zastosowane
przy modernizacji technika i technologia
dają gwarancję, że tzw. uciążliwość tego
obiektu będzie mieściła się w granicach
ogrodzenia oczyszczalni. 

Dlaczego modernizacja jest
konieczna?  

Wykonanie tego zadania jest
naprawdę pilne i ważne, gdyż oczysz-
czalnia już od roku przerabia skutecznie
dużo większe ilości ścieków niż ilości, na
które została zaprojektowana. Teraz
średnio dobowo z oczyszczalni wypływa
1600 m3 oczyszczonych ścieków. Jest
zatem przeciążona hydraulicznie, jak to
się fachowo nazywa. W przyszłym roku
pierwsi mieszkańcy będą się podłączali
do nowo wybudowanej kanalizacji. Sza-

Inwestycja
ruszyła

Podpisanie w listopadzie umowy na wykonanie „Rozbudowy oczysz-
czalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice”
sprawia, że wkrótce nasza gmina stanie się terenem intensywnych robót
budowlanych. Po zakończeniu tej inwestycji, do 46 km sieci kanalizacyjnej
dołączone zostanie kolejne 15 km. Ponad dwu i półkrotnie zwiększy się też
wydajność gminnej oczyszczalni ścieków. Jakie są perspektywy rozwoju
sieci wodno-kanalizacyjnej i co prowadzona inwestycja oznacza dla nas w
praktyce? O rozmowę na te tematy poprosiliśmy Pawła Turkota, prezesa
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice”.

W piątek, 25 listopada, w babickiej podstawówce wystąpiło Trio
Andrzeja Jagodzińskiego. Organizatorem koncertu było Towarzystwo
Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego. 

Dokończenie na str. 5

Jazz w Babicach
Podczas tegorocznego I Letniego

Festiwalu Muzycznego występy jazzme-
nów ściągały rzesze publiczności,
dobrze zatem się stało, że Towarzystwo
postanowiło zaprosić kolejną gwiazdę z
tego nurtu myzyki. Publiczność jak zwy-
kle nie zawiodła. 

Trio w składzie Andrzej Jagodziński-
fortepian, Adam Cegielski kontrabas i
Czesław Bartkowski - perkusja, wyko-
nało kilka utworów z cyklu „Chopin na
jazzowo”. – Jazz obchodzi w tym roku
100-lecie urodzin, jest specyficzną mie-
szanką muzyki afrykańskiej, amerykań-
skiej i europejskiej, a każdy muzyk
dodaje w nim coś od siebie. Chopin Tria
Jagodzińskiego zyskuje inny koloryt, a
jednak nie zatraca swojego niezwykłe-
go charakteru – powiedziała prowa-
dząca koncert Ewa Dżyga.

Jazz w Babicach
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cujemy, że do oczyszczalni będzie przy-
pływało wtedy ok. 2000 m3 ścieków na
dobę. Prowadzona rozbudowa nie jest
ostateczną, biorąc pod uwagę tempo
rozwoju gminy i dynamicznie przybywa-
jącą liczbę mieszkańców. Kolejna rozbu-
dowa będzie zatem konieczna, jednak
nie wcześniej niż za ok. 5-10 lat. 

Czy obecne przeciążenie wpływa
na jakość efektów pracy oczyszczal-
ni?

Mimo że oczyszczalnia przerabia
więcej niż powinna, ścieki udaje nam się
należycie oczyścić. Potwierdziła to tego-
roczna kompleksowa kontrola Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska, przeprowadzona 2 i 14 listopada.
Zbadany został skład wód odpływają-
cych z oczyszczalni. Wyniki tych badań
wskazały, że praca oczyszczalni odbywa
się zgodnie z wyśrubowanymi parame-
trami pozwolenia wodno-prawnego
wydanego dla gminy Stare Babice.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska nie przedstawił Przedsiębiorstwu
żadnych uwag czy zaleceń pokontrol-
nych do wykonania. A trzeba podkreślić,
że wymogi dotyczące oczyszczonych
przez nas ścieków są naprawdę
zaostrzone. Określiła je Rada Naukowa
Kampinoskiego Parku Narodowego,
gdyż ścieki z oczyszczalni płyną kanałem
Z7 do Puszczy Kampinoskiej. Ze względu
na specyficznego odbiorcę naszych wód

pościekowych, proces ich oczyszczania
jest bardziej skomplikowany. 

Jakie są możliwości podłączenia
do już istniejącej i nowo budowanej
sieci kanalizacyjnej gminy?

Do kanalizacji mieszkańcy mogą
podłączyć się w każdej chwili. Wystarczy
dobrowolna inicjatywa wnioskodawcy,
którym może być właściciel nieruchomo-
ści lub osoba nią zarządzająca. Osoba
zainteresowana zwraca się do GPK „Eko-
Babice” o wydanie warunków, jakim
podłączenie musi odpowiadać. Następ-
nie należy uregulować opłatę ryczałtową
w wysokości 500 zł, uchwaloną kilka lat
temu. Po spełnieniu tego warunku
wydajemy stosowny dokument i zapew-
niamy nadzór nad pracami prowadzony-
mi przy wykonaniu przyłącza aż do
momentu odbioru. Kilka miesięcy temu
zmieniło się prawo budowlane i nie są
już wymagane pozwolenia na budowę
przyłącza. Wykonanie przyłacza można
zlecić naszemu Przedsiębiorstwu lub
innemu wykonującemu takie usługi. 

Przyłączyć do kanalizacji można się
w każdej chwili, jednak namawiam
osoby rozważające taką możliwość, aby
jak najszybciej podjęły decyzję. Jeżeli
bowiem ktoś na etapie przygotowywa-
nia projektów nie deklarował zamiaru
podłączenia się do kanalizacji gminnej,
może okazać się że nie został dla niego
przewidziany kawałek przykanalika czyli

odcinka pomiędzy rurą kanalizacyj-
ną w ulicy a płotem. Wtedy może
pojawić się kłopot z dodatkowym
wykonaniem tego odcinka. Zgod-
nie z ustaleniami, te krótkie przy-
kanaliki będą budowane razem z
siecią główną w jezdni, najlepiej
zatem chęć podłączenia się nie-
zwłocznie zgłosić do Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy, a następnie do
naszego Przedsię-
biorstwa. 

Kiedy mieszkańcy będą mogli
przyłączyć się do nowych odcinków
kanalizacji gminnej?

Właściciele nieruchomości będą mieli
taką możliwość niejako na bieżąco, w
trakcie wykonywania robót. Nawet po
wybudowaniu kilkuset metrów sieci,
obejmujących także przepompownię,
„Eko – Babice” będzie mogło zapropo-
nować mieszkańcom wykonanie odcin-
ka przyłącza kanalizacyjnego. Przypo-
mnijmy, że przyłącze jest to odcinek
pomiędzy granicą nieruchomości i drogi
gminnej a budynkiem bądź szambem,
jeżeli właściciele postanowili je wykorzy-
stać jako element kanalizacji, a nie ma
przeciwwskazań technicznych.

Propozycje wykonania tych robót
będziemy składać mieszkańcom na piśmie
już od początku 2006 roku. Więcej infor-
macji na temat tej skomplikowanej ale
nieuchronnej procedury zostanie przeka-
zanych poprzez kolejne publikacje w pra-
sie lokalnej, ale przede wszystkim podczas
spotkań wiejskich z udziałem sołtysów,
radnych i przedstawicieli władz gminy. 

Czy zdarzają się przypadki niele-
galnych podłączeń do kanalizacji?

Taką próbę złamania przepisów mie-
liśmy w tym roku. Co ciekawe, podjął ją
człowiek, który od lat mieszka na tych
terenach i zna zasady korzystania z
gminnej sieci kanalizacyjnej. Podobno
został wprowadzony w błąd przez
wykonawcę. Sprawa wyjaśniła się,
odstąpiliśmy od wyciągnięcia konse-
kwencji z tego incydentu. Mieszkaniec
złamał również prawo jeżeli chodzi o
korzystanie z pasa drogowego. Bez-
prawnie bowiem wkroczył w drogę
powiatową, to właśnie drogowcy
zauważyli podejrzany wykop. 

Takie „dzikie” podłączenia to na
szczęście tylko marginalne przypadki.
Świadomość w tym względzie z roku na
rok wzrasta. Najgorsze były pierwsze
lata naszej działalności, kiedy wiele osób
nie wiedziało lub udawało, że nie wie o
istnieniu Przedsiębiorstwa zajmującego
się podłączaniem do kanalizacji. 

Konsekwencje nielegalnego przyłącze-
nia się do kanalizacji gminnej określa Usta-
wa o zaopatrzeniu w wodę, są one wystar-
czająco surowe, aby skutecznie zniechęcić.
W przypadku odkrycia nielegalnego przy-
łącza wodociągowego możemy nałożyć
karę w wysokości 5 tys. zł, a w przypadku
kanalizacyjnego – 10 tys. zł. Nawet jeżeli
osoba przyłapana na nielegalnym przyłą-
czeniu się do sieci gminnej chciałaby się
odłączyć, karę niestety musi ponieść. Taki
proceder po prostu się nie opłaca.

Tylko część gminy zaopatrywana
jest w wodę z naszych ujęć. Czy są
perspektywy zmiany tej sytuacji? 

Obiekty 
projektowane 
- w budowie

Obiekty 
modernizowane

Plan budynków
oczyszczalni ścieków 
w Starych Babicach
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27 października odbyła się XXXII
sesja Rady Gminy Stare Babice.
Podjęto 5 uchwał. 

Z porządku obrad zdjęto uchwałę w
sprawie oddania w użytkowanie wieczy-
ste działki położonej we wsi Blizne Jasiń-
skiego w drodze przetargu pisemnego. 

Tradycyjnie w jednym z pierwszych
punktów Przewodniczący Rady Gminy i
Wójt poinformowali o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym. Wśród przytoczonych spraw zna-
lazła się m.in. informacja dotycząca
porozumienia zawartego przez Wójta
Gminy z MZDW w zakresie remontu
dróg wojewódzkich na terenie naszej
gminy. Wójt przeprowadził także roz-
mowę z przedstawicielami Fundacji
„Innowacja” w sprawie zwrotu bonifi-
katy udzielonej w związku z planami
budowy siedziby WSSE w Starych Babi-
cach (najpóźniej do 31 marca przyszłe-
go roku). Podpisana została także
umowa z NFOŚ na współfinansowanie
wstępnego studium wykonalności pro-
jektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Stare Babi-
ce”, na które gmina otrzymała tzw.
pomoc techniczną. 

Następnie Przewodniczący przedsta-
wił informację o złożonych oświadcze-
niach majątkowych od 14 radnych. W
oświadczeniach nie stwierdził niepraw-
dy lub zatajenia prawdy, nikt z radnych
nie łamie także przepisów ustawy o
samorządzie gminnym dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej

z wykorzystaniem mienia komunalnego. 
Wójt przedstawił informację o zło-

żonych oświadczeniach majątkowych
przez osoby zobowiązane ustawą do
składania takich oświadczeń, wśród
których znalazło się 20 osób. Wszystkie
złożyły oświadczenia w ustawowym ter-
minie, w żadnym przypadku nie stwier-
dzono nieprawidłowości bądź zatajenia
prawdy. Wójt i Przewodniczący swoje
oświadczenia majątkowe złożyli Woje-
wodzie Mazowieckiemu.

Kolejnym punktem obrad było pod-
jęcie uchwały w sprawie sprostowania
błędu w Uchwale Nr XI/65/03 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 30 paździer-
nika 2003r. dotyczącej uchwalenia
zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschod-
niej części gminy Stare Babice – w
zakresie części wsi Klaudyn. Zmiana
polega na sprostowaniu błędu w
załączniku graficznym poprzez korektę
rysunku, polegającą na przesunięciu
części linii rozgraniczającej drogi gmin-
nej  - ul. Czajkowskiego.

W dalszej części przyjęto „Program
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na
2006 rok”. Program zawiera m.in. cele i
formy współpracy, zakres współpracy
określony w 4 grupach zadań z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji, zadań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu, z zakresu
polityki społecznej i ochrony zdrowia,

pozostałych zadań czyli: wspierania ini-
cjatyw związanych z ekologią i ochroną
środowiska w tym wspierania współpra-
cy z Kampinoskim Parkiem Narodowym,
wspierania inicjatyw na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego, wspiera-
nia działań na rzecz promocji gminy,
działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów regionalnych
oraz współpracy między społeczeń-
stwem. Na realizację konkretnych zadań
stowarzyszenia w drodze konkursu
otrzymają dotacje  od gminy. 

Następnie zatwierdzono regulamin
zasad wynagradzania nauczycieli na
2006 rok, w którym m.in. określono
wysokość środków finansowych prze-
znaczonych na dodatki motywacyjne, w
przeliczeniu na jeden etat. Zwiększony
został dodatek funkcyjny dla zastępców
dyrektorów w szkołach podstawowych i
gimnazjum. Zwiększony został również
dodatek funkcyjny dla kierowników
świetlic w Borzęcinie i Zielonkach.

Kolejna uchwała dotyczyła nadania
drodze położonej w Lipkowie nazwy ul.
Karabeli. Jako ostatnią podjęto uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy w
2005 roku. 

Tradycyjnie na zakończenie obrad był
czas na Interpelacje, zapytania radnych
oraz wolne wnioski i informacje. W tej
części poruszano m.in. zagadnienie
wymiany zniszczonych tablic informacyj-
nych w Latchorzewie, przy ul. Warszaw-
skiej, oświetlenia ul. Ekologicznej i ul.
Szymanowskiego w Klaudynie. ak.

Z sesji Rady Gminy

Dla mieszkańców zachodniej i środ-
kowej części gminy mamy dobrą infor-
mację. 17 listopada otrzymaliśmy wyniki
badań technologicznych trzech nowo
wywierconych studni w Borzęcinie
Dużym, które potwierdzają, że tamtejsze
wody mają bardzo dobrą jakość. Bada-
nia wykonał Wydział Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Warszawskiej. Prowa-
dzone są już kolejne działania, aby w
przyszłym roku wybudować i udostępnić
nową stację uzdatniania wody w Borzę-
cinie. Większa część gminy byłaby wtedy
zasilana z naszych własnych ujęć.
Dotychczas na zachodnich terenach roz-
prowadzana jest woda kupowana od
gminy Leszno. Jej jakość nie jest najlep-
sza. Mieszkańcy często z tego powodu
mają do nas pretensje, a przecież „Eko-
Babice” nie ma żadnego wpływu na
parametry wody z ujęcia w Feliksowie. 

Jeżeli chodzi o wodę ujmowaną i
dostarczaną przez nasze Przedsiębior-
stwo, jej jakość jest dobra. Potwierdzają
to comiesięczne kontrole Powiatowej Sta-
cji Sanitarno – Epidemiologicznej, z któ-

rych wynika, że woda spełnia wszystkie
wymogi określone przez Ministra Zdro-
wia. Bez komentarza zatem pozostawię
oszczerstwa i pomówienia pod naszym
adresem, które zostały opublikowane we
wrześniu w prasie ogólnopolskiej. 

Z pewnością wiele osób jest
zainteresowanych, czy planowane
są zmiany taryf za dostarczaną
wodę i odbierane ścieki? 

Na to pytanie dokładnie można
będzie odpowiedzieć na przełomie lute-
go i marca przyszłego roku, kiedy takie
taryfy będą tworzone. Dziś mogę jedynie
powiedzieć, że możliwe jest utrzymanie
wysokości taryf na poziomie roku bieżą-
cego. Tzn. drugi rok bez podwyżek.
Wskazują na to zadowalające wyniki
finansowe przedsiębiorstwa od stycznia
do października br. Wielokrotnie byliśmy
krytykowani za ustalanie zbyt wysokich
cen, jednak powoli stają się one niższe
niż w sąsiednich gminach. Przyczyn
takiego stanu należy się dopatrywać w
przyjętej przez nas strategii działania i w

wielkim zaangażowaniu pracowników
oraz wysokiej sprawności działania
przedsiębiorstwa. Od kilku lat nie zwięk-
szyliśmy ceny za ścieki dowożone do
oczyszczalni, od 2 lat na ścieki dopływa-
jące, a drugi rok utrzymuje się ta sama
cena za wodę. W innych gminach staw-
ki te są podnoszone co roku. Nasze tary-
fy zaczynają być poniżej średniej powia-
towej. Jest to sukces tym cenniejszy, że
takie efekty udaje nam się osiągnąć bez
zaangażowania finansowego gminy –
tzn. gmina z budżetu od ponad pięciu
lat nic nie dopłaca do gospodarki
wodno-ściekowej. 

Muszę jednak poinformować, że
taryfy w przyszłości będą powiększone o
dotychczas nie kalkulowany element tj.
amortyzację infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej. Jest to związane z konieczno-
ścią przestrzegania obowiązującej w UE
zasady- „zanieczyszczający płaci”, co
oznacza konieczność kalkulowania
wszystkich kosztów dostawy wody i
odbioru ścieków. 

Aneta Kołaczyńska
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Trudny problem odrolnień
W październiku odbyły się w

gminie dwa spotkania dotyczące
zmian „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy”

„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy” to dokument niezbędny w pla-
nowaniu przestrzennym. Dzięki niemu
wiemy, jakie tereny w następnych latach
uzyskają zmianę przeznaczenia z grun-
tów niebudowlanych (rolniczych, nie-
użytków, lasów) na tereny budowlane. 

Podczas spotkań z mieszkańcami w
Borzęcinie Dużym i Zielonkach przepro-
wadzono konsultacje w sprawie zmian
projektu przeznaczenia gruntów, a
przedstawiciele Referatu Architektury
Urzędu Gminy wraz z wójtem Krzyszto-
fem Turkiem przedstawili przybyłym pla-
nowane zmiany do studium. Projekt
zmian okazał się śmiałą propozycją prze-
widującą zmianę przeznaczenia wielu
gruntów w gminie na tereny budowlane. 

Oczekiwania i możliwości

- Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań
mieszkańców gminy Stare Babice doty-
czących zmiany przeznaczenia gruntów-
mówi wójt Krzysztof Turek.

- Presja na odrolnienia wynika z
położenia gminy w pobliżu dużej
aglomeracji miejskiej i jednocześnie z
dobrych warunków przyrodniczych,
jakie mamy na swoim terenie. Coraz
więcej ludzi chce się tu osiedlać.
Koniunktura budowlana od kilku lat
ma tendencję wzrostową i tak będzie
zapewne w przyszłości. Stąd zrozu-
miałe jest oczekiwanie właścicieli,
aby jak najwięcej gruntów zmieniło
przeznaczenie z rolniczego na
budowlane.

- Przystąpiliśmy do aktualizacji „Stu-
dium” z 1997 r. W 2003 r. weszła w
życie znowelizowana ustawa o plano-
waniu przestrzennym, która narzuca ści-
ślejsze związki „Studium” z przyszłymi
planami. Uwzględniając powyższe czyn-
niki, Gmina stara się wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, ale nie
jest w stanie od razu odrolnić wszystkich
terenów, których właściciele tego ocze-
kują- powiedział wójt Turek. 

Zmiana przeznaczenia gruntu z rol-
niczego na budowlane powoduje okre-
ślone skutki finansowe. Z jednej strony
dowartościowany zostaje majątek wła-
ścicieli gruntów- w wyniku procesu prze-
kształceń właściciele nabywają grunt o
dużo większej wartości, a z drugiej stro-

ny Gmina popada w ogromne zobowią-
zania finansowe. 

W myśl przepisów, na terenach
odrolnionych Gmina musi wybudować
niezbędne elementy infrastruktury tech-
nicznej- drogę publiczną, wodociąg i
kanalizację. Przy czym wykupienie tere-
nów pod drogi (na które idzie około 15-
18% gruntów) odbywa się już po cenie
gruntów przekształconych na budowla-
ne. Jeśli stanie się inaczej, właściciel
przekształconej działki może podać
Gminę do sądu i skutecznie wyegzekwo-
wać to, co mu się w myśl przepisów
należy. Dlatego Gmina musi działać
racjonalnie. Proces odronień trzeba
wykonywać zarówno w zgodzie z pra-
wem, jak i realiami ekonomicznymi.

Większość terenów naszej gminy
(ok. 80%) leży w otulinie KPN, narzuca
to konieczność przestrzegania odpo-
wiednich uregulowań prawnych, takich
jak np. budowę kanalizacji dla nowo
odralnianych terenów. Dziś nikt nie uzy-

ska w  gminie pozwolenia na nowy dom
(zwłaszcza  położony w otulinie KPN)
jeśli będzie on wyposażony w szambo. 

Gmina St. Babice ma stosunkowo
duży potencjał rozwojowy i ekonomicz-
ny. Rocznie może przeznaczyć na inwe-
stycje komunalne ok. 10 mln zł, z czego
część środków jest potrzebna na inwe-
stycje drogowe, remonty w szkołach,
ośrodkach zdrowia itp. A zatem na
budowę kanalizacji rocznie pozostaje
ok. 5-6 mln zł. Aby dojść z siecią kanali-
zacyjną do zachodnich terenów gminy,
potrzebne są nakłady w wysokości ok.
100 mln zł.

Pewną szansą na przyspieszenie
inwestycji związanych z budową kanali-
zacji, a zatem tych, które bezpośrednio
przekładają się na tempo odrolnień, są
środki z programów ekologicznych Unii
Europejskiej. Aktualnie jeden z progra-
mów rozbudowy sieci jest w gminie
realizowany. Samorząd składa także
wnioski dotyczące dalszych projektów
tego typu. Wójt zapowiada, że rozwój
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sieci kanalizacji będzie postępować
szybciej niż zakładałyby możliwości
finansowe samej gminy.

- Jeśli kanalizację wykonamy w
jakimś rejonie, to praktycznie możemy
usiąść do planowania przekształceń
gruntów i wtedy potrzebny jest właśnie
dokument „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy”, który wytycza przy-
szłe zadania w planach- mówi Wójt.

Proces musi trwać...

Proces przekształcania gruntów o
różnym przeznaczeniu na tereny
budowlane będzie stopniowo kontynu-
owany. Warto jednak wiedzieć, że nie
ma w Polsce takiej gminy, która odrolni-
łaby 100% swoich terenów. Grunty rol-
nicze są nawet w Warszawie. Optymalny
rozwój gmin zakłada przekształcenie
gruntów w różnorodnych kierunkach-
dla celów przemysłowych, usług i miesz-
kalnictwa. W naszej gminie ze względu
na ograniczenia przyrodnicze przemysł
nie wchodzi w grę. Pozostają natomiast
usługi- dla potrzeb mieszkańców (nie
uciążliwe do lokalnej społeczności) i
mieszkalnictwo.

W miarę bogacenia się społeczeń-
stwa rosną także potrzeby wyższego
rzędu- Gmina zatem przewiduje tereny
na działalność kulturalną, rekreacyjną i
sportową. Tereny te są interesujące dla
inwestorów, a mogą być cenne także dla
mieszkańców, ponieważ powstaną tam
miejsca pracy. Na północnych terenach
gminy mogłyby w przyszłości powstać
np. pola golfowe. Tereny na te cele znaj-
dują się na północ od Traktu Królewskie-
go na wysokości Wojcieszyna i Koczarg.
Niektóre obszary nadają się także pod
zalesienia- będą na to pieniądze z UE,
ale dużą opłacalność w tej dziedzinie
można uzyskać jedynie z większych
powierzchni.

Różne kolory na mapie gminy obra-
zują różne normatywy działek. W wyni-
ku wprowadzenia zaostrzonych norm z
zakresu ochrony środowiska wymaga się
większych niż zazwyczaj normatywów.
Standardem w naszej gminie jest działka
o powierzchni 1000 m2 dla jednego
domu. W przedstawionym  studium jest
jednak takich niewiele, dla większości
przewiduje się min. pow. 1500 m2 i
3 tys. m2 (w pobliżu KPN i na terenach o
lepszych glebach). 

Realizacja przedstawionego projektu
wymaga od mieszkańców cierpliwości.
Będzie on z konieczności rozciągnięty w
czasie. Jeśli zostanie kiedyś zrealizowany
w całości, liczba mieszkańców naszej
gminy z obecnych 13,5 tys. (zameldo-
wanych osób) może się zwiększyć do ok.
50 tys. Jest to zdaniem ekspertów górna
granica możliwości rozwojowych naszej
gminy. Na przeszkodzie dalszego
powiększania liczby mieszkańców tych
terenów stają ograniczenia- wysokie
normatywy działek w niektórych rejo-
nach, ilość dróg, szkół, przedszkoli, a
wreszcie, co najważniejsze, ograniczone
zasoby wodne. 

Scalanie gruntów

Z tematem zmiany przeznaczenia
gruntów wiąże się ściśle zagadnienie sca-
leń. Wiele działek w babickiej gminie ze
względu na swoje wydłużone kształty
nie spełnia żadnych norm dotyczących
wymiarów działek budowlanych. Na
takich terenach nawet po odrolnieniu nie
da się od razu budować. Aby przeciw-
działać tym problemom, ustawodawca
określił procedurę scalania gruntów, jest
to w tym wypadku jedyna metoda, aby
nadać działce funkcję budowlaną.

Proces scalania przebiega (w uprosz-
czeniu) następująco. Na danym obsza-
rze znosi się jak gdyby granice działek,
wytycza drogi, nadaje normatywne wiel-
kości kształtnych działek budowlanych i

każdemu z właścicieli gruntów przydzie-
la się ilość działek proporcjonalną do
wielkości terenu, jaką wniósł co całości
scalanego obszaru. Właściciele dostają
w pierwszej kolejności tereny w tych
miejscach, gdzie wcześniej mieli pola.
Nie da się jednak uniknąć przesunięcia
własności terenów na pewnym obsza-
rze- ze względu na konieczność powsta-
nia na części gruntów obiektów infra-
struktury- dróg, szkół itp.

Przy procesie scaleniowym powstają
nieraz konflikty- chodzi tu o tzw. ojcowi-
znę. Nie każdy zgadza się na wspomnia-
ne przesunięcia. Jednak nasz samorząd
ma dobre doświadczenia w tej dziedzi-
nie - jesteśmy jedną z niewielu gmin na
Mazowszu, gdzie proces scaleń został
kilkakrotnie pomyślnie przeprowadzony
do końca.

Innym rozwiązaniem, oprócz scale-
nia urzędowego, jest zawarcie porozu-
mienia między kilkoma sąsiadami. 3-4
osoby mogą wymienić między sobą czę-
ści działek - wtedy geodeta w ciągu kilku
dni może cały proces zakończyć, a wła-
ściciele gruntu uzyskają kształtne działki,
na których w przyszłości będzie można
bez przeszkód stawiać budynki. Reasu-
mując- rozdrobnienie własności grun-
tów jest kolejnym ograniczeniem rozwo-
ju gminy i wyzwaniem dla samorządu,
ale przy zrozumieniu problematyki tego
zagadnienia przez mieszkańców da się
ono z pewnością pozytywnie rozwiązać.

Przedstawione na spotkaniach z
mieszkańcami „Studium” nie jest pla-
nem miejscowym, a zatem nie przesą-
dza o terminach, ani o czasie realizacji
planowanych zmian. Od tego są miej-
scowe plany zagospodarowania prze-
strzennego.

Planowanie przestrzenne jest reali-
zowane dwuetapowo- najpierw
uchwala się Studium, a następnie na
jego podstawie opracowuje się plany.
Dla wszystkich obszarów zaznaczonych
na przedstawionym projekcie opraco-
wywać się będzie oddzielne plany.
Obecnie w Urzędzie Gminy opracowuje
się 4 plany jednocześnie. Dotyczą one
Bliznego Łaszczyńskiego, Janowa,
Koczarg Starych i Wojcieszyna. Aby
odpowiedzieć na pytanie, kiedy pozo-
stałe rejony naszej gminy będą miały
opracowane plany, trzeba wykonać
harmonogram prac planistycznych.
Dokument ten zostanie przygotowany
w najbliższych miesiącach. Przewiduje
się, że jego treść będzie znana w poło-
wie przyszłego roku.

Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości
dotyczące powyższych zagadnień warto
odwiedzić Referat Architektury UG i bli-
żej przyjrzeć się mapom.

Marcin Łada
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Obserwując tereny gminy odnosi
się wrażenie, że sytuacja w dziedzi-
nie melioracji poprawia się. Dosko-
nałym sprawdzianem była tegorocz-
na wiosna, kiedy to roztopy i obfite
opady deszczu mogły grozić podto-
pieniami. Jednak obyło się bez takich
alarmowych sytuacji, poza jednym
przypadkiem, kiedy sprawcą wylania
wody był zator na rowie należącym
do Ożarowa. Przez cały rok prowa-
dzono konserwacje rowów, czy
zatem gminna melioracja poradzi
sobie z kolejnym przyborem wody?

Od czerwca do końca października
bezrobotni wykonywali konieczne prace
na rowie Z-7/6. Pracowali na odcinku
1320 m, od Lipkowa, przez Zielonki do
Starych Babic. 

Konserwację długich odcinków
rowów na zlecenie Spółki Wodnej prze-
prowadził Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Zwoleniu. Ekipa zajęła się
7087 m rowów w Topolinie, Wierzbinie
i Borzęcinie Dużym. Drugi etap obejmo-
wał 7193 m w Koczargach Nowych,
Koczargach Bugaju, Zielonkach Parceli i
Lubiczowie. Dodatkowo firma ta wyko-
nała konserwację 770 m rowu Z-7/8. 

Na wiosnę usunięto awarię meliora-
cji w Borzęcinie Dużym. Udrożniono tam
150 m rowu Z-2/5, biegnącego przy uli-
cach Wodnisko i Spacerowa.

Udział w konserwacji systemu melio-
racji na naszych terenach ma również
Gmina. W tym roku zleciła wykonanie
prac polegających na wykonaniu konser-
wacji 1100 metrów rowów odwadniają-
cych, 1720 m rowów melioracyjnych na
terenie przemysłowym w Klaudynie, w
pobliżu zbiegu ul. Ekologicznej i Estrady
oraz stawu w Latchorzewie. Wykonawca
wyłoniony został w drodze przetargu.
Został nim Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Zwoleniu. Termin wykonania
tych prac upływa 30 grudnia 2005 roku. 

W tym roku wykonano konserwację
łącznie ok. 18 km rowów melioracyjnych,
ale to dużo mniej niż w roku poprzednim,
kiedy to zadbano o ok. 46 km rowów.   

Z tej sytuacji nie jest zadowolony
prezes Gminnej Spółki Wodnej Wiesław
Skalski. – Staramy się w miarę możliwo-
ści i finansów prowadzić konserwacje,
jednak w tym roku zdecydowanie za
mało wykonano – powiedział – Chciał-
bym, aby przynajmniej dwa razy tyle
rowów zostało oczyszczonych. Ale do
tego potrzebne są pieniądze. A ściągal-
ność składek na Spółkę Wodną ciągle
jest niewystarczająca. Na koniec listopa-
da wynosiła ok. 45%. 

Gdyby więcej osób płaciło, wtedy
moglibyśmy zajmować się tymi samymi

rowami co roku, a w tej sytuacji konser-
wujemy je co dwa lata. 

Prezes nie widzi skutecznego sposo-
bu na poprawę ściągalności składek.
Wezwania do zapłaty są wysyłane i na
tym możliwości Spółki się kończą. 

Wkrótce będzie możliwy dostęp do
ewidencji gruntów, a wtedy łatwiej
będzie kontrolować, ile osób powinno
płacić. Zwłaszcza że systematycznie
przybywa działek. Jak podkreśla Prezes,
płacenia szczególnie unikają nowi
mieszkańcy, którzy nie poczuwają się do
odpowiedzialności za gminną meliora-
cję. Uważają że Spółka Wodna jest nie-
potrzebna, dopóki na ich gruntach nie
dojdzie do podtopienia ...

Zgodnie ze statutem, Spółka nie ma
obowiązku dbać o stan melioracji na
terenach zabudowanych. Jej zadaniem
jest prowadzić działalność na gruntach
rolnych, ponosi odpowiedzialność za
stan melioracji na polach i łąkach. 

– W porównaniu z gminami ościen-
nymi, sytuacja melioracji w Starych Babi-
cach wygląda dużo lepiej i poprawia się
– przyznaje prezes Skalski. - Wystarczy
spojrzeć na stan rowów na granicy np. z
Ożarowem, gdzie po naszej stronie jest
rów oczyszczony a u sąsiadów zaniedba-
ny. Dlatego też wiosną w Koczargach na
pola wylała woda, gdyż na rowie należą-
cym do Ożarowa zrobił się zator. W tym
roku oczyściliśmy ten rów, ale tylko do
granicy gminy. I widzieliśmy, jak właściciel
gospodarstwa po stronie sąsiedniej gminy
wylewa szambo do rowu. 

Proceder wylewania szamb również
stanowi problem w naszej gminie. Co
roku jest kilka takich przypadków, spra-
wy trafiają do sądu. Ale tam często prze-
ciągają się i sprawcy łamania przepisów
pozostają bezkarni. Nie odstrasza też
ewentualna grzywna 100 – 200 zł. 

Konserwacja rowów melioracyjnych
polega na ich oczyszczaniu, odmulaniu

dna i wykaszaniu roślinności. Szybko
odrastające trzciny stanowią duży pro-
blem dla melioracji, jedynym skutecz-
nym sposobem jest ich ręczne wycięcie,
ale to nie na długo wystarcza. 

Krzaki i roślinność pozostałą po kon-
serwacji rowu uprząta właściciel. Pra-
cownicy to, co wycięli układają na koro-
nie rowu. - Wychodzimy z założenia, że
lepiej wykonać konserwację kolejnych
kilometrów rowów niż płacić za wywo-
żenie tych pozostałości – tłumaczy Pre-
zes. - A dla właściciela to nie jest duży
problem spalić tę kupkę gałęzi czy
suchych traw. Czasem jednak zdarza się,
że ludzie wykoszoną roślinność wrzuca-
ją ponownie do rowów. Mamy zatem
do wykonania syzyfową pracę. 

- Mieszkańcy często utrudniają nam
zadanie i sami sobie szkodzą, kiedy
zaorują rowy czy nasypują do nich zie-
mię. Każdy chce, aby jego działka była
piękna, budujemy więc oczka. I nic w
tym złego, ale trzeba najpierw pomy-
śleć, czy jest odpowiedni odpływ. Rzad-
ko też zdarza się, aby ktoś budując sys-
tem odprowadzania wód deszczowych
pytał Spółkę o opinię czy zgodę. A takie
inwestycje powinny być z nami uzgad-
niane, zapewnia to ustawa prawo
wodne. Np. w Lipkowie ktoś chciał zro-
bić sobie przejazd i nawiózł ciężarówkę
ziemi do rowu. To ewidentny przykład
łamania prawa. 

Ten rok był spokojny dla gminnej
melioracji. Co będzie na wiosnę, czy
upora się ona z ewentualnym przybo-
rem wody? Nie wie tego nawet prezes
Spółki Wodnej Wiesław Skalski – Nasze
rowy nie były projektowane na prze-
pływ takiej ilości wody, której z roku na
rok przybywa, szczególnie z terenów
osiedlowych. 

Musimy pamiętać, że od nas
samych w dużej mierze zależy stan
melioracji... ak.

Co nowego w Spółce Wodnej?

W listopadzie, gdy wykonywaliśmy
zdjęcie na okładkę gazety, świeciło
piękne słońce, jesień mieniła się
wszystkimi kolorami. Kilka dni później
Pani Zima  przywitała nas śniegiem i
mrozem. Czy tak już będzie do wiosny? 

Jak nam powiedział najsłynniejszy
przepowiadacz pogody – Andrzej Zalew-
ski z „Eko-Radia” radiowej jedynki - czeka
nas długa i okresami naprawdę sroga
zima, która może trwać aż do kwietnia.

Zdaniem Pana Andrzeja grudzień stanie
się podobny do listopada, ale trochę chłod-
niejszy. Przez pierwsze dni śnieg będzie się
powoli rozpuszczał pod wpływem dodat-
nich temperatur, jednak czekają nas

ponownie opady śniegu. A zatem pogoda z
pogranicza jesieni i zimy. Prawdziwe ochło-
dzenie przyjdzie po 20 grudnia, a co naj-
ważniejsze możemy spodziewać się białych
Świąt Bożego Narodzenia. 

W styczniu zima będzie szczególnie
sroga w I i III dekadzie. „Eko-Radio” przy-
pomina ogrodnikom z gminy Stare Babce
o odpowiednim okryciu upraw i ogrzewa-
niu szklarni w tym czasie. Temperatura
wtedy może spaść do –25°C. Obfitych
śniegów możemy spodziewać się w lutym
i na początku marca. 

Pamiętajmy - niezapominajki zimują w
naszych sercach powiedział Andrzej
Zalewski. ak.

Czy grozi nam surowa zima?
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Zainteresowanie dopłatami bez-
pośrednimi do gruntów rolnych w
tym roku było większe niż w pilota-
żowym roku ubiegłym. Nic dziwne-
go, bowiem dodatkowe pieniądze
zawsze się przydają. Powoli maleje
nieufność wobec pomocy oferowa-
nej przez Unię Europejską. W naszej
gminie wielu rolników z niej skorzy-
stało i nadal chce korzystać. Do
Biura Powiatowego ARiMR w Woj-
cieszynie wpłynęło ok. 7800 wnio-
sków o płatności obszarowe, czyli o
10% więcej niż w ub.r.

Przyjmowanie wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich do grun-
tów rolnych lub o przyznanie płatności
z tytułu wsparcia działalności rolniczej
na obszarach o niekorzystnych warun-
kach na rok 2005 odbywało się od 15
marca do 25 czerwca br. Termin upłynął
31 maja, jednak zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej można je było skła-
dać jeszcze przez 25 dni, z tym, że za
każdy dzień roboczy opóźnienia nalicza-
ny był 1 % zmniejszenia kwoty, do któ-
rej rolnik byłby uprawniony gdyby wnio-
sek został złożony w terminie. 

W Biurze w Wojcieszynie trwa przy-
gotowywanie wniosków do naliczania
płatności, które rozpocznie się w grud-
niu. Pieniądze na konta rolników będą
spływały do końca czerwca 2006 roku,
czyli dłużej niż w roku ubiegłym, kiedy
to termin wyznaczono do końca kwiet-
nia. Może się zatem zdarzyć tak, że ktoś
złoży wniosek na kolejny rok a nie
otrzyma jeszcze należnych dopłat. Ter-
min realizacji płatności został ujednoli-
cony przez Komisję Europejską dla
wszystkich krajów UE. 

Było łatwiej

Jest to już drugi rok z dopłatami i jak
przyznaje Marcin Zając, zastępca kie-
rownika Biura Powiatowego, rolnicy
lepiej radzą sobie z wypełnianiem wnio-
sków. Wzrosła świadomość w tej kwe-
stii, osoby, które musiały poprawić
wnioski nie obrażały się z tego powodu
tylko dokonywały koniecznej korekty. 

Mniej problemów mieli producenci
rolni, którzy ubiegali się o przyznanie
płatności w ub.r. Otrzymali bowiem, za
pośrednictwem poczty, częściowo
wypełniony formularz wniosku (tzw.
wniosek spersonalizowany) wraz z
instrukcją jego wypełnienia.

Jednak wiele osób potrzebowało
pomocy. Także dlatego, iż tegoroczne
wnioski  są bardziej rozbudowane, a co
za tym idzie bardziej skomplikowane.
Prawo unijne nałożyło w tym roku obo-

wiązek zamieszczenia we wniosku
informacji o powierzchni trwałych użyt-
ków zielonych ( łąk i pastwisk) w gospo-
darstwie. Są to grunty zajęte pod upra-
wę traw lub innych upraw zielnych
naturalnych bądź zasianych, nie włą-
czone do płodozmianu przez co naj-
mniej 5 lat. Wpisując we wniosku
powierzchnię trwałych łąk i pastwisk,
rolnik zobowiązuje się, że nie ulegnie
zmniejszeniu procentowy udział
powierzchni trwałych użytków zielo-
nych w gospodarstwie.

Możliwe kontrole

- Nasi producenci rolni już przeko-
nali się, że we wniosku należy wpisywać
dane zgodne ze stanem faktycznym,
gdyż każdy błąd zostanie wychwycony –
mówi Marcin Zając. – System kompute-
rowy w Biurze jest bardzo dokładny.
Wszystkie wnioski podlegają szczegóło-
wej weryfikacji – informacje porówny-
wane są z bazami danych, m.in. ewi-
dencji gruntów. W przypadku stwier-
dzenia niezgodności, wysyłamy wezwa-
nie do usunięcia braków bądź wzywa-
my wnioskodawcę do złożenia wyja-
śnień. Zawsze też możemy wysłać na
miejsce kontrolę z Oddziału Regionalne-
go, tzw. Biuro Kontroli na Miejscu.
Zgodnie z przepisami, przewidziane są
regularne kontrole w gospodarstwach
losowo przez system wybranych wnio-
skodawców. 

Wysokość tegorocznych płatności
bezpośrednich może trochę rozczaro-
wać rolników. Wzrosły co prawda o
zapisane w traktacie akcesyjnym 5%, ale
niski kurs Euro sprawił, że wzrost ten
jest relatywnie niski. I tak dopłata do
1 ha upraw warzywnych wyniesie ok.
225 zł, w ub.r - 210 zł, do zbóż ok. 507 zł,
w ub.r. 503 zł. W przyszłym roku dopła-
ty również zostaną zwiększone o 5% ,
ale trudno przewidzieć jak będzie się
kształtował się kurs Euro. Oby był jak
najwyższy...

Zalesienia i nie tylko

Płatności bezpośrednie nie są jedyną
formą pomocy finansowej, o jaką mogą
ubiegać się nasi rolnicy. W Biurze Powia-
towym w Wojcieszynie trwa przyjmo-
wanie wniosków o środki z innych pro-
gramów strukturalnych UE.

Atrakcyjny szczególnie dla właścicie-
li słabych ziem jest program zalesienio-
wy, do którego wpłynęło dotychczas
100 wniosków. Pomoc z tego tytułu jest
to wielokrotna płatność. Pieniądze
wypłacane są raz za samo zalesienie,

następnie przez 20 lat beneficjent otrzy-
muje premię zalesieniową. Dodatkowo
przez 5 lat, raz w roku wypłacana jest
premia pielęgnacyjna na utrzymanie
uprawy w dobrej kulturze. UE pokrywa
też koszty wykonania ogrodzenia. Pro-
gram ten cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Biuro w Wojcieszynie wypłaca
największą na Mazowszu sumę za zale-
sienia. Przypomnijmy, że obsługuje ono
powiat warszawski zachodni i Warsza-
wę. W przyszłym roku wnioski na zale-
sienia będą przyjmowane od 15 czerw-
ca do końca lipca. 

Sporym zainteresowaniem cieszą się
też renty strukturalne. Do tej pory wpły-
nęły do Biura 122 wnioski, 79 osób już
pobiera renty strukturalne. Program ten
jest skierowany do starszych rolników,
którzy przekazują gospodarstwo
następcy albo wydzierżawiają sąsiadowi
grunty i wtedy nabywają prawo do
renty strukturalnej. Jest ona znacznie
wyższa niż ta wypłacana przez KRUS.
Można ją pobierać przez 10 lat.

Nadal też można składać wnioski na
realizację przedsięwzięć rolno-środowi-
skowych. Programy te mają na celu
utrzymanie naturalnych łąk i pastwisk,
starych ras zwierząt, propagowanie
międzyplonów, ekologicznej produkcji.
W przypadku stosowania wsiewek
poplonowych między plon ścierniskowy
i plon ozimy, płatności wynoszą ok.
570 zł do ha. 

W Oddziale ARiMR w Warszawie na
ul. Jana Pawła II 80 trwa przyjmowanie
wniosków na atrakcyjny program inwe-
stycje w gospodarstwie rolnym. Małym
zainteresowaniem na Mazowszu cieszy
się agroturystyka. Środki z tego programu
prawdopodobnie zostaną przesunięte na
inne działanie.

W Biurze w Wojcieszynie skończyły
się już pieniądze na finansowanie pro-
gramów: gospodarstwa niskotowaro-
we, na które wpłynęło ponad 130 wnio-
sków oraz dostosowanie gospodarstw
do standardów UE. 

Zachęcamy rolników do skorzy-
stania z funduszy unijnych. Warto
się pospieszyć, zwłaszcza że wkrót-
ce ta korzystna sytuacja może się
zmienić. Jak donoszą media, wśród
członków Komisji Europejskiej
toczą się dyskusje dotyczące cięć w
budżecie Unii Europejskiej na lata
2007-2013, związanych z pomocą
regionalną dla nowo przyjętych
krajów członkowskich. Wielka Bry-
tania, która obecnie przewodniczy
UE, chce  pomoc tę zredukować o
10 procent. ak.

Pieniądze dla rolników
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Ojczyzna - słowo święte dla
wielu Polaków. Słowo, które nieraz
piszemy wbrew ortografii wielką
literą. Słowo – symbol.

Dziś jakby trochę mniej ważne,
trochę zapomniane... Cóż, żyjemy w
wolnym kraju, mówimy bez strachu
po polsku. Dla nas dziś jest to
czymś oczywistym, że mieszkamy w
Polsce na polskiej ziemi. Wywiesza-
my biało-czerwoną flagę (przy-
najmniej niektórzy) - czy zdajemy
sobie sprawę, że za taki czyn 61 lat
temu można było zostać zastrzelo-
nym? Czy pamiętamy, że Polska
zniknęła z mapy świata? Ilu ludzi
musiało cierpieć, ilu zginąć, abyśmy
dziś mogli cieszyć się z nieskrępo-
wanej wolności, z polskości, aby-
śmy dziś mogli beztrosko nie
pamiętać.

Zagonieni sprawami codzienno-
ści, przystańmy choć na chwilę i
oddajmy się historycznej refleksji. W
szkołach naszej gminy przeprowa-
dziliśmy sondę na temat rozumienia
przez dzieci słowa Ojczyzna. Oto
najciekawsze, wybrane odpowiedzi.

Uczniowie kl. VI ZSP 
z Borzęcina Dużego

Ojczyzna to kraj w którym się uro-
dziłam i żyję ze swoją rodziną. Kocham
ją bardzo. Jest piękna. Czuję się w niej
bezpieczna i nie zamieniłabym jej na
żadną inną. 

Adrianna 

Czym jest dla mnie Ojczyzna?
Zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Ojczyzną jest dla mnie mój kraj
(moja ojczyzna), o którą trzeba dbać,
chronić jej kultury, języka oraz o którą
trzeba walczyć i bronić jej z całej siły.

Marcin 

Dla mnie moja ojczyzna jest wszyst-
kim, tu w Polsce się urodziłam i wycho-
wałam i mam nadzieję, że ze swoim
mężem o ile go będę miała, urodzę tu
swoje dzieci i wychowam. Polska to naj-
piękniejszy kraj na całej ziemi. Ja miałam
bardzo dużo szczęścia, że urodziłam się
w Polsce, a nie w Rosji albo w Niem-
czech, wiec chcę żeby inni też mieli tyle
szczęścia co ja.

Patrycja 

Dla mnie Ojczyzna jest prawdziwym
domem, w którym się naprawdę wycho-
wałam i się uczę. O mojej Ojczyźnie
uczę się historii, w której mnie nie było,
ale zawsze pamiętam o tych, którzy bro-
nili Polski.

(bez podpisu)

Moja Ojczyzna jest dla mnie schro-
nieniem i domem. W niej przeżywam
swoje smutki, szczęścia, gniew...Ojczy-
zna to takie schronisko, w którym każdy
zbłąkany człowiek może znaleźć swoje
miejsce. Kocham mój kraj i w życiu nie
zamieniłabym go na inny.

(bez podpisu)

Moja ojczyzna jest normalna, ale
prezydent jest okropny. Muszę dbać o
język polski. Moja flaga jest biało- czer-
wona. Moja ojczyzna powinna stanieć.

(bez podpisu)

Uczniowie kl. III z Gimnazjum 
w Koczargach Starych

Ojczyzna to nasz dom, ziemia
zamieszkana przez lud polski. Ojczyznę
mamy tylko jedną i powinniśmy o nią
dbać, kochać ją i szanować. Pamiętać
trzeba o tym, że kiedyś tej Ojczyzny nie
mieliśmy i powinniśmy się cieszyć z jej
istnienia. W pojęcie Ojczyzny wchodzą
także wszystkie wydarzenia historyczne
danego ludu. Dbałość o Ojczyznę prze-
jawia się nie chłostaniem jej, a nawet
inicjatywami dążącymi do poprawy
sytuacji w okolicy bądź też w całym
kraju.

Paweł 

Ojczyznę ma człowiek jedną. W niej
się urodził i wychował. Poznawał jej kul-
turę i obyczaje. Dla mnie Ojczyzna jest

czymś ważnym. Czuję przywiązanie do
niej, była bym w stanie poświęcić dla
niej bardzo wiele. Każdy Polak powinien
mieć specyficzną więź do naszego kraju,
gdyż istnieje on dzięki poświęceniu
naszych przodków. Istnieje on mimo
wielu zagrożeń i niepowodzeń od
początku jego historii. Jestem dumna,
że jestem Polką.

Natalia

Dla mnie Ojczyzna to Polska, która
cierpiała przed laty przez walki toczące
się na jej ziemiach. Przez te walki zosta-
ła ona pozbawiona części ziem, cały
czas jest ona raniona przez zabory,
wojny światowe (pierwszą i drugą), a
teraz przez cały czas wysysa z niej ostat-
nie tchnienie rząd, który co chwilę
utrudnia życie wprowadzając co głup-
szą ustawę zwykłym ludziom. Dzięki
temu ludzie mają na tej ziemi trudne i
ciężkie życie. Gdy ludzie na tej ziemi
cierpią ona cierpi razem z nimi. Przecież
przed laty mogła być z nich dumna.
Walczyli za nią ginąc na polach walki, a
teraz ludzie umierają w swych domach,
na ulicach z głodu i zimna. Polska dla
mnie dużo zrobiła, mogę tu żyć, uczyć
się, rozwijać skrzydła. Jestem wdzięczny
tym ludziom, którzy walczyli za niepod-
ległość, aby przyszłe pokolenia, mogły
żyć w pokoju. Jednym słowem Polska
jest dla mnie Ojczyzną, która powstrzy-
mała wszystkich najeźdźców z
zewnątrz, aby nasi rodzice i my mogli w
dobroci i cieple się rozwijać.

Tomasz

Myślę, że Ojczyznę można porów-
nać do matki. Jest to zbiór praw i trady-
cji, które poznaję od najmłodszych lat i
w oparciu o nie jestem wychowywana.
Do Ojczyzny zawsze mogę wrócić, a
ona jak matka przyjmie mnie z powro-
tem. Trzeba się nią opiekować aby nie
zatraciła najważniejszych wartości. Aby
dotrzeć do jej piękna musimy ją cały
czas odkrywać. Dla Ojczyzny zrobiłabym
wszystko, bo przecież kto inny o nią
zadba, jak nie obywatel?

Kinga

Według mnie Ojczyzna to kraj z któ-
rym jesteśmy emocjonalnie związani.
Nie musimy się nawet w nim urodzić,
aby czuć się jego częścią i do niego
należeć. Myślę, że Ojczyzna to także kraj
w którym mieszkają ludzie, którzy go
kochają i dbają o niego, czyli patrioci.

Patrycja
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Uczniowie z kl. VI SP 
w Starych Babicach

Dla mnie słowo Ojczyzna znaczy
dom, rodzinę, przyjaciół, ludzi którzy
walczyli o Niepodległość Ojczyzny, a
także Kraków stolicę królów, ten Wawel
który został wybudowany w 14 wieku.
Groby, pierwsze miłości oraz nas żyją-
cych w Ojczyźnie i zawsze będziemy za
naszą Ojczyzną i nawet Nasz Papież,
który jak przyjeżdżał do Polski całował
ziemię. Sławnych poetów będziemy
pamiętać. Ludzi którzy uratowali nasz
Naród. Ojczyzna to nasze domy, w któ-
rych się urodziliśmy. A dla mnie to serce
bijącej w naszych sercach.

Aleksandra

Polska jest podzielona na dwa światy. 
Pierwszy: usiany w piękne kolorowe
kwiaty
Gdzie bociany siedzą w swych ogrom-
nych gniazdach
A całe niebo w migoczących gwiazdach
Gdzie ludzie wielu trosk nie mają i ojczy-
stego języka używają. 
Drugi: tutaj słychać szum samochodów
Wszędzie mnóstwo szarych smutnych
murów
Ludzie wciąż się śpieszą do pracy
Nie zachowują się jak porządni rodacy
Dla nich jedynie pieniądz i władza się
liczy.
Ja jednak całą Ojczyznę kocham, 
Ponieważ długą jej historię znam.

Jakub

Ojczyzna dla mnie jest bardzo
ważna. Jestem dumna z tego że miesz-
kam, uczę się i wychowuję się w Polsce.
Państwo polskie to coś wielkiego, wiele
bitew, wojen, ale Polska to przeżyła.
Chociaż jest mała ale bardzo bohaterska.

Ojczyzna jest tylko wyrazem, ale dla
mnie jest wielka chwałą, np. Święto

Niepodległości. Wtedy działy się ciężkie
rzeczy, były okropne czasy lecz pań-
stwo polskie odzyskało wolność. Ile
pięknych miast, sławnych Polaków
mamy w Polsce. Nasz kraj jest dla mnie
przykładem na życie, nigdy nie wolno
się poddawać. Moim zdaniem Polska
jest wielka ponieważ żaden kraj nie ma
takiej miłości i pomocy bliźniemu.
„Honor i Ojczyzna” to słowa których
żaden Polak nie powinien zapominać.

Zuzia

Ojczyzna dla mnie ma dwa znacze-
nia. Ojczyzna kojarzy mi się z Polakami,
którzy walczyli o niepodległość. Kiedy o
nich myślę jestem zadumiony. Chciał-
bym się im odwdzięczyć ale nie wiem
jak. Jak patrzę na Polskie godło to przy-
pomina mi się husaria- ciężkozbrojna
jazda polska. Husaria kojarzy mi się dla-
tego bo nosi skrzydła podobne do skrzy-
deł orlich. Ojczyzna kojarzy mi się z pol-
skimi polami, których jest najwięcej w
okolicach Lublina, a na tych polach stoi
dom. Gospodarz tego domu przyjmie,
nakarmi, napoi. Jestem dumny z mojej
Ojczyzny, a najbardziej z Polaka Jana
Pawła II, który był według mnie najlep-
szym człowiekiem, który żył na ziemi.

Bartek

Sondę przeprowadziliśmy w
szkołach na początku listopada

br., nie wymagając podpisu auto-
rów wypowiedzi. 

Dziękujemy uczniom, nauczycie-
lom i dyrektorom placówek szkolnych.

Cieszymy się, że również młodzi kocha-
ją Polskę, choć jak widzimy nie brak

także głosów krytycznych. 
Na zdjęciach widzimy migawki z

tegorocznego Święta Niepodległości w
Szkole Podstawowej w St.Babicach.

M. Łada
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Zatrzymano grupę oszustów wyłu-
dzających kredyty samochodowe.

Na początku października 2005r. poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji dla
Powiatu Warszawskiego-Zachodniego roz-
bili grupę osób zajmującą się wyłudzaniem
kredytów na zakup luksusowych samocho-
dów. Dwóch organizatorów oszustwa
zostało już aresztowanych. Nadal poszuki-
wany jest 33-letni Hubert Dembrał.

Rozpracowanie grupy przestępczej,
wyłudzającej kredyty na zakup luksuso-
wych samochodów trwało kilka miesięcy. 

Przestępcy wyszukiwali wśród bezro-
botnych osoby chętne do uzyskania kredy-
tu. W tym celu przekazywali im dokumen-
ty poświadczające zatrudnienie i wysokie
zarobki. Bezrobotni składali komplet doku-
mentów w bankach uzyskując kredyt na
zakup samochodów. Po wyjechaniu z salo-
nu auta były odbierane przez organizato-
rów oszustwa. Jak się okazało bezrobotni
też zostali oszukani przez „swoich sze-

fów”. Za usługi obiecano im pieniądze. Nie
dostali nic - teraz jeszcze muszą spłacać
kredyty.

Na początku października 2005r. poli-
cjanci ze Starych Babic zatrzymali 7 spraw-
ców trudniących się tym procederem.
Wobec dwóch z nich Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy zastosował
tymczasowy areszt. Dotychczas zebrany
materiał dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie im zarzutów kradzieży lub usiłowa-
nia kradzieży trzech samochodów. Sprawa
ma charakter rozwojowy i przewidywane
są dalsze zatrzymania.

Nadal poszukiwany jest uczestniczący
w tym przestępstwie  33-letni Hubert
Dembrał. Jest to mężczyzna o atletycznej
budowie ciała, około 190 cm wzrostu.

Wszystkie osoby mogące przyczynić się
do ustalenia miejsca jego pobytu proszone
są o kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Starych Babicach, nr tel. 752 80 00 lub
0 603 775 273.

Tragiczna statystyka wypadków
drogowych w Polsce daje się zauwa-
żyć również w naszym powiecie.
Coraz więcej kierowców jeździ na
„podwójnym gazie”. Na takie zacho-
wania nie może być społecznego
przyzwolenia. Zbyt często pijany za
kierownicą oznacza zabójcę!

Doskonale wiedzą o tym rodzice
szesnastolatki, która zginęła w listopa-
dzie w Bieniewicach, gdy wracała z kole-
żankami po zabawie do domu. Pijany
kierowca z Renault Megane przerwał jej
młode życie. 

Podobnie było w Strzyżewie - tam
alkohol i brawura zakończyły się na przy-
drożnym drzewie. W rozbitym Oplu zgi-
nęło 5 osób w wieku 18-25lat!

W listopadzie na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego zatrzymano
89 nietrzeźwych kierowców, w paździer-
niku 191, są to liczby zatrważające. To
zjawisko trudno zrozumieć i chyba jedyną
skuteczną restrykcją wydaje się w tym
wypadku zabranie pijanemu samochodu.

Na terenie gminy St. Babice w listo-
padzie wydarzyło się 15 wypadków i
kolizji. Do dwóch groźnych zdarzeń
doszło w Zielonkach. W pierwszym kie-
rowca jechał zbyt szybko, aby się
dobrze rozejrzeć, postanowił jednak
wyprzedzić kolumnę pojazdów. Gdy
zorientował się, że z przeciwka nadjeż-
dża inny samochód, na uniknięcie

wypadku było już za późno. W samo-
chodzie sprawcy zderzenia zginął pasa-
żer - jego dziadek. W drugim wypadku
kierowca Hondy wjeżdżając do bramy
warsztatu nie zauważył pieszego. Posz-
kodowany z ciężkimi obrażeniami został
odwieziony do szpitala.

Źle się dzieje na naszych drogach i
mimo że w babickiej gminie, w porów-
naniu z innymi, jest stosunkowo bez-
piecznie, powinniśmy w okresie jesien-
no-zimowym zachować szczególną

ostrożność. Kilka dni temu w pobliżu
naszej gminy zorganizowano marsz
protestu. Zebrani przeszli z Bieniewic
do Błonia. Uczcili pamięć tragicznie
zmarłej dziewczyny i zaprotestowali
przeciwko pijanym kierowcom. Ten
symboliczny akt domaga się głębszych
przemyśleń. Dlaczego tak się dzieje,
dlaczego jedziemy z pijanymi i nie
reagujemy, gdy ktoś po kielichu siada
za kierownicą. Może jeszcze raz się
uda, a później!?

Na podwójnym gazie?! 

Zabójca 
zatrzymany 

Podejrzany o zabójstwo 74-letniego
mężczyzny w Borzęcinie Dużym został już
zatrzymany. Sprawca przyznał się do pobi-
cia ofiary. Sąd Rejonowy w Pruszkowie
aresztował 35-letniego Rajmunda S. na
okres 3 miesięcy.

Do tragicznego zdarzenia doszło w
nocy z 25 na 26 października 2005 r. Ciało
ofiary znalazł jego syn, który powiadomił o
tym policję. Policjanci już w dniu zdarzenia
typowali sprawcę tego czynu. Jego zatrzy-
manie było jedynie kwestią czasu.

Z prowadzonych ustaleń wynikało, że
sprawca pobił 74-letniego Jana K.  oraz
próbował dusić. Pięć dni po zdarzeniu
policjanci ze Starych Babic zatrzymali 35-
letniego Rajmunda S. Przedstawiono mu
zarzut zabójstwa.

Podejrzany przyznał się do pobicia
ofiary i nie udzielenia jej pomocy. Jak wyja-
śnił, motywem zbrodni była kłótnia pod-
czas picia alkoholu. Sprawę wyjaśnia Sek-
cja Dochodzeniowo – Śledcza Komendy
Powiatowej Policji z siedzibą w Starych
Babicach.

Chcieli zarobić 
– teraz spłacą kredyty

Kolumnę przygotowaliśmy na podstawie materiałów kom. Michała Lipińskiego – oficera prasowego KPP w Starych Babicach
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Listy 
do

redakcji

Szanowna redakcjo!

Chciałbym za pośrednictwem Gaze-
ty Babickiej, którą bardzo lubię czytać,
podzielić się moimi refleksjami na
temat najmłodszych mieszkańców
naszej gminy.

Kilka miesięcy temu, będąc na posie-
dzeniu Rady Gminy, przysłuchiwałem się
zażartej dyskusji dotyczącej naszej mło-
dzieży. Niektóre osoby miały za złe, że
młodzi ludzie włóczą się bez celu i roz-
rabiają, zamiast zająć się czymś konkret-
nym. Uważam, że to do nas dorosłych
należy podsunięcie młodym ciekawych
rozwiązań na spędzanie wolnego czasu.
To my powinniśmy rozbudzać ich zain-
teresowania, pokazywać świat, a potem
wymagać odpowiednich zachowań.
Gdy młodzi chodzą sami, a rodzice inte-
resują się tylko raz na tydzień, czy odro-
bili lekcje, zawsze może zdarzyć się coś
nieodpowiedniego.

Interesujący przykład działania dla
dobra młodzieży zaobserwowałem w
moim sołectwie- w Koczargach
Nowych. Na posesji Państwa Milejów od
dłuższego czasu funkcjonuje stajnia z
końmi policyjnymi i innymi prywatnymi.
Jako sołtys obserwuję, że młodzież ma
tam bardzo dobre zajęcie, na jazdy
konne przychodzi kilkanaście osób,
opiekują się zwierzętami, karmią czysz-
czą- uczą się tym samym odpowiedzial-
ności. Urządzają sobie także wspólne
zawody, pogonie za lisem itp. 

Chciałbym pogratulować Pani Lucy-
nie Milej tak dobrej i pożytecznej dzia-
łalności. Warto, aby inne osoby w naszej
gminie, zamiast krytykować, wzięły od
Pani Lucyny dobry przykład. Sam jestem
ojcem trojga dzieci i wiem, jak ważny
jest rozwój ich zainteresowań. Może
zatem tak w każdym sołectwie znalazła-
by się chociaż jedna osoba, która chcia-
łaby zaproponować młodzieży jakieś
ciekawe zajęcie?

Pozdrawiam serdecznie
Mirosław Skoneczny
Sołtys Koczarg Nowych

Co z tą 
młodzieżą?

Dziś już nasze ogrody przykrył
malowniczo śnieg i posrebrzył mróz.
Nadal są piękne i zachwycają w zimowej
aurze. Moglibyśmy zatem ogłosić kon-
kurs na najpiękniejszy
ogród zimowy. Czy warto?
Pozostawiamy ten temat
do rozstrzygnięcia Czytel-
nikom. Niniejszym zamy-
kamy tegoroczną (letnią)
edycję „Pięknego ogrodu”.
Ponieważ pokazaliśmy
Państwu rożnorodne roz-
wiązania, na różnych
powierzchniach i oryginal-
ne aranżacje roślinne,
wszystkim właścicielom
ogrodów przyznajemy I
nagrody. Gratulujemy
zatem: Państwu Barbarze i
Andrzejowi Siemaszkom,

Pani Jadwidze Buczyńskiej, Państwu Gra-
żynie i Eugeniuszowi Zawadzkim i Pani
Teresie Wójcik. Wszystkie wymienione
osoby otrzymają od nas upominki.

W ostatnim wydaniu Gazety Babic-
kiej przeczytałem artykuł o walkach
wokół Radiostacji Babice, chciałbym
sprostować nieścisłości dotyczące ostat-
nich właścicieli Babic.

Otóż Państwo Maria i Władysław
Carossi nie byli ostatnimi właścicielami
dóbr Babice, a jedynie posiadaczami
resztówki dawnego majątku, położonej
blisko kościoła w Starych Babicach.

Ostatnimi właścicielami (dziedzica-
mi) dóbr Babice była rodzina Cholewiń-
skich. Ich grób rodzinny znajdziemy w
najstarszej części  Cmentarza Powąz-
kowskiego, w pobliżu kościoła.

Cholewińscy nabyli Babice prawdo-
podobnie od Jasińskich w połowie XIX
wieku. Dobra Babickie uległy parcelacji
związanej z uwłaszczeniem chłopów,
spowodowanym ukazem carskim z
1864 r. Dobra te nabył Kwiryn Jan Cho-
lewiński w latach 50-tych XIX wieku. Po
jego śmierci odziedziczyli je jego syno-
wie - były to już wtedy  resztówki daw-
nego majątku. Jedną z nich stanowiła
wspomniana już resztówka o pow. 30
ha, położona w pobliżu babickiego
kościoła - kupiło ją w roku 1922 lub
1923 małżeństwo Carossich. Inna resz-
tówka o pow. 42 ha, położona była w
Babicach Nowych i nosiła nazwę hipo-
teczną „Babinek”- tę nabył w 1937 r. od
Jana Kwiryna Cholewińskiego (syna Kwi-
ryna Jana) mój ojciec- Mieczysław
Kazoń. Resztówek dawnego majątku
było więcej, ale nie mam o nich żadnych
informacji. Jerzy Kazoń

Zainspirowani wskazówkami Pana
Jerzego Kazonia odnaleźliśmy wspo-
mniany grób dawnych właścicieli Babic
na Powązkach.  

Piękny ogród w pięknej gminie

Parę słów o dawnych 
właścicielach Babic...

Piękny ogród w pięknej gminie

gb_11_2005.qxd  2005-12-02  14:02  Page 13



ZDROWIE

14

Minęło 5 lat od kiedy w gminie
realizowany jest program „Promo-
cja zdrowia i prewencja chorób
układu krążenia – Czas dla serca”
stworzony przez Alicję Napurkę,
Barbarę Dębską-Governatori i
Krzysztofa Makucha. Jego realiza-
cją zajął się Zespół ds. Promocji
Zdrowia.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu
tej grupy ludzi oraz poparciu Władz
Gminy udało się przeprowadzić szereg
działań prozdrowotnych, którymi obję-
to całe lokalne społeczeństwo. Zaintere-
sowanie mieszkańców oraz pozytywne
efekty programu przyczyniły się do
tego, że jego realizacja została przedłu-
żona do 2006 roku.

Z okazji jubileuszu Programu w
Urzędzie Gminy zorganizowano konfe-
rencję, w której uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób. 

Rolę promocji zdrowia omówiła
Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w
Aninie, autorka programu „Rozwój
infrastruktury dla promocji zdrowia i
prewencji chorób układu krążenia na
poziomie lokalnym w Polsce”. 

Nie wystarczy namawiać
- Zamierzeniem pomysłodawców

programu było, aby w proces rozwiązy-
wania problemów zdrowotnych zaan-
gażować społeczności i władze lokalne -
powiedziała. - Najpoważniejsze proble-
my zdrowotne związane są z chorobami
przewlekłymi, silnie uzależnionymi od
stylu życia. Nie wystarczy więc tylko
odwoływać się o zmianę zachowań.
Trzeba podejmować odpowiednie dzia-
łania, aby je umożliwić. I tutaj pojawia
się ogromna rola środowisk lokalnych. 

Podobnie samo leczenie chorób czyli
objawów naszych nieprawidłowych
zachowań nie wystarcza, aby poprawić
stan zdrowia społeczeństwa. Dlatego
tak ważna jest profilaktyka. 

Dla profilaktyki i promocji zdrowia
niezwykle istotną sprawą jest współpra-
ca międzysektorowa. Sojusznikiem dla
koordynatorów tych programów jest
m.in. system edukacji, służba zdrowia,
kościół, media, sądownictwo, rodzice,
biznes lokalny. Taka współpraca jest
konieczna, gdyż czynniki warunkujące
zdrowie wywodzą się z różnych obsza-
rów życia. Poza tym, razem łatwiej roz-
wiązywać problemy, im więcej instytucji
zaangażowanych tym lepsze efekty. 

Do udziału w Programie zaproszo-
nych zostało 20 gmin. Zamierzeniem
autorów programu było, aby w każdej z
nich powstał silny zespół na czele z
koordynatorem, którego działania były-

by popierane przez władze samorządo-
we. Tak się stało w naszej gminie. 

Program „Promocja zdrowia i pre-
wencja chorób układu krążenia w gmi-
nie Stare Babice – Czas dla Serca” opra-
cowany został w 2001 roku. Jest to
autorska praca Alicji Napurki, obecnie
kierownika GOPS, Barbary Dębskiej –
Governatori, psychologa ze Szkoły Pod-
stawowej w St. Babicach oraz lekarza
medycyny Krzysztofa Makucha. 

Cele Programu to poprawa stanu
zdrowia i związanej z nim jakości życia
mieszkańców, objęcie zasięgiem oddzia-
ływania wszystkich grup społeczeństwa.
Z przeprowadzonych ankiet wynikało,
że najczęstszym powodem chorób ukła-
du krążenia jest palenie. Dlatego też
jednym z priorytetowych punktów Pro-
gramu stało się przeciwdziałanie nega-
tywnym skutkom zdrowotnym palenia
tytoniu. W szkołach prowadzono edu-
kację w zakresie szkodliwości palenia.
Wśród dorosłych podjęto próby promo-
cji zdrowego stylu życia, wolnego od
nikotyny. 

Drugim celem Programu stała się
profilaktyka rozwiązywania problemów
alkoholowych mieszkańców gminy.
Zadanie to realizowane jest poprzez
poradnictwo dla osób uzależnionych i
ich współuzależnionych rodzin, kiero-
wanie do poradni lecznictwa odwyko-
wego. Organizowane są także mitingi
grupy AA. Członkowie rodzin z proble-
mem alkoholowym mogą liczyć na
wsparcie i pomoc psychologiczną, ale
także materialną i finansową. Dzieci z
rodzin alkoholików objęte zostały opie-
ką Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD. Organizowany jest dla

nich także letni wypoczynek, dożywia-
nie w szkołach i przedszkolach, przygo-
towywane są paczki świąteczne. 

Trzecim z głównych zadań Progra-
mu „Czas dla Serca” jest podnoszenie
poziomu aktywności fizycznej miesz-
kańców gminy. Sprzymierzeńcem w
jego realizacji są sprzyjające warunki
przyrodnicze – bliskość Puszczy Kampi-
noskiej i Lasu Bemowskiego. Nic dziw-
nego zatem, że wykorzystano dostępne
elementy środowiska naturalnego dla
stworzenia zaplecza sportowo-rekre-
acyjnego Gminy. W ubiegłym roku
wybudowana została Ścieżka Zdrowia
w Lesie Bemowskim. Wszyscy chętni
mogą korzystać z ośmiu urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych do ćwiczeń. 

Podniesieniu sprawności fizycznej
mieszkańców służą też organizowane
imprezy sportowe, np. rajdy rowerowe,
biegi przełajowe czy różnego rodzaju
rozgrywki towarzyszące festynom czy
imprezom gminnym.  

Przy okazji realizacji Programu zorga-
nizowano szereg spotkań z mieszkańca-
mi poświęconych problematyce proz-
drowotnej, szczególnie zagadnieniom
chorób układu krążenia. Kilkukrotnie w
placówkach zdrowotnych gminy prze-
prowadzane były badania przesiewowe,
pozwalające np. zbadać poziom chole-
sterolu i cukru we krwi, a także EKG. 

Jak podkreśliła Alicja Napurka, profi-
laktyką w większości obejmowane są
dzieci, ale zachęcamy do niej wszyst-
kich. Bo gdy pojawia się choroba, na
profilaktykę jest za późno. 

Szkolnej agresji NIE  
Psycholog ze Szkoły Podstawowej w

St. Babicach, Barbara Dębska-Governa-

Od 5 lat mamy „Czas dla Serca”

Od lewej: Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w Aninie, Alicja Napurka 
- kierownik GOPS i koordynator Programu, Jolanta Stępniak - zastępca wójta gminy
Od lewej: Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w Aninie, Alicja Napurka 
- kierownik GOPS i koordynator Programu, Jolanta Stępniak - zastępca wójta gminy
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tori zwróciła uwagę na znaczenie pro-
mocji zdrowia w szkole. W babickiej
podstawówce przed dwoma laty rozpo-
częto realizację programu „Agresji sta-
nowczo Nie”. -  Każdy z nas obserwuje
brutalizację życia społecznego, tak trud-
no ją wyeliminować, często prowadzi

do agresji. Ta z kolei jest uwarunkowa-
na biologicznie, należy bowiem do sfery
samozachowawczej człowieka. Rodzi
się często, gdy następuje konflikt mię-
dzy oczekiwaniami a możliwością ich
realizacji. Kiedy młody człowiek dorasta,
wchodzi w środowisko szkolne, rodzi
się u niego potrzeba akceptacji. Jeżeli
nie zostanie zaspokojona, pojawia się
agresja, która prowadzi do wybuchu
wszystkich nagromadzonych negatyw-
nych emocji. Brak poczucia własnej
wartości wpisuje się bowiem w stan
zdrowia psychicznego.

Dlatego też w szkole realizowany
jest program przeciwko agresji, którego
główne cele to m.in. przeciwdziałanie
zachowaniom agresywnym, kształtowa-
nie zachowań asertywnych, rozwój pra-
widłowej komunikacji, zdolności rozpo-
znawania i nazywania uczuć, postaw
empatycznych ukierunkowanych na
drugiego człowieka. 

Bardzo istotne jest także, aby zająć
się rodzicami, jeżeli chce się wyelimino-
wać agresję u dziecka. Należy im uświa-
domić, iż kłopoty w domu, sytuacje,
których dziecko jest świadkiem czy
uczestnikiem, przekładają się na kłopoty
w szkole i odwrotnie. Często dziecko
krzykiem zwraca na siebie uwagę i
wzywa pomocy.

Stan naszego zdrowia 
Zdaniem kierowników placówek

służby zdrowia z terenu gminy Stare
Babice, stan zdrowia mieszkańców jest
dobry i nie odbiega od poziomu kraju.
Dzięki działaniom profilaktycznym
wzrósł poziom świadomości społecznej. 

Jak podkreśliła doktor Ewa Popek,
kierownik NZOZ w Borzęcinie Dużym,
program promocji zdrowia zaowoco-
wał. Pacjenci zaczęli bardziej dbać o
zdrowie. Zwiększyła się wykrywalność
nadciśnienia tętniczego i zmalała liczba
zgonów z tego powodu. W pierwszej
grupie zagrożeń dla zdrowia i życia zna-
lazły się choroby układu krążenia i

cukrzyca. W drugiej nowotwory, tutaj
niestety tendencja jest wzrostowa.  

Pacjenci przychodni w Borzęcinie
chętniej niż kiedyś poddają się bada-
niom profilaktycznym. Coraz mniej osób
pije alkohol i coraz więcej stara się rzu-
cić palenie. 

Do NZOZ w Starych Babicach należy
ok. 5 tys. pacjentów, z tego 3,6 tys. to
osoby między 6 a 65 rokiem życia, osób
starszych jest około tysiąca, małych
dzieci 220. W tym roku na świat przy-
szło 20 noworodków. Kierownik tej pla-
cówki, doktor Małgorzata Żuławnik
Borstern zauważyła, iż sytuację zdro-
wotną należy dopasować do sytuacji
demograficznej w gminie. Ogólnie w
kraju i w naszej gminie największa
zachorowalność i śmiertelność związa-
na jest z chorobami układu krążenia.
Ale efekty szerokiej działalności eduka-
cyjnej w kierunku promocji zdrowia są
zauważalne i przejawiają się w popra-
wie świadomości pacjentów. Drugie
miejsce wśród chorób najczęściej spoty-
kanych w tym NZOZ zajmuje cukrzyca.
Dlatego tak ważna jest edukacja proz-
drowotna i działania prewencyjne, m.in.
obecność dietetyka w szkole. Można w
ten sposób obniżyć liczbę otyłych, a co
za tym idzie liczbę chorych na cukrzycę.
Jako trzeci problem zdrowotny, doktor

Borstern wymieniła nowotwory. Podkre-
śliła też, jak istotne w ich wykrywalności
są badania profilaktyczne, przeprowa-
dzenie wielu z nich było i jest możliwe
dzięki sfinansowaniu przez Gminę.
Obecnie w Babicach trwają działania
prewencyjne i badania w kierunku
wykrycia nowotworu jelita grubego.
Chociaż trudno uwierzyć, ale obecnie w
krajach wysokorozwiniętych jest to naj-
częściej występujący nowotwór.
Do NZOZ w Borzęcinie kobiety nadal
mogą zgłaszać się na badania cytolo-
giczne.

- Przystąpienie Gminy do programu
„Czas dla serca” zaowocowało pozy-
tywnym zjawiskiem, poprawą stanu
zdrowia mieszkańców – powiedziała
Jolanta Stępniak, zastępca wójta gminy.
– Jednym z zauważalnych efektów tego
programu jest większa aktywność
fizyczna mieszkańców. Coraz więcej
osób korzysta z urządzeń Ścieżki Zdro-
wia, i to nas cieszy. Cenne jest  również,
że radni widzą potrzebę inwestowania
w promocję zdrowia i co roku udaje się
w budżecie gminy wygospodarować
pieniądze na ten cel. Mimo że nie są to
duże środki, jednak dzięki nim możemy
wiele robić w kierunku rozwoju promo-
cji zdrowia. Ogromna w tym zasługa
młodego, aktywnego zespołu. Wspólne
działania integrują społeczność lokalną,
coraz więcej osób się w nie angażuje.
Poprzez takie akcje udaje nam się
dotrzeć bliżej do mieszkańców, a ci
mogą przekonać się, że każdy jest
ważny dla Gminy, że robimy wszystko,
aby dbać o nich i o to, co dla nas
wszystkich najcenniejsze. O zdrowie...  

Aneta Kołaczyńska

W Urzędzie Gminy, przy okazji konferencji, zorganizowano wystawę prac
plastycznych o tematyce prozdrowotnej.
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Jesienne liście świecą kolorami
Jesienne liście świecą myślami
W jesiennych liściach jest moc zaklęta
Jesienny liść wiele pamięta...

Są wśród nas osoby, które lubią
pisać wiersze. Czynią to z potrzeby
serca, chcąc utrwalić miłe chwile, wyra-
zić emocje. Piszą także z bardziej proza-
icznych przyczyn- ot tak, dla zabicia
czasu, dla samej radości pisania.

Jedną z osób, która od lat zajmuje
się tworzeniem rymowanek jest Pani
Helena Polkowska-Pawelec - miesz-
kanka Zielonek Parceli. Dzięki twórczości
jest jej łatwiej żyć, ma swoją pasję, która
każdy dzień napełnia radością, nawet
wtedy, gdy nie wiedzie się najlepiej.

„I w biedzie jest umiłowanie - za
wszystko dziękuję Ci Panie”- twierdzi
Pani Helena.

Z babicką gminą nasza poetka zwią-
zana jest od wielu lat. Przyjeżdżała tu na
wakacje jeszcze przed wojną, pamięta
wiatrak, który stał kiedyś w Zielonkach w
pobliżu drogi na Lipków, wspaniałą
kaszankę, którą robił pan Warzonkie-
wicz. Dziś Pani Helena ma 78 lat i boga-
te, nieraz dramatyczne wspomnienia za
sobą. Podczas wojny zmuszona była
szyć koszule dla Niemców i kopać schro-
ny w Ożarowie. Wspomina uciekinierów
po upadku Powstania Warszawskiego,
którzy schronili się w domu jej ojca w
Zielonkach - nie było co jeść, ludzie zbie-
rali kłosy na polu Basińskich (dawnych

właścicieli Zielonek), a potem kręciliśmy
je w młynku i piekło się chleb...

Pani Helena pracowała jako peda-
gog psychologii specjalnej, była także
krawcową, projektantem strojów, opra-
cowała samouczek kroju i szczegółowe
rysunki techniczne z opisami- od klina
do bardzo trudnych wykrojów jak np.
princessa. Za swoją pracę pedagogiczną
odznaczona została Złotym Krzyżem
Zasługi. W naszej gminie osiedliła się
pod koniec lat 50-tych. Ma dwoje dzie-
ci, troje wnuczków i prawnuczkę. 

- Wiersze pisałam od zawsze - mówi,
mam całą masę brudnopisów, wierszo-
waną historię II wojny światowej, wier-
sze o Piłsudskim, dużo widziałam i
utrwalałam swoje odczucia pisząc.
Mam także coś o naszej gminie...

Tutaj biegałam jako dziewczynka mała
Nade mną nieraz chmura deszczem
zapłakała
Wycierałam ręką pot z czoła, 
nie siadałam do biesiadnego stoła
ale powrócę myślami z daleka
a wy nie płaczcie nad losem człowieka, 
bo los daje i odbiera,
jest człowiek co sercem spoziera
chcę pozostać myślą różnego koloru
byłam do wyboru- dobrą, złą, na wieki
przeklętą
no cóż nie jestem świętą, 
jestem bo muszę żyć od nowa,
a Was niech Bóg zachowa.

Wiersze piszę od dziecka. Kiedyś
jedna polonistka powiedziała mi, że to
wolna nowoczesna poezja- mówi Pani
Helena uśmiechając się. Najważniejsze
jednak jest mieć poczucie humoru i
pewien dystans do siebie i otaczającego
świata.

Czyś dyrektor
czyś goniec
jednaki przyjdzie koniec.

***
Czy umiesz złapać dymu garsteczkę?
Czy umiesz z piasku zrobić kuleczkę?
Czy umiesz w wodzie zrobić dziureczkę?
Czy umiesz pośmiać się troszeczkę?
Czy umiesz upleść warkocze z promieni
słońca?
Czy umiesz wytrwać do końca?
Czy umiesz cierpliwość zamienić na
grosze?
Czy umiesz kochać ludzi choć po trosze?

***

Jest człowiek jeden
Jest człowiek drugi
Jest człowiek trzeci
Uchroń- by nie zginął w życiowej
zamieci...

***
Czasem ktoś przyjdzie
z diabłem czy z aniołem
to posadź go za stołem

słuchał i notował M. Łada

O czym szumi jesienny  wiatr?O czym szumi jesienny  wiatr?

Starsi mieszkańcy naszej gminy nie
muszą czuć się samotni i zepchnięci na
margines życia. Istnieje bowiem Klub
Seniora „Babickie Sąsiadki”, gdzie senio-
rzy mogą dzielić się swoimi pasjami,
zainteresowaniami, doświadczeniami.

Klub działa już od ponad 14 lat i jak
pokazuje doświadczenie, jest niezwykle
potrzebny i ważny dla wielu osób. To wspa-

niałe miejsce spotkań, podczas których
można porozmawiać ale też pośpiewać czy
zaprezentować swoją twórczość poetycką.  

- Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy mają dość samotnego siedzenia w
domu, którzy chcą zrobić coś pożytecznego
dla siebie i innych, przyjemnie spędzić popo-
łudnie – powiedziała Marianna Wójtowicz,
zastępca prezesa Klubu. – Dla każdego znaj-

dzie się u nas miejsce. Zawsze cieszymy się,
gdy ktoś dołącza do naszej rodziny. 

Podczas spotkań Klubu panuje miła
atmosfera, można zjeść pyszne ciasto,
napić się herbaty a czas umila muzyka akor-
deonu. Bo jest to Klub towarzysko – śpie-
wający, jak mówią seniorzy. Zbiera się w
każdą sobotę o godzinie 15.00 w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach. 
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25 listopada misie pluszowe
opuściły zacisze dziecięcych  poko-
ików i łóżeczek i przybyły z dziećmi
do przedszkola w Starych Babicach.

Tu od samego rana odbyły się
obchody Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia, były także wspólne
zabawy i zajęcia z misiami.

Najpierw dzieci prezentowały swoje
maskotki. Później brały udział
w wyborze największego, najmniejsze-
go i najstarszego misia. Śpiewały
puchatkowe przyśpiewki, bo Kubuś
Puchatek w tym dniu królował.

Na zajęciach dzieci rozwiązywały
krzyżówki i karty pracy poświęcone
misiom, układały rozsypanki literowe i
wyrazowe, wypełniały zadania matema-
tyczne. Układały także puzzle misiowe.

Dzieci uwielbiają pluszowe przytulan-
ki-niedźwiadki. Autorzy książek piszą o
nich opowiadania, powieści i wiersze.
Najbardziej znane postacie to   Miś Usza-
tek i oczywiście Miś Puchatek. Również w
naszym przedszkolu ich nie brakuje. Dzie-
ci w tym dniu same wykonywały książkę z
portretami misiów - Misiolandia.

Pluszowy miś to jedna z najpopularniej-
szych zabawek na świecie, która od 2002
roku ma swój dzień w kalendarzu.  Na
całym   świecie 25 listopada obchodzony
jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Historia pluszowego misia zaczyna
się w 1902 roku kiedy to ówczesny pre-
zydent Stanów Zjednoczonych Theodo-
re Roosewelt, będąc na polowaniu
sprzeciwił się zabiciu młodego niedź-
wiadka. Świadkiem tego wydarzenia
był dziennikarz Clifford Berryman, który
uwiecznił tę historię na rysunku. Rysu-

nek ukazał się w waszyng-
tońskiej gazecie, gdzie ujrzał
go Morris Michton właściciel
sklepu z zabawkami. Wła-
śnie wtedy wpadł na
pomysł, aby wykonać kilka
zabawek przedstawiających
misie i zaczął je sprzedawać
nazywając imieniem Teddy –
tak nazywają się  do tej pory.
Od stu lat towarzyszą dzie-
ciom, dodając otuchy, pocie-
szając, łagodząc lęk przed
samotnością, a starsi chętnie
obdarowują nimi swoje
pociechy.

Bożenna Pyć
fot. Iwona Kaczmarczyk

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zapraszamy do Punktu wspiera-
nia „Integracja o Własnych Siłach”
utworzonego przez Krajowe Stowa-
rzyszenie „Przyłącz Się Do Nas” na
bazie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łubcu.

Pojawienie się choroby psychicznej
całkowicie zmienia życie nie tylko osoby
chorej. Zmienia się także życie każdego
z członków rodziny chorego.

Leczenie zaburzeń zdrowia wymaga
czasu, spokoju, akceptacji i zrozumienia
uwarunkowań jakie rządzą zaburzeniami
psychicznymi. Wskazane jest, aby rodzi-
na chorego posiadała wiedzę o dolegli-
wościach nękających członka ich rodziny.

Choroba psychiczna nie musi ozna-
czać wycofania się z życia i upokorzeń,
jest to choroba jak każda inna.

Punkt Wspierania „Integracja o Wła-
snych Siłach” pełni rolę „bezpiecznego
miejsca”, pewnego rodzaju azylu dla
uczestników zapewniając bezpieczeń-
stwo, zrozumienie i tolerancję dla osób
zaburzonych psychicznie i ich rodzin.
Zapewniamy tworzenie grup samopo-
mocowych wsparcia psychicznego,
organizujemy spotkania ze specjalistami
w ramach poradnictwa psychologiczne-
go, socjalno-prawnego oraz rodzinne-
go. Motywujemy do nawiązania kon-
taktów społecznych, aktywności i odpo-
wiedzialności rehabilitacji oraz terapii.
Pomagamy osobom uczestniczącym w
naszych zajęciach kształtować umiejęt-
ności funkcjonowania w oparciu o wła-
sne możliwości, kształtowanie umiejęt-
ności realizowania własnych potrzeb.

Mogą też one skorzystać z psychoterapii
indywidualnej i grupowej.

Punkt Wspierania jest formą pracy
środowiskowej na podstawie programu
„Funkcjonowanie i rozwój oparcia spo-
łecznego dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi” finansowanego przez Mini-
sterstwo Polityki Społecznej.

Nas adres:
Punkt Wspierania 
„Integracja o Własnych Siłach”
Łubiec nr 45, gmina Leszno

Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: (0-22) 725 80 34
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Marianna Frydrych

Integracja o Własnych Siłach
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Kilka dni temu zawodnicy Legii
Warszawa: Marcin Rosłoń, Seba-
stian Szałachowski i Dariusz Zjawiń-
ski odwiedzili dzieci ze SP w St.
Babicach. Spotkanie to zorganizo-
wał Maciej Siemiątkowski- tata Pio-
trusia z  IId. Piłkarze weszli do jed-
nej z klas, a następnie spotkali się ze
wszystkimi uczniami na sali gimna-
stycznej, gdzie opowiadali o swoich
sportowych zmaganiach. Jeszcze

chyba nigdy dzieci nie były tak sku-
pione i przejęte z powodu gości
odwiedzających szkołę. Z zapartym
tchem słuchały opowieści zawodni-
ków, a na zakończenie spotkania
hurmem ruszyły po autografy.

Uczniowie po raz pierwszy w życiu
wzięli udział w konferencji prasowej.
Piłkarze siedzieli za stołem i odpowiada-
li na pytania. Spotkanie prowadził Mar-
cin Palczak- nauczyciel wf.

Najmłodszych interesowało to, jak
wygląda przeciętny dzień piłkarza. Oka-
zuje się, że zawodnicy I ligi mogą, a
nawet powinni, dobrze się wyspać. Tre-
ningi rozpoczynają o godz. 11:00, ale
trener Dariusz Wdowczyk wymaga od
zawodników, aby w szatni zjawiali się
już 45 minut wcześniej. Kto się spóźnia
dostaje karę. W szatni zawodnicy roz-
grzewają się, ćwiczą na siłowni i biorą
masaże. Trening trwa około 2-2,5 godzi-
ny. Podczas niego jest dużo zajęć tak-
tycznych, ćwiczy się również technikę
gry. W zależności od potrzeb zawodnicy
odbywają nieraz 2 treningi dziennie,
wtedy są one przedzielone obiadem.

Podczas treningu ustala się skład

drużyny na najbliższy mecz, czasem jest
to trudne, bo wszyscy chcą zagrać, tre-
ner wybiera jednak zawodników w naj-
lepszej dyspozycji fizycznej i tak z 24 w
drużynie gra tylko 11.

Uczniowie ciekawi byli również
początków kariery zawodniczej Legioni-
stów. Wielu z nich zaczynało poważny
kontakt z piłką nożną właśnie w cza-
sach, gdy chodzili do szkoły podstawo-
wej, grali w szkołach sportowych,
poźniej w drużynach III-ligowych, Darek
Zjawiński stawiał pierwsze piłkarskie
kroki w „Ożarowiance”, a Marcin
Rosłoń trafił do Legii zachęcony anon-
sem prasowym. Zgłosił się na hasło:
„Następcy Dejny poszukiwani”.

Zawodnicy Legii pochodzą z wielu
rejonów kraju, tylko kilku jest z okolic
Warszawy, wszystkich cechuje umiłowa-
nie sportu i upór w dążeniu do celu.
Może w ich ślady pójdą również niektó-
rzy uczniowie z Babic?

Tematów sportowych podczas tego
spotkania nie brakowało, piłkarze opo-
wiadali o swoich planach życiowych i
najmilszych momentach w karierze
sportowej, ponadto obiecali naszym

Legioniści w Podstawówce

Nagrodzeni w konkursie plastycznym 
w towarzystwie piłkarzy Legii
Nagrodzeni w konkursie plastycznym 
w towarzystwie piłkarzy Legii
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OGŁOSZENIA 

WÓJT GMINY STARE BABICE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz §  6 ust.
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony
Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługo-

wym położonej we wsi Wojcieszyn, uregulowanej w kw nr 57325,
stanowiącej działkę nr ew.   225/1   o pow.  1021 m2, cena wywo-
ławcza - 263 000 pln. 

Nieruchomość obciążona prawem najmu do dnia 31.10.2006
r. i zwrotem poniesionych nakładów przez najemcę. Wysokość
wadium - 5% wartości ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się dnia 09.12.2005 r. o godz. 10.00  w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie-
ruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-zagrodowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium
najpóźniej do dnia 06.12.2005 r. na konto Urzędu Gminy: SBO 
W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Koszt opłaty
notarialnej ponosi kupujący. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare
Babice (pok. nr 33 – tel. 722-91-39).

Od października br. został uru-

chomiony rachunek dochodów

własnych GOPS, na który można

wpłacać darowizny przeznaczo-

ne na pomoc dla najuboższych

mieszkańców gminy. 

Nr konta:

90 8015 0004 3000 
5803 2030 0003
Zwracamy się z prośbą o wpła-

ty, w ten sposób wspieramy

najbardziej potrzebujących.

uczniom, że zrobią wszystko, aby ode-
brać tytuł mistrzowski krakowskiej Wiśle
- cóż trzymamy za słowo!

Na zakończenie spotkania piłkarze
wybrali najciekawsze rysunki wykonane
przez uczniów. Na jednym z nich uczeń
namalował nawet mecz „Naprzód” Zielon-
ki - Legia Warszawa. Może przewidział, że
to kiedyś nastąpi? Kto wie w sporcie bywa
różnie - piłka jest okrągła a bramki są dwie
- jak mawiał trener Kazimierz Górski.

Wśród wyróżnionych przez piłkarzy
uczniów znaleźli się: Ola Najmrodzka,
Adam Jaworek, Daniel Rosiński, Hania
Pytlak, Paulina Węgrzynowicz, Bartek
Hilcher. Marcin Łada

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej podpisał porozumienie z
Młodzieżowym Biurem Pracy MWK
OHP w Warszawie z Filią w Lesznie.

Oznacza to, iż raz w miesiącu w
Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie Dużym,
ul. Warszawska 818, w godzinach
8.00 – 12.00 będzie dyżurował pra-
cownik OHP – pokój nr 36. Pierwszy
dyżur w czwartek 8 grudnia br.

W jego ofercie znajdą się propozy-
cje pracy krótkoterminowej i stałej.
Osoby zainteresowane będą mogły
zapoznać się z nimi, po wcześniejszym
wypełnieniu ankiety informacyjnej. 

W Urzędzie Gminy Stare Babice
oraz w Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie
na początku grudnia zostaną zainsta-
lowane tablice, na których mieszkańcy
gminy będą mogli zapoznać się z
nowymi ofertami pracy. Informacje
będą aktualizowane w miarę napływa-
nia nowych ofert. 
Zapraszamy poszukujących pracy!!!

Towarzystwo Muzyczne im.
Kazimierza Wiłkomirskiego

zaprasza na:

Wieczór Japoński
- 10 grudnia br. godzina 17.00 sala kon-
certowa im. K. Wiłkomirskiego w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach

Wieczór opowieści i pieśni 
adwentowych z Polski

w ramach Festiwalu Nieuchwytnego
Dziedzictwa Kulturowego, pod patrona-
tem UNESCO - 11 grudnia godzina
19.00 Kościół Parafialny w Bliznem

Dyr. Dorota Smolińska prezentuje
podarowaną szkole koszulkę
Legii z podpisami piłkarzy.

Dyr. Dorota Smolińska prezentuje
podarowaną szkole koszulkę
Legii z podpisami piłkarzy.
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P.G.B.H.  GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI  
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy do nas!
Właśnie otwieramy anglojęzyczne przedszkole

Montessori w Izabelinie
Przepiękna lokalizacja: Ul. Szkolna 16, Izabelin-Hornówek

Proponujemy twórczą i ciekawą metodę nauki oraz pracy z
dziećmi,  opartą na pedagogice Dr. Marii Montessori, pod

opieką doświadczonych wychowawców

Zajęcia dodatkowe wliczone w czesne

joga, gimnastyka, muzyka z rytmiką,
taniec, piłka nożna, zajęcia plastyczne i balet
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapisy trwają przez cały rok, liczba miejsc jest ograniczona

Szczegółowe informacje:
0 692 099 134,

montessori@qdnet.pl
Zapraszamy

Hania Tarnowska 
Montessori Directress 

UBEZPIECZENIA
– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

otwarte: 9 – 15 /oprócz środy i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85

tel. kom. 0 603 77 38 55
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