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ZAPRASZAMY

Z przyjemnoÊcià informujemy Paƒstwa, ˝e otworzyliÊmy

na terenie Gminy Izabelin “TWOJÑ PRALNI¢“.
Naszym g∏ównym za∏o˝eniem jest Êwiadczenie us∏ug 

pralniczych na najwy˝szym poziomie i w rozsàdnej cenie. 
Gwarancjà wysokiego standardu  jest najnowsza 

technologia prania i czyszczenia chemicznego w wodzie, 
przy zastosowaniu Êwiatowej jakoÊci Êrodków i urzàdzeƒ

do piel´gnacji tekstyliów i skór.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us∏ug

klientów indywidualnych,  firmy i instytucje.

- pranie wodne garderoby, sukni
Êlubnych i komunijnych

- czyszczenie i odnawianie wyrobów
i odzie˝y skórzanej

- pranie bielizny poÊcielowej,
firan, zas∏on, koców

- profesjonalny serwis koszul
i bluzek

- impregnacja wierzchniej odzie˝y

Oferta dla klientów  indywidualnych     Oferta  dla  firm  i  instytucji

- serwis odzie˝y roboczej - pranie, 
impregnacja, znakowanie, naprawa 

- pranie i impregnacja garderoby 
s∏u˝b mundurowych - ochrona przed 
opadami atmosferycznymi 
i zabrudzeniami

- serwis koszul i uniformów dla
pracowników salonów i biur obs∏ugi
klienta

ul. Estrady 9  MoÊciska  05-080  Izabelin tel. 796-01-29     
czynne poniedz. - piàtek 800 - 1800 sobota  800 - 1400

BIURO POÂREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI

RANCZO s.c.
IRENA GMOCHOWSKA

licencja zawodowa, cz∏onek WSPON i PFRN, ubezp.

Zapraszamy do naszych biur

Stare Babice Wojcieszyn
ul. Rynek 33 ul. Warszawska 515
tel/fax 722 95 82 tel/fax 752 08 05 
tel.kom. 0 602 553 059 tel.kom. 0 502 36 11 96

Leszno
ul. B∏oƒska 2
tel/fax 725 90 74
tel.kom. 0 694 55 88 96

w godz. pn. - pt. 9 - 18, sob. 9 -15

PoÊredniczymy przy kupnie, sprzeda˝y, najmie!

STUDIO TA¡CA “DUET”

NAUKA TA¡CA 
dla dzieci, m∏odzie˝y

doros∏ych i nowo˝eƒców

Jaros∏aw Marzec tel. 0 600 300 304

STUDIO TA¡CA “DUET”

NAUKA TA¡CA 
dla dzieci, m∏odzie˝y

doros∏ych i nowo˝eƒców

Jaros∏aw Marzec tel. 0 600 300 304

WK¸ADY i KOMINKI 
z MARMURU, GRANITU,
PIASKOWCA
SCHODY PARAPETY POSADZKI 
KAFLE
WYCENA PROJEKT MONTA˚
Babice Nowe
ul. Ogrodnicza 2
tel. 722 90 42; 424 46 58
kom. 0- 501 717 896
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Ok∏adka

Nasz Radny Stanis∏aw Karpiƒski 

otrzyma∏ Z∏oty Medal Polagry!

2 Kto miesza w wodzie i Êciekach?

- O kontroli NIK.

Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu

3 Unijny wachlarz mo˝liwoÊci

- rozmowa z Marcinem Zajàcem

- z-cà. kier. OT ARiMR w Wojcieszynie.

Z∏oto dla Radnego.- To jest sukces!

5 Z sesji Rady Gminy.

6 Trzeba kontynuowaç podj´te 

dzia∏ania. - NIK przyznaje 

racj´ Eko-Babicom!

8 Odrolniç, scaliç, czy zostawiç jak jest.

- Par´ s∏ów o zmianie przeznaczenia

gruntów w naszej gminie.

Bezpieczna gmina

10 Bezpieczne ˝ycie.

12 Nowa Komenda Policji.

- Byç mo˝e ju˝ za 2 lata. 

Gdzie po prawo jazdy 

i dowód rejestracyjny?

Mieszkaƒcy naszej gminy

13 Basen pnie si´ w gór´.

- Ju˝ niebawem pop∏ywamy!

14 Hodowla- zaj´cie dla cierpliwych. 

In˝. genetyk Stanis∏aw Karpiƒski 

zdradza nam kulisy swojej pracy...

15 By∏em w Iraku.

- wyzna∏ nam Stefan Jung.

16 Noblista z Babic! - O tym przeczytacie

tylko w naszej gazecie!

17 Wolontariat

- krok w kierunku cz∏owieka.

Kultura ● Sport

18 Nasi pi∏k´ kopià. 

Wspó∏praca samorzàdów.

19 Z prac Spólki Wodnej

Og∏oszenia

19-20 Og∏oszenia.

W Gazecie Babickiej og∏aszaç si´ warto!

W numerze:

Wokó∏ Spó∏ki Gminnej Eko-Babi-
ce od d∏u˝szego czasu zbiera∏y si´
czarne chmury. Na temat dzia∏alno-
Êci tej firmy pojawi∏o si´ wiele po-
mówieƒ i kontrowersji podwa˝ajà-
cych jej wiarygodnoÊç. Eko-Babice
zosta∏o poddane ró˝norodnym kon-
trolom: m. in. Komisji Rewizyjnej Ra-
dy Gminy, Wojewódzkiego Inspekto-
ra Ochrony Ârodowiska, a ostatnio
nawet Najwy˝szej Izby Kontroli.

Dyskusje nad prawid∏owoÊcià dzia∏aƒ
Eko-Babic pojawia∏y si´ tak˝e wczeÊniej
na etapie dokapitalizowania Przedsi´-
biorstwa i waloryzacji stawek za wod´ 
i Êcieki. Na tym tle powsta∏y równie˝ kon-
trowersyjne i niepochlebne opinie dwóch
osób z Komisji Rewizyjnej, które zarzuca-
∏y firmie nieprawid∏owoÊci. Jednak ju˝
wkrótce okaza∏o si´, ˝e  by∏y one bez-
podstawne. Na wniosek Wójta Gminy
Rada Nadzorcza Eko-Babic zleci∏a bieg∏e-
mu rewidentowi sprawdzenie zasadnoÊci
tych zarzutów. Rewident nie stwierdzi∏
˝adnych uchybieƒ w dzia∏alnoÊci Firmy.
Zdaniem wójta gminy Krzysztofa Turka -
Eko-Babice jest przedsi´biorstwem, z któ-
rego mo˝emy byç dumni. Dzi´ki niemu
uda∏o si´ w gminie wypracowaç oszcz´d-
noÊci, których nie by∏o wczeÊniej, gdy sie-
cià wodno-kanalizacyjnà zarzàdza∏
Urzàd. Eko-Babice dzia∏a w naszej gminie
ju˝ ponad 5 lat. WczeÊniej dysponowa∏o
niewielkim kapita∏em i boryka∏o si´ 

z trudnoÊciami zwiàzanymi z p∏ynnoÊcià
finansowà. Przed rokiem zosta∏o dokapi-
talizowane (kapita∏ zak∏adowy zwi´kszo-
no o 300 tys. z∏ do poziomu 400 tys. z∏),
zrewaloryzowano tak˝e taryfy za wod´ 
i Êcieki do poziomu tzw. kosztów nie-
zb´dnych. Przedsi´biorstwo ma dziÊ za-
tem odpowiednie warunki do dalszego
rozwoju dla dobra mieszkaƒców naszej
gminy. Wszystkie kontrole potwierdzi∏y
dobrà prac´ firmy i wykaza∏y, ˝e przedsta-
wiane zarzuty by∏y tylko pomówieniami.
Inspektorzy NIK-u zalecili wr´cz kontynu-
acj´ dotychczasowych dzia∏aƒ tej firmy.

Tymczasem ˝ycie co chwil´ niesie ko-
lejne nowoÊci. Pojawi∏a si´ w naszej gmi-
nie wieÊç, ˝e Spó∏ka wysokoÊç taryf opra-
cowuje uwzgl´dniajàc koszty zwiàzane z
firmami, które nie p∏acà na czas za jej
us∏ugi. Jest to oczywistym nonsensem.
Na wysokoÊç stawek majà wp∏yw jedynie
tzw. koszty niezb´dne. Gwarantujà to
szczegó∏owe przepisy prawa. KtoÊ zatem
kto rozsy∏a podobne plotki zupe∏nie nie
orientuje si´ w realiach dzia∏alnoÊci Eko-
Babic i przepisach regulujàcych lub celo-
wo wprowadza mieszkaƒców naszej
gminy w b∏àd. Komu zale˝y na tym, by
rozpowszechniaç dezinformacj´ i rzucaç
kolejne pomówienia? Z uporem godnym
lepszej sprawy stara si´ udowodniç, ˝e
bia∏e jest czarne , a prawda fa∏szem. Z ta-
kà postawà trudno polemizowaç, to trze-
ba po prostu leczyç... Jan Torrero

10 listopada w Gimnazjum w Ko-
czargach Starych o godz. 18:00 od-
b´dzie si´ uroczysty koncert z okazji
listopadowego Âwi´ta Niepodleg∏o-

Êci. W programie artystyczno-patrio-
tycznym wystàpià gimnazjaliÊci 
i uczniowie ze SP w St. Babicach. 
Serdecznie zapraszamy! 

Wójt Gminy i Doradztwo Rolnicze w
Starych Babicach zapraszajà producen-
tów rolnych na seminarium gminne, któ-
re odb´dzie si´ w dniu 24 listopada 2004
r. (Êroda) o godz. 10.00 w sali konferen-
cyjnej Urz´du Gminy.
Zakres tematyczny spotkania: 

- Minimum sanitarne,
- Dobra praktyka produkcyjna i higienicz-
na fundamentem bezpieczeƒstwa ˝yw-
noÊci w drodze “od pola do sto∏u”.
Udzia∏ w seminarium jest bezp∏atny.
Uczestnicy otrzymajà stosowne zaÊwiad-
czenia.    

M. Matuszewska

Kto miesza w wodzie i Êciekach?

Zapraszamy na Âwi´to Niepodled∏oÊci

Seminarium

Panu Kazimierzowi Steciowi
sk∏adamy serdeczne wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci ojca

Wójt i koledzy z Urz´du Gminy

Gazeta Babicka – miesi´cznik Gminy Stare Babice
Adres redakcji: 05–082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 722–95–81, fax 722–90–21;
www.babice–stare.waw.pl, e–mail: gazeta.babicka@babice–stare.waw.pl
Redaktor naczelny: Marcin ¸ada. Sekretarz redakcji: Aneta Ko∏aczyƒska
NUMER KONTA: SBO Warszawa o/Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008
Sk∏ad i druk: PRINTMAX, tel./fax (22) 733 11 88, Stare Babice, ul. Sienkiewicza 103.
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- Jak du˝e by∏o zainteresowanie
dop∏atami bezpoÊrednimi w naszej
gminie?

Z gminy Stare Babice wnioski o wpis
do ewidencji producentów z∏o˝y∏o 463
rolników. Wi´kszoÊç z nich wystàpi∏a
równie˝ o dop∏aty. Statystycznie w Pol-
sce 85% rolników wystàpi∏o z wnioska-
mi, u nas wyglàda to podobnie. O do-
p∏aty nie wystàpi∏a cz´Êç rolników star-
szych i bardziej zamo˝nych, którzy
uznali, ˝e im si´ to nie op∏aca i nie po-
trzebujà niczego od Unii. Wi´kszoÊç rol-
ników, których znam, z∏o˝y∏a wnioski. 

- Czy rolnicy mieli problemy 
z wype∏nianiem formularzy?
Uporanie si´ z tym zadaniem cz´sto
sprawia∏o trudnoÊci, przed koƒcem wy-
znaczonego terminu ustawia∏a si´ kolej-
ka. Wszyscy chcieli zdà˝yç. Wiele wnio-
sków zosta∏o odrzuconych i nale˝a∏o je
poprawiç. Np. jeden z rolników napisa∏,
˝e uprawia zbo˝e tam, gdzie naprawd´
rós∏ las. Ale nasz szczelny system na-

tychmiast to wychwyci∏. Niedawno za-
koƒczyliÊmy kontrole wniosków w tzw.
obszarówce czyli o dop∏aty bezpoÊred-
nie. PrzeprowadziliÊmy kilka kontroli
krzy˝owych w przypadku, kiedy rolnik
pomyli∏ si´ i wpisa∏ numer dzia∏ki nale-
˝àcej do sàsiada. Przy wype∏nianiu for-
mularzy pomaga∏o rolnikom 7 naszych
pracowników i wszystkie wnioski wp∏y-
n´∏y w terminie. 

- Co z rolnikami, którzy w por´
nie z∏o˝yli wniosków?

Pierwszy termin sk∏adania wniosków
up∏ywa∏ 15 czerwca br., ale wskutek du-
˝ego zainteresowania i trudnoÊci for-
malnych z ich wype∏nianiem, zosta∏
przed∏u˝ony do 30 czerwca. Teoretycz-
nie wszyscy, którym zale˝a∏o na uzyska-
niu dodatkowych pieni´dzy mogli w po-
r´ o nie wystàpiç. Je˝eli jednak rolnik 
z jakichÊ wzgl´dów nie zdà˝y∏ czy do-
piero teraz si´ zdecydowa∏, to nic stra-
conego. Przez ca∏y rok mo˝na sk∏adaç
wnioski o nadanie numeru ewidencyj-

nego gospodarstwa, niestety o dop∏aty
mo˝e wystàpiç dopiero w roku przy-
sz∏ym w podanym przez Ministerstwo
Rolnictwa terminie. 

- Wnioski zosta∏y z∏o˝one i co
dalej?

18 paêdziernika wyp∏acona zosta∏a
pierwsza pula dop∏at dla 5 tys. losowo
wybranych rolników z ca∏ego kraju.
Wkrótce zajmiemy si´ naliczaniem p∏at-
noÊci dla naszych producentów rolnych. 

- Na jakiej wysokoÊci dop∏aty
mogà liczyç rolnicy w naszej gmi-
nie?

WysokoÊç dop∏at jest naliczana
przez Uni´ Europejskà i zale˝y od wielu
czynników. Inaczej kszta∏tujà si´ dop∏a-
ty do poszczególnych rodzajów upra-
wianych roÊlin. Du˝e znaczenie ma te˝,
czy w danym gospodarstwie jest  ONW
czyli trudne warunki gospodarowania.
Stawki b´dà zatem zró˝nicowane. Dla

UNIJNY
WACHLARZ
MO˚LIWOÂCI...
Marcin Zajàc - mieszka w Zielonkach Parceli, ale znamy go jako pracownika Od-
dzia∏u Terenowego ARiMR w Wojcieszynie, gdzie pe∏ni obowiàzki zast´pcy kie-
rownika. Kilka lat temu pracowa∏ w Fundacji Programu Pomocy dla Rolnictwa
przy Ministerstwie Rolnictwa i ju˝ wtedy zetknà∏ si´ z Unià Europejskà. Zapytali-
Êmy go zatem o kilka spraw zwiàzanych z polskim-unijnym rolnictwem...  

Stanis∏aw Karpiƒski -  radny naszej
gminy otrzyma∏ 7 paêdziernika br.
Z∏oty Medal Mi´dzynarodowych Tar-
gów Poznaƒskich Polagra Farm! Ten
wielki sukces in˝ynier genetyk pracu-
jàcy od wielu lat w firmie PlantiCo za-
wdzi´cza wyhodowanej przez siebie
odmianie cebuli Bila. Warto dodaç, ˝e
Pan Karpiƒski jest autorem ponad 70
odmian  warzyw i kwiatów, sà wÊród
nich: fasole, groch ∏uskowy, szpinak,
selery, pomidory, kapusty, ogórki, 
a tak˝e astry, których nasz radny wy-
hodowa∏ a˝ 17 odmian o ró˝nej bu-
dowie kwiatostanów w ca∏ej palecie
barw.

Stworzenie nowej odmiany jest trud-
nym procesem wymagajàcym du˝ej wie-
dzy genetycznej i hodowlanej. Jest to zaj´-
cie dla osób cierpliwych, a jednoczeÊnie
takich, które potrafià kierowaç si´ intuicjà.

Trzeba bowiem znaç ca∏y system dzie-
dziczenia poszczególnych cech i umieç

p rzew idywaç
efekty swo-

jej pracy.
Min´∏y
c z a s y
g d y
h o -
dow-
c y

praco-
wali tyl-

ko dla sie-
bie. Teraz ich

dzia∏aniami kierujà
potrzeby rynku, którego oczekiwania sà
ogromne. Nowa odmiana jest dziÊ towa-
rem, który musi si´ dobrze sprzedawaç 
i przynosiç wymierne efekty ekonomiczne.
Dlatego w∏aÊnie Bila zrobi∏a ju˝ w Polsce
wielkà karier´, jej sprzeda˝ spoÊród
wszystkich odmian cebuli jest najwy˝sza 
w kraju. Bila znajduje si´ ju˝ 5 lat na ryn-
ku. Posiada geny, które sà preferowane w

produkcji wiel-
kotowaro-

wej, ma
wysokà
s u c h à
m a s ´
1 3 -
14% i
d a j e

niezwy-
kle du˝y

plon rz´du
50-70 t z ha.

Doskonale nadaje si´ do przechowywania
i przetwórstwa, jest twarda, ma∏o soczy-
sta, jej susz posiada niezwyk∏e walory aro-
matyczne i ∏adnà biel. Cechuje jà tak˝e Êci-
Êle przylegajàca ∏uska. Nic zatem dziwne-
go ˝e Bila podbi∏a serca wieloosobowej
komisji ekspertów oceniajàcych warzywa
zg∏oszone w Poznaniu do nagrody.

Wi´cej na str. 14

Z¸OTO DLA RADNEGO!

dokoƒczenie na str. 4
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upraw warzywniczych wyniosà ok. 200
z∏ na ha, dla zbó˝ i roÊlin oleistych ok.
300 z∏, dla zbó˝ i ONW ok. 500 z∏. 

- Jakie perspektywy pomocy fi-
nansowej stojà przed producenta-
mi rolnymi?

ARiMR ma do zaoferowania kilka
programów pomocowych finansowa-
nych przez UE. Bardzo istotny jest “Sek-
torowy Program Operacyjny”, którym
zajmuje si´ Oddzia∏ Regionalny w War-
szawie na ul. Jana Paw∏a II 80. Program
obejmuje wiele dzia∏aƒ, jednym z nich
jest “Inwestycje w gospodarstwach rol-
nych”. W ramach tego programu rolnik
mo˝e przeprowadziç inwestycj´ za
kwot´ 600 tys. z∏ i uzyska 300 tys. z∏
zwrotu. M∏ody rolnik, który posiada go-
spodarstwo nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat mo˝e
uzyskaç 55% zwrotu kosztów inwesty-
cji. Je˝eli gospodarstwo znajduje si´ w
ONW czyli trudnych warunkach gospo-
darowania, rolnik otrzyma 65% zwrotu.
Nale˝y pami´taç, ˝e pieniàdze sà przy-
znawane tylko na dwa dzia∏ania. Zakres
dopuszczanych dzia∏aƒ jest bardzo sze-
roki, mo˝na np. pobudowaç nowy ma-
gazyn, przerobiç stary, utwardziç po-
dwórko, zakupiç maszyny. Je˝eli ktoÊ
wykona∏ takie dwa dzia∏ania i zaoszcz´-
dzi∏ jeszcze Êrodki z tych 600 tys. to nie
mo˝e liczyç na ich zwrot. Zatem trzeba
umiej´tnie rozplanowaç inwestycje.
Warunkiem jest oczywiÊcie posiadanie
w∏asnych funduszy czy mo˝liwoÊci kre-
dytowe, gdy˝ Agencja zwraca pieniàdze
po zakoƒczeniu inwestycji. Musimy li-
czyç si´ z tym, ˝e Agencja ma dwa mie-
siàce na rozpatrzenie wniosku o refun-
dacj´ i wystàpiç o nià odpowiednio
wczeÊnie. Je˝eli kontrola agencyjna wy-
ka˝e, ˝e inwestycja jest zgodna z pro-
jektami, pieniàdze, tj. 50% kosztów,
wp∏ynà na konto rolnika. 

- Na terenie naszej gminy jest
wiele niewielkich gospodarstw. Czy
ich w∏aÊciciele mogà liczyç na unij-
nà pomoc?

Od 1 listopada br. uruchomione zo-
stanie dzia∏anie, które ma na celu
wsparcie finansowe w∏aÊnie takich ni-
skotowarowych gospodarstw, aby
zwi´kszyç ich mo˝liwoÊci inwestycyjne.
Pomoc ta b´dzie polega∏a na wyp∏acie
premii w wysokoÊci równowartoÊci
1250 euro rocznie przez okres 5 lat.
Otrzymajà jà producenci rolni, którzy
prowadzà produkcj´ rolniczà w gospo-
darstwie niskotowarowym od co naj-
mniej 3 lat do chwili z∏o˝enia wniosku.

- Czy UE stara si´ zach´ciç m∏o-
dych ludzi, aby zaj´li si´ rolnic-
twem?

Unia stawia na m∏odych. Sposobem
na zainteresowanie ich rolnictwem jest
bardzo korzystny program “U∏atwienie
startu m∏odym rolnikom”. Polega on na
tym, i˝ m∏ody rolnik, któremu rodzice
przekazali gospodarstwo, zg∏asza si´ do
Agencji z wnioskiem o wsparcie. Ma
szans´ otrzymania 50 tys. z∏ jednorazo-
wej pomocy z przeznaczeniem na zain-
westowanie w gospodarstwo. Rolnik
nie musi przedstawiaç ˝adnych rachun-
ków, Agencja po 5 latach sprawdzi, czy
to by∏a rzeczywiÊcie inwestycja w go-
spodarstwo i czy podnios∏a jego efek-
tywnoÊç. Je˝eli pieniàdze m∏ody cz∏o-
wiek przeznaczy∏ na inne cele, wówczas
niestety b´dzie musia∏ dokonaç ich
zwrotu ∏àcznie z odsetkami. 

- Ale rodzice te˝ muszà mieç
motywacj´, aby przekazaç gospo-
darstwo nast´pcy...

Rolnicy ch´tniej zrezygnujà z prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci rolniczej w swym
gospodarstwie, je˝eli b´dà mieli zapew-
nione êród∏o dochodu. Takà formà ich
zabezpieczenia sà renty strukturalne,
których podstawowa wielkoÊç wynosi
210% najni˝szej emerytury i mo˝e zo-
staç zwi´kszona, je˝eli rolnik spe∏ni od-
powiednie warunki, np. przeka˝e grun-
ty o powierzchni min. 3 ha.  Gospodar-
stwo mo˝na równie˝ przekazaç do
Agencji NieruchomoÊci Rolnych bàdê na
cele zwiàzane z ochronà Êrodowiska czy
zalesieniem. Renta b´dzie wyp∏acana
przez 10 lat. Jest du˝e zainteresowanie
rentami strukturalnymi w naszej gmi-
nie, wp∏yn´∏y ju˝ pierwsze wnioski.  

- Niektórzy rolnicy chcieliby za-
pewne poszerzyç swà dzia∏alnoÊç.
Czy i oni mogà liczyç na wsparcie?

Osoby zainteresowane przebran˝o-
wieniem albo uzyskaniem dodatkowego
êród∏a dochodu mogà liczyç na pomoc
w wysokoÊci do 100 tys. z∏.

Wynika to z za∏o˝eƒ dzia∏ania “Ró˝-
nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝o-
nej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝-
norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych
êróde∏ dochodów”. Choç to skompliko-
wanie brzmi, jest w praktyce bardzo pro-
ste. Je˝eli rolnik prowadzi gospodar-
stwo, aby mieç dodatkowe êród∏o do-
chodu, mo˝e poczyniç inwestycje do
100 tys. z∏, które Agencja mu zwróci. 

- Na Zachodzie popularne sà
grupy producenckie, czy podobnie
jest u nas?

W Polsce powstajà powoli grupy
producenckie, ale na terenie gminy jesz-
cze ich nie ma. Na dzia∏alnoÊç takich
grup mo˝na pozyskaç du˝e Êrodki z UE.
Polacy sà nadal niech´tni grupom pro-

ducenckim, gdy˝ kojarzà im si´ nie naj-
lepiej - ze spó∏dzielniami na si∏´ wpro-
wadzonymi przez komunistów.

Utworzenie grupy producenckiej jest
trudne, gdy˝ ka˝dy rolnik ma innà jako-
Êciowo ziemi´ i mo˝e uzyskaç inne plo-
ny ni˝ sàsiad, stosuje ró˝ne Êrodki piel´-
gnacji i ochrony roÊlin. Ma to szczegól-
ne znaczenie przy uprawie warzyw. Mo-
˝e dlatego nasi producenci jeszcze si´
nie zrzeszyli.

- Co by Pan doradzi∏ rolnikom,
którzy nie uprawiajà ziemi, ale te˝
nie chcà jej sprzedaç?

Alternatywà dla nich mo˝e byç wy-
dzier˝awienie gruntów, np. sàsiadowi.
Na gorszych glebach proponuj´ zalesie-
nie, dokonane na podstawie sporzàdzo-
nego przez leÊniczego planu zalesienia.
Osoba, która si´ na to zdecyduje mo˝e
liczyç na finansowe wsparcie z unijnych
funduszy. Obejmie ono jednorazowe
wsparcie na zalesienie oraz grodzenie
upraw, przez 5 lat od nasadzenia b´-
dzie wyp∏acana premia piel´gnacyjna za
utrzymanie nowej uprawy leÊnej oraz
przez 20 lat premia zalesieniowa, sta-
nowiàca ekwiwalent za wy∏àczenie
gruntów rolnych z uprawy. W naszej
gminie jest zainteresowanie tym dzia∏a-
niem i kilku rolników na pewno z niego
skorzysta.

- Teraz, gdy byd∏o ma paszporty,
wie Pan zapewne ile jest u nas w
gminie krów?

Z naszych wyliczeƒ wynika, i˝ na te-
renie gminy jest ok. 80 krów. Rolnicy
odchodzà od tradycji trzymania 1-2
sztuk, g∏ównie ze wzgl´du na wygod´ -
nie ma w pobli˝u mleczarni, do której
mogliby odstawiaç mleko. Hodowla kil-
ku sztuk nie jest zbyt ekonomiczna, ale
czasoch∏onna. Przypuszczam, ˝e zapo-
trzebowanie na mleko od “prawdziwej”
krowy by∏oby u nas spore. Np. sàsiednia
gmina Leszno zwi´ksza hodowl´ krów,
na jej terenie jest kilka du˝ych gospo-
darstw nastawionych na hodowl´ by-
d∏a.

Jak widaç, przed naszymi rolnikami
jest wiele mo˝liwoÊci skorzystania 
z unijnej pomocy finansowej. To od nich
zale˝y czy je wykorzystajà...

Nie wyczerpaliÊmy wszystkich inte-
resujàcych zagadnieƒ. 

Osoby zainteresowane szerszy-
mi informacjami zapraszamy do
Biura Powiatowego w Wojcieszy-
nie, ul Trakt Królewski 91, nr. tel.
752 02 19 lub na infolini´ 0 800
380 084.

Aneta Ko∏aczyƒska
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XXI sesja RG Stare Babice odby∏a
si´ 30 wrzeÊnia br. Uczestniczy∏o 
w niej 15 radnych (w chwili otwar-
cia 14), co zdaniem Przewodniczà-
cego stanowi∏o qorum, przy którym
Rada mo˝e obradowaç i podejmo-
waç uchwa∏y. 

Na poczàtku obrad Przewodniczàcy
Rady i Wójt Gminy przedstawili spra-
wozdania z  dzia∏aƒ podejmowanych 
w okresie mi´dzysesyjnym. Przewodni-
czàcy RG poinformowa∏, m.in. ˝e prze-
kaza∏ Wójtowi w celu podj´cia czynnoÊci
proceduralnych, wniosek 7 w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci ze wsi Koczargi Nowe 
w sprawie uzyskania zmiany przezna-
czenia dzia∏ek leÊnych i przylegajàcych
do nich gruntów na dzia∏ki budowlane.
Na podstawie opinii prawnej poinfor-
mowa∏ so∏tysów i radnych, ˝e zgodnie 
z art. 35 ustawy o samorzàdzie gmin-
nym uchwalenie nowego statutu so-
∏ectw wymaga przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkaƒcami so∏ectwa. Prze-
wodniczàcy otrzyma∏ decyzj´ Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Inspektora Na-
dzoru Budowlanego utrzymujàcà w mo-
cy decyzj´ Powiatowego Inspektora Na-
dzoru Budowlanego Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego nakazujàcej radne-
mu Tadeuszowi Chudeckiemu rozbiórk´
murowanego Êmietnika wybudowanego
poza linià ogrodzenia, w pasie drogo-
wym bez wymaganego zg∏oszenia

W sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Wój-
ta w okresie mi´dzysesyjnym znalaz∏o
si´ wiele spraw. Wymieniç nale˝y m.in.:
z∏o˝enie wniosku do Urz´du Marsza∏-
kowskiego w ramach ZPORR o dofinan-
sowanie zadania “Rozbudowa oczysz-
czalni Êcieków wraz z budowà sieci ka-
nalizacyjnej w Gminie Stare Babice”,
podpisanie  aktu notarialnego dotyczà-
cego zamiany gruntów w Babicach No-
wych i Lipkowie na grunty komunalne 
w Klaudynie oraz  aktu notarialnego 
z nabywcà nieruchomoÊci gminnej 
w Klaudynie. Wójt spotka∏ si´ z Dyrekto-
rem Agencji NieruchomoÊci Rolnych 
w sprawie mo˝liwoÊci ewentualnego za-
kupu gruntów od Agencji na cele za-
miany z w∏aÊcicielami dzia∏ek w Zielon-
kach przy ul. Po∏udniowej. Zosta∏ rów-

nie˝ wy∏oniony wykonawca scalenia 
i podzia∏u gruntów we wsi Zielonki.
Wójt uczestniczy∏ w kolejnej naradzie
technicznej w Mazowieckim Zarzàdzie
Dróg Wojewódzkich poÊwi´conej mo-
dernizacji drogi nr 580 oraz w wyjeêdzie
samorzàdowym przedstawicieli Powiatu
Warszawskiego Zachodniego do Wiel-
kiej Brytanii w celu nawiàzania wspó∏-
pracy na poziomie mikroregionów. Na-
sza gmina nawiàza∏a ju˝ pierwsze kon-
takty z w∏adzami dystryktu Lichfield ko-
∏o Birmingham.

Wójt poinformowa∏ tak˝e, i˝ otrzy-
ma∏ pismo od PKN Orlen, z którego wy-
nika, ˝e zarzàd koncernu przyzna∏ daro-
wizn´ w wysokoÊci 420 tys. z∏ dla po-
wiatu warszawskiego zachodniego i 30
tys. z∏ dla gminy Stare Babice. Sprawa ta
wywo∏a∏a goràcà dyskusj´ w dalszej cz´-
Êci obrad sesji. 

W kolejnych  dwu punktach radni
podj´li uchwa∏y w sprawie nabycia nie-
ruchomoÊci oznaczonych nr. ew. 85
oraz nieruchomoÊci ozn. nr ew. 81/1 po-
∏o˝onych we wsi Babice Nowe. Jak poin-
formowa∏a  Zast´pca Wójta - Jolanta
St´pniak, obydwie uchwa∏y majà zwià-
zek z modernizacjà ul. Warszawskiej. 

Nast´pnie podj´to uchwa∏´ dotyczà-
cà sprzeda˝y nieruchomoÊci o nr ew.
225/1 i 225/2 po∏o˝onej we wsi Wojcie-
szyn. NieruchomoÊç t´ od 13 sierpnia
2002r. wynajmuje Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, która wy-
stàpi∏a do gminy z wnioskiem o nabycie
tej nieruchomoÊci. 

Kolejne uchwa∏y podj´te przez rad-
nych dotyczy∏y nadania nazw ulicom po-
∏o˝onym we wsiach Klaudyn: ul. T́ czy,
Zorzy i G. Verdiego oraz w Bliznem Ja-
siƒskiego: Miko∏aja Reja i Tadeusza Ko-
Êciuszki (jako przed∏u˝enie istniejàcych). 

Nast´pnie podj´to uchwa∏´ w spra-
wie wyra˝enia opinii dotyczàcej zmiany
siedziby w∏adz Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Rada Gminy pozytywnie
zaopiniowa∏a przeniesienie siedziby Sta-
rostwa do O˝arowa Mazowieckiego 
do budynku po fabryce kabli. 

Kolejnym punktem obrad by∏o pod-
j´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia infor-
macji z wykonania bud˝etu gminy za I

pó∏rocze 2004r. W tej cz´Êci Wójt przed-
stawi∏ sprawozdanie z realizacji  planu
zadaƒ inwestycyjnych na 2004r. 
na dzieƒ 30.09.2004r.

Nast´pnie radni przeg∏osowali pod-
j´cie uchwa∏y w sprawie zmian w bu-
d˝ecie gminy w 2004r. Zmiany wprowa-
dzone zosta∏y w za∏àcznikach Nr 1,2,5,6
do uchwa∏y Nr XVI/113/04.

W dalszej cz´sci sesji radni podj´li
uchwa∏´ w sprawie odrzucenia wezwa-
nia do usuni´cia naruszenia prawa przez
uchwa∏y Nr XIII/86/91 oraz XVII/115/92.

Zast´pca Wójta  Jolanta St´pniak po-
informowa∏a, ˝e kwestionowane
uchwa∏y pochodzà z okresu, kiedy gmi-
na Stare Babice stanowi∏a jednà gmin´ 
z obecnà gm. Izabelin. Uchwa∏y te zo-
sta∏y uchylone uchwa∏à RG Izabelin, 
a wszystkie plany miejscowe sporzàdzo-
ne przed 1995 r. przestaly obowiàzywaç
na mocy nowej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nast´pny punkt stanowi∏y odpowie-
dzi na interpelacje zg∏oszone na po-
przedniej sesji. Pierwsza z nich dotyczy-
∏a informacji o post´pie prac nad kanali-
zacjà Klaudyna, druga dzia∏aƒ dotyczà-
cych odwodnienia i budowy przepustów
wodnych w Klaudynie.

Wiele emocji wzbudzi∏ punkt: Inter-
pelacje, zapytania radnych, gdzie dysku-
towano m.in. o pieniàdzach, jakie za-
proponowa∏ naszej gminie ORLEN. 

Wójt Gminy wyjaÊni∏, ˝e wys∏a∏ pi-
smo o dotacj´ wst´pnà na kultur´,
oÊwiat´, sport i rekreacj´ w wysokoÊci
200 tys. z∏. Zdaniem Krzysztofa Turka
przyznanie 30 tys. z∏ to ja∏mu˝na, której
Gmina nie powinna przyjàç. Darowizna
nie rozwià˝e problemu zapewnienia
bezpieczeƒstwa Gminie przez koncern
paliwowy. 

Ostatnim punktem obrad Sesji by∏y
wolne wnioski i informacje. Poruszano
w nim m.in. spraw´ spowalniaczy ruchu
na ul. Wieruchowskiej, wniosków z∏o˝o-
nych przez gmin´ do SAPARD-u, kanali-
zacji na ul. Warszawskiej oraz proble-
mem zorganizowania wolnego czasu
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.  

ak.

Z SESJI RADY GMINY

Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
spotyka si´ w ka˝dà trzecià Êrod´ miesiàca w godz. 16.30 - 19.00.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym:
w czwartki w godz. 17.00 - 18.00, w soboty w godz. 13.30 - 14.30 Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocà w rodzinie i problemem alkoholizmu
zaprasza w poniedzia∏ek  w godz. 10.00 - 11.00 do OÊrodka w Borz´cinie Du˝ym oraz
we wtorki w godz. 18.00 - 20.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Grupa “Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka si´ w ka˝dà sobot´ w godz. 16.00 - 19.00. 
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy 722 04 93. 
Telefon do osoby prowadzàcej grup´ czynny ca∏à dob´ 0 605 921 579.
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Kontrola Gminnego Przedsi´bior-
stwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z
o.o. rozpocz´∏a si´ w marcu i zakoƒ-
czy∏a w maju br. W nast´pnych mie-
siàcach trwa∏a jeszcze wymiana urz´-
dowej korespondencji, precyzujàca
niektóre zagadnienia, która dopro-
wadzi∏a do wystàpienia pokontrolne-
go w formie uwag i wniosków. Doku-
ment ten, zatwierdzony Uchwa∏à Ko-
misji Odwo∏awczej NIK, dotar∏ do
Eko-Babic 24 wrzeÊnia br., w zwiàzku
z tym dziÊ ju˝ mo˝emy przedstawiç
Naszym Czytelnikom oficjalne wyniki
kontroli NIK-u w przedsi´biorstwie.

Podstawowym tematem interesujàcym
inspektorów by∏o wykonywanie prac przez
Eko-Babice na rzecz gminy Stare Babice ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zadaƒ doty-
czàcych gospodarki wodno-Êciekowej 
w latach 2002-2003. Po zweryfikowaniu
dokumentów powstania Spó∏ki i doku-
mentów rejestracyjnych, kontrolujàcy sku-
pili si´ na tematyce tworzenia taryf wod-
nych i Êciekowych oraz sposobie ich kalku-
lowania. Sprawdzano ich zgodnoÊç z wy-
mogami odnoÊnej ustawy i rozporzàdzenia.
G∏ówny ci´˝ar kontroli spad∏ na G∏ównà

Ksi´gowà Eko-Babic - panià Agnieszk´ Bo-
guckà, która musia∏a wype∏niaç dziesiàtki
tabel tworzonych przez inspektorów 
i wpisywaç dane dotyczàce dzia∏alnoÊci
firmy oraz na Prezesa Zarzàdu odpowia-
dajàcego na liczne pytania. Przez pewien
czas w Spó∏ce czynnoÊci sprawdzajàce
prowadzi∏o nawet a˝ 4 kontrolerów. Zwe-
ryfikowali oni m. in. wi´kszoÊç kwestii
podniesionych w protokole kontroli dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa,
wykonanym w lecie 2003 r. przez Komisj´
Rewizyjnà Rady Gminy. Badano zasadnoÊç
zarzutów braku ciàg∏oÊci bilansowej po-
mi´dzy latami 2001-2002 i zwiàzane 
z tym zagadnienie prawid∏owoÊci sporzà-
dzenia kompensaty wzajemnych zobowià-
zaƒ pomi´dzy Eko-Babice, a przedsi´bior-

stwem Gea-Nova. W wyniku kontroli nie
stwierdzono ˝adnych uchybieƒ w tych
kwestiach. Warto w tym miejscu przypo-
mnieç, ˝e pod ró˝nego kalibru zarzutami 
i wnioskami podpisywa∏y si´ wtedy radne
Marianna Wójtowicz i Lucyna Molak, na-
tomiast odmówi∏ podpisania protoko∏u 
z kontroli Komisji Rewizyjnej trzeci jej cz∏o-
nek- radny Henryk Kuncewicz. Czas poka-
za∏, ˝e to on mia∏ racj´.

Wró˝yç z gwiazd?

Przedmiotem zainteresowania kontro-
lujàcych by∏y równie˝ wyniki finansowe
przedsi´biorstwa, co bezpoÊrednio wià˝e
si´ z poziomem taryf. Badano czy plano-
wane przychody pokry∏y koszty- wszystkie
kalkulacje powinny bowiem dawaç wynik
zbli˝ony do zera. Z za∏o˝enia Eko-Babice
sà przedsi´biorstwem non- profit i nie po-
winny wi´c generowaç zysków, ani przy-
nosiç strat. Ustawa dotyczàca kwestii do-
starczania wody i odbioru Êcieków do-
puszcza jednak generowanie niewielkich
zysków na poziomie 1-2 %. We wnioskach
wystàpienia pokontrolnego znalaz∏ si´ za-
pis stwierdzajàcy, ˝e tak jak w latach po-
przednich nale˝y kontynuowaç dzia∏ania
w celu zapewnienia rentownoÊci Przedsi´-
biorstwa poprzez okreÊlanie wysokoÊci
cen za dostarczanie wody i odbiór Êcieków
na poziomie umo˝liwiajàcym sfinansowa-
nie kosztów realizacji poszczególnych za-
daƒ.
Zdaniem Prezesa Zarzàdu Eko-Babic Paw∏a
Turkota zgodnie z wymogami ustawy tary-
fy na wod´ i Êcieki nale˝y tworzyç tak, aby
uniknàç tzw. skroÊnoÊci - tzn. aby dzia∏al-
noÊç dostarczania wody nie finansowa∏a
odbioru Êcieków i odwrotnie. Tworzenie
taryf  w Spó∏ce oparto na prognozach nie
zak∏adajàc ˝adnej skroÊnoÊci. Mo˝e ona
jednak zawsze wystàpiç, poniewa˝ kalku-
lacji dokonuje si´ z uwzgl´dnieniem wa-
runków pogodowych wyst´pujàcych 
w poprzednim roku ( w odniesieniu do
kosztów jak i przychodów ). Przy upalnym
lecie przychody sà du˝e, poniewa˝ zu˝ywa
si´ wi´cej wody, a zak∏adanych odbiera-
nych iloÊci Êcieków, obliczanych wg wska-
zaƒ wodomierzy, jest znacznie mniej ni˝
podajà wskaêniki, odwrotnie w przypadku
mokrego lata- pobiera si´ mniej wody z
wodociàgu, a Êcieków wp∏ywa znacznie
wi´cej, bo trafia do nich cz´Êç wody opa-
dowej. W wyniku kontroli stwierdzono, ˝e
w realizacji taryf wystàpi∏y skroÊnoÊci i zale-
cono, aby je wyeliminowaç w przysz∏oÊci.

- Zgadzamy si´ z tà opinià. Co roku b´-
dziemy je eliminowaç, z roku na rok nasze
doÊwiadczenie w tej kwestii wzrasta, ale
prognozy pogody opracowywane z rocz-

nym wyprzedzeniem mimo najlepszych
ch´ci z naszej strony nie zawsze si´
sprawdzajà - mówi prezes Turkot.

Protokó∏ wytycza kierunki zmian 

- Protokó∏ NIK b´dzie dla Eko-Babic
bardzo po˝yteczny w przysz∏oÊci przy
tworzeniu kolejnych taryf. Kontrolujàcy za-
lecili bowiem wi´kszà stanowczoÊç przy
okreÊlaniu cen, które b´dziemy p∏aciç za
wod´ i Êcieki. Inspektorzy stwierdzili, ˝e 
w 2002 r. kiedy Eko-Babice okreÊla∏o po
raz pierwszy poziom taryf, znalaz∏o si´
pod du˝à presjà oczekiwaƒ radnych, re-
prezentujàcych mieszkaƒców gminy, by
stawki skalkulowaç jak najni˝ej. Inspekto-
rzy zalecili, aby w przysz∏oÊci nie ulegaç
takim naciskom poniewa˝ taryfy okreÊlajà-
ce cen´ wody i Êcieków powinny byç skal-
kulowane wy∏àcznie na podstawie danych
ekonomicznych, bez uwzgl´dniania in-
nych czynników. W przypadku zani˝enia
ich poziomu przedsi´biorstwo mo˝e bory-
kaç si´ z p∏ynnoÊcià finansowà i trudno
b´dzie zrównaç przychody z kosztami. 
Na marginesie warto powiedzieç, ˝e two-
rzenie taryf na wiosn´ br. by∏o przyj´te 
i zatwierdzone w wysokoÊci wnioskowa-
nej przez Zarzàd Eko-Babic. - JeÊli sta∏oby
si´ inaczej, straty przedsi´biorstwa musia∏-
by wyrównaç bud˝et gminy - twierdzi pre-
zes Pawe∏ Turkot. - Wtedy za wod´ i Êcieki
p∏aciliby poÊrednio wi´cej wszyscy miesz-
kaƒcy, a nie tylko ci, którzy w wi´kszej ilo-
Êci z nich korzystajà. Wyliczajàc przysz∏e
taryfy, Spó∏ka mo˝e broniç si´ protoko∏em
NIK i  byç bardziej stanowcza...

Zyski inwestowaç w planowany 
rozwój...

Poziom taryf okreÊlony przed dwoma
laty powodowa∏ koniecznoÊç przeznacza-
nia zysków z dodatkowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa, uzyskanych z wykony-
wania przy∏àczy czy innych us∏ug, na po-
krycie kosztów funkcjonowania Eko-Babic.
-NIK uwa˝a, ˝e Êrodki wypracowane z do-
datkowej dzia∏alnoÊci powinniÊmy prze-
znaczaç jedynie na rozwój przedsi´bior-
stwa, a nie pokrywaç niedobory- mówi
prezes Turkot. - Zalecono nam tak˝e, aby-
Êmy opracowali wieloletni plan rozwoju
modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych 
i kanalizacyjnych na co najmniej 5 lat...
Do tej pory nie robiono tego w Spó∏ce
wiedzàc, ˝e w∏aÊcicielem sieci i urzàdzeƒ
wodno - kanalizacyjnych jest Gmina. Nie
mo˝na zatem wymuszaç na niej pieni´dzy
zwiàzanych z planowanymi na wiele lat
inwestycjami. Gmina ma narz´dzie w po-
staci bud˝etu, a Wójt i Rada Gminy planu-

TRZEBA KONTYNUOWAå PODJ¢TE DZIA¸ANIA...
- stwierdzi∏ NIK po kontroli w Eko-Babicach



jà wydatkowanie pieni´dzy i kierunki roz-
woju infrastruktury. Tak by∏o do tej pory.
Przedsi´biorstwo dysponuje jedynie Êrod-
kami na bie˝àcà dzia∏alnoÊç. Tymczasem
po kontroli NIK-u powinna zmieniç si´
optyka postrzegania  tych spraw. To Eko-
Babice mo˝e teraz w wi´kszym stopniu
sugerowaç, jak w du˝ej cz´Êci majà byç
wydatkowane bud˝etowe pieniàdze, pla-
nujàc inwestycje i w miejscu tabel okreÊla-
jàcych sposób ich finansowania wpisywaç-
bud˝et gminy.

P∏ynnoÊç przedsi´biorstwa 
wodno - kanalizacyjnego 

W czasie kontroli badano tak˝e pro-
blem p∏ynnoÊci przedsi´biorstwa. Odnoto-
wano, ˝e pod koniec 2003 roku Eko-Babi-
ce zosta∏o dokapitalizowane o kwot´ 300
tys. z∏ i w efekcie kapita∏ zak∏adowy tej
spó∏ki wynosi 400 tys. z∏. Odnotowano
tak˝e, ˝e w wyniku dokapitalizowania po-
prawi∏a si´ p∏ynnoÊç finansowa przedsi´-
biorstwa. Dzi´ki pozyskanym Êrodkom
Spó∏ka mog∏a zakupiç nowoczesny pro-
gram komputerowy obs∏ugujàcy proces
fakturowania i umo˝liwiajàcy w efekcie
szybszà windykacj´ nale˝noÊci. Wezwania
do zap∏aty i listy d∏u˝ników tworzone sà
teraz automatycznie i nie wymagajà zaan-
ga˝owania tak wielu jak dotàd osób w fir-
mie, a warto zauwa˝yç, ˝e z us∏ug Eko-
Babic korzysta ponad 3800 odbiorców. 

Kolejnym posuni´ciem, które poprawi-
∏o p∏ynnoÊç Spó∏ki by∏o wprowadzenie od
1 kwietnia br. nowego sposobu rozliczeƒ.
Faktury za wod´ i Êcieki wystawiane sà co
2 miesiàce (a nie jak wczeÊniej co kwarta∏),
co spowodowa∏o szybszà zap∏at´ nale˝-
noÊci za us∏ugi. Firma uwzgl´dni∏a tym sa-
mym opinie wielu mieszkaƒców gminy
twierdzàcych, ˝e ∏atwiej jest regulowaç ra-
chunki w mniejszych kwotach, ale cz´-
Êciej.

Nale˝noÊci muszà byç egzekwowane

NIK sprawdzi∏ równie˝, w jaki sposób
firma egzekwuje swoje nale˝noÊci. W wy-
stàpieniu pokontrolnym odnotowujàc i za-
uwa˝ajàc dotychczasowe dzia∏ania firmy,
inspektorzy wnoszà o ich kontynuowanie,
jednoczeÊnie sugerujàc jeszcze wi´kszà
stanowczoÊç. Do tej pory nie wszyscy p∏a-
cili terminowo za wod´ i Êcieki, a Spó∏ka
cierpliwie czeka∏a na pieniàdze. Inspekto-
rzy stwierdzili, ˝e dotàd przedsi´biorstwo
ani razu nie ucieka∏o si´ do odcinania wo-
dy d∏u˝nikom, a powinno korzystaç z tego
uprawnienia, które gwarantuje mu usta-
wa. Na skutek zalecenia NIK-u ju˝ si´ to
zmieni∏o. We wrzeÊniu br. wykonujàc su-
gestie inspektorów kilku najd∏u˝ej opiera-
jàcych si´ d∏u˝ników zosta∏o pozbawio-
nych wody. Zamkni´cie przy∏àczy spowo-
dowa∏o konflikty z niektórymi osobami, a

w Bliznem ¸aszczyƒskiego musia∏a nawet
interweniowaç policja. Prezes Turkot ape-
luje do wszystkich odbiorców, aby zwraca-
li wi´kszà uwag´ na terminy p∏atnoÊci
umieszczone na rachunkach. Mo˝na wte-
dy uniknàç przykrych konsekwencji, a po-
za tym za opóênienia naliczane sà odsetki.

Co roku mniejsze straty

Kontrolerzy sprawdzili równie˝ po-
ziom strat w sieci wodociàgowej. Pocie-
szajàce jest to, ˝e co roku zmniejsza si´ ich
iloÊç o oko∏o 2 %. Straty w sieci szacowa-
ne sà obecnie  na poziomie 27 % . W opi-
nii inspektorów poziom ten móg∏by jesz-
cze byç mniejszy, ale nie okreÊlili, jaki pu-
∏ap jest zadowalajàcy. W wystàpieniu po-
kontrolnym zauwa˝ono i doceniono do-
tychczasowe dzia∏ania przedsi´biorstwa
na tym polu wnoszàc o ich kontynuowa-
nie. Prezes Turkot twierdzi, ˝e firma od lat
pracuje nad tym aby straty by∏y jak naj-
mniejsze. Wi´kszoÊç z nich stanowià jed-
nak straty pozorne, wynikajàce z niedo-
skona∏oÊci urzàdzeƒ pomiarowych - wo-
domierzy oraz straty rzeczywiste na pozio-
mie adekwatnym do obcià˝enia i rozcià-
g∏oÊci sieci wiejskiej. Wodomierze nie po-
kazujà rzeczywistej iloÊci pobranej wody
tworzàc w ten sposób z∏udzenie strat 
w sieci. W ub. roku rozpocz´to ju˝ wy-
mian´ najstarszych wodomierzy. Z regu∏y
powinno si´ je wymieniaç co 5 lat, a naj-
starsze z nich mia∏y nawet 8 lat.

Ostatnie zaleg∏oÊci i drobne uwagi...

Kontrola NIK-u stwierdzi∏a, ˝e Spó∏ka
ma zaleg∏oÊci w p∏atnoÊciach tzw. Êrodo-
wiskowych za pobór wód podziemnych,
wprowadzanie Êcieków do wód po-
wierzchniowych i sk∏adowanie odpadów.
Powsta∏y one jeszcze wtedy, gdy Eko-Babi-
ce boryka∏o si´ z k∏opotami finansowymi.
W pierwszej kolejnoÊci firma regulowa∏a
zobowiàzania wobec pracowników, urz´-
du skarbowego i ZUS-u. DziÊ kondycja fi-
nansowa Spó∏ki jest dobra i zalecenie do-
tyczàce regulacji starych zobowiàzaƒ b´-
dzie wykonane jeszcze w tym miesiàcu. 

Kontrolerzy stwierdzili tak˝e brak pi-
semnych umów z 1,8% klientów pobiera-

jàcych wod´ i 7,5% odprowadzajàcymi
Êcieki. Fakt ten wynika jednak nie ze z∏ej
woli Spó∏ki, tylko z uwagi na niedope∏nie-
nie formalnoÊci zwiàzanych z dostarcze-
niem odpowiednich dokumentów przez
odbiorców jej us∏ug. Kontrolerzy zalecili,
aby z uwagi na brak umów nie realizowaç
na rzecz takich osób i firm dostaw wody 
i odbioru Êcieków.

Komu point´?

Jaki jest efekt kontroli NIK-u? Nie
stwierdzono naruszenia prawa ani innych
kompromitujàcych faktów. Drobne niedo-
ciàgni´cia proceduralne wynikn´∏y jedynie
na skutek nieprzewidywalnych sytuacji:
czynników atmosferycznych lub zdarzeƒ
losowych. NIK w podsumowaniu wystà-
pienia pokontrolnego zaleca Firmie konty-
nuowanie podj´tych wczeÊniej dzia∏aƒ.
Protokó∏ pokontrolny nie zainteresuje za-
tem telewizji, ani redaktorów opiniotwór-
czych gazet. Tam nie ma sensacji. Jednak
w wyniku kontroli NIK-u zmieni si´ z ko-
niecznoÊci podejÊcie Przedsi´biorstwa
Eko-Babice do mieszkaƒców, zw∏aszcza
do d∏u˝ników. Spó∏ka b´dzie mia∏a tak˝e
wi´ksze mo˝liwoÊci wp∏ywania na bud˝et
gminny i wi´kszà si∏´ argumentacji ustala-
jàc nowe taryfy za swoje us∏ugi. Komu na-
le˝à si´ za to podzi´kowania? Osobom,
które sprowadzi∏y do naszej gminy inspek-
torów NIK-u. To im dedykujemy t´ point´.
W ca∏ej tej historii jest jeszcze druga poin-
ta. Stanowi nià wypowiedê prezesa Paw∏a
Turkota: -jako szef kontrolowanego przed-
si´biorstwa w ostatnim dniu dzia∏alnoÊci
inspektorów NIK-u w Eko-Babicach mia-
∏em powody do satysfakcji. Podczas spo-
tkania, na którym wr´czono mi protokó∏ 
z przeprowadzonej kontroli, inspektorzy
gratulowali mi tego, ˝e w przedsi´bior-
stwie jest tak wiele kompetentnych i zaan-
ga˝owanych  w prac´ osób. Uwaga ta od-
nosi∏a si´ w szczególnoÊci do pracowni-
ków Nadzoru i G∏ównej Ksi´gowej, którzy
w trakcie kontroli przedstawiali inspekto-
rom dokumenty i zestawienia oraz udzie-
lali wyczerpujàcych wyjaÊnieƒ, ustnych 
i pisemnych, na zadawane pytania.

Marcin ¸ada
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Sprawa zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na budowlane, czyli

“odrolnieƒ” ˝ywo interesuje wielu
mieszkaƒców naszej gminy. 24 wrze-
Ênia br. w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Borz´cinie zorganizowano
spotkanie mieszkaƒców Wojcieszyna 
i Wierzbina z wójtem gminy Krzyszto-
fem Turkiem. Uczestniczyli w nim tak-
˝e radni: Agnieszka Matuszewska, Ju-
styna Szczepanik oraz Andrzej Koliƒ-
ski z Referatu Architektury Urz´du
Gminy.

Tematem spotkania by∏a analiza doty-
czàca zasadnoÊci przystàpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej cz´Êci gminy
Stare Babice, w zakresie cz´Êci wsi Wojcie-
szyn i Wierzbin. Omawiano tak˝e zgod-
noÊç przewidywanych rozwiàzaƒ z ustale-
niami obowiàzujacego  Studium Uwarun-
kowaƒ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy. ZgodnoÊç t´ wy-
musza Ustawa  z dn. 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym Dz. U. 2003. 80. 717.

Tereny, o których mówiono, dotyczà
obszaru Wojcieszyna i Wierzbina ograni-
czonego ul. Warszawskà i Traktem Kró-
lewskim. Nowa ustawa o gospodarce
przestrzennej spowodowa∏a koniecznoÊç
ujednolicenia wszystkich dokumentów, 
w tym Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego ze Studium Gminy. Spotkanie
w Borz´cinie mia∏o zatem charakter infor-
macyjny. Omawiano na nim problemy 
i zagro˝enia zwiàzane z tematem odrol-
nieƒ. Zagadnienie to b´dzie wymaga∏o
jeszcze wielu spotkaƒ, ustaleƒ i zawarcia
porozumieƒ mi´dzy Gminà i mieszkaƒca-
mi, a tak˝e wieloma ró˝nymi instytucjami.

Omawiany teren ma specyficzne uwa-
runkowanie - po∏o˝ony jest bowiem przy
kanale melioracyjnym, przy którym wg
obowiàzujàcych ustaleƒ rozciàga si´ strefa
ochronna. Wg Studium strefa ta przekra-
cza w niektórych miejscach nawet 100 m.
Powsta∏a ona w wyniku ró˝norodnych

uzgodnieƒ, które zakoƒczy∏y si´ w 1997 r.
kiedy to  Rada Gminy uchwali∏a zatwier-
dzenie tego dokumentu. DziÊ kierujemy
si´ ju˝ innymi przepisami, stàd mo˝liwe
sta∏o si´ wprowadzenie pewnych zmian.

Plan Zagospodarowania Przestrzenne-
go opracowywany by∏ przez co najmniej
1,5 roku. Zanim jego projekt otrzyma∏a
Rada Gminy do uchwalenia, trzeba by∏o
dokonaç szeregu uzgodnieƒ- jedne z bar-
dziej istotnych dotyczy∏y ochrony przyro-
dy. W zwiàzku z tym, ˝e tereny te nale˝à
do tzw. otuliny Kampinoskiego Parku Na-
rodowego nak∏ada si´ na nie dodatkowe
ograniczenia dotyczàce zmiany przezna-
czenia gruntów. Uzgodnienia z Wydzia-
∏em Ochrony Ârodowiska Urz´du Woje-
wódzkiego w Warszawie narzuci∏y strefy
ochronne wzd∏u˝ cieków wodnych. 

- Przystàpienie do nowego studium - a
dok∏adniej zaktualizowanie go, wynika ze
zmiany przepisów. B´dziemy staraç si´
zmniejszyç stref´ ochronnà rowu meliora-
cyjnego do szerokoÊci 10 - 20m. Dzi´ki te-
mu b´dzie wi´cej terenów budowlanych-
powiedzia∏ Wójt Krzysztof Turek.

Na planie, który zademonstrowano
podczas spotkania, mi´dzy ul. Warszaw-
skà, a Traktem Królewskim umieszczono
sieç dróg. By∏ to na razie jedynie projekt  -
koncepcja przedstawiona jako element
szerszego opracowania, czyli wspomnia-
nej ju˝ analizy, z którà zapozna∏a si´ Ko-
misja Finansowo Gospodarcza Rady Gmi-
ny. Plan ten ilustrowa∏ ogrom pracy jaki
trzeba wykonaç, aby tereny te mog∏y zo-
staç “odrolnione”.  Przepisy wyraênie mó-
wià o tym, ˝e ka˝da nowo utworzona nie-
ruchomoÊç budowlana musi mieç dost´p
do drogi publicznej. - To oznacza, ˝e ro-
biàc projekt planu musimy narysowaç sieç
dróg, aby do ka˝dej przysz∏ej dzia∏ki za-
pewniç dojazd. Jak wiadomo wzd∏u˝
g∏ównych dróg grunty sà ju˝ “poodralnia-
ne” i majà dost´p do mediów.  Trudniej
jest natomiast “odrolniç” tereny le˝àce w
oddaleniu od nich - wyjaÊnia∏ Andrzej Ko-
liƒski.

P o d s t a w o -
wym ogranicze-
niem w szybkoÊci

“odrolnieƒ” grun-
tów jest zdolnoÊç
gminy do wyposa-
˝enia terenów 
w media, a zw∏asz-
cza w kanalizacj´.
Na terenach gminy
St. Babice co roku
powstajà nowe in-
stalacje, ju˝ oko∏o
40 % terenów gmi-
ny zosta∏o skanali-
zowanych. Samo-

rzàd stara si´ wykorzystywaç wszelkie
mo˝liwoÊci finansowania tych inwestycji,
si´gajàc równie˝ po Êrodki Unii Europej-
skiej. Jest to koniecznoÊç, bowiem przepi-
sy prawne ze wzgl´du na otulin´ KPN nie
pozwalajà na nowo “odrolnianych” tere-
nach budowaç szamb. W tej chwili projekt
budowy kanalizacji opracowany jest dla
rejonu Traktu Królewskiego, z czasem ka-
nalizacja b´dzie przebiegaç na ca∏ym ob-
szarze gminy. Przesun´∏o si´ niestety wy-
konanie kanalizacji w Koczargach, nie
uda∏o si´ bowiem pozyskaç na t´ inwesty-
cj´ Êrodków z programu Sapard. Gmina
wykona jà zatem w∏asnymi Êrodkami 
w czasie 2 lat.

W gminie Stare Babice przygotowuje
si´ nowe 4 projekty uchwa∏ dla zmiany
przeznaczenia terenów le˝àcych w Ko-
czargach Starych mi´dzy ul. Struga a Aka-
cjowà oraz przy ul. Sasanki, w Janowie
mi´dzy ul. Gen. Maczka i Gen. Andersa,
oraz w Wojcieszynie i Wierzbinie mi´dzy
ul. Warszawskà i Traktem Królewskim. 
W 2001 r. podj´to odpowiednie uchwa∏y,
jednak z koniecznoÊci dostosowania si´
do zmian prawa procedury musia∏y zostaç
wstrzymane.

Najwi´ksze szanse na stosunkowo
szybkie odrolnienie majà tereny w Jano-
wie, tam Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego zgodny jest ze Studium, a te-
ren zosta∏ ju˝ nasycony w media. Sprawy
zwiàzane z przekwalifikowaniami grun-
tów mo˝na równolegle wykonywaç w ró˝-
nych miejscach gminy, potrzebne jest tylko
zawarcie odpowiedniego porozumienia 
z mieszkaƒcami.

Jaka jest procedura?
Zgodnie z art. 17 ustawy o planowa-

niu przestrzennym w Internecie, prasie
miejscowej oraz przez obwieszczenia zo-
stanie og∏oszone podj´cie uchwa∏y o przy-
stàpieniu do sporzàdzenia planu zagospo-
darowania przestrzennego, okreÊli si´ tak-
˝e miejsce sk∏adania wniosków do planu.
Dokument ten po opracowaniu zostanie
wy∏o˝ony do wglàdu na 30 dni. Równie˝
o tym zainteresowani zostanà poinformo-
wani w podobnej jak wy˝ej formie. Je˝eli
nie b´dzie do planu zbyt wielu uwag, tra-
fi on pod obrady Rady Gminy w celu
uchwalenia. 

Jak szybko odrolnione tereny zostanà
zagospodarowane, zale˝y to w du˝ej mie-
rze od samych mieszkaƒców. Je˝eli przyj-
mieny, ˝e grunt rolny ma wartoÊç x, to gdy
dokona si´ zmiany jego przeznaczenia,
wartoÊç t´ mno˝y si´ np. przez 5. Wiele
osób mo˝e poprawiç zatem swój status
materialny. Na gminie cià˝y natomiast
obowiàzek wykupienia terenów pod dro-
gi. Od strony czysto rachunkowej, nie jest
to dla samorzàdu dobry interes. Gmina

ODROLNIå, SCALIå CZY ZOSTAWIå JAK JEST?

Mgr in˝. arch. Andrzej Koliƒski 
- g∏ówny specjalista ds. architektury UG
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wykupujàc drogi po wolnorynkowych ce-
nach gruntu, popada w zobowiàzania fi-
nansowe wi´ksze ni˝ przed odrolnieniem.
Ale tu w sukurs samorzàdom przychodzi
rozwiàzanie ustawowe - tzw. op∏aty adia-
cenckie. Jest to jednorazowy podatek, któ-
ry nalicza si´ w przypadku wykonania
przez gmin´ waloru podnoszàcego war-
toÊç gruntu. Jest nim w∏aÊnie droga.

Idealnym rozwiàzaniem jest takie za-
planowanie drogi, aby przebiega∏a ona
prostopadle do w∏asnoÊci, jeÊli b´dzie to
dogodne dla wszystkich w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci, wtedy ∏atwo jest zawrzeç poro-
zumienie. Mo˝na oddaç gminie grunt bez
odszkodowania, a gmina w zamian zwol-
ni wszystkich z op∏aty adiacenckiej. Jest to
op∏acalne bowiem op∏ata adiacencka nali-
czona w maksymalnym stopniu jest wi´k-
sza ni˝ wartoÊç gruntu przekazanego pod
drog´. Poza tym odrolnienie przebiega
wtedy szybciej. Proces naliczania op∏at
mo˝e trwaç dosyç d∏ugo, jest bowiem
procesem administracyjnym, od którego
niektórzy si´ odwo∏ujà a dopóki Gmina nie
pozyska terenu pod ca∏à drog´ nie mo˝e
przeprowadzaç mediow. Wiele zatem za-
le˝y od stanowiska samych mieszkaƒców.

Cz´sto si´ zdarza, ˝e na danym terenie
wyst´puje du˝e zró˝nicowanie wielkoÊci
poszczególnych nieruchomoÊci. Jedne
dzia∏ki sà w´˝sze inne szersze, czasem sà
tak wàskie, ˝e nie mo˝na na nich budo-
waç domów. W takich wypadkach warto
przeprowadziç procedur´ scalenia. Po-
zwala ona rozwiàzaç wiele problemów 
i uzyskaç kszta∏tne dzia∏ki. OczywiÊcie zda-
rzajà si´ sytuacje, kiedy dwóch sàsiadów-
posiadaczy wàskich pasków gruntów do-
gaduje si´ ze sobà i wymieniajà cz´Êç
gruntu, uzyskujàc dzia∏ki normatywne, ale
na ogó∏ potrzebna jest pomoc Gminy. Sa-
morzàd na wniosek w∏aÊcicieli co najmniej
50 % powierzchni gruntów mo˝e wszczàç
procedur´ scaleniowà. Mamy dobre przy-
k∏ady w gminie, gdzie powsta∏y kszta∏tne
tereny budowlane, z siecià dróg o odpo-
wiedniej szerokoÊci i w∏aÊciwym uk∏adzie
przestrzennym.

Procedura scaleniowa pozwala zapla-
nowaç dla ca∏ego obszaru  optymalny
uk∏ad dróg i dopiero potem wyznaczyç
dzia∏ki, dzi´ki temu powierzchnia przezna-
czona przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci pod
drogi jest proporcjonalna. W procedurze
tej upraszczajàc nieco zagadnienie, znosi
si´ granice dzia∏ek i tworzy z nich jednà
nieruchomoÊç, w której ka˝dy ma swój
procentowy udzia∏. Nast´pnie wyznacza
si´ niezb´dne drogi i dzieli tereny na
kszta∏tne dzia∏ki - 1000 m2, z których do
ka˝dej jest dojazd. Poszczególnym w∏aÊci-
cielom w zale˝noÊci od procentowego
udzia∏u we wspólnej nieruchomoÊci przy-
dziela si´ procentowo tyle dzia∏ek norma-
tywnych, ile ka˝dy wniós∏ do scalenia po-
mniejszone o udzia∏ w drogach. Efekt jest

taki, ˝e wtedy wszyscy sà obcià˝eni tym
samym procentem gruntu przeznaczonym
pod drogi, druga korzyÊç, ˝e wszyscy
otrzymujà kszta∏tne dzia∏ki. Koszty scale-
nia sà niewielkie. 

Kolejnym elementem, o którym warto
wiedzieç ubiegajàc si´ o zmian´ przezna-
czenia gruntów, sà op∏aty planistyczne.
Wprowadzono je stosunkowo niedawno,
aby uniknàç spekulowania odrolnionymi
gruntami. P∏aci je ten kto w ciàgu 5 lat od
obowiàzywania planu, a zatem od odrol-
nienia gruntu sprzedaje dzia∏k´ budowla-
nà. Op∏aty te wynoszà do 30 % wzrostu
wartoÊci nieruchomoÊci. Wójt Gminy stoi
na stanowisku, aby op∏aty te wynios∏y je-
dynie 10 -15% wzrostu wartoÊci dzia∏ek.
Zbyt wysoka op∏ata nie jest korzystna dla
gminy, poniewa˝ wstrzymuje obrót nieru-
chomoÊciami, co wià˝e si´ ze zbyt ma∏ymi
wp∏ywami do bud˝etu gminy z tytu∏u tej
op∏aty.

Gmina oczekuje od mieszkaƒców
wspó∏pracy. Dzi´ki porozumieniom chcia-
∏aby pozyskaç grunty pod drogi na ∏agod-
nych warunkach. W zamian za to gmina
odrolni dzia∏ki i wybuduje media. Na tych
terenach warto przeprowadziç procedury
scaleniowe, mimo ˝e  przed∏u˝ajà one
procedur´ o kilka miesi´cy, to póêniej te-
reny te szybko znajdujà nabywców i zo-
stajà zabudowane.

Normatyw dotyczàcy omawianych te-
renów wynosi 1000 m2 i nie mo˝e byç ak-
tualnie mniejszy. Kto b´dzie mia∏ mniej ni˝
tysiàc metrów (poza wyjàtkowymi przy-
padkami) b´dzie musia∏ dokupiç troch´
gruntu lub sprzedaç dzia∏k´. 

Istnieje równie˝ zapis ustawowy mó-
wiàcy o tym, ˝e Gmina nie mo˝e pogor-
szyç walorów nieruchomoÊci na skutek
procesów przekszta∏ceƒ, a zatem w ró˝-
nych sytuacjach b´dzie mo˝liwe uzyskanie
odszkodowania lub zamiennej nierucho-
moÊci.

Proces zmiany przeznaczenia gruntów
jest zagadnieniem skomplikowanym

prawnie i wymagajàcym wielu uzgodnieƒ
z ró˝nymi podmiotami. Gmina nie mo˝e
nikomu narzucaç gotowych rozwiàzaƒ,
stara si´ jednak zawsze podpowiadaç
optymalne rozwiàzania. W tym przypadku
wydaje si´, ˝e spo∏ecznie najbardziej spra-
wiedliwe b´dzie przeprowadzenie procesu
scalenia. Rozwiàzanie takie mia∏o ju˝ miej-
sce np. w Kwirynowie i Klaudynie. W re-
zultacie w∏aÊciciele nieruchomoÊci otrzy-
mali ∏adne dzia∏ki budowlane i  jednako-
wo w minimalnym stopniu uczestniczyli 
w tworzeniu sieci lokalnych dróg.  

Drugim tematem omawianym pod-
czas spotkania w Borz´cinie by∏a Uchwa∏a
Rady Gminy dotyczàca sprzeda˝y nieru-
chomoÊci po by∏ym domu kultury w Woj-
cieszynie, w której znajduje si´ obecnie
Biuro Powiatowe ARiMR. Budynek ten ma
staç si´ w∏asnoÊcià Agencji, zostanie przez
nià odnowiony i zmodernizowany.

Po∏o˝enie Biura Agencji jest korzystne
dla naszej gminy z powodu presti˝u jaki
daje nam obecnoÊç jednostki Unii Euro-
pejskiej na naszym terenie. Lokalizacja biu-
ra jest wygodna równie˝ dla rolników, któ-
rzy za∏atwiajà w nim sprawy dotyczàce
dop∏at bezpoÊrednich do produkcji rolnej
czy rent strukturalnych. Co uzyskamy 
w zamian sprzedajàc Agencji  ten budy-
nek? Pozyskane w ten sposób Êrodki zo-
stanà przeznaczone  na zakup terenów
pod boisko pi∏karskie, czy inne obiekty 
z przeznaczeniem na sport i rekreacj´, a
tak˝e na plac zabaw dla dzieci. Gmina
oczekuje obecnie na propozycje mieszkaƒ-
ców dotyczàce tego zagadnienia, ale po-
mys∏ stworzenia obiektów sportowych wy-
daje si´ chyba najlepszy. Tereny te, jak i ich
infrastruktura b´dà s∏u˝yç mieszkaƒcom
Wojcieszyna i okolicznych miejscowoÊci,
przyczynià si´ do wi´kszego zainteresowa-
nia m∏odzie˝y sportem i zdrowym stylem
˝ycia. Wójt Gminy oczekuje na oferty
sprzeda˝y gruntów w Wojcieszynie i naj-
bli˝szych okolicach.

Marcin ¸ada



Dobrych rad i propagowania bezpiecznych zachowaƒ nigdy nie jest za

wiele, zw∏aszcza gdy kierowane sà do najm∏odszych dzieci. Wychodzàc z te-

go za∏o˝enia nasza gmina przystàpi∏a do programu realizowanego  przez Ko-

mend´ G∏ównà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej przy wspó∏pracy ze Szwedzkà

Ligà Obrony Cywilnej p.t. 
“
Bezpieczne ˝ycie”.

Program adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkó∏

podstawowych z klas 1-3 ma za zadanie pobudziç najm∏odszych do aktyw-

noÊci rozwijajàc ich wyobraêni´. Informacje przyswojone na zaj´ciach po-

winny byç dla nich bodêcem do poszukiwania rozwiàzaƒ wielu codziennych

problemów, zwiàzanych z zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeƒ-

stwa. Program b´dzie obejmowa∏ dwa g∏ówne bloki tematyczne “Odnaleêç

Zgubka” oraz “Bezpieczny dom”. Pierwszy z nich jest kursem majàcym na ce-

lu przekazanie dzieciom praktycznych umiej´tnoÊci na wypadek zgubienia

si´ w lesie. Zdaniem twórców programu przyswojenie przez dzieci tych za-

gadnieƒ mo˝e zapobiec tragedii i sprawiç, ˝e zagini´cie b´dzie tylko nieprzy-

jemnym prze˝yciem ze szcz´Êliwym zakoƒczeniem. Drugi blok tematyczny

“Bezpieczny Dom” przeka˝e najm∏odszym wiedz´ dotyczàca tego jak uniknàç

wypadków i jak prawid∏owo  reagowaç gdy mimo wszystko dojdzie do nie-

szcz´Êcia. Dzieci dowiedz

nowiç dla nich najwi´ks

zasady udzielania pierwsz

14 paêdziernika w Szk

Babicach dokonano  ina

uroczystoÊç przyby∏o wi

m.in.: st. bryg. Adam Ma

KG PSP, Wiktor Zmys∏ow

Szkolenia OC i OL kraju

PSP z Komendy G∏ównej

dze smorzàdowe. Okaza∏o

Êcie. Wdra˝anie program

zowane jest w Polsce od 2

p∏oÊç Êrodków Biura Szko

niego dotàd 61 szkó∏. W b

b´dà w nim uczestniczyç 

ki: SP w St. Babicach, ZSP

kole w St. Babicach - raz

gmina St.Babice znalaz∏a

ców? 

Zdaniem st. brygadie

w∏adze samorzàdowe stw

mat do rozmów, nie bez

fakt, ˝e Pan dyr. Majka j

gminy i postanowi∏ zrobi

spo∏ecznoÊci. Dzi´kujemy

Akcja bezpieczeƒstwa r

na terenie ca∏ego kraju, co roku rozwij

∏o nam zakomunikowaç Czytelnikom,

wk∏ad w jej rozwój. Trzy nauczycielki z

ska, Anna Chodara i Jolanta Gumu∏ka

tycznych programu na form´ Êcie˝ki 

Zgubka”. Jej strona merytoryczna zost

lenia PSP, a wykonawstwem zajà∏ si´ D

sta pod kierownictwem dyr. Haliny Ser

Dzi´ki zaanga˝owaniu nauczycielek w 

powsta∏a ∏adna trasa spacerowa, wypo

a nawet huÊtawki i sza∏as, które opróc

kacji najm∏odszych mieszkaƒców nasze

Program “Bezpieczne ˝ycie” realizo

2004/2005 i na zakoƒczenie zostanie po

Borz´cinie, które b´dà przedstawia∏y

przy wspó∏udziale ró˝nych s∏u˝b. Plan

rektorów placówek edukacyjnych nasz
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zà si´ tak˝e, co mo˝e sta-

ksze zagro˝enie i poznajà

szej pomocy.

zkole Podstawowej w St.

nauguracji programu. Na

wielu znamienitych goÊci

ajka dyr. Biura Szkolenia

wski Naczelnik Wydzia∏u

u, przedstawiciele w∏adz

ej i Powiatu, a tak˝e w∏a-

∏o si´, ˝e mieliÊmy szcz´-

mu bezpieczeƒstwa reali-

2001 r. Z uwagi na szczu-

kolenia PSP przystàpi∏o do

bie˝àcym roku szkolnym

ç 3 nasze gminne placów-

SP w Borz´cinie i Przedsz-

azem 558 dzieci. Dlaczego

∏a si´ w kr´gu szcz´Êliw-

era Adama Majki nasze

tworzy∏y przychylny kli-

ez znaczenia by∏ równie˝

jest mieszkaƒcem naszej

biç mi∏y gest dla lokalnej

y w imieniu dzieciaków!

realizowana jest obecnie

ja si´ i wzbogaca o nowe elementy. Mi-

m, ze równie˝ Babice b´dà mia∏y swój

ze SP w St. Babicach: Iwona WiÊniew-

ka przetworzy∏y jeden z bloków tema-

dydaktycznej, którà nazwano “Droga

ta∏a zaakcpetowana przez  Biuro Szko-

Dzia∏ Lasów Zarzàdu Oczyszczania Mia-

eremek. Gratulujemy Paniom pomys∏u.

w lesie nieopodal babickiego cmentarza

osa˝ona w estetyczne tablice, ∏aweczki,

ócz rekreacji b´dà s∏u˝y∏y równie˝ edu-

zej gminy.

owany b´dzie w ciàgu roku szkolnego

odsumowany zaj´ciami pokazowymi w

y zagadnienia z zakresu ratownictwa

nuje si´ zaprosiç na nie wszystkich dy-

szego powiatu. Jak si´ dowiedzieliÊmy,

program b´dzie kontynuowany w nast´pnych latach i byç mo˝e stanie si´

sta∏ym elementem edukacyjnym w naszych placówkach szkolnych. Zaintere-

sowanie zagadnieniami bezpieczeƒstwa przesz∏o najÊmielsze oczekiwania or-

ganizatorów. -Poczàtkowo mieliÊmy 6 nauczycieli edukatorów, którzy zostali

przeszkoleni przez szwedzkich ekspertów- wspomina Roman Balcerowiak

pe∏nomocnik ds. obronnych i OC, (który by∏ jednoczeÊnie koordynatorem

dzia∏aƒ programu w gminie), teraz ju˝ ponad 40 nauczycieli zosta∏o prze-

szkolonych przez edukatorów i dzi´ki temu powsta∏y silne kadry, które przez

lata b´dà mog∏y realizowaç za∏o˝enia programu. Równie dobrze przyj´∏y go

ju˝ dzieci zainteresowane konkursami, w których b´dzie mo˝na wygraç

atrakcyjne nagrody. Byç mo˝e jednà z nich b´dzie ˝arek- maskotka Paƒstwo-

ej Stra˝y Po˝arnej, którà dyr. Majka przekaza∏ placówkom edukacyjnym na-

szej gminy. DoÊç powiedzieç, ˝e zagadnienia dotyczàce bezpieczeƒstwa bli-

skie sà nam wszystkim, zawsze lepiej jest przecie˝ zapobiegaç ni˝ póêniej bo-

rykaç si´ z sytuacjami powsta∏ymi na skutek wypadków.

Marcin ¸ada
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BEZPIECZNA GMINA

Komenda Powiatowa Policji w St.
Babicach uzyska∏a kilka tygodni temu
w Starostwie pozwolenie na budow´
nowego obiektu. Po wielu perturba-
cjach zwiàzanych z prawem w∏asno-
Êci gruntu i procedurach dotyczàcych
przetargu na wykonanie planów za-
budowy, uporano si´ wreszcie z ko-
niecznymi formalnoÊciami.

- Plany ju˝ sà, odebraliÊmy pozwolenie
na budow´ i wszystkie dokumenty zosta∏y
ju˝ przekazane do Komendy Sto∏ecznej,
mam zatem nadziej´, ˝e wkrótce rozpocz-
niemy inwestycj´- powiedzia∏ komendant
Jacek Pi∏kowski.

Ze wst´pnych informacji, uzyskanych
w KPP wynika, ˝e inwestycj´ rozpocznie
Zak∏ad Remontowo Budowlany Komendy
Sto∏ecznej. Dzi´ki temu nie trzeba b´dzie
rozpisywaç przetargu na wy∏onienie g∏ów-
nego wykonawcy. Policyjni budowlaƒcy
pozwolà zaoszcz´dziç troch´ funduszy,
dzia∏ajà bowiem taniej od firm wy∏ania-
nych w przetargach. Byç mo˝e doprowa-
dzà obiekt do etapu stanu surowego, 
a przetargi zostanà rozpisane jedynie na
wykonanie specjalistycznych prac.

Komenda Powiatowa mieÊci si´ obec-
nie w starym budynku, który przeznaczo-
ny by∏ kiedyÊ dla komisariatu. DziÊ nie
spe∏nia on ju˝ ˝adnych norm europejskich,
nie ma aresztu, nie wspominajàc ju˝ o
trudnych warunkach pracy dla policjan-
tów. Wybudowanie nowej siedziby Policji
Powiatowej jest zatem koniecznoÊcià. Ro-

zmowy w tej sprawie prowadzono ju˝ od
d∏u˝szego czasu. Do wspó∏pracy zapro-
szono nawet samorzàdy poszczególnych
gmin naszego powiatu. Przypomnijmy, ˝e
w lipcu ub. r. zawarto porozumienie po-
mi´dzy Komendantem Sto∏ecznym Policji
w Warszawie i Powiatem Warszawskim
Zachodnim razem z jego Gminami, doty-
czàce realizacji Programu Bezpieczeƒstwa
dla Powiatu. Jednym z elementów tego
porozumienia jest rozbudowa siedziby
KPP i jej wyposa˝enie. DziÊ wspó∏praca ta
znajdzie swój materialny i widoczny dla
wszystkich wymiar.

Gdy tylko pojawi∏y si´ widoki na mo˝-
liwoÊç sfinansowania tej inwestycji, rozpo-
cz´to rozmowy z architektami. Opracowa-
no koncepcj´ funkcjonalno - przestrzennà
budynku, a po jej zatwierdzeniu  plany bu-
dowy. W mi´dzyczasie Komenda musia∏a
jeszcze uzyskaç szereg pozwoleƒ dotyczà-
cych przy∏àczy wodno-kanalizacyjnych,
energetycznych i telekomunikacyjnych.

Jaka b´dzie nowa Komenda?

Budynek zmieni si´ nie do poznania,
uzyska zupe∏nie nowà elewacj´ i b´dzie
rozbudowany. WejÊcie do Komendy zosta-
nie usytuowane w przeszklonej parterowej
dobudówce, która powstanie od zachod-
niej strony obecnego budynku. Powstanie
tam podjazd dla osób niepe∏nosprawnych
i punkt recepcyjny. W parterowej cz´Êci
znajdzie si´ równie˝ tzw. przyjazne po-

mieszczenie dla przes∏uchaƒ nieletnich czy
poszkodowanych kobiet, a tak˝e w´ze∏ in-
formatyczny. Zmieni si´ tak˝e najbli˝sze
otoczenie budynku- powstanie tam par-
king dla samochodów policyjnych, dla in-
teresantów, a w pobli˝u b´dzie przebie-
gaç ulica ∏àczàca rynek St. Babic z ul. War-
szawskà. W pobli˝u Komendy b´dzie przy-
stanek autobusowy.

Cz´Êç Êrodkowa obecnego budynku
zostanie wyremontowana i podniesiona 
o dodatkowà kondygnacj´, z ty∏u powsta-
nie dwupi´trowe skrzyd∏o.

Powierzchnia u˝ytkowa ca∏ego obiek-
tu wyniesie ponad 2 tys. m2, a ca∏kowita
kubatura ponad 5 tys. m2.

Zdaniem komendanta Pi∏kowskiego
ten budynek spe∏ni wszystkie wymogi do-
tyczàce norm europejskich i oczekiwania
policjantów, co do warunków pracy. Poli-
cjanci b´dà pracowaç w 2-4 osobowych
pokojach, które uzyskajà odpowiednie za-
plecze socjalne. Budynek b´dzie mia∏
osobne wejÊcia dla pracowników i intere-
santów, a tak˝e sal´ odpraw z prawdziwe-
go zdarzenia. Do tej pory, aby przeprowa-
dziç szkolenia korzystano z sali konferen-
cyjnej Urz´du Gminy w St. Babicach. Nie
wykluczone, ˝e w podziemiach budynku
powstanie si∏ownia dla policjantów. -
Warto zrobiç takie miejsce, gdzie mo˝na
odreagowaç stresy s∏u˝by i zadbaç o t´˝y-
zn´ fizycznà - mówi komendant.

Budynek uzyska tak˝e areszt, a nawet
cel´ dla nosicieli wirusa hiv.- Do tej pory
za∏ogi z Babic musia∏y je˝dziç z zatrzyma-
nymi do Warszawy lub Pruszkowa, co na
d∏ugi czas wy∏àcza∏o je ze s∏u˝by na na-
szym terenie. Dzieki tej inwestycji nie b´-
dziemy musieli wreszcie korzystaç z “go-
ÊcinnoÊci” innych placówek tego typu.

Zakoƒczenie tej inwestycji planowane
jest w ciàgu 2 lat. Byç mo˝e w przysz∏ym
roku powstanie stan surowy ca∏ego obiek-
tu.

Budowa b´dzie prowadzona w wa-
runkach pracy komendy, nie uniknie si´
zatem pewnych utrudnieƒ. Mimo budowy
jednostka b´dzie musia∏a przecie˝ normal-
nie funkcjonowaç. Jednak ten trud si´
op∏aci. Dzi´ki nowemu budynkowi popra-
wià si´ diametralnie warunki pracy wielu
osób, a gmina zyska kolejny nowoczesny
obiekt, który mo˝e byç ozdobà St. Babic.

Mimo ˝e wydzia∏ komunikacji
zniknà∏ z Urz´du Gminy ju˝ kilka ty-
godni temu, mieszkaƒcy ciàgle pytajà
jak do niego trafiç.

Informujemy, ˝e wydzia∏ ten mieÊci si´

obecnie w dawnym biurowcu Fabryki Ka-
bli w O˝arowie Mazowieckim przy ul. Po-
znaƒskiej 129/133. Interesanci obs∏ugiwa-
ni sà w poniedzia∏ki w godz 9:00- 17:00,
we wt-pt  8:00- 16:00. 

Podajemy nr. tel. do Naczelnika
Wydzia∏u 721 05 00, Transport, Szko-
lenia, SKP- 721 05 01, Rejestracja 
Pojazdów - 721 05 03, Prawa Jazdy
721 05 02 i 721 04 45. 

NOWA KOMENDA POLICJI

PO PRAWO JAZDY DO O˚AROWA...
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Wbrew g∏osom niektórych miesz-
kaƒców gminy Stare Babice budowa
basenu WSSE przebiega zgodnie 
z planem i za rok obiekt zostanie od-
dany do u˝ytku. 

Pierwsze roboty budowlane rozpocz´-
∏y si´ planowo - 24 maja br., kiedy to na
plac budowy wesz∏a firma BUDMAX z Pol-
kowic - generalny wykonawca. 

Zdaniem Janiny Bodak, dyrektora ds.
inwestycji w Fundacji “Innowacja”,
jest to bardzo solidna firma, która pracuje
zgodnie z planem i fachowo, udaje jej si´
nawet czasem przyspieszyç termin wyko-
nania niektórych zadaƒ. Wykonawca zo-
sta∏ wybrany w ramach konkursu ofert. 

Od maja do dnia dzisiejszego zosta∏
wykonany stan zerowy, co w praktyce
oznacza kondygnacj´ pod parterem. 
W stanie zerowym mieÊci si´ basen, ko-
t∏ownia dla dwu obiektów. Bo przypo-
mnijmy, ˝e budowany jest obecnie obiekt
sportowo - rekreacyjny, wkrótce ruszy bu-
dowa obiektu dydaktycznego. 

W trakcie realizacji tej pot´˝nej inwe-
stycji zmieniona zosta∏a koncepcja techno-
logiczna. Na poczàtku projektowany by∏
basen p∏ywacki w konstrukcji ˝elbetowej,
wyk∏adany p∏ytkami ceramicznymi. Zarzàd
Fundacji zdecydowa∏ jednak, i˝ powstanie
basen stalowy z blachy nierdzewnej. Wy-
kona go austriacka firma “berndorf”, któ-
ra ma fili´ w Polsce. Basen b´dzie wyko-
nany w technologii zgodnej ze Êwiatowy-
mi standardami. Inwestycja ta jest bardziej
kosztowna, ale lepsza w eksploatacji.
Dzi´ki temu zniknie problem z niszczejàcà
wyk∏adzinà, bo jak wiadomo p∏ytki cera-
miczne po pewnym czasie odpadajà, na-
wet je˝eli u˝yty zosta∏ najlepszy klej. 

Basen b´dzie mia∏ wymiary 25 na
12,5 m, g∏´bokoÊç od 1,20 m opada-
jàco do 1, 80 m. Ca∏kowita po-
wierzchnia wody to 312,50 m2. Znaj-
dà si´ na nim m.in. 4 drabinki wbu-
dowane w nisze Êciany bocznej ze
stopniami o powierzchni  antypoÊli-
zgowej, 6 torów p∏ywackich.

W stanie zerowym wykonane sà fun-
damenty pod basen i ca∏a p∏yta ˝elbeto-
wa, na której zostanie postawiony basen
stalowy.  

Mo˝emy ju˝ zobaczyç ca∏à konstrukcj´
noÊnà parteru ze Êcianami os∏onowymi z
bloczków betonowych. Cz´Êç budynku nie
ma jeszcze Êcian os∏onowych, gdy˝ w pro-
jekcie przewidziane by∏y p∏yty wykonane
w technologii kanadyjskiej, tzw. lekkiej. Po
przeprojektowaniu Êciany zostanà praw-
dopodobnie wykonane w technice trady-
cyjnej z Ytongu, pokryte nast´pnie cieka-
wà, estetycznà elewacjà zewn´trznà.
Istotnym elementem konstrukcji noÊnej sà
ramy w uk∏adzie pod∏u˝nym, zostanà one
uwypuklone, aby mia∏y charakter kolumn
czy filarów co nawiàzywa∏oby symbolicz-
nie do szko∏y. - ChcielibyÊmy, aby nasze
obiekty komponowa∏y si´ z terenem i sà-
siednimi budynkami i by∏y utrzymane w
spokojnej kolorystyce - podkreÊli∏a Dyrek-
tor. 

Zgodnie z wymogami lokalizacyjnymi,
okna od strony sàsiada b´dà umieszczone
wysoko, aby nie przeszkadza∏o to miesz-
kaƒcom. 

Wkrótce ruszy budowa trzeciej kondy-
gnacji, czyli I pi´tra. Do 30 grudnia br. in-
westor zamierza wykonaç stan surowy
tzw. zamkni´ty. Mo˝liwe, ˝e przed koƒ-
cem grudnia uda si´ po∏o˝yç dêwigary da-
chu. B´dà to dêwigary drewniane klejone,
które ju˝ wykonuje na zlecenie BUDMAXU
firma zagraniczna “mpm” Wiàzary b´dà
mia∏y rozpi´toÊç 18 m i 9 m d∏ugoÊci. Bu-
dynek zostanie przykryty blachà, we∏nà
mineralnà i papà. Zapewniona zostanie je-
go maksymalna izolacja cieplna. 

Je˝eli tegoroczna zima b´dzie ∏agod-
na, w obiekcie sportowo - rekreacyjnym
b´dà wykonywane prace bran˝owe- sani-
tarne, które obejmujà instalacj´ wodno-
kanalizacyjnà, centralne ogrzewanie, ko-
t∏owni´, wentylacj´ i klimatyzacj´. W innej
sytuacji wspomniane prace ruszà od po-
czàtku II kwarta∏u przysz∏ego roku, wtedy

te˝ rozpocznà si´ ju˝ prace wykoƒczenio-
we. Generalny wykonawca zakoƒczy je
zgodnie z za∏o˝eniami w IV kwartale przy-
sz∏ego roku. 

Fundacji “Innowacja” uda∏o si´ spraw-
nie wykonaç przy∏àcza podstawowych
mediów. Wod´ doprowadzi∏a firma Eko-
Babice. Energia elektryczna b´dzie pocho-
dziç z w∏asnego transformatora ustawio-
nego na terenach obiektu. Fundacja zleci-
∏a ju˝ sporzàdzenie projektu i wykonanie
przy∏àcza gazowego Mazowieckiej Spó∏ce
Gazownictwa Sp. z o.o.  na ul. Kasprzaka
25 w Warszawie. Gaz b´dzie pod∏àczany
w kwietniu przysz∏ego roku, gdy˝ na razie
nie ma takiej potrzeby. 

Istotnà sprawà jest wykonanie kanali-
zacji Êciekowej. Zadanie to zostanie zleco-
ne Eko - Babicom. Zdaniem Dyrektor to
solidna firma, która doprowadzi∏a wod´
zgodnie z ustaleniami i sprawnie rozliczy-
∏a inwestycj´.

W przysz∏ym roku zostanie wykonane
odprowadzenie wód  powierzchniowych,
wtedy, gdy b´dà prowadzone roboty
ziemne i wykonywane drogi dojazdowe 
i parkingi.

Fundacja dysponuje wszystkimi po-
trzebnymi pozwoleniami, uzgodnieniami 
i decyzjami zwiàzanymi z inwestycjà.

- Na szcz´Êcie wczeÊnie rozpocz´liÊmy
procedury przygotowawcze i wszystkie
wymagane dokumenty uzyskaliÊmy 
w Urz´dzie Gminy w Starych Babicach -
powiedzia∏a dyrektor Bodak. - Od 1 stycz-
nia br. musimy udawaç si´ do Starostwa.
Wspó∏praca z Urz´dem w Babicach uk∏a-
da∏a si´ naprawd´ dobrze. Mia∏am do czy-
nienia z wieloma urz´dami, ale ten jest
wyjàtkowo przyjazny dla inwestorów i in-
teresantów.     

Budynek sportowo - rekreacyjny
b´dzie mia∏  3358 m2 powierzchni
u˝ytkowej.  Znajdzie si´ w nim basen,
sala sportowa, bufet i ca∏e zaplecze:
kot∏ownie, centrale klimatyzacyjne,
technologia basenu, szatnie, natryski
itp. 

Budynek dydaktyczny b´dzie
obejmowa∏ aule, sale wyk∏adowe, za-
plecze, gabinety dla kadry pedago-
gicznej. Zajmie on 4936 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej.

Ca∏y obiekt powstaje na dzia∏ce o
powierzchni 2,2 ha ( 22727 m2). ak.

BASEN PNIE SI¢ W GÓR¢...

Tak b´dzie wyglàda∏ basen w St. Babicach,
wykonany prze Firm´ “Berndorf”
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Praca przy stworzeniu odmiany Bi-
la trwa∏a 20 lat. Ten d∏ugotrwa∏y proces
pozwoli∏ wyhodowaç odmian´, która po-
siada ca∏y zespó∏ po˝àdanych cech. Bila
ma w sobie wymieszanà “krew Êwiatowà”
- geny syberyjskie, po∏udniowo - amery-
kaƒskie i polskie. Dla przyk∏adu jej niezwy-
k∏a zdolnoÊç przechowalnicza pochodzi
w∏aÊnie z Syberii, gdzie cebula w trudnych
warunkach klimatycznych przystosowa∏a
si´ do przetrwania.

Cebula jest roÊlinà dwuletnià, stàd ko-
niecznoÊç d∏ugotrwa∏ej pracy, bo proces
oceny efektów hodowli odbywa si´ co
drugi rok. W pierwszym roku nast´-
puje wysiew, ocena g∏ówki i  selekcja,
a  na drugi rok dochodzi w ch∏odni
do Jaryzacji czyli przejÊcia ze stanu
wegetatywnego w generatywny. Ce-
bula posadzona na 2 rok wiosnà  wy-
bija w p´dy nasienne i kwitnie, dopie-
ro wtedy mo˝na jà krzy˝owaç, dopro-
wadzaç do siostrzanych zapyleƒ,
swobodnych przepyleƒ lub stosowaç
inne metody s∏u˝àce wymianie ge-
nów. Dzi´ki temu procesowi, trwajà-
cemu wiele lat, dochodzi do powsta-
nia materia∏u matecznego, a to trwa kilka
pokoleƒ (cebuli).

Metody hodowli zmieni∏y si´ bardzo 
w ostatnich latach. Teraz np. kupuje si´
tzw. konstrukty genowe (zawiesiny komó-
rek) w próbówce , które mo˝na rozmna-
˝aç i uzyskiwaç z nich materia∏ roÊlinny do
dalszych badaƒ. Na tym etapie roÊlina
jeszcze do niczego si´ nie nadaje, ale ma
ju˝ w sobie geny, które sà interesujàce dla
hodowców i rynku. Poprzez proces krzy-
˝owania i wypierania wszelkich genów
niekorzystnych tzw. B-crossy doprowadza
si´ wreszcie kod genetyczny roÊliny do
oczekiwanego poziomu. 

Na poczàtku ka˝dego programu ho-
dowlanego trzeba mieç du˝y materia∏ ge-
netyczny, pozyskuje si´ go z odmian, któ-
re sà obecnie na rynku, z odmian zagra-
nicznych, a tak˝e z ró˝nych banków ge-
nów np. z Brazylii czy z USA i to jest w∏a-
Ênie baza wyjÊciowa do tworzenia nowej
odmiany.

Hodowca w swojej pracy mo˝e si´ po-
s∏ugiwaç ró˝nymi markerami - identyfika-
torami odpowiadajàcymi za dziedziczenie
okreÊlonych cech. W praktyce oznaczajà
one sekwencje aminokwasów sk∏adajà-
cych si´ na kod genetyczny roÊliny. Jednak
tylko niektóre sekwencje mogà wspó∏graç
ze sobà i nigdy na poczàtku pracy nie wia-
domo, czy dobierze si´ w∏aÊciwe. I w tym
tkwi w∏aÊnie najwi´kszy sekret genetyków
- Stanis∏aw Karpiƒski mówi o tym , ˝e trze-
ba mieç tzw. “nosa hodowlanego”. DziÊ

jednak technika bardzo u∏atwia prac´. Aby
wprowadziç jakàÊ cech´, przy pomocy
markerów genetycznych mo˝na stworzyç
map´ genetycznà okreÊlonej roÊliny i na
fotografii uzyskanej pod mikroskopem
elektronowym obejrzeç wszystkie geny 
i pary zasad aminokwasów. JeÊli b´dà
zgromadzone w jednym pasku, wtedy
praca zosta∏a dobrze wykonana, jeÊli b´dà
porozrzucane, Êwiadczy to o niewyrówna-
niu materia∏u, a co za tym idzie hodowca
musi jeszcze nieco zakasaç r´kawy. Nowo-
czesna technika przyspiesza bardzo proces
hodowlany. Jest to swoisty znak czasu. 

Bila - odmiana cebuli PlantiCo Zie-
lonki Sp. z o.o. nagrodzona Z∏otym
Medalem POLAGRA - FARM 2004 r.

Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie Po-
lagra-Farm odby∏y si´ w tym roku 
w dniach 7-10 paêdziernika. Dla przypo-
mnienia sà to targi obejmujàce produkty
dla producenta, nie nale˝y myliç ich z tar-
gami ˝ywnoÊciowymi  Polagra - Food.
Swoje ekspozycje przedstawiajà tam ró˝ne
firmy z kraju, Europy i Êwiata, oferujàc ró˝-
norodne produkty: maszyny, nowe tech-
nologie, pasze, odmiany roÊlin czyli
wszystko to, co s∏u˝y nowoczesnej pro-
dukcji rolniczej.

PlantiCo - Zielonki Hodowla i Nasien-
nictwo Ogrodnicze  od poczàtku istnienia
Polagry zawsze jest na niej obecne. Naszy-
mi produktami sà owoce warzyw i kwiaty
czyli odmiany, które firma hoduje, roz-
mna˝a i sprzedaje na ró˝nych rynkach.
Nasze nasiona sprzedawane sà nie tylko 
w kraju, ale tak˝e w ca∏ej Europie.

Tegoroczne Targi potwierdzi∏y zmiany
dokonujàce si´ na polskiej wsi. Rolnicy,
ogrodnicy w coraz wi´kszym stopniu spe-
cjalizujà si´ w okreÊlonej produkcji. Od-
miany dla produkcji wielkotowarowej mu-
szà spe∏niaç wszystkie wymogi nowocze-
snej produkcji rolnej czyli muszà byç wy-
sokoplenne, stabilne w plonowaniu, na-
dajàce si´ do specjalnych kierunków wy-
korzystania np. na Êwie˝y rynek bàdê dla

przetwórstwa w postaci ró˝nych wyro-
bów, jak konserwa, mro˝onka, soki, susze
i inne. Posiadaç muszà tak˝e wiele gene-
tycznie uwarunkowanych odpornoÊci na
groêne choroby. W tym roku targi odwie-
dzi∏o wielu rolników z naszej Gminy. Na
stoisku PalntiCo spotkaliÊmy 30 osób, któ-
re przyjecha∏y autobusem z radnym Wal-
demarem Szelenbaumem i Marià Matu-
szewskà.

Najwy˝szym wyró˝nieniem jakie mo˝e
uzyskaç na targach wystawca  jest wr´cze-
nie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Z∏otego Medalu Polagra - Farm. Takie

wyró˝nienie s∏u˝y dobrze firmie, jako
wizytówka jej wysokiego poziomu
oraz jest cenne w marketingu.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. 
w tym roku z∏o˝y∏a odpowiednie do-
kumenty dla rozpatrzenia przez Kapi-
tu∏´ Targowà walorów cebuli Bila. W
1-szym dniu Polagry na posiedzeniu
Kapitu∏y poprzez g∏osowanie (20
cz∏onków , zwykle profesorów nauki)
zwyci´˝y∏a nasza odmiana cebuli. Wy-
gra∏a z 35-cioma innymi odmianami
polskimi i zagranicznymi.
W tym miejscu nale˝y wymieniç walo-

ry tej cebuli. Bila jest odmianà kierowanà
do producenta wielkotowarowego. Daje
wysoki plon handlowy z 1 ha, plonuje sta-
bilnie w ró˝nych rejonach kraju i Europy.
Wyró˝nia si´ nade wszystko wysokim wy-
równaniem kszta∏tu cebul oraz bardzo
mocnà niep´kajàcà ∏uskà, co umo˝liwia
przeprowadzenie jej mechanicznego zbio-
ru. Najwa˝niejszy jej walor to zdolnoÊç do
d∏ugotrwa∏ego przechowywania, nawet
do czerwca nast´pnego roku, bez wi´k-
szych strat. Nadaje si´ na Êwie˝e spo˝ycie
od zbiorów a˝ do nast´pnego roku oraz
dla przetwórstwa na susz, mro˝enie i inne
przetwory. 

Uzyskanie Z∏otego Medalu Polagry jest
du˝ym zaszczytem dla Gminy Stare Babi-
ce, na której terenie pracuje PlantiCo-Zie-
lonki.

W procesie hodowli bierze udzia∏ ca∏y
zespó∏ pracowników firmy, ale twórcà (au-
torem) Bili, który jà stworzy∏ ok. 20 lat te-
mu jest g∏ówny hodowca - Stanis∏aw Kar-
piƒski.

Za poÊrednictwem Gazety Babickiej
twórca odmiany Stanis∏aw Karpiƒski pra-
gnie serdecznie  podzi´kowaç wszystkim
pracownikom firmy PlantiCo Zielonki Sp. 
z o.o., Zarzàdowi za wsparcie i wydane
dobrze pieniàdze firmy na program ho-
dowli cebuli, innym hodowcom, pracow-
nikom hodowli, handlu i marketingu, ob-
s∏udze finansowej i administracji.

Marcin ¸ada

HODOWLA - ZAJ¢CIE DLA CIERPLIWYCH
- In˝. genetyk Stanis∏aw Karpiƒski zdradza nam kulisy swojej pracy...
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Udzia∏ polskich wojsk w trwajàcej
w Iraku wojnie sprawia, ˝e kraj ten
jest cz´stym tematem audycji telewi-
zyjnych. Konflikt w Iraku absorbuje
ca∏y Êwiat, jednoczeÊnie przyczynia
si´ do tego, ˝e to arabskie paƒstwo
staje si´ mniej tajemnicze, nadal jed-
nak ma posmak egzotyki. Okazuje
si´, ˝e Irak znajà niektórzy mieszkaƒ-
cy naszej Gminy. WÊród nich jest Ste-
fan Jung nasz wierny czytelnik, który
podzieli∏ si´ z nami swoimi wspo-
mnieniami.

- Wiedzia∏em tylko, ˝e Irak to kraj pie-
kielnych upa∏ów, burz piaskowych, chorób
tropikalnych i skorpionów. To skutecznie
mo˝e odstraszaç. Ale m∏ody cz∏owiek, któ-
ry ma na utrzymaniu rodzin´ i marne per-
spektywy finansowe w ojczyênie, myÊli
troch´ inaczej. Wbrew ostrze˝eniom zna-
jomych, w 1983 roku wyjecha∏em na 2-
letni kontrakt do Iraku i nie ˝a∏uj´, choç
czasem by∏o ci´˝ko. 

Jego wyjazd przypada∏ na czas konflik-
tu zbrojnego mi´dzy Irakiem a Iranem.
Obcokrajowcy nie odczuwali mo˝e bezpo-
Êrednio jego skutków, ale pewne wspo-
mnienia zapadajà g∏´boko w pami´ç. - To
by∏ niezapomniany widok. Trumny z cia∏a-
mi poleg∏ych przewo˝one na dachach
osobowych samochodów... Ca∏kiem, jak
my przewozimy rowery czy meble. Z na-
szej perspektywy to mo˝e brak poszano-
wania dla zmar∏ych, ale to przecie˝ inna
kultura. Poza tym obrazkiem i punktami
obrony przeciwlotniczej nie odczuwa∏o
si´, ˝e trwa wojna. Irakijczycy ˝yli rado-
Ênie, pozytywnie nastawieni do cudzo-

ziemców. Ina-
czej ni˝ podczas
obecnego kon-
fliktu, gdzie tyle
jest do “obcych”
nienawiÊci. Zaz-
droÊci∏em im na-
wet tego uÊmie-
chu, gdy wokó∏
wojna i bieda. 
Spokój i radoÊç,
które pami´ta
Pan Stefan wy-
dajà si´ pozor-
ne. Arabowie to
pogodni, weseli
ludzie, pozytyw-
nie nastawieni
do Êwiata, cieka-
wi ka˝dego goÊcia i bardzo rozmowni.
Bardzo lubià cudzoziemców, szczególnie
kiedy mogà ich troch´ “naciàgnàç” sprze-
dajàc im pamiàtki. 

Ich sklepy pe∏ne by∏y z∏ota, grubych
bransolet na r´ce, szyj´ i... nogi. U nas
wtedy panie jeszcze nie ozdabia∏y kostek u
nóg. Gdy w polskich sklepach towar by∏
reglamentowany, a ˝elazka kupowa∏o si´
spod lady, irackie sklepy pe∏ne by∏y nowo-
czesnego sprz´tu gospodarstwa domowe-
go. Ka˝dy sprzedawca zach´ca∏ jak móg∏,
aby coÊ u niego kupiç i to si´ nie zmieni∏o.
˝y∏k´ do handlu majà tam ju˝ kilkuletnie
dzieci, które sprzedajà, np. col´ z suchego
lodu. No có˝, co kraj to obyczaj.

Pan Stefan pozostaje pod wra˝eniem
goÊcinnoÊci Irakijczyków, ale nie odwa˝y∏
si´ zasmakowaç w ich kuchni. - Ch´tnie

cz´stowali nas swoimi tradycyj-
nymi plackami, wypiekanymi na
zewnàtrz w glinianych piekarni-
kach, wczeÊniej rozgrzanych
pustynnym chrustem - wspomi-
na.- Nie mia∏em jednak odwagi
próbowaç. Moi koledzy zajada-
li si´ i popijali mocnà gotowanà
herbatà z niefiltrowanej wody z
kana∏u rzecznego. I o dziwo
nikt nie zachorowa∏.
Pan Stefan t´skni∏ za ojczyznà,
tym bardziej, gdy widzia∏ w´-
drowne ptaki. - Na zawsze po-
zosta∏ mi w pami´ci widok 
o wschodzie s∏oƒca - spieszà-
cych do nas bocianów, ˝urawi,
g´si. Tak chcia∏em do nich do∏à-
czyç...Wróciç do ukochanej ˝o-
ny i dzieci. 

A tymczasem Stefan
Jung musia∏ ci´˝ko pracowaç.
Obsadzony zosta∏ na wojsko-
wym bojowcu i zaopatrywa∏
odcinki budów w materia∏y po-
mocnicze. Dodatkowo zajmo-

wa∏ si´ kontrolà pomp wodnych. Zdarza∏o
mu si´ nara˝aç prze∏o˝onym i jechaç sa-
motnie nocà, aby przed betonowaniem
sprawdziç stan wody. By∏o to zabronione 
i niebezpieczne, gdy˝ cudzoziemscy kie-
rowcy w razie jakiegokolwiek wypadku by-
li przewa˝nie aresztowani, w w wi´zieniu
musieli sami sobie organizowaç jedzenie.
Kolejnym zagro˝eniem samotnych wypa-
dów by∏y watahy zdzicza∏ych psów.

Osoby pracujàce na kontrakcie w Iraku
trafia∏y do ró˝nych miejsc w zale˝noÊci 
od tego, jakà powierzono im prac´. 

Pan Stefan trafi∏ do Abu Ghraib, 30 km
od Bagdadu. Media podajà, ˝e na miejscu
dawnego kampu jest obecnie wi´zienie, 
w którym ˝o∏nierze amerykaƒscy zn´cali
si´ nad Irakijczykami.  Pracownicy miesz-
kali w dwuosobowych zespolonych seg-
mentach, z zadaszanym przejÊciem. Jak
mówi Pan Stefan- nie by∏o êle. Trzeba tyl-
ko by∏o pomieszczenie dogrzewaç zimà 
a ch∏odziç latem. Obiady by∏y przygotowy-
wane z polskich mi´s i przetworów dowo-
˝onych tirami.

Te 18 miesi´cy szybko up∏yn´∏o. W tym
czasie Pan Stefan mia∏ okazj´ bli˝ej poznaç
Irak, jego kultur´ i obyczaje. - Kierownic-
two stara∏o si´ uprzyjemniç nam pobyt or-
ganizujàc 2-3 wycieczki w miesiàcu w ró˝-
ne zakàtki Iraku i poza niego. W wolnych
chwilach gra∏em w tenisa, jeêdzi∏em 
na zakupy do odleg∏ych miejsc czy odwie-
dza∏em arabskich znajomych. Przekona-
∏em si´, ˝e z tymi skorpionami to nie by∏a
przesada. Nim po∏o˝y∏em si´ do ∏ó˝ka,
musia∏em dok∏adnie sprawdziç pos∏anie. 

Po d∏ugiej roz∏àce wróci∏em st´skniony
do ukochanej rodziny. Nie zapomn´ nigdy
tego odleg∏ego, niespokojnego kraju od-
miennych pustynnych kontrastów i drzew
daktylowych. Oby wszyscy nasi ˝o∏nierze
równie szcz´Êliwie powrócili do swoich
domów.  Stefan Jung

ak.

BY¸EM W IRAKU
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“Pozdrowie-
nia dla Babic”
- te mi∏e  s∏o-
wa nabierajà
szczególnego
znaczenia, gdy
z w r ó c i m y
uwag´, kto
jest ich auto-
rem. Na kartce
widnieje bo-
wiem jeszcze

podpis - Frank Wilczek. Wielu z nas
ju˝ zapewne wie, ˝e Frank Wilczek
jest tegorocznym laureatem Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki, ale ma∏o
kto wie, ˝e jego rodzina pochodzi
w∏aÊnie stàd, z Babic!

Gdy komitet noblowski og∏asza∏ swój
werdykt, nikt nie przypuszcza∏, ˝e amery-
kaƒski naukowiec o polsko brzmiàcym na-
zwisku, stanie si´ tak bliski naszej Gminie.
A wszystko to za sprawà samego Noblisty,
który podczas uroczystego obiadu 
na Massashusets Institute of Technology 
w Cambridge, ze szczeroÊcià przyzna∏, ˝e
jego rodzina ma polskie korzenie, a do-
k∏adniej- wywodzi si´ z Babic. Informacja
ta lotem b∏yskawicy dotar∏a do Êwiato-
wych mediów i wywo∏a∏a spore zamiesza-
nie. Dziennikarze przeÊcigali si´ w speku-
lacjach, co do szczegó∏ów pochodzenia
tak wybitnego naukowca, dzwonili rów-
nie˝ do Urz´du Gminy i do Redakcji z py-
taniami. Szczere wyznanie profesora
Wilczka spowodowa∏o ogromne zaintere-
sowanie Babicami, wszak nie co dzieƒ ro-
dzà si´ tu NobliÊci. To mi∏e, ˝e nasza gmi-
na sta∏a si´ tematem rozmów naukow-
ców, którzy na co dzieƒ zajmujà si´ kwan-
tami czy moleku∏ami.

My równie˝ postanowiliÊmy dowie-
dzieç si´ czegoÊ o “babickim” laureacie
Nagrody Nobla. Pomóg∏ nam przypadek, 
a mo˝e nic nie dzieje si´ przypadkiem? 
W niedziel´, 10 paêdziernika, przeje˝d˝a∏
przez naszà gmin´ profesor matematyki 
z Warszawy - Krzysztof Tatarkiewicz, któ-
remu “przez przypadek” wpad∏a w r´ce
nasza Gazeta. Zrobi∏a na nim tak pozy-
tywne wra˝enie, ˝e zapragnà∏ dostarczyç
nam ciekawych informacji. Okaza∏o si´, ˝e
jego syn - Jakub, pracuje na tej samej
uczelni co Frank Wilczek. Tym sposobem
nawiàzaliÊmy kontakt z dr Tatarkiewiczem
i ... Noblistà. Wys∏aliÊmy do niego do Bo-
stonu list elektroniczny, nie liczàc zbytnio
na odpowiedê. Jak ∏atwo si´ domyÊleç,
laureat Nagrody Nobla jest bardzo zaj´ty,
ciàgle zapraszany na konferencje, wywiady,
odczyty, zasypywany gratulacjami, ˝ycze-
niami czy zaproszeniami. WÊród nich ∏atwo
mo˝e zagubiç si´ skromny list z Polski.

Ale odpisa∏!!! Jak˝e wielkie by∏o nasze

zdumienie i radoÊç, gdy Frank Wilczek,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki,
specjalista od kwarków, o których wi´k-
szoÊç ludzi w naszej Gminie nawet nie s∏y-
sza∏a - odpisa∏! Wybitny naukowiec Êwia-
towej klasy znalaz∏ chwil´, by napisaç do
gazety z kraju i rodzinnej miejscowoÊci je-
go dziadków. A dok∏adniej babci, bo jak
nam przekaza∏, jego babcia urodzi∏a si´ 
w Babicach. Z domu nazywa∏a si´ Zybura,
wysz∏a za mà˝ za Jana Wilczka, który po-
chodzi∏ z innej cz´Êci Polski. 

Frank Wilczek nie mówi po polsku, ale
zawsze ch´tnie i z dumà przyznaje si´ do
Polski i swoich polskich korzeni. KiedyÊ od-
wiedzi∏ ju˝ nasz kraj przy okazji konferen-
cji nt. fizyki. Obieca∏ nam, ˝e nast´pnym
razem ch´tnie odwiedzi Babice i wierzymy
mu na s∏owo.

Dr Tatarkiewicz nie ukrywa sympatii
dla Noblisty. Jego zdaniem to uroczy, sym-
patyczny i bezpoÊredni cz∏owiek oraz
wspania∏y naukowiec. Po og∏oszeniu decy-
zji komitetu noblowskiego radoÊç na MIT
Lab of Nuclear Science, gdzie obaj pracu-
jà, by∏a powszechna, gdy˝ wszyscy wie-
dzieli, ˝e Wilczek od dawna jest powa˝-
nym kandydatem do tej presti˝owej na-
grody. W tym “ma∏ym” laboratorium, któ-
re liczy obecnie ok. 250 osób ∏àcznie ze
studentami, jest ju˝ trzech noblistów, a 
w ca∏ym Instytucie 10 - ciu.  

Ale wróçmy do przodków Franka
Wilczka. Pierwotnie otrzymaliÊmy infor-
macj´, ˝e to jego dziadek Jan pochodzi∏ 
z Babic i poszliÊmy tym tropem. Panie 
z Wydzia∏u Ewidencji LudnoÊci UG przej-
rza∏y dokumenty i natrafi∏y na pewien
Êlad. Okaza∏o si´, ˝e w naszej gminie
mieszka Osoba, której nazwisko panieƒ-
skie brzmia∏o w∏aÊnie Wilczek. Podczas
rozmowy kobieta przypomnia∏a sobie, ˝e
w czasie II wojny Êwiatowej mieszka∏ u jej
rodziców kuzyn Roman, który wróci∏ ze
Stanów Zjednoczonych, a po wojnie znów
tam wyjecha∏. UcieszyliÊmy si´ na t´ wia-
domoÊç. To przecie˝ jakiÊ Êlad. Niestety,
mylny. Dziadek noblisty mia∏ bowiem na
imi´ Jan. Frank Wilczek zna z opowieÊci
rodziców histori´ dziadka. Ten wyjecha∏ na
emigracj´ przed I wojnà Êwiatowà, nim
zaciàgnà∏ si´ do Armii gen. Hallera miesz-
ka∏ Chester w Pensylwanii. Po wojnie wró-
ci∏ do USA. Noblista wie równie˝, ˝e to je-
go babcia urodzi∏a si´ w Babicach, zna
równie˝ jej panieƒskie nazwisko...

WÊród naukowców, a teraz ju˝ nie tyl-
ko, krà˝y anegdota, ˝e kiedy Frank Wilczek
pracowa∏ na Uniwersytecie Princeton,
mieszka∏ w domu niegdyÊ nale˝àcym 
do Alberta Einsteina. Przypadek? No có˝,
marzenia si´ spe∏niajà.
Warto te˝ chyba naÊladowaç cz∏owieka,
który nawet zdobywajàc Nagrod´ Nobla

nie wstydzi si´ swych przodków...  

Frank Wilczek nale˝y do najwybitniej-
szych teoretyków fizyki na Êwiecie. 
Studiowa∏ matematyk´ na Uniwersytecie
w Chicago i Princeton, tam uzyska∏ tak˝e
tytu∏ doktora fizyki. W 1981 roku prze-
niós∏ si´ do Santa Barbara, gdzie zosta∏
profesorem fizyki Uniwersytetu Kalifornij-
skiego i pierwszym sta∏ym cz∏onkiem In-
stytutu Fizyki Teoretycznej Narodowej Fun-
dacji Naukowej. Jest tak˝e cz∏onkiem Na-
rodowej Akademii Nauk i Amerykaƒskiej
Akademii Sztuk i Nauk. W 2000 roku
przeniós∏ si´ do  Massachusetts Institute
of Technology. 

5 paêdziernika 2004 roku wspólnie 
z Davidem J. Grossem  i H. Davidem Polit-
zerem otrzymali Nagrod´ Nobla z fizyki za
odkrycie, jak uwi´zione sà kwarki - naj-
mniejsze czàstki materii. Dzi´ki ich pracom
teoretycznym wyjaÊnione zosta∏y w∏asno-
Êci najdziwniejszych i najpot´˝niejszych si∏
w przyrodzie.

Kwarki zosta∏y odkryte w 1967 roku.
Fizykom nie udawa∏o si´ jednak z∏apaç po-
jedynczego kwarka. Nie mo˝na zaobser-
wowaç ich swobodnie poruszajàcych si´
w pró˝ni, jak elektrony czy fotony Êwiat∏a,
gdy˝ wyst´pujà tylko w grupach. 
W czerwcu 1973 roku w “Physical Review
Letters” ukaza∏y si´ dwie prace - jedna au-
torstwa Grossa i Wilczka, a druga Politze-
ra - które t∏umaczy∏y w∏asnoÊci si∏ spajajà-
cych kwarki. Fizycy domyÊlili si´, ˝e si∏a jà-
drowa - najpot´˝niejsza w naturze - która
zespala kwarki, ma zadziwiajàce w∏asno-
Êci. Im bardziej chcemy kwarki odsunàç 
od siebie, tym napotkamy wi´kszy opór.
Rakieta uwalnia si´ od ziemskiego cià˝e-
nia, kiedy dostatecznie daleko odleci od
Ziemi. Tymczasem kwarki sà najbardziej
“wolne”, kiedy sà bardzo blisko siebie.
Wtedy si∏a, jaka je spaja, jest najmniejsza.

Aneta Ko∏aczyƒska 

NOBLISTA Z BABIC
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Pomagam m∏odszej siostrze w od-
rabianiu lekcji, pomagamy babci robiç
zakupy, opiekuj´ si´ chorym ojcem,
pomog∏em koledze znaleêç prac´...

“Pomagaç” - odmieniamy ten czasow-
nik przez wszystkie sytuacje ˝ycia. Ale
najcz´Êciej, gdy chodzi o cz∏onka ro-
dziny, przyjaciela czy osoby, które nam
pomog∏y bàdê kiedyÊ mogà to zrobiç.
A przecie˝ obok ˝yje ktoÊ, kto te˝ mo-
˝e potrzebowaç naszej fizycznej po-
mocy czy psychicznego wsparcia.
Rzadko myÊlimy o tym, zapatrzeni w
terminarze spotkaƒ. Trudno uwierzyç,
˝e wystarczy tylko godzina naszego
czasu tygodniowo, aby odmieniç czy-
jeÊ ˝ycie. 

Bezp∏atne, Êwiadome i dobrowolne
dzia∏anie na rzecz innych, wykraczajàce po-
za wi´zi rodzinno - kole˝eƒsko - przyjaciel-
skie nazywa si´ wolontariatem. Nie jest to
dzia∏alnoÊç dla wybranych - wolontariu-
szem mo˝e byç ka˝dy, w ka˝dej dziedzinie
˝ycia spo∏ecznego, tam, gdzie taka pomoc
jest potrzebna. Z pomocy tej mo˝e korzy-
staç ka˝dy, niezale˝nie od statusu material-
nego. 

W naszej gminie równie˝ ˝yjà osoby
starsze, niepe∏nosprawne, sà rodziny, 
w których dzieci nie radzà sobie z odrabia-
niem lekcji. Sà te˝ zapewne tacy, którzy ma-
jà w sercu miejsce dla drugiego cz∏owieka...

Wkrótce interesy obu tych grup mogà
zostaç zaspokojone za sprawà dzia∏alnoÊci
wolontarystycznej. Jej organizowaniem za-
j´∏y si´ W∏adze Gminy i GOPS, a pomys∏o-
dawczynià jest m∏oda mieszkanka Babic.
We wrzeÊniu w Urz´dzie Gminy odby∏o si´
spotkanie, podczas którego dyrektor Cen-
trum Wolontariatu  Dariusz Pietrowski
i Agnieszka Jasiƒska - koordynator wo-
lontariatu na ˚oliborzu opowiedzieli o swo-
ich doÊwiadczeniach w tej pracy. WÊród za-
proszonych goÊci znaleêli si´ m.in. z-ca
wójta  Jolanta St´pniak, dyrektorzy
szkó∏, pedagodzy, piel´gniarki i pracownicy
GOPS. 

- W naszej gminie jest wiele osób, któ-
re robià coÊ bezinteresownie na rzecz in-
nych - powiedzia∏a Alicja Napurka, kie-
rownik GOPS. - Dzia∏a ZHP w St. Babi-
cach, ko∏a PCK w Koczargach, TPD w Bo-
rz´cinie i jestem pewna, ˝e ich cz∏onkowie
mogliby si´ aktywnie przy∏àczyç do wolon-
tariatu. MyÊlimy o przygotowaniu pomocy
osobom starszym, niepe∏nosprawnym 
i dzieciom w odrabianiu lekcji. Wszystko
jednak zale˝eç b´dzie od pomys∏owoÊci
osób, które si´ zg∏oszà i od zapotrzebowa-
nia, deklarowanego przez mieszkaƒców. 

W GOPS zosta∏a zatrudniona osoba od-
powiedzialna za organizacj´ wolontariatu -
tzw. koordynator, Bo˝ena Marczak. Zaj-

mie si´ ona rekrutacjà wolontariuszy, pro-
wadzeniem ich kart. Z ka˝dym wolontariu-
szem zostanie zawarta umowa na czas pra-
cy, b´dzie on te˝ obj´ty ubezpieczeniem
zdrowotnym, je˝eli takowego nie posiada,
oraz od nieszkodliwych wypadków. 

- Wystarczy zrobiç jeden krok w kierun-
ku drugiego cz∏owieka, a zaczynamy wi-
dzieç wi´cej, zauwa˝aç potrzeby innych,
uwra˝liwiaç si´ na nie - mówi El˝bieta
Znyk - wolontariuszka z Latchorzewa,
wspó∏organizatorka tworzenia wolontaria-
tu w Gminie. Pomys∏odawczynià rozpropa-
gowania tej dzia∏alnoÊci na naszym terenie
jest jej podopieczna - Anna Szczeciƒska -
chora na stwardnienie rozsiane, która sama
nie mo˝e wszystkiego dopilnowaç. Ale to
ona dzwoni∏a do Centrum Wolontariatu,
doprowadzi∏a do pierwszego spotkania 
w tej sprawie w Urz´dzie Gminy rok temu. 

- Przysz∏am z naszym pomys∏em do
GOPS, bo pracownicy socjalni majà najlep-
sze rozeznanie w sytuacji ˝yciowej czy ma-
terialnej mieszkaƒców - mówi Pani El˝bie-
ta.- Pomoc wolontarystyczna w naszej gmi-
nie b´dzie mia∏a inny charakter ni˝ np. 
w Warszawie. Nie ma u nas raczej osób
starszych, które mieszkajà zupe∏nie samot-
nie. Najcz´Êciej rodziny opiekujà si´ dziad-
kami, a i wi´zi sàsiedzkie sà silniejsze ni˝ 
w mieÊcie, gdzie ka˝dy ˝yje dla siebie.  

- Wydaje mi si´, ˝e ka˝dy ma w ˝yciu
etap pewnej stabilizacji zawodowej, osobi-
stej i wtedy zaczyna si´ zastanawiaç, ˝e
mo˝e warto si´ podzieliç z innymi tym jab∏-
kiem, które ma. Taka myÊl przez pewien
czas dojrzewa∏a we mnie, ale dopiero gdy
mia∏am k∏opoty osobiste, zacz´∏am coÊ ro-
biç dla innych. To by∏ impuls. Trzy lata temu
po prostu wsiad∏am w samochód i poje-
cha∏am do Warszawy do Centrum Wolon-
tariatu. By∏am zaskoczona, gdy dowiedzia-
∏am si´, ile jest mo˝liwoÊci dzia∏alnoÊci wo-
lontarystycznej. Wystarczy mieç odrobin´
ch´ci i wolnego czasu, a mo˝na poÊwi´ciç
go dzieciom, starszym, chorym czy nawet
pracy administracyjnej czy organizacyjnej.
Ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie. Jest bardzo
wa˝ne, ˝e taka praca nie ma charakteru
przymusu, bo to wolontariusz wybiera  kie-
dy i jak chcia∏by pomagaç.   

Praca w wolontariacie musi dawaç spe∏-
nienie i przyjemnoÊç, wolontariusz powi-
nien czerpaç ze swych zaj´ç si∏´. Bo tak na-
prawd´, pracujàc dla innych wi´cej zyskuje-
my ni˝ dajemy. 

Przeglàdajàc kartoteki osób potrzebujà-
cych pomocy, uÊwiadomi∏am sobie, jakie
jest morze ludzkiej samotnoÊci w mieÊcie.
Nigdy nie zapomn´, ˝e np. jedna kobieta
prosi∏a, aby ktoÊ przychodzi∏ umyç jej plecy.
WÊród zg∏oszeƒ znalaz∏a si´ karta Ani, któ-
ra mieszka∏a bardzo blisko mnie. Dziewczy-

na chorowa∏a na stwardnienie rozsiane 
i potrzebowa∏a, aby ktoÊ jà czasem gdzieÊ
zabra∏ czy zwyczajnie porozmawia∏. Oba-
wia∏am si´, ˝e nie spodobam si´ dziewczy-
nie - by∏am przecie˝ w wieku jej mamy. Ale
od razu przypad∏yÊmy sobie do gustu. Do-
póki pozwala∏ jej stan zdrowia, jeêdzi∏yÊmy
na kaw´ czy zakupy. Moim drugim pod-
opiecznym jest KrzyÊ, któremu towarzysz´
w drodze na zaj´cia do OÊrodka w Bliznem. 

W pracy wolontarystycznej przychodzà
te˝ trudne momenty, kiedy stajemy bezrad-
ni wobec cierpienia, nie mo˝emy zrobiç
zbyt wiele dla podopiecznego. Ale mo˝emy
daç swojà mi∏oÊç i trosk´... 

Wolontariuszem jest ka˝dy, kto dzia∏a
dobrowolonie i ochotniczo dla innych, tak
jak Pani Jola Borowa, która od 9 lat zwià-
zana jest z OÊrodkiem Terapeutyczno - Re-
habilitacyjnym w Bliznem Jasiƒskiego. An-
ga˝uje si´ we wszystkie przygotowywane
przez OÊrodek imprezy. Piecze ciasta, wyko-
nuje prace plastyczne, kiedy trzeba dzwoni
i za∏atwia ró˝ne sprawy. Taka dzia∏alnoÊç
organizacyjna jest niezastàpiona. Jak sama
przyznaje, dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców
i pracowników OÊrodka, atmosfera tam jest
wyjàtkowa i ∏atwiej radziç sobie z chorobà
dziecka. Córka Pani Joli przez 9 lat te˝
ucz´szcza∏a na zaj´cia. Teraz nie wymaga
ju˝ takiej opieki, ale matka nadal uczestni-
czy w ˝yciu placówki.  

W ostatnich czasach zapanowa∏a 
w Polsce swego rodzaju moda na wolonta-
riat, która przysz∏a do nas z Zachodu. 
W dobrym tonie jest byç wolontariuszem 
i zwi´ksza si´ zainteresowanie tà dzia∏alno-
Êcià. Ju˝ ponad 3 miliony doros∏ych Pola-
ków jest wolontariuszami w organizacjach
pozarzàdowych lub w instytucjach. Tym-
czasem np. 40 % pracujàcych kobiet i m´˝-
czyzn w Danii jest wolontariuszami, co
czwarty mieszkaniec Belgii jest ochotni-
kiem, holenderscy wolontariusze pracujà
przez 0,5 miliarda godzin rocznie, w Niem-
czech 3,7 miliony wolontariuszy pracuje w
szko∏ach i przedszkolach. Polacy sà jeszcze
zbyt ma∏o uwra˝liwieni na innych, nie wie-
dzà jak niewiele potrzeba, aby komuÊ po-
móc, fizycznie czy duchowo. Mo˝e dzi´ki
takim akcjom tworzenia sieci pomocy wo-
lontarystycznej jak w naszej gminie, liczba
osób, które oddadzà swój czas i umiej´tno-
Êci innym wzroÊnie. Bo wielu z nas ma 
w sobie altruistyczny potencja∏, z którego
nawet nie zdaje sobie sprawy... 

Wszystkich ch´tnych dzia∏aniem na
rzecz wolontariatu zapraszamy na
spotkanie, które odb´dzie si´ 4 listo-
pada br. o godz. 18.00 w sali konfe-
rencyjnej Urz´du Gminy w Starych Ba-
bicach

ak.

WOLONTARIAT - KROK W KIERUNKU CZ¸OWIEKA
- o wolontariacie w Gminie



Do zakoƒczenia sezonu pi∏karskie-
go pozosta∏ miesiàc i wszystko jesz-
cze mo˝e si´ zdarzyç dopóki przys∏o-
wiowa pi∏ka w grze, ale zawodnicy
LKS “Naprzód” Zielonki mogà chyba
w czekajàcych ich meczach graç spo-
kojnie. Tegoroczny sezon by∏ dla nich
wyjàtkowo pomyÊlny. Dwu dru˝ynom
uda∏o si´ awansowaç i w wy˝szych
klasach dobrze sobie radzà.

Najwa˝niejsze by∏y mecze bara˝owe 
o wejÊcie z  Ligi Okr´gowej do Mazowiec-
kiej Ligi Seniorów  - najwa˝niejszej na Ma-
zowszu oraz z B do A-klasy. 

Rywalizacja o wejÊcie do MLS odbywa-
∏a si´ mi´dzy 3 dru˝ynami: “Plon” Garbat-
ka z Radomskiej Ligi Okr´gowej, “Promyk”
¸askarzew z Siedleckiej Ligi Okr´gowej i

“Naprzód” Zielonki z Warszawskiej Ligi
Okr´gowej.    

Nasza dru˝yna stoczy∏a pierwszy mecz
wyjazdowy z “Plonem”, który wczeÊniej
wygra∏ z “Promykiem” 3:0. By∏ to zatem
emocjonujàcy i kluczowy mecz, który
móg∏ przesàdziç o awansie. Po bardzo za-
ciek∏ym pojedynku zwyci´˝yliÊmy. Zda-
niem obserwatorów, dru˝yna z Zielonek
by∏a lepsza - dojrzalsza technicznie i zas∏u-
˝enie zwyci´˝y∏a. Rywale zdobyli bramk´
w pierwszych minutach meczu, szybko
doprowadziliÊmy do wyrównania i jeszcze
w I po∏owie prowadziliÊmy 2:1. Potem na-
si znów celnie strzelili. Wysokiej przewagi
nie uda∏o si´ utrzymaç, gdy˝ w ostatnich
minutach spotkania straciliÊmy bramk´,
jak mówi prezes Kuncewicz, w doÊç kon-
trowersyjnej sytuacji.- Trudno oceniaç pra-
c´ s´dziego, ale wyraênie przeciwnik do-
szed∏ do sytuacji strzeleckiej po ewident-
nym faulu na naszym zawodniku.

Do drugiego meczu, z “Promykiem”
nasi pi∏karze podchodzili z du˝ym komfor-
tem psychicznym i punktowym. Zagrali
dobrze i na w∏asnym boisku wygrali 4:1.
Przez ca∏e spotkanie kontrolowali sytuacj´
nie pozwalajàc s∏abszemu przeciwnikowi
rozwinàç skrzyde∏. 

Wszystkie mecze bara˝owe o awans

do A- klasy odbywa∏y si´ równolegle na
boiskach w Zielonkach. Tutaj rywalizowa∏y
4 dru˝yny: UKS P∏ochocin, “Huragan” Wo-
∏omin, “Naprzód” Zielonki i “Bór” Reguty

W fina∏owym meczu nie wystraszyli-
Êmy si´ ”Huraganu” wygrywajàc 3:1. 

Trudniej gra∏o si´ z P∏ochocinem, kiedy
to mimo przewagi, Zielonki d∏ugo nie mo-
g∏y strzeliç bramki. Spotkanie zakoƒczy∏o
si´ jednak naszym zwyci´stwem 1:0. Prze-
ciwnik nie stwarza∏ wi´kszego zagro˝enia,
ale naszym brakowa∏o troch´ szcz´Êcia.
Wszystkie dru˝yny LKS ”Naprzód” sà na
szczytach swoich grup. ”Orliki” w ub.r.
tkwi∏y na ostatnim miejscu, wygra∏y tylko
1 mecz. W tym sà na 4 miejscu, majàc tyl-
ko 3 punkty straty do lidera, na 6 meczy
wygrali 5. Ten ogromny sukces, jak mówi
trener Jannasz, to efekt ogrania si´ ch∏op-
ców, pobytu na obozie sportowym 
i przede wszystkim dobrej wspó∏pracy 
z trenerem. 

Podobnie mocnà pozycj´ ma dru˝yna
seniorów, która po awansie do A- klasy,
mimo ˝e jest beniaminkiem, plasuje si´ na
4 miejscu, ma tylko 3 punkty straty do li-
dera. Co ciekawe, w meczu z liderem gru-
py KS ”Przysz∏oÊç” W∏ochy utrzyma∏a re-
mis 0:0, ale zespó∏ gra∏ w sk∏adzie rezer-
wowym - 11 zawodników, w tym dwu
bramkarzy, z których jeden gra∏ w polu. 
Dru˝yna ”Naprzodu” Zielonki plasuje si´
obecnie na 6 miejscu w MLS. Te˝ ma k∏o-
poty kadrowe, 11 zawodników podstawo-
wego sk∏adu jest kontuzjowanych, grajà
rezerwowi. Prezes Kuncewicz ma nadziej´,
˝e przez zim´ uda si´ wyleczyç wszystkie
kontuzje i do nowego sezonu dru˝yny
przystàpià pe∏ne si∏ i zapa∏u do kolejnych
zwyci´stw. ”Trampkarze” Êwietnie sobie
radzà, majà realne szanse na awans do
mazowieckiej Ligi Trampkarzy, nie przegra-
li ani jednego meczu. Awans, niestety po-
za satysfakcjà, wià˝e si´ z kosztami, gdy˝
dru˝yna b´dzie graç mecze wyjazdowe na
terenie ca∏ego Mazowsza.

Nie wszyscy pewnie wiedzà, ˝e im
wy˝sza klasa rozgrywkowa, tym wy˝sze

wymagania wobec boiska, na którym to-
czy si´ pi∏karska rywalizacja. 

Gdyby dru˝ynie ”Naprzodu” uda∏o si´
awansowaç do IV ligi, wówczas boisko
klubowe nie spe∏nia∏oby ligowych wymo-
gów. Konieczne zatem jest zrobienie bo-
iska z prawdziwego zdarzenia, z odgro-
dzeniem trwa∏ym widowni od p∏yty bo-
iska, widownià z krzese∏kami na 300 osób
( jest na 180), osobnym wyjÊciem z szatni
dla obu dru˝yn i s´dziów, szatniami s´-
dziowskimi z natryskiem (nie ma). Jest 
w Zielonkach jedynie odpowiednia mura-
wa, dzi´ki systematycznemu podlewaniu 
i oÊwietlenie. Szansà, aby nie upad∏a tra-
dycja pi∏ki no˝nej w naszej gminie jest bu-
dowa dwóch nowych boisk w pobli˝u sta-
wów w Zielonkach. Prezes ma nadziej´, ˝e
od sierpnia przysz∏ego roku tam b´dà od-
bywa∏y si´ rozgrywki. Zasiano ju˝ traw´.
Potrzebne jest jeszcze wspomniane wy˝ej
odgrodzenie, szatnie, trybuny zostanà
przeniesione ze starego boiska i konieczne
jest ogrodzenie ca∏ego terenu. Zaplano-
wane sà boiska o rozmiarach zgodnych 
z normami FIFA: 105 na 65 m. Obecne
standardy wymagajà, aby boisko by∏o
oÊwietlone. Miejmy nadziej´, ˝e znajdà si´
na nie pieniàdze w przysz∏orocznym bu-
d˝ecie.  

Troch´ o innych sukcesach

Nasi gminni sportowcy odnoszà suk-
cesy równie˝ w innych dyscyplinach.

Uczniowie gimnazjum w Koczargach
zaj´li I miejsce w Powiatowych Zawodach
w pi∏ce no˝nej, awansujàc tym samym do
zawodów mi´dzypowiatowych. 

Podczas Fina∏ów Indywidualnych Bie-
gów Prze∏ajowych Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej, które odby∏y si´ 
7 paêdziernika w Lesznie, do  mi´dzypo-
wiatowych zawodów zakwalifikowa∏o si´
13 zawodników i zawodniczek Gimna-
zjum oraz 6 uczniów SP w St. Babicach 
i 10 z SP w Borz´cinie. 

Gratulujemy!

Nasi Samorzàdowcy nawiàzali 
w ostatnim czasie wspó∏prac´ z W∏a-
dzami Gminy Dobre Miasto.

Gmina le˝àca w pi´knym regionie

Warmi, ma wspania∏e walory krajobrazo-
we i turystyczne, my z kolei tak˝e mamy
du˝o do zaoferowania, a nasza gmina
mo˝e byç ponadto doskona∏à bazà 

do zwiedzania stolicy. Byç mo˝e zatem ju˝
w czasie najbli˝szych wakacji wspó∏praca
gmin zaowocuje wymianà dzieci i m∏o-
dzie˝y, a tak˝e ro˝nymi inicjatywami z kr´-
gu kultury. Kilka dni temu, w gimnazjum
w Koczargach spotkaliÊmy burmistrza Do-
brego Miasta Stanis∏awa Trzaskowskiego,
przew. Rady Miejskiej Wies∏awa Tusiƒskie-
go i kier. Referatu Promocji Beat´ Krucin-
skà, goÊcie razem z W∏adzami naszej gmi-
ny zwiedzali okolice.

∏p.
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NASI PI¸K¢ KOPIÑ...

DOBRA WSPÓ¸PRACA Z DOBRYM MIASTEM



Po wiosennych roztopach i opa-
dach deszczu dosz∏o do licznych awa-
rii systemu melioracyjnego w naszej
gminie. Spó∏ka Wodna w miar´ mo˝-
liwoÊci usuwa∏a je na bie˝àco. 

Poza robotami “interwencyjnymi” sys-
tematycznie prowadzona jest konserwacja
urzàdzeƒ i oczyszczanie rowów meliora-
cyjnych. 

Od maja br. jeden pracownik na zlece-
nie Spó∏ki zajmowa∏ si´ oczyszczaniem ro-
wu Z5 biegnàcego z Mariewa poprzez Ko-
czargi Nowe do Zielonek. Wykona∏ ju˝ ko-
nieczne prace na ca∏ej d∏ugoÊci tj. ok. 7
km. Rozpoczà∏ roboty na kolejnym. Do zi-
my b´dzie oczyszcza∏ rów Z8 od Lipkowa.
Spó∏ka zleci∏a mu ca∏oÊciowo wykonanie
12 km rowów.

We wrzeÊniu br. zleci∏a równie˝ pry-
watnej firmie “Rejonowy Zwiàzek Spó∏ek
Wodnych” w Zwoleniu k.Radomia wyko-
nanie ponad 10 km rowów w Koczargach
Starych, Topolinie, Wierzbinie, Latchorze-
wie i Zielonkach Parcele. Do 15 listopada
firma musi wywiàzaç si´ z umowy. 

Na rzecz Spó∏ki od pó∏ roku pracuje
równie˝ dwóch bezrobotnych, którzy
czyszczà studnie, mniejsze rowy w Koczar-
gach Bugaju i Latchorzewie. CzyÊcili te˝
brzegi stawu w Latchorzewie. Ich praca
jest refinansowana przez Powiatowy
Urzàd Pracy.

Wykonanie cz´Êci zadaƒ zwiàzanych 
z konserwacjà gminnego systemu meliora-
cyjnego zleca równie˝ Urzàd Gminy. I tak
w tym roku firma “Eko - Babice” wykonu-
je ostatnie prace wynikajàce z  umowy z
poprzedniego roku. W br. firma “B∏ysk”
wygra∏a przetarg na oczyszczenie ok. 10
km rowów, m. in. rowu Z7.

Spó∏ka zap∏aci∏a za projekt, a Gmina
za wykonanie obejÊcia stawów w Zielon-
kach. Dzi´ki temu woda z rowów nie
wp∏ywa bezpoÊrednio do stawów, ale no-
wymi rowami p∏ynie dalej. 

- Prawie wszystkie g∏ówne rowy melio-
racyjne w naszej gminie uda∏o si´ do tego
czasu zakonserwowaç - zapewnia S∏awo-
mir Jaczewski, który od roku zajmuje si´
sprawami Spó∏ki. Pracuje w Urz´dzie Gmi-

ny i to do niego mieszkaƒcy zg∏aszajà
swoje uwagi. - Ludzie ciàgle si´ skar˝à, ˝e
ma∏o robimy - dodaje. - Ale przecie˝  od  2
lat staramy si´, aby poprawiç stan systemu
melioracyjnego w gminie Stare Babice,
który by∏ naprawd´ zaniedbany. A awarie
mogà zdarzyç si´ zawsze.

Istotnym problemem jest roÊlinnoÊç,
szybko porastajàca brzegi oczyszczonych
rowów. Rozwiàzaniem by∏oby chemiczne
ich niszczenie, ale tutaj zdania sà podzie-
lone. Jest to szkodliwa dla cz∏owieka czyn-
noÊç, w Spó∏ce nie ma pracownika wy-
kwalifikowanego w tym kierunku. Zarzàd
Spó∏ki nie wyda∏ jeszcze decyzji, czy i jak
rozwiàzaç ten problem.

Prace konserwacyjne b´dà trwa∏y do-
póki pozwolà na to warunki atmosferycz-
ne. Na wiosn´ ruszà kolejne roboty. Ile zo-
stanie wykonane zale˝y w du˝ej mierze 
od samych cz∏onków Spó∏ki, a dok∏adniej
od op∏acanych przez nich sk∏adek. Jak na
razie ÊciàgalnoÊç sk∏adek nie poprawi∏a
si´.  
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B I U R O   R A C H U N K O W E

Górczewska

KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE

RACHUNKOWOÂCI
WSZELKICH TYPÓW

DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ

• Prowadzenie rachunkowoÊci
• Wszystkie deklaracje podatkowe
• ZUS (sprawy pracownicze)
• Kontakty z Urz´dem Skarbowym
• Wyprowadzanie zaleg∏oÊci

w ksi´gowaniu i sprawozdawczoÊci

ul. Górczewska 228C lok.1
tel. 338 97 97, 0-504 188 616

HIT
Media Markt
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Z PRAC SPÓ¸KI WODNEJ

Stare Babice, ul. O˝arowska 9
tel. 722–90–79

czynna od pn. do pt. w godz. 12.00–18.00
w soboty w godz. 10.30–13.00

❊  ❊  ❊

MoÊciska, ul. 3 maja 49 (gmina Izabelin)
tel. 752–26–27

czynna od pn. do pt. w godz. 10.00–18.00
w soboty w godz. 10.00–13.00

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:

DLA MAMY I DZIECKA
•stroje dla mamy oczekujàcej maleƒstwa
•ubranka dla bobaska, przedszkolaka

i szkolniaka
•drobiazgi, dzi´ki którym ∏atwiej jeÊç,

piç... po prostu ˝yç
•poÊciel, foteliki, zabawki dla ma∏ego i wi´kszego

S∏owem... wiele dla ka˝dego

TESCO Mory
Pasa˝ handlowy

01-377 Warszawa
ul. Po∏czyƒska 121/125

tel. 533 91 60

96-500 Sochaczew
ul. ˚eromskiego 29E, I p.

tel. 0-504 188 622

Firma  KRALEX
rok za∏o˝enia  1999

T∏umiki - Wygl´dy

Mistrz Jerzy Kralka poleca fachowà
napraw´ uk∏adów wydechowych.

Wygl´dy ul. Sto∏eczna 37 przy kapliczce.
(Spytaj znajomych)

Tel. 796 15 61  w godz. 8–17

Prosimy osoby prywatne i firmy o wp∏at´ wynikajàcà z “dobroci serca” z przeznacze-
niem na paczki Êwiàteczne dla dzieci z najubo˝szych rodzin z terenu naszej gminy.

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej posiada specjalne konto przeznaczone na wp∏at´
darowizn.

Nr konta: 90 80150004 3000 5803 2030  0003
Dzi´kujemy za ka˝dà symbolicznà z∏otówk´.

GOPS


