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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego wraz z Urzędem Gminy Stare 
Babice ogłasza II edycję Mazowieckiego 
Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa, higieny pracy, ekologii w rolnictwie 
dla rolników i sołtysów. Do udziału w 
konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie 
prowadzące działalność rolniczą. Zgło-
szenia uczestnictwa dokonywać można 

3 kwietnia odbyły się wybory do Rady 
Powiatowej Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

II edycja Konkursu dla Rolników i Sołtysów
na formularzach zgłoszeniowych dostęp-
nych w placówce terenowej KRUS lub 
Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia mija 
15 czerwca 2011 roku. Konkurs odbę-
dzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku o 
godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Sta-
rych Babicach, ul. Rynek 32. Więcej in-
formacji na stronie internetowej www.
stare-babice.waw.pl.

Z naszego terenu wybrano dwóch człon-
ków Rady: Sławomira Skorupskiego 
i Hieronima Marczaka. Gratulujemy.

Wyniki Wyborów do Rad Powiatowych 
Mazowieckiej Izby Rolniczej

W niedzielę 16 kwietnia na terenie 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
zorganizowano IX Dzień Ziemi, tym ra-
zem pod hasłem „Las całkiem blisko nas”. 
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji 
i niespodzianek. Były stoiska ze zdrową 
żywnością, dzieci mogły popróbować swo-
ich sił w działalności artystycznej, zapoznać 
się z informacjami na temat Kampinoskie-
go Parku Narodowego i Puszczy Knyszyń-
skiej, a także grać wspólnie z rodzicami 
w różne ciekawe gry zręcznościowe. Ucz-
niowie zaprezentowali kolekcję zwierząt do-
mowych, wśród których nie brakowało eg-
zotycznych okazów. Za makulaturę dawano 

Dzień Ziemi coraz wspanialszy… 
roślinki do ogrodów. Całości dopełniały mi-
nikawiarenki i pokazy strażackie. Gratuluje-
my dyrekcji szkoły wspaniałej imprezy! Szer-
sza relacja w następnym numerze. 

Wszystkim naszym Czytelnikom 

i Sympatykom 

z okazji Wielkanocy Redakcja 

życzy 

dużo zdrowia, pomyślności 

i mnóstwa radości z czytania 

„Gazety Babickiej”!
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– W gminie jest zdecydowanie więk-
sza różnorodność zadań, a cały Urząd 
Gminy ma o wiele szersze spektrum dzia-
łania niż Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. W moim poprzed-
nim miejscu pracy zajmowaliśmy się pra-
wie wyłącznie pozyskiwaniem środków 
finansowych z Unii Europejskiej i ich 
dystrybucją wśród rolników. Oczywiście 
gmina także stara się aplikować o środki 
europejskie i, jak wiemy, ma na tym polu 
duże sukcesy, ale jest to jedynie fragment 
jej działalności.

– W jakim zakresie pozyskiwanie 
europejskich środków finansowych 
przez gminę wpływa na standard 
życia mieszkańców?

– To jest także bardzo szerokie za-
gadnienie. Zależy, jakie kryterium oceny 
przyjmiemy. Zacznijmy zatem od spraw 
drobnych. Dzięki środkom europej-
skim w ubiegłym roku zorganizowali-
śmy np. „Piknik Rybny”, podczas którego 
przeprowadzono promocję karpia. Po-
nieważ udało się w tym roku pozyskać 
kolejne środki, zorganizujemy następną 

imprezę tego typu – tym razem będzie 
to promocja pstrąga. Środki unijne z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego po-
zwalają szkolić się pracownikom Urzędu 
Gminy i podnosić kwalifikacje zawodo-
we, a z kolei środki z Funduszu Spójności 
umożliwiają nam rozbudowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej w całej gminie. Z fun-
duszy unijnych skorzystają także naj-
młodsi. Dzięki naszej obecności w Lokal-
nej Grupie Działania i europejskim fundu-
szom tej organizacji, po przyjęciu do re-
alizacji naszego projektu, w Borzęcinie 
Dużym już niebawem powstanie jeden 
z największych placów zabaw w oko-
licy. A zatem środki unijne mają wpływ 
na standard życia wszystkich mieszkań-
ców gminy – tych najmłodszych, którzy 
chcą się bawić, i dorosłych, którzy chcą 
mieszkać w zdrowej okolicy, gdzie nie 
ma szamb zatruwających środowisko.

– Jest Pan osobą młodą, czy z racji 
wieku bliskie są Panu sprawy młodzie-
ży mieszkającej na naszym terenie?

– Oczywiście, ale z pozycji mojego 
urzędu ważni są wszyscy mieszkańcy 

gminy. Zresztą wiek jest sprawą względ-
ną. Zagadnieniem, które jest ważne dla 
wszystkich, a jednocześnie przedłużają-
cym młodość, są sprawy dotyczące spor-
tu i rekreacji na naszym terenie. W Zielon-
kach przy ul. Południowej mamy tereny 
sportowe, istnieją tam już boiska do gry 
w piłkę nożną, w tym jedno ze sztuczną 
nawierzchnią. Pojawiły się obecnie moż-
liwości poszerzenia tego terenu o kolej-
ne grunty będące w zasobie Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Chcielibyśmy pozy-
skać jeszcze teren o powierzchni ponad 
28 ha, który umożliwi rozwój bazy spor-
towej i szkolnej w naszej gminie.  Z tego 
samego źródła planujemy pozyskać 4 ha 
gruntu w Borzęcinie z przeznaczeniem 
na podobną działalność. Jest to obec-
nie ostatnia szansa pozyskania tak dużej 
działki, zanim ANR zacznie wyprzeda-
wać swoje zasoby, a wiemy, że agencja 
ostatnio wyprzedaje bardzo dużo grun-
tów, wspomagając budżet państwa.

– Jaka jest koncepcja rozwoju tych 
terenów, mówiło się kiedyś o ośrod-
ku hippicznym w Zielonkach?

– Dziś żadnego rozwiązania nie moż-
na wykluczyć. Ostatnio podjęliśmy roz-
mowy na temat zorganizowania szkół-
ki tenisa na światowym poziomie przez 
Mariusza Fyrstenberga – jednego z na-
szych najlepszych zawodników, znanego 
z sukcesów w tenisowym deblu. W pro-
jekcie pojawia się zespół 8 boisk teniso-
wych i myślę, że jeśli powstaną, to wie-
lu mieszkańców naszej gminy skorzysta 
z tej oferty.

Zatwierdziliśmy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla Klaudyna, 
uzyskując wszelkie potrzebne pozwole-
nia na nadbudowę dawnego wysypiska 
śmieci. W tej chwili trwają prace odga-
zowujące stok, a za pewien czas rozpo-
czną się działania przekształcające jego 
przestrzeń, tak aby mógł tam powstać 
za 3-4 lata stok narciarski. Uzyskaliśmy 

Stawiam na sukces!
Od 3 miesięcy nowym Zastępcą Wójta 

Gminy Stare Babice jest Marcin Zając. Dał 
się już poznać jako osoba dynamiczna i peł-
na pomysłów, która swoim zapałem wpro-
wadza dużo ożywienia w Urzędzie Gminy. 
Zapytaliśmy Pana Wicewójta, jak postrzega 
swoje nowe miejsce pracy w porównaniu 
z Biurem Terenowym ARiMR w Wojcieszy-
nie, którym kierował przez kilka poprzed-
nich lat, oraz jaką ma wizję rozwoju naszej 
gminy.

Szlakiem Naszej Historii
Uda się czy nie? – zastanawiali się organizatorzy te-

gorocznego Rajdu Historycznego – przedstawiciele babi-
ckiego koła ZOR RP. Przy organizacji imprez plenerowych, 
mimo wielu starań, zła pogoda może zepsuć wszystko. 
Jednak w sobotę 16 kwietnia aura była szczególnie łaska-
wa. Cały czas świeciło piękne słońce i XXVI Rajd „Szla-
kiem Naszej Historii”, który odbywał się w babickiej gminie 
pod Patronatem Honorowym Wójta Krzysztofa Turka, udał 
się wspaniale. Wzięło w nim udział (w patrolach pieszych 
i rowerowych) około 120 osób – uczniów gminnych szkół, 
wraz z opiekunami. Uczestnicy rajdu odwiedzili 7 histo-
rycznych miejsc na naszym terenie, wszystkie były obsa-
dzone przez członków i sympatyków babickiego koła ofi-
cerów, którzy uczyli młodzież historii. Szersza relacja w na-
stępnym wydaniu „GB”.  mł.
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już od Ministerstwa Ochrony Środowi-
ska 2 hektary lasu, które pozwolą nam 
na zorganizowanie zjazdu ze stoku i wy-
budowanie stacji startowej wyciągu nar-
ciarskiego.

– Na jednym ze spotkań z miesz-
kańcami wspominał Pan o potrzebie 
unowocześnienia pracy Urzędu Gmi-
ny, co konkretnie miał Pan na myśli?

– Chodziło mi o wprowadzanie no-
woczesnych standardów obowiązują-
cych w Unii Europejskiej. Jesteśmy obec-
nie w trakcie dużych zmian, wprowa-
dzamy elektroniczny obieg dokumen-
tów, mamy nadzieję, że po przełamaniu 
pierwszych trudności system ten uspraw-
ni pracę urzędników i będzie pomocny 
również dla mieszkańców. Dzięki niemu 
wszystkie sprawy będą mogły być rea-

lizowane szybciej i staną się jesz-
cze bardziej przejrzyste. Pracowni-
cy Urzędu Gminy przeszli już od-
powiednie szkolenia, mam nadzie-
ję zatem, że wprowadzone zmia-
ny przyniosą wkrótce dobry efekt, 
a mieszkańcy będą zadowoleni 
z tego, że urząd szybko i sprawnie 
realizuje sprawy mieszkańców.

Nowoczesność gminnych instytu-
cji rozumiem również tak, że są one jak 
najbliżej ludzkich problemów, ich przed-
stawiciele chętnie wychodzą w teren 
i żywo reagują na wszystkie potrzeby 
mieszkańców. Tak jak to było ostatnio, 
kiedy po spotkaniu z mieszkańcami Sta-
rych Babic gminnymi środkami wykopali-
śmy rów odwadniający przy ul. Krótkiej.

– Jednym z zagadnień wymaga-
jących najpilniejszego rozwiązania 
jest zlikwidowanie problemu podta-
piania terenów babickiej gminy.

– Istotnie, temu zagadnieniu poświę-
camy ostatnio dużo czasu. Jest to prob-
lem wielu gmin Mazowsza. Razem z Wój-
tem Gminy i pracownikami Spółki Wod-
nej lustrowaliśmy osobiście wszystkie 
rowy melioracyjne na naszym terenie 
i w okolicach. Okazuje się, że są one za-
dbane, wszędzie widać efekty prac na-

szej spółki, ale woda z terenów babi-
ckiej gminy często nie ma gdzie odpły-
nąć. Dlatego też przeprowadziliśmy sze-
reg rozmów z przedstawicielami ościen-
nych gmin i Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. Być może zaowocują one bu-
dową małej retencji. Jedna z koncepcji 
zakłada także budowę dużego zbiornika 
retencyjnego po stronie gminy Ożarów 
Mazowiecki. Prowadzimy ponadto roz-
mowy z prywatnymi właścicielami grun-
tu dotyczące budowy rowu odwadniają-
cego Janów i Kwirynów.

Warto zauważyć wysiłki naszego samo-
rządu w tej dziedzinie. Gmina od lat udzie-
la dotacji Spółce Wodnej. Co roku jest ona 
na poziomie 150 tys. zł. Efekty prac Spół-
ki Wodnej „Babice” i jej organizacja są bar-
dzo dobre. Doszło nawet do tego, że z jej 
doświadczeń korzystają chętnie inne spół-

ki w Polsce. 
Chciałbym jednak za-

apelować do Państwa. 
Wielu Czytelników „GB” 
może przyczynić się 
do wzrostu efektywności 
działania spółki. Wszyscy 
jej członkowie proszeni 
są o terminowe opłacanie 
składek. Dzięki tym środ-

kom można wy-
konać wiele po-
trzebnych prac.

– Wspomi-
nał Pan o tym, 
że gmina działa 
wielokierunko-
wo, jedną z jej 
aktywności jest 
p rowadzen ie 
oświaty. Czy mo-
żemy spodzie-
wać się jakichś 
zmian w tej dzie-
dzinie?

– System gminnej oświaty ulegał 
przez lata przeobrażeniom i jest stale do-
stosowywany do potrzeb mieszkańców. 
Dziś 30% gminnego budżetu pochłania-
ją wydatki związane z oświatą. Przez wie-
le lat występował u nas problem z bra-
kiem miejsc dla dzieci w przedszkolach. 
W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku 
nowe przedszkole w Bliznem Jasińskiego. 
Zaoferowało ono 150 miejsc, a okazało 
się, że zgłosiło się do niego o 100 dzie-
ci więcej. Dziś nie wiemy jeszcze, czy tak 
duże zainteresowanie tą placówką po-
wstało z realnych potrzeb, czy po prostu 
większa grupa rodziców z różnych rejo-
nów gminy postanowiła umieścić swoje 
dzieci w nowej, ładnej placówce.

Muszę jednak zaznaczyć, że wszyst-
kie gminne przedszkola i szkoły spełniają 
dobre standardy, zostały w ostatnich la-
tach zmodernizowane i dziś nasz gmin-
ny system oświaty jest na bardzo wyso-

kim poziomie. Jeśli chodzi o przyszłość, 
to planujemy w następnych latach bu-
dowę gimnazjum w Zielonkach, być 
może właśnie na wspomnianych wcześ-
niej terenach, które planujemy uzyskać 
od ANR.

– Większość terenów babickiej 
gminy położona jest w otulinie 
Kampinoskiego Parku Narodowe-
go – czy Pana zdaniem jest to zale-
ta gminy, czy może wada? Takie po-
łożenie uniemożliwia bowiem budo-
wę w okolicy większych zakładów 
czy firm, a to oznacza brak wpływu 
do budżetu od poważnych przedsię-
biorców.

– Rzeczywiście, jeśli ocenimy położe-
nie gminy pod kątem możliwości wpły-
wu podatków do gminnego budże-
tu, otulina puszczy wprowadza istot-
ne ograniczenia. Jeśli jednak położenie 
to ocenimy pod kątem miejsca zamiesz-
kania dla wielu osób – to jest to wspa-
niały teren. Teraz zwłaszcza na wiosnę 
człowiek może być tu blisko natury. Sam 
lubię relaksować się, pracując w ogro-
dzie, kosząc trawnik czy doglądając ro-
ślin. Nasza gmina daje pod tym wzglę-
dem wspaniałe możliwości.

Również z punktu widzenia samorzą-
du dbamy o nasze środowisko naturalne, 
nie tylko prowadząc od lat rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej, ale zlecając 
również działania polegające na sprząta-
niu i porządkowaniu gminnych terenów, 
sprzątaniu nielegalnych wysypisk śmieci 
i naprawianiu zniszczeń po aktach wan-
dalizmu, np. na wiatach przystankowych. 
Zależy nam na tym, aby mieszkać w ładnej 
przestrzeni. Stąd powstają skwery, zago-
spodarowywane są stawy i oczka wodne 
i powstaje coraz więcej miejsc do rekreacji 
i wypoczynku. Również rynek zmieniliśmy, 
stawiając ławeczki, tak by nasi mieszkań-
cy mieli miejsce do odpoczywania i gdy 
„spotka sąsiad sąsiada”, mogli po prostu 
usiąść i porozmawiać.

Aby pomóc w utrzymaniu porządku 
na naszym terenie, przed dwoma laty sa-
morząd stworzył Straż Gminną. Forma-
cja ta ukarała już wielu sprawców wykro-
czeń wylewających szamba na drogi czy 
podrzucających w okolicy stosy śmieci. 
Strażnicy jednak nadal mają dużo pracy.

– Mówiło się kiedyś o objęciu ca-
łej gminy systemem monitoringu? 
Na pewno wpłynąłby on na popra-
wę bezpieczeństwa i zmniejszył za-
pędy niektórych osób do niszczenia 
mienia.

– To prawda. Monitoring działa już 
w kilku punktach gminy i dobrze peł-
ni swoją funkcję. Pracujemy w tej chwi-
li nad zwiększeniem jego zasięgu. Bę-
dzie już wkrótce działał na terenie po-
między dwoma budynkami Urzędu Gmi-

Nasze przystanki są często niszczone przez 
wandali. Ostatnio naprawiono wszystkie 
w rynku. Czy długo będą ładne?

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU
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  IV Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 31 marca 2011 roku. 

Podczas obrad podjętych zostało 12 
uchwał. Dotyczyły one:

1) przyjęcia planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Stare Babice (na 2011 rok);

2) ustalenia sieci publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez naszą gmi-
nę;

3) zmiany uchwały Nr XLII/392/10 
z 29 czerwca 2010 r. w sprawie wniesie-
nia aportu rzeczowego w postaci prawa 
własności gruntów oraz zamiany nieru-
chomości;

4) wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego najmu 
nieruchomości stanowiącej część dział-
ki (nr ew. 41) we wsi Wojcieszyn, a tak-
że pozytywnej decyzji w sprawie najmu 
tej nieruchomości na okres 10 lat z prze-
znaczeniem na stację bazową telefonii 
cyfrowej sieci PTK CENTERTEL Sp. z o.o.;

5) nabycia gruntów stanowiących 
działki ewidencyjne nr 83/5 i 83/6 w Ba-
bicach Nowych, przeznaczonych na cele 
publiczne;

6) zmiany uchwały w sprawie przyję-
cia programu gospodarowania mieszka-

niowym zasobem gminy na lata 2008-
2012 oraz zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład tego zasobu;

7) zawarcia porozumienia z Komen-
dą Powiatową Policji PWZ, na mocy któ-
rego jednostce tej przekazane zosta-
nie dofinansowanie w kwocie 80.000 
zł z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną za czas służby przekraczający 
normę dla policjantów;

8) niewyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy na rok 2012 
środków stanowiących fundusz sołecki;

9) zmian w budżecie gminy Stare Ba-
bice na 2011 r.;

10) nadania drodze prywatnej w Ja-
nowie imienia gen. Witolda Urbanowi-
cza – polskiego dowódcy wojskowego, 
generała brygady, pilota Wojska Polskie-
go, który zasłynął jako dowódca Dywi-
zjonu 303 w Bitwie o Anglię;

11) nadania drodze prywatnej w Ba-
bicach Nowych imienia gen. Mieczysła-
wa Dąbkowskiego – inżyniera, genera-
ła brygady Wojska Polskiego, który w la-
tach 1914-1917 działał w Legionach Pol-
skich. Brał również czynny udział w kam-
panii wrześniowej jako Dowódca Saperów 
i Szef Fortyfikacji Naczelnego Wodza. Był 
wielokrotnie odznaczany orderami za mę-
stwo, patriotyzm i oddanie Ojczyźnie;

12) nadania nazwy drodze prywat-
nej w Borzęcinie Małym – Wschodzące-
go Słońca.

Podczas IV sesji do ponownej anali-
zy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej skierowano je-
den projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udziela-
ne przez publiczne przedszkola prowa-
dzone przez gminę Stare Babice. Ponad-
to Rada Gminy zapoznała się z protoko-
łem Komisji Rewizyjnej z „Analizy umów 
zawartych pomiędzy gminą a kontra-
hentami pod względem celowości, le-
galności i gospodarności za 2010 rok”. 

Kolejna, V Sesja Rady Gminy Sta-
re Babice, została zorganizowa-
na 7 kwietnia. Podjęto wówczas dwie 
uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła usta-
lenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkola 
prowadzone przez gminę Stare Babice 
(2,6 zł za godzinę świadczeń poza pod-
stawę programową). W drugiej uchwa-
le zatwierdzono zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi: Kwirynów, Stare Babice, Janów 
i Klaudyn. 

kg.

Z Sesji Rady Gminy

ny i w okolicach szkół. Jesteśmy w trak-
cie rozmów z różnymi firmami, za kilka 
dni konsultacje powinny przynieść kon-
kretne rezultaty.

– Co sądzi Pan o dotychczasowej 
koncepcji rozwoju gminy, czy może 
pojawią się w niej jakieś nowe kie-
runki?

– Aktualna koncepcja rozwoju babi-
ckiej gminy była wypracowywana przez 
lata i doskonale się sprawdziła. Nie ma 
zatem powodu, by ją zmieniać, chciał-
bym natomiast pomóc w jej dalszym roz-
woju. Wraz ze wzrostem liczby miesz-
kańców gminy zmieniają się też potrzeby. 
Wszyscy chcą mieszkać w coraz ładniej-
szej okolicy, o dobrych standardach dróg 
i w odpowiedniej infrastrukturze. Staramy 
się na bieżąco realizować te postulaty.

Obecnie na terenie gminy jest około 
15,5 tys. zameldowanych mieszkańców 
i około 3,5 tys. osób niezameldowanych.

Kolejny raz chciałbym przypo-
mnieć Państwu na łamach naszego pis-
ma, że trwa akcja wypełniania druków 
NIP3 lub meldowania na naszym tere-
nie. Czynności te pozwalają wziąć udział 
w konkursie i wygrać atrakcyjną nagrodę. 
Konkurs trwa do przyszłego roku, a jego 

szczegóły przedstawiamy na gminnych 
stronach internetowych.

Po dokonaniu powyższych formalno-
ści pieniądze z Państwa podatków będą 
mogły trafić do budżetu gminy. War-
to wiedzieć, że z podatków, które pła-
cimy fiskusowi, 37,5% może trafić z po-
wrotem do gminy, są to więc bardzo 
duże środki, które pozwolą samorządo-
wi przeprowadzić wiele potrzebnych in-
westycji.

Apeluję do Państwa poczucia solidar-
ności. Przemeldowanie się na nasz teren 
jest przejawem lokalnego patriotyzmu. 
Szacujemy, że zaniechanie tej czynności 
przez wiele osób pozbawia babicką gmi-
nę około 5 milionów zł rocznie! Wszyst-
kim osobom zainteresowanym dopełnie-
niem powyższych formalności chętnie 
pomagamy wypełnić odpowiednie dru-
ki. Pracownicy Urzędu Gminy są do Pań-
stwa dyspozycji. 

– Chciałbym na zakończenie na-
mówić Pana do uchylenia rąbka ta-
jemnicy co do wizji przyszłości babi-
ckiej gminy…

– Cóż mogę powiedzieć, jesteśmy 
skazani na sukces, jeśli chodzi o rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Rozwo-

ju tego kierunku już nic nie powstrzy-
ma. Tendencja do osiedlania się miesz-
kańców Warszawy na naszym terenie 
jest widoczna od wielu lat. W ostat-
nim czasie powstają tu również kliniki 
medyczne o różnym profilu. Wiadomo, 
że lokalizacja naszej gminy staje się co-
raz atrakcyjniejsza. Dzięki trasie S8, któ-
ra w przyszłym roku będzie przedłużo-
na do Okęcia, mieszkańcy gminy będą 
mogli szybko dojeżdżać do wielu dziel-
nic stolicy.

Nasz samorząd będzie nadal stwa-
rzał jak najlepsze warunki do osiedlania 
się, zapewniając atrakcyjne tereny miesz-
kaniowe i wygodną przestrzeń do upra-
wiania sportu i rekreacji, a wszystko 
to położone w zdrowym środowisku 
otuliny KPN. Czy można wyobrazić so-
bie lepsze miejsce do życia na Mazow-
szu?

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych życzę Mieszkańcom 
Gminy dużo zdrowia i wielu wio-
sennych radości, miłych rodzinnych 
spotkań i wszystkiego dobrego!

Słuchał i notował 
Marcin Łada
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
9:30 Mszą Św. w babickim kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Następnie zebrani udali się na pobliską 
Aleję Dębów Katyńskich położoną po-
między ul. H. Sienkiewicza i Szkołą Pod-
stawową w Starych Babicach.

Na początku alei odbyło się uroczyste 
poświęcenie tablicy pamiątkowej, które-
go dokonał ks. prałat dr Grzegorz Kozi-
cki, proboszcz babickiej parafii. Po po-
święceniu i wspólnej modlitwie tablica 
została odsłonięta przez Ks. Proboszcza 
i Wójta Gminy Stare Babice.

Tablica przedstawia wizerunek 
Matki Bożej Katyńskiej, herb gminy 

Wiedzieć, pamiętać, wybaczyć
i... wyciągnąć naukę z historii

Stare Babice i od-
znakę ZOR RP. Na-
pis na tablicy gło-
si: Aleja Dębów Ka-
tyńskich powstała 
dla upamiętnienia 
Ofiar: Polskiej Gol-
goty Wschodu, Ka-
tastrofy Smoleń-
skiej. Utworzona 
w kwietniu 2010 r.

Tablica jest da-
rem dla babickiej 
gminy organizacji 
patriotycznej, któ-
ra działa na tym 

terenie od kilku lat. Ufundo-
wana została przez prezesa 
koła Związku Oficerów Rezer-
wy Rzeczypospolitej Polskiej 
– Marcina Ładę i wicepreze-
sa koła – Bogdana Mińkow-
skiego.

Przed tablicą złożono kwia-
ty i zapalono znicze, po czym ze-
brani wraz z pocztami sztanda-
rowymi udali się w głąb alei.

W uroczystości uczestniczyło 
około 200 osób. Przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy, Wójt Krzysztof Turek, Z-ca 
Wójta Marcin Zając, Starosta Jan 
Żychliński, Członek Zarządu Po-
wiatu Jolanta Stępniak. Przybył 
również przedstawiciel Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego Wal-
demar Roszkiewicz. Obecni byli przed-
stawiciele rodzin osób, które upamiętnia 
aleja, harcerze i zuchy z babickiej druży-
ny „Wierchy”, a także wielu mieszkań-
ców gminy. Poczty sztandarowe repre-
zentowali gminni Kombatanci, strażacy 
z OSP Stare Babice, przedstawiciele Ko-

mitetu Katyńskiego, uczniowie SP w Sta-
rych Babicach, a także nasi goście z Gar-
wolina – I Pułk Strzelców Konnych im. 
Cesarza Napoleona.

Po wspólnym odśpiewaniu Hym-
nu Narodowego głos zabrał Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek:

– Szanowni Państwo, spotykamy się 
już po raz drugi w babickiej Alei Dębów 
Katyńskich. Dzisiejszy dzień jest dniem 
szczególnym, bowiem równo rok temu 
uległ katastrofie samolot prezydencki, jak 
wiemy, zginęło w nim 96 osób – cała de-
legacja państwowa udająca się do Smo-
leńska. Znaliśmy wiele z nich osobiście – 
jest to dla nas ogromna tragedia.

Dziś odsłoniliśmy tablicę pamiątkową 
ufundowaną ze środków naszych patrio-
tów, działających pod egidą Związku 

W niedzielę 10 kwietnia uczciliśmy Dzień Pamięci o Zbrodni 
Katyńskiej i pierwszą rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Zorgani-
zowano gminne uroczystości, podczas których nastąpiło od-
słonięcie dwóch tablic. Pierwsza poświęcona jest Matce Bożej 
Katyńskiej i pełni funkcję tytułową dla babickiej Alei Dębów 
Katyńskich, a druga nadała imię ostatniemu dębowi w alei. 
Od 10 kwietnia jest on Dębem Pamięci Ofiar Wołynia.
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Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Organizacja ta w tym roku ob-
chodzi 90-lecie swego powstania. Tabli-
ca przedstawia Matkę Bożą Katyńską au-
torstwa Anny Danuty Staszewskiej, 
obok niej widzimy herb babickiej gminy 
i odznakę Związku Oficerów.

Tablica pełni funkcję zarówno infor-
macyjną do całej alei, jak i symbolicz-
ną, podobną do tej, jaką pełnią kaplicz-
ki stawiane dawniej na babickiej ziemi. 
One również powstały w jakiejś inten-
cji. Tu wyraźną intencją autorów jest za-
chowanie pamięci o naszej historii, o na-
szych bohaterach i męczeństwie polskie-
go narodu.

Dziś nasza aleja 29 dębów upamiętnia 
nie tylko ofiary Zbrodni Katyńskiej i ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej, upamiętnia kar-
ty bolesnej historii Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, o których przez lata 
uporczywie milczano. Poszliśmy o krok 
dalej niż ogólnopolski program „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, obejmujący po-

sadzenie pamiątkowych dębów w rocz-
nicę Zbrodni Katyńskiej. Katyń bowiem 
jest tylko częścią ofiar, jakie naród pol-
ski poniósł na Wschodzie i powinniśmy 
o tym pamiętać.

Pozwólcie Państwo, że powiem parę 
słów o wizerunku Matki Bożej Katyńskiej, 
którą przedstawia tablica.

Wizerunek ten jest wg naszych 
danych pierwszym obrazem poświę-

conym Zbrodni Katyńskiej. Namalo-
wała go Anna Danuta z Żebrowskich 
Staszewska w roku 1968. Było to tuż 
po masowych protestach młodzieży aka-
demickiej w obronie mickiewiczowskich 
„Dziadów”, zdjętych ze sceny Teatru Na-
rodowego w Warszawie. Manifestująca 
młodzież wysunęła hasło „Niepodległość 
bez cenzury”. Przeżywana przez autor-
kę sowiecka ingerencja w te wydarze-
nia skojarzyła się pani Danucie z tragedią 
polskich oficerów pogrzebanych w pod-
smoleńskim lesie.

Obraz przez wiele lat był ukrywany 
w mieszkaniu autorki. W roku 1972 – dwa 
lata po krwawych wydarze-
niach grudniowych 1970 roku 
– wykonała według swego 
obrazu czarno-biały linoryt.

Po powstaniu Komite-
tu Obrony Robotników oraz 
Ruchu Obrony Praw Człowie-
ka i Obywatela w mieszkaniu 
autorki spotykali się działacze 
opozycji niepodległościowej.

Jeden z organizatorów 
akcji zbierania podpisów pod 
apelem do Sejmu PRL o Mszę 
Świętą w Polskim Radiu i TVP 
– Maciej Rayzacher przypro-
wadził do mieszkania państwa Staszew-
skich swego kolegę fotoreportera, który 
sfotografował linoryt z Matką Boską Ka-
tyńską, a następnie wykonał masę foto-
kopii. Te fotokopie w czasie 40. roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej rozeszły się wśród 
wielu osób i kopia obrazu rozpoczęła sa-
modzielne życie. Ponieważ obraz nie był 
podpisany, wiele osób przyznawało się 
do jego autorstwa.

Wiosną 1980 roku odby-
ła się pielgrzymka warszaw-
skiego Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej do Rzymu, uwień-
czona spotkaniem z Oj-
cem Świętym. Przy tej spo-
sobności Anna Danuta Sta-
szewska ofiarowała swój li-
noryt z Matką Boską Katyń-
ską papieżowi i utrwaliła się 
na wspólnym zdjęciu piel-
grzymów z Janem Pawłem 
II – powiedział Wójt Krzysz-
tof Turek.

Uroczystość w Alei Dębów Katyńskich 
przewidywała także nadanie imienia Dę-
bowi Pamięci Ofiar Wołynia. Do odsło-
nięcia symbolicznej tablicy poproszo-
no Przedstawiciela Urzędu Marszałkow-
skiego Waldemara Roszkiewicza, Sta-
rostę PWZ Jana Żychlińskiego i prezesa 
koła ZOR RP w Starych Babicach Marci-
na Ładę.

Po odsłonięciu tablicy przedstawicie-
le I Pułku Strzelców Konnych z Garwoli-
na dowodzeni przez st. chor. sztab. Ja-
nusza Bylinkę-Nehrebeckiego oddali 
hołd pamięci pomordowanych na Woły-
niu. Wart najwyższego uznania jest ce-

remoniał Pułku opracowany specjalnie 
na tę okoliczność i prezentowany z naj-
wyższym uszanowaniem dla Ofiar Pola-
ków. Proporzec dowódcy wraz z szab-
lą dowodzącego został pochylony aż 
do ziemi. Żołnierze w ukłonie trwa-
li przez dłuższą chwilę, tak jak tysiące 
naszych rodaków, już na wieki, trwają 
w Ziemi Wołyńskiej.

Zagadnienia dotyczące Wołynia 
przedstawił podczas przemówienia 
Wójt Krzysztof Turek:

– Wołyń, podobnie jak Zbrodnia 
Katyńska, był przez wiele lat okry-
ty zmową milczenia. A i dziś prawda 
o tamtych wydarzeniach przebija się 
z dużym trudem.

W wyniku agresji Niemiec i Związ-
ku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 
1939 r. i ustalenia granicy niemiecko-so-
wieckiej na okupowanym terytorium Pol-
ski, tereny województwa wołyńskiego 
znalazły się pod okupacją ZSRR.

Po ataku Niemiec na Związek Radzie-
cki Wołyń został włączony do utworzo-
nego 1 września 1941 r. Komisariatu 
Rzeszy „Ukraina”.

W wyniku zbrodni sowieckich i nie-
mieckich, zsyłek, wyjazdów na roboty 
do Rzeszy, liczba ludności Wołynia spad-
ła z szacowanych 2,3 mln w sierpniu 
1939 roku do niespełna 2 mln w stycz-
niu 1943 roku. Oprócz ludności żydow-
skiej, wówczas największe straty ponio-
sła ludność polska – zginęło w tym cza-
sie około 45 tysięcy osób.

W 1942 r. bezwzględne postępowa-
nie władz niemieckich (wysokie kontyn-
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genty, rabunkowa gospodarka, egzeku-
cje) doprowadziło do żywiołowego roz-
woju ruchu partyzanckiego na Wołyniu. 
W tym czasie powstała UPA i różnorod-
ne oddziały wojskowe OUN. W marcu 
i kwietniu 1943 r. nastąpiła na Wołyniu 
masowa dezercja policjantów Ukraiń-
skiej Policji Pomocniczej. Część dezerte-
rów zasiliła te formacje.

W lutym 1943 r., w Tereberze w po-
bliżu Oleska, w obwodzie lwowskim od-
była się konferencja OUN-B. Według nie-
których historyków kierownictwo tej for-
macji podjęło wówczas decyzję o usunię-
ciu Polaków ze wszystkich ziem uznawa-
nych przez OUN za ukraińskie.

Do grudnia 1942 r. na Wołyniu miały 
miejsce morderstwa pojedynczych osób 
i ich rodzin. Ofiarami byli głównie Polacy 
zatrudnieni w niemieckiej administracji 
rolnej i leśnej (nadleśniczy, zarządcy fol-
warków, agronomowie, a następnie lud-
ność wiejska, głównie we wschodnich 
powiatach Wołynia).

Za pierwszy masowy mord rzezi wo-
łyńskiej Instytut Pamięci Narodowej 
uznaje masakrę w dniu 9 lutego 1943 r. 
w polskiej kolonii Parośla Pierwsza (gm. 
Antonówka, powiat sarneński). Oddział 
UPA zamordował tam 173 Polaków. Póź-
niej dane mówią o coraz większych licz-
bach ofiar.

Najwięcej mordów dokonano latem 
1943 r. Napadano na polskie wsie głów-
nie w niedziele. Ukraińcy wykorzystywa-
li fakt, że ludność polska gromadziła się 
podczas mszy w kościołach, często były 
one otaczane, a wierni przed śmiercią 
niejednokrotnie torturowani w okrut-
ny sposób (np. przecinano ludzi na pół 

piłą do drewna, wyłupywano oczy, palo-
no żywcem).

Mordowano wszystkich. Nie tylko 
mężczyzn, lecz także kobiety i dzieci.

W historii tragicznie zapisała się 
tzw. krwawa niedziela.

O godz. 3.00 nad ranem 11 lipca 
1943 r. oddziały UPA dokonały skoor-
dynowanego ataku na 99 polskich miej-
scowości, głównie w powiatach horo-
chowskim i włodzimierskim. Pod hasłem 
„Śmierć Lachom”, po otoczeniu wsi, do-
szło do nieludzkich rzezi i zniszczenia. 
Ludność polska ginęła od kul, siekier, wi-
deł, kos, pił, noży. Polskie wsie były palo-
ne, by uniemożliwić ponowne osiedlenie 
się. Wycinano nawet sady, zaorywano 
ogrody, aby nie został żaden ślad po pol-
skich gospodarzach.

Na kilka dni przed rozpoczęciem akcji 
we wsiach ukraińskich odbyły się spotka-
nia, na których uświadamiano miejsco-
wą ludność o konieczności wymordowa-
nia wszystkich Polaków. 

W lipcu 1943 celem napadów 
stało się co najmniej 530 polskich 
wsi i osad. Wymordowano wówczas 
17 tysięcy Polaków, co stanowiło 
kulminację czystki etnicznej na Wo-
łyniu.

Bardzo trudno dziś określić dokładnie 
liczbę pomordowanych. Jednym z po-
wodów jest fakt, że niektóre miejscowo-
ści zostały zrównane z ziemią, a wszy-
scy ich mieszkańcy zginęli. Ostrożne sza-
cunki poparte materiałem dowodowym 
w postaci relacji tych, którzy przeżyli, po-
zwalają określić straty polskie na Wołyniu 
na 50-60 tys. pomordowanych w ca-
łym roku 1943 i początkach 1944.

Prawda o tych wydarzeniach, po-
dobnie jak o Katyniu, była przemilczana 
przez lata. Nie mogła się przebić w okre-
sie ZSRR, a i dziś napotyka na opór ukra-
ińskich historyków.

17 lutego 2003 roku we Lwowie od-
było się spotkanie, które zgromadziło 
najważniejszych ukraińskich historyków 
i działaczy społecznych. Podczas obrad 
ogłoszono, że: „podstawowym winowaj-
cą ukraińsko-polskiej wojny w tym czasie 
był przedwojenny rząd totalitarnej Polski, 
który stosował etniczne czystki przeciw-
ko Ukraińcom i na zwolnionych ziemiach 

prowadził politykę kolo-
nizacyjną”.

Są jednak i inne gło-
sy. Bezpośrednio przed 
obchodami 60. rocznicy 
rzezi wołyńskiej na Ukrai-
nie został wydany list ot-
warty, podpisany przez 
grupę intelektualistów 
ukraińskich, w którym 
zwrócili się oni z prośbą 
o wybaczenie do Pola-
ków, „których losy znisz-
czył ukraiński oręż”. Rok 

wcześniej ukraiński historyk i polityk Wo-
łodymyr Łytwyn w swoim opracowaniu 
dotyczącym tamtych lat, prawdopodob-
nie jako pierwszy polityk ukraiński, zgo-
dził się na przedstawienie wydarzeń rze-
zi wołyńskiej jako akcji noszącej cechy 
„czystki etnicznej”.

Ludobójstwo na Wołyniu nie może 
zostać zapomniane. Niech pamięć trwa, 
a pokój i szacunek między narodami 
oparty będzie na prawdzie i przebacze-
niu – powiedział na zakończenie Wójt 
Krzysztof Turek.

Idziemy pod prąd, 
dla gminy, dla Polski…

W czasach, gdy dla polskiego patrio-
tyzmu nastały trudne chwile, gdy Pola-
ków próbuje się uznawać za współwin-
nych Holocaustu i innych zbrodni – my 
w babickiej gminie przypominamy praw-
dę historyczną i mówimy o tym, jak bar-
dzo ucierpiał nasz naród podczas trage-
dii dziejowych.

Naszą aleją nie zainteresują się praw-
dopodobnie ogólnopolskie media, one 
wolą wtórować oskarżaniu polskiego 
narodu, zamiast go bronić, dlatego też 
warto docenić siłę, jaka tkwi w lokalnych 
samorządach. Tu jest prawda, tu przeja-
wia się prawdziwa miłość do Naszej Zie-
mi i do Polski.

Dzięki babickiej alei społeczeństwo 
będzie pamiętać o tym, że na Wschodzie 
był nie tylko Katyń, o którym ostatnio 
dużo się mówi, tam jest jeszcze wiele tra-
gicznych miejsc przewyższających liczeb-
nie ofiary Zbrodni Katyńskiej, a o nich nie 
mówi się wcale! Dlatego właśnie nasza 
Aleja Dębów Katyńskich jest symbolicz-
nym przedstawieniem martyrologii i eks-
terminacji Polaków w wielu miejscach 
na Wschodzie.

Aleja jest wspólnym dziełem gmin-
nego samorządu, władz gminy i grupy 
patriotów, którzy swoje działania kie-
rują do współczesnych i do następnych 
pokoleń. Dziś trzeba im wszystkim po-
dziękować – dzieło to bowiem powstało 
z najszlachetniejszych pobudek, z miło-
ści do Ojczyzny – po to, aby łączyć, a nie 
dzielić i po to, aby pamiętać i wybaczyć.

Dęby są drzewami długowieczny-
mi. Jeśli się dobrze zakorzenią i wrosną 
w naszą ziemię, będą trwać przez setki 
lat. Miejmy nadzieję, że przyszłe pokole-
nia będą pamiętały, jakie zdarzenia drze-
wa te upamiętniają i jaką lekcję trzeba 
wyciągnąć z naszej historii.

Marcin Łada
fot. Jarosław Żukowski,

Beata Bethke
Źródła: Antoni Zambrowski, „Matka 

Boża Katyńska”, Władysław Filar „Wołyń 
1939-1944. Eksterminacja czy walki pol-
sko-ukraińskie”, Wikipedia.

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Marianna Szuba, której mąż Stanisław został upamiętniony w alei,
dziękowała za postawienie tablicy 
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Co roku małżeństwa mieszkają-
ce na terenie babickiej gminy, któ-
re mogą pochwalić się długoletnim 
(co najmniej półwiecznym) stażem, 
uhonorowane zostają medalami „za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, 
przyznawanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak było i tym razem. Na początku br. 
w nowym budynku Urzędu Gminy od-
była się miła uroczystość, podczas której 
nagrodzono medalami pary obchodzące 
„złote gody”. Dla Jubilatów zorganizo-
wano program artystyczny w wykonaniu 
dzieci z babickiego przedszkola, następ-
nie Wójt Krzysztof Turek wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie. Gratulował Ju-
bilatom ich życiowych osiągnięć, dzięku-
jąc jednocześnie za lata pracy dla Polski 
i gminy oraz za trud związany z wycho-
waniem dzieci i wnuków.

Przyszedł także czas na wręczenie 
odznaczeń przyznanych przez Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego. Wójt 

Krzysztof Turek wręczał odznaczenia 
w asyście Z-cy Marcina Zająca, Sekretarza 
Gminy Wiesławy Wojtachnio i Kierowni-
ka USC Jadwigi Sotomskiej. Oprócz me-
dali uhonorowane osoby otrzymały tak-
że kosze ze słodkimi upominkami.

Oto nazwiska udekorowanych 
małżonków, którzy od ponad 50 lat 
idą wspólnie przez życie:

Janina i Mieczysław Gołąb, Regi-
na i Ryszard Grobel, Leokadia i Wac-
ław Kita, Jadwiga i Tadeusz Milej, 
Daniela i Stefan Nieporęccy, Wa-
lentyna i Wiesław Sarba, Romualda 
i Józef Świątek, Krystyna i Stanisław 
Zygmunciak.

Pod koniec uroczystości wszyscy za-
siedli wspólnie za stołem, by skosztować 
jubileuszowego tortu.

Zapytaliśmy, jak małżonkowie wspo-
minają półwieczny okres wspólnego ży-
cia i co spowodowało, że potrafili tak 
długo wytrwać razem?

Wiele osób wspominało ciężką pra-
cę i powojenne trudności w odbudowie 
kraju. Małżonkowie przeważnie zapo-
znawali się na świątecznych zabawach 
lub pierwsze spotkanie organizowała im 
najbliższa rodzina. Narzeczeństwa trwa-
ły raczej krótko, przeważnie po paru mie-
siącach, najwyżej po parunastu pary po-
bierały się. 

– Dawniej nikomu nie przychodzi-
ło do głowy tak często rozwodzić się jak 
dzisiaj – wspominają Jubilaci. – Kiedy 
było trudno, to musieliśmy przeczekać 
i zawsze jakoś się układało. Jako receptę 
na udany związek proponują – tolerancję 
i dużo wyrozumiałości. Mają także swo-
je „złote” sposoby. Jakie? – trochę niedo-
widzieć, trochę niedosłyszeć i na pewno 
będzie wtedy dobrze – dodaje ze śmie-
chem jedna z par. Kto wie, może to jest 
właśnie najlepszy sposób na długoletni, 
udany związek?

Tekst i fot. Ł-P

Kochajmy się nie tylko 50 lat!Kochajmy się nie tylko 50 lat!

Wykonanie tablicy Alei Dębów 
Katyńskich było możliwe dzięki 
składkom członków babickiego koła 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jednak środki te 
okazałyby się niewystarczające, gdy-
by nie pomoc kilkunastu osób. 

Dziękujemy zatem Panu Wójtowi 
Gminy Stare Babice Krzysztofowi Tur-
kowi i Panu Staroście PWZ Janowi Ży-
chlińskiemu za wsparcie organizacyj-
ne. Szczególnie dziękujemy Panu Rober-
towi Holenderskiemu za przekazanie 
płyt kamiennych na cele patriotyczne, 
Panu Prezesowi GPK „Eko-Babice” Pa-
włowi Turkotowi za pomoc w prze-

chowaniu i załadunku kamienia, Panom: 
Piotrowi Siemiakowi, Leszkowi Po-
borczykowi i Tadeuszowi Wiśniew-
skiemu za pomoc związaną z transpor-
tem płyt, przy którym bardzo dopomo-
gli nam również druhowie z OSP Borzę-
cin wraz z Panem Marianem Staciwą. 
Dziękujemy Panom: Marcinowi Klim-
kowi, Kazimierzowi Steciowi, An-
drzejowi Kolińskiemu za wsparcie 
przy realizacji wszystkich spraw formal-
nych. Dziękujemy wykonawcom pomni-
ka, Panom: Wojciechowi Długołęckie-
mu, Adamowi Podymie i Janowi Ja-
błońskiemu za szybką i fachową reali-
zację patriotycznego zamówienia. 

Wspólne działanie zakończone suk-

cesem daje radość, za którą dziękujemy 
również Wszystkim Osobom niewymie-
nionym. 

Marcin Łada
Prezes Koła ZOR RP 
w Starych Babicach

Podziękowanie

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU
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Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego oraz wójtowie i burmi-
strzowie siedmiu gmin serdecznie 
zapraszają Mieszkańców Powiatu 
do obejrzenia wystawy fotograficz-
nej pt. „Spotkania z Janem Pawłem II 
w obiektywie Ireneusza Fertnera”. 
Wystawa została otwarta 1 kwietnia 
w Starych Babicach i w cyklach dwu-
tygodniowych odwiedzi wszystkie 
gminy powiatu. Z Babic trafi do Bło-
nia, Izabelina, Kampinosu, Leszna, 
Łomianek i Ożarowa. W lipcu będzie 
można ją zobaczyć w budynku Sta-
rostwa.

Wystawa pokazuje najpiękniejsze zdję-
cia z pielgrzymek papieskich do Polski. Jest 
retrospektywną podróżą przez czas ponty-
fikatu, przedstawia nam, jak wiele zmieniło 
się w naszym kraju. Jedno ze zdjęć ukazu-
je spotkanie Jana Pawła II z wiernymi na… 
Stadionie 10-lecia.

Wystawę otworzyli Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliń-
ski i Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek. Patronat honorowy objął nad nią 
Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Kazi-
mierz Nycz.

Naprawdę Papież był 
w Babicach?

– Uczestniczenie w pielgrzymkach Ojca 
Świętego było dla mnie zawsze ogromną 

Jan Paweł II był w Babicach      
radością – mówił 
Ks. Prałat Grze-
gorz Kozicki, pro-
boszcz babickiej pa-
rafii, podczas ot-
warcia wystawy. – 
W 1999 roku byłem 
koordynatorem pa-
pieskiej pielgrzym-
ki, odpowiadającym 
za pobyt Jana Pa-
wła II w Polsce, dla-
tego z wielkim sen-
tymentem patrzę 
na zdjęcia z Wado-
wic, Nowego Sącza 
i z Warszawy.

– Chciałbym się 
z Państwem podzielić jedną informacją. 
Pewnie nikt nie wie o tym, że Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II był w Babicach, a wydarzy-
ło się to 12 czerwca 1999 roku. Kiedy Pa-
pież przyleciał do Warszawy, 11 czerwca 
odprawił Mszę Św. na placu Piłsudskiego. 
Na drugi dzień rano mieliśmy lecieć z ca-
łym orszakiem do Łowicza. Pogoda jed-
nak spłatała nam figla i pojawiła się bardzo 
duża mgła. Czekaliśmy na start helikopte-
rów, ale już o godzinie 6:30 zapadła de-
cyzja, że będziemy jechali samochodami. 
Wówczas właśnie Jan Paweł II przejeżdżał 
przez Babice, a ja razem z nim. Nie spo-
dziewałem się, że kiedyś obejmę tu parafię. 
Dziś ten znak mogę poczytywać jako pro-
roctwo. Możemy cieszyć się z tego, że Pa-
pież był w Babicach – mówię to jako świa-
dek tego wydarzenia – powiedział ks. Ko-
zicki. 

Te słowa są naszym 
natchnieniem…

Ciekawe zagadnienia dotyczące piel-
grzymek papieskich do Polski przedstawił 
redaktor Cezary Jagiełło – z Wydziału 
Oświaty Starostwa PWZ.

Jan Paweł II jako Papież przyjechał 
do Polski 8 razy. Odbył 7 oficjalnych piel-
grzymek i 1 nieoficjalną – w 1995 roku, 
kiedy na jeden dzień przyjechał do Sko-

czowa, będąc z wizytą w Czechach. 
A wszystko zaczęło się 2 czerw-
ca 1979 roku. Wszyscy pamięta-
my wspaniałe słowa Papieża: Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze Ziemi, Tej Ziemi. Ta pierwsza 
pielgrzymka wywołała w narodzie 
psychologiczne i duchowe trzęsienie 
ziemi, tu już nie było odwrotu, ko-
munizm musiał odejść. Co osiągnął 
Papież, mówiąc prawdę? Przywrócił 
blask słowom: Ojczyzna, patriotyzm, 
wierność, dobroć, szczęście. Pokazał 

nam, że przyszłość wcale nie jest określo-
na, a siła ducha jest mocniejsza od geopo-
litycznych uwarunkowań.

Następne spotkanie z Janem Pawłem 
II odbyło się po 4 latach, w 1983 roku. 
Stan wojenny był zawieszony. Ojciec Świę-
ty mówił wówczas: proszę, aby szczegól-
nie blisko mnie byli Ci, którzy cierpią, 
ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich 
chorych, przygniecionych i cierpiących, 
ale proszę ich, aby duchem byli blisko 
mnie. Powiedział także: nie zwycięstwo 
militarne, lecz zwycięstwo moralne 
może wyprowadzić społeczeństwo 
z rozbicia i przywrócić mu jedność… 

Kiedy w 1987 r. władze pozwoliły Pa-
pieżowi po raz pierwszy podczas pielgrzy-
mek odwiedzić Gdańsk, powiedział na Za-
spie, co znaczy Solidarność: Solidarność 
to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy 
jeden przeciw drugiemu…

Po kolejnych latach, gdy w 1991 roku 
przyjechał już do wolnej Polski, powiedział 
nam, że czeka nas trudna przyszłość. My 
cieszyliśmy się z wolności, zastanawiając 
się, jaką drogę wybrać, a On mówił, co nas 
czeka.

– Podczas kolejnej pielgrzymki, w 1997 
roku, pamiętam doskonale Mszę w Gnieź-
nie w obecności 7 prezydentów państw 
Europy Środkowo-Wschodniej – mówił 
Cezary Jagiełło. – Papież powiedział wte-
dy: upadek komunizmu i muru berliń-
skiego nie przywrócił Europie jednoś-
ci, jest nadal mur niewidzialny, mur, 
który przebija przez nasze serca. Jest 
zbudowany z lęków, agresji, braku 
zrozumienia dla ludzi o innym pocho-
dzeniu, innym kolorze skóry i przeko-
naniach religijnych. Jest zbudowany 
z egoizmu politycznego i gospodar-
czego.

Pamiętamy także, o czym mówił do na-
szych parlamentarzystów w Sejmie. Dzię-
kując Bogu za Solidarność, życzył polity-

Ireneusz Fertner i jego prace
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  – nie tylko na zdjęciach…
kom, aby nie szczędzili sił w budowie do-
brego państwa. Dobre państwo, jak mówił 
Papież – otacza opieką rodzinę, życie ludz-
kie i wychowuje młode pokolenia. 

Ostatnie spotkanie w 2002 roku i mod-
litwa w Kalwarii Zebrzydowskiej jest prze-
słaniem mówiącym o tym, jacy powinni-
śmy być. „Wejrzyj, Łaskawa Pani, na ten 
lud, dla ubogich otwieraj serce zamoż-
nych, bezrobotnym daj spotkać pra-
codawców, wyrzuconym na bruk po-
móż znaleźć dach nad głową, rodzi-
nom daj miłość, która pozwala prze-
trwać wszelkie trudności, młodym po-
kazuj drogę i perspektywę na przy-
szłość” – to było pożegnanie Ojca Święte-
go z Polską. 

Klamrą spi-
nającą kateche-
zę Jana Pawła II 
w ciągu wszyst-
kich jego piel-
grzymek było Mi-
łosierdzie Boże. 
– Trzeba prze-
kazywać świa-
tu ogień miło-
sierdzia, niech 
w świetle Boga świat znajdzie pokój, 
a człowiek szczęście.

Okiem reportera
– Wszystko zaczęło się w 1978 roku 

– mówił Ireneusz Fertner (autor zdjęć). 
– Kiedy przebywałem w Krakowie u oj-
ców jezuitów, szykując materiały do jed-
nego wydawnictwa, przyszła tam wiado-
mość, że krakowski Kardynał Karol Wojtyła 
o godz. 16:16, 16 października został Pa-
pieżem. Jeden z ojców podszedł do mnie 
i powiedział: „Panie Ireneuszu, niech pan 
szykuje wszystkie obiektywy, aparaty i sta-
tywy, bo Ojciec Święty na pewno niedłu-
go zawita w naszej Ojczyźnie”. Tak się też 
stało. 2 czerwca 1979 roku byłem na Okę-
ciu i Papież przyjechał. Później przyjeż-

dżał do Polski średnio co 4 lata, aż 
do 2002 roku.  Robiłem zdję-
cia, starałem sie być wszędzie 
i w ten sposób zgromadził się dość 
duży zbiór fotografii. Są wśród nich 
i te lepsze, i te gorsze, ale wierzcie 
mi Państwo, że kiedy siadam, aby 
je posegregować, nawet tych naj-
gorszych nie jestem w stanie usu-
nąć. Tak jest właśnie na tej wysta-
wie. Są tu i lepsze, i gorsze prace. 
Zapraszam do obejrzenia wystawy 
– powiedział Ireneusz Fertner. 

Gdybym miał wybrać jedno 
zdjęcie…

– Kiedy wszedłem do Katedry Wawel-
skiej, był tam zgiełk i gwar, ludzie stale nad-
chodzili. Papież poruszał się już na wóz-
ku. Specjalnie dla niego wybudowano po-
dest z grubej blachy. Gdy wózek wjechał 
na podwyższenie, rozległo się głośne stuk-
nięcie. Nadal wchodzili spóźnieni goście, 
jeszcze kilku biskupów… 

Wtedy zobaczyłem przepiękną sce-
nę: Ojciec Święty, zupełnie tak jakby tego 
wszystkiego nie słyszał, jakby był w innym 
świecie, modlił się. Wszelkie ru-
chy i odgłosy dla niego nie istnia-
ły. Miałem wrażenie, jakby połączył 
się z Tym, do którego w tej chwi-
li się modlił. To było bardzo silne 
odczucie i stopniowo zaczęło się 
wszystkim udzielać. Zapanowała 
kompletna cisza. 

Udało mi się podejść do gzym-
su przy ołtarzu, nie miałem staty-
wu, światła nie było za dużo, mu-
siałem poradzić sobie w natural-
nym oświetleniu. Zaparłem się 
o gzyms i uruchomiłem migaw-
kę. Cisza była przeogromna, tylko 
moja migawka strzelała, zrobiłem jeszcze 
powtórkę i odłożyłem aparat. Nie mogłem 
zakłócać tak niezwykłej chwili. Dziś do tego 
zdjęcia mam ogromny sentyment.

Osobiste 
wspomnienie

Ireneusz Fert-
ner – autor wszyst-
kich prac pokazanych 
na wystawie – miesz-
ka w naszej gminie. 
Na co dzień prowa-
dzi firmę fotogra-
ficzną. Ze wzrusze-
niem mówi o swoich 
spotkaniach z Ojcem 
Świętym. Jeszcze raz 
potwierdza się nie-

zwykła pamięć Jana Pawła II do prostych 
ludzkich spraw.

Ireneusz Fertner wspomina, jak kie-
dyś opowiadał Papieżowi o narodzinach 
swojego syna Filipka, później nie rozma-
wiali przez lata. Gdy kiedyś miał okazję 
ponownie zbliżyć się do Ojca Świętego 
na audiencji, próbował się przypomnieć: 
„Ojcze Święty, czy Ojciec mnie pamięta? 
Ja jestem fotografem z Warszawy…”. 
Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale wtedy 
Papież, przymykając jedno oko, popatrzył 
na niego i powiedział: „a jak się miewa 
twój Filipek?”.

– Do dzisiaj, gdy wspominam to spot-
kanie, dreszcz przechodzi mi po plecach – 
mówi reporter. – Po tylu latach, pamiętając 
nasz maleńki wcześniejszy epizodzik, Pa-
pież, mimo że był zmęczony i schorowany, 
przypomniał sobie o mnie i moim synu…

Wystawa prac Ireneusza Fertnera trafia 
do nas w niezwykłym czasie. Już za kilka ty-
godni, 1 maja, nastąpi w Watykanie uro-
czystość wyniesienia Jana Pawła II na Oł-
tarze. Warto, abyśmy przy tej okazji wspo-
mnieli nie tylko Jego postać, lecz także sło-
wa, które są przesłaniem dla całego świata. 
Jan Paweł II Wielki – ten przydomek nada-
wano mu już za życia – to przecież jeden 
z największych Polaków i jednocześnie naj-
większych Obywateli Świata.

Tekst i fot. Marcin Łada
Zdjęcia Jana Pawła II 

– Ireneusz Fertner

Cezary Jagiełło
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Kilka dni temu przed Starostwem 
Powiatowym w Ożarowie Mazowie-
ckim zaprezentowano samorządow-
com nowe pojazdy zakupione dla 
policji. Były to dwa motocykle o du-
żej mocy: Honda CBF 1000, Yamaha 
FJR 1300 i radiowóz marki Alfa Ro-
meo 159.

Nowy sprzęt prezentował nadko-
misarz Hubert Kowalczewski – Ko-
mendant Policji Powiatowej z siedzi-
bą w Starych Babicach, który przyje-
chał do Starostwa razem z funkcjo-
nariuszami.

Zdaniem Komendanta nowe pojaz-
dy policji bardzo przydadzą się w służbie 
na terenie powiatu. W ostatnim czasie 
zaobserwowano bowiem wzrost prze-
stępczości z udziałem motocyklistów. 
Dotąd pozostawali oni praktycznie bez-
karni. Zdarzało się, że złodzieje na mo-
torach kradli paliwo ze stacji benzyno-
wych, tankowali pojazdy, nie zdejmując 
kasków. Gdy właściciele stacji oglądali 
później nagrania z monitoringu, okazy-
wało się, że motocykle miały zdjęte lub 
zakryte tablice rejestracyjne – w związku 
z tym nie można ich rozpoznać.

Mieszkańcy powiatu bardzo często 
skarżyli się na nielegalne wyścigi moto-
cyklowe urządzane na naszych drogach, 
nie wspominając już o ogromnym hała-
sie, jaki wywołują motory z przerobiony-
mi tłumikami.

– Dziś funkcjonariusze na naszych 
motocyklach są w stanie dogonić każde-
go pirata drogowego. Mają nie tylko do-
skonały sprzęt, lecz także duże umiejęt-
ności – mówi Komendant Kowalczewski. 
Mieszkańcy powiatu powinni odczuć po-
prawę bezpieczeństwa w tym zakresie. 
Kamery zainstalowane w pojazdach po-

licyjnych są pra-
wie niewidocz-
ne, sprawcy wy-
kroczeń do ostat-
niej chwili nie 
spodziewają się, 
że są nagrywani. 
Teraz będą mu-
sieli uważać i jeź-
dzić ostrożniej, 
a przecież właś-
nie o to chodzi 
– dodał Komen-
dant.

Motocyklem 
Yamaha FJR 1300 
o mocy 143 KM 
jeździ m.in. aspi-
rant Marcin Gry-
glas. Jest to do-
świadczony po-

licjant, już 12 lat jeździ motocyklem 
i ukończył wszystkie szkoły specjalistycz-
ne policji w tym zakresie. Jest to ważne, 
ponieważ jazda motorem o tak wielkiej 
mocy wymaga naprawdę dużych umie-
jętności. Pojazd wyposażony jest w ka-
merę, wideorejestrator i dwa monitory. 
Jeden zainstalowany na kierownicy służy 
do poglądu wykroczeń, a drugi, umiesz-
czony w kufrze (7-calowy), przydaje się, 
aby zatrzymanemu kierowcy odtworzyć 
zarejestrowane wykroczenie. Motor do-
datkowo wyposażony jest w system na-
głaśniający połączony z kaskiem poli-
cjanta i w sygnały pojazdu uprzywilejo-
wanego.

Ciekawym dodatkowym wyposaże-
niem tego pojazdu jest sonometr – urzą-
dzenie służące do pomiaru hałasu. Dzię-
ki temu będzie można skutecznie karać 
piratów drogowych jeżdżących bez tłu-
mików.

Motor tego typu jest już sprawdzo-
ny przez naszych policjantów. Wcześniej 
firma Yamaha użyczyła go do testów. 
Wypadły bardzo pozytywnie, dlatego 
też dziś wiadomo, że właśnie taki po-

jazd doskonale sprawdzi się na naszym 
terenie. Motocykl Yamaha wraz z całym 
osprzętem został zakupiony ze środków 
samorządu powiatowego oraz samorzą-
dów gminnych.

Drugim motocyklem zaprezento-
wanym przed Starostwem jest Honda 
CBF 1000 o mocy 107 KM. Jest to ty-
powy motocykl patrolowy, dużo lżejszy 
od przedstawionej wcześniej Yamahy.

Samorządowcy z terenu powiatu 
obejrzeli również najnowszy radiowóz 
naszej policji – Alfę Romeo 159. Samo-
chód z silnikiem 1800 cm3 o mocy 200 
KM ma bardzo nowoczesną linię. Wypo-
sażony jest w wideorejestrator „Polcam” 
i 2 kamery. Urządzenia te współpracują 
z radarowym miernikiem prędkości „Isk-
ra”, który (co ciekawe) umożliwia pomiar 
prędkości pojazdów jadących z prze-
ciwka, nie wspominając już o pomia-
rach w ruchu podczas jazdy przed czy 
za pojazdem. Polecamy te informacje dla 
wszystkich kierowców, którzy lubią nieco 
przycisnąć pedał gazu.

Zakupy nowego sprzętu dla Policji Po-
wiatowej zrealizowane zostały przez Ko-
mendę Główną Policji przy udziale środ-
ków unijnych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach pro-
gramu: Infrastruktura i Środowisko.

MŁ

Piraci drogowi na celowniku
Policja powiatowa dostała nowe motocykle i samochód
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4 marca w Urzędzie Gminy 
Stare Babice odbyło się spotkanie 
formalizujące blisko dziesięciolet-
nią współpracę wielu osób działa-
jących w Gminnym Zespole Inter-
dyscyplinarnym.

Nowelizacja ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie, 
która weszła w życie 1 sierpnia 
2010 r., nałożyła  na gminy obo-
wiązek powołania takich zespo-
łów. W ten oto sposób nasz Ze-
spół, który w tym roku będzie obchodził 
10-lecie swojego istnienia – uzyskał pod-
stawę prawną. 

 Inicjatorką współpracy między róż-
nymi podmiotami, które w swoich dzia-
łaniach spotykają się z problemem prze-
mocy domowej, była Wanda Morawska. 
Pracując w Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, dzia-
łając w grupie wsparcia „Rodzina bez 
Przemocy – Jutrzenka” i prowadząc 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 
Osób z Przemocą Domową i Problemem 
Alkoholizmu, dostrzegała konieczność 
powstania takiego zespołu.

Wśród sygnatariuszy dokumentu 
znaleźli się m.in.: Wójt Krzysztof Turek, 
Komendant Policji Powiatowej nadkomi-
sarz Hubert Kowalczewski, Prokurator 
Rejonowy z Pruszkowa Piotr Romaniuk 
oraz przedstawiciele służby zdrowia i są-
downictwa.  

Zaśmiecający 
ukarani przez 
Straż Gminną

Wszystkie służby działają tym efek-
tywniej, im więcej informacji otrzymują 
od mieszkańców.

Tak było i tym razem. Jedna z miesz-
kanek Latchorzewa zauważyła, że ktoś 
podrzuca worki ze śmieciami na pobli-
ską posesję. Śmieci było tam tak dużo, 
że powstało już dzikie wysypisko. Wyko-
nała dyskretnie zdjęcie śmieciarzowi i za-
dzwoniła po Straż Gminną. Patrol nad-
jechał bardzo szybko. Sprawca zaśmie-
cania został ukarany mandatem w wys. 
500 zł. Wezwano także właściciela terenu 
do uprzątnięcia dzikiego wysypiska. Dzię-
kujemy za czujność mieszkance Latcho-
rzewa, a Straży Gminnej za szybką inter-
wencję. Nasza formacja gminna udowod-
niła już wiele razy, że potrafi działać sku-
tecznie. Szerszy materiał o działaniach SG 
ukaże się w następnym numerze. 

Ulica Warszawska, główna arteria ba-
bickiej gminy, jest bardzo obciążona ru-
chem i często dochodzi tu do groźnych 
wypadków. Zwłaszcza przy zmiennych 
warunkach pogodowych. Na tej drodze 
jest wiele skrzyżowań, co chwilę ktoś 
próbuje włączyć się do ruchu, wyjeżdża-
jąc z posesji, a inni z kolei, jadąc w dal-
szą trasę, usiłują wszystkich wyprzedzać. 
Jeśli chcemy jeździć bezpiecznie, musimy 
na tej drodze bezwzględnie przestrze-
gać ograniczeń szybkości. Ruch jest zbyt 
duży, by można sobie pozwolić na lek-
komyślność.

Wielu kierowców nie reaguje 
na zmienne warunki pogodowe. Właś-
nie to było główną przyczyną przedsta-

wianych wypadków. 
Kierowcy najwyraźniej 
zapominają, że samo-
chód zupełnie inaczej 
zachowuje się na su-
chej nawierzchni, a ina-
czej na drodze oblo-
dzonej czy mokrej. Gdy 
w niekorzystnych wa-
runkach aury jedziemy 
zbyt szybko i coś nie-
przewidzianego nagle 
się wydarzy, na uniknię-
cie wypadku mamy nie-
wiele szans.

Tak właśnie było 
w lutym. W Zielon-

kach na prostej drodze do-
szło do czołowego zderze-
nia osobowego citroena 
z tirem. Kierowca próbo-
wał ominąć volkswagena, 
który wysunął się zbyt dale-
ko z bocznej drogi, wjechał 
na przeciwległy pas i ude-
rzył w ciężarówkę. Zdecy-
dowanie jechał zbyt szyb-
ko. W chwili wypadku dro-
ga po kilku dniach zupełnie 
suchych była śliska. Jednak 
było to doskonale widocz-
ne, godzinę wcześniej padał 

drobny śnieg i temperatura spadła poni-
żej zera. 

Kilka dni temu również na ulicy War-
szawskiej doszło do zderzenia terenowe-
go honkera z oplem. Droga po opadach 
deszczu właśnie zrobiła się mokra i śli-
ska, wcześniej przez parę dni nie padało. 
Znów niedostosowanie prędkości do wa-
runków atmosferycznych stało się przy-
czyną wypadku. 

Poszkodowani w obu wypadkach tra-
fili do szpitala, a samochody do warszta-
tów. Trochę więcej rozsądku i tych wy-
padków można by uniknąć. 

Tekst i fot. Marcin Łada

Warszawska stale niebezpieczna, 
zwłaszcza przy złej pogodzie!

Podpisano porozumienie 
dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego
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7 kwietnia w przedszkolu w Sta-
rych Babicach odbył się 12. Gminny 
Przegląd Zespołów Tanecznych. Wzię-
ły w nim udział 24 zespoły z naszych 
szkół i przedszkoli. W sumie wystąpi-
ło około 350 dzieci, co świadczy o ich 
dużym zainteresowaniu tańcem. Być 
może popularność tego typu imprez 
jest efektem programów telewizyj-
nych, np. „You can dance”. Najważ-
niejsze jest jednak to, że taniec daje 
dzieciom radość i zapewnia zdrowy 
ruch fizyczny.

Bożenna Pyć, Dyrektor Przedszkola, 
nie kryje zadowolenia. – Tak duża grupa 
dzieci wystąpiła po raz pierwszy w naszej 
placówce. Wszyscy jednak się pomieścili, 
bo dobrze zorganizowaliśmy logistycz-
nie całe przedsięwzięcie. Jedne zespo-
ły przyjeżdżały, a inne odjeżdżały – przy-
gotowaliśmy cały taneczny rozkład jaz-
dy. Tylko z naszego przedszkola wystą-
piło aż 6 grup tanecznych. Jedna z nich 
przygotowywana była przez instrukto-
ra z zewnątrz – Pawła Błażejewskiego, 
natomiast pozosta-
łe grupy pracowa-
ły pod okiem na-
szych nauczycielek, 
a głównie Ireny Dży-
ga, która prowadzi 
w przedszkolu ryt-
mikę.

Przegląd Taneczny jest elementem 
gminnego programu kulturalnego, któ-
ry realizowany jest corocznie. Gdy kie-
dyś doczekamy się dużej sceny, war-
to organizować przegląd w soboty, tak 
aby większa widownia mogła zobaczyć 
to barwne widowisko. Dzieci sporo już 
potrafią i ich umiejętności można śmiało 
zaprezentować szerszej publiczności.

Babickie przedszkole gościło m.in. 

Taniec daje 
radość…
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Nowości w Sorno
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej Sorno działa w naszej gmi-
nie już ponad 9 miesięcy. Zapisu-
je się do niego coraz więcej pacjen-
tów, którzy do tej pory byli zmusze-
ni stać w długich kolejkach, aby do-
stać się do lekarza. Trzeba przyznać, 
że nowy obiekt spełnia oczekiwania, 
o których mówiono przed jego ot-
warciem. Przy okienku rejestracji nie 
ma kolejek, a dzięki zapisom na kon-
kretne godziny nikt nie musi czekać 
na wizytę. Cały czas poszerzana jest 
także oferta opieki medycznej ośrod-
ka. Nowym nabytkiem jest specjali-
styczny sprzęt do badań USG.

Co daje badanie USG?
Badania wykonywane przez lekarzy 

radiologów przede wszystkim pozwala-
ją wykrywać wiele chorób jamy brzusz-
nej, jak np. kamica pęcherzyka żółciowe-
go, choroby nerek, wątroby czy pęche-
rza moczowego. Jak mówi dr Krzysztof 
Sarnacki, Kierownik Ośrodka, z aparatu 
do USG korzystają jednak nie tylko radio-
lodzy, lecz także lekarze innych specjalno-
ści: – Kardiolog wykorzystuje USG (echo 
serca) do oceny stanu serca, tzn. spraw-
dza, czy nie jest ono powiększone, czy 
nie ma wad zastawek, czy pacjent, któ-
ry przebył zawał, ma duże uszkodzenia 
i czy wady te zmieniają się w czasie. Gi-
nekolodzy mogą robić USG podczas cią-
ży, aby ocenić, czy przebiega ona prawid-
łowo. Badanie jest nieszkodliwe dla cię-
żarnych pacjentek i można je kilkakrotnie 
powtarzać. Badania USG są wykorzysty-
wane do diagnostyki chorób zapalnych, 
ale także nowotworowych. Są pomocne 
przy ocenie pourazowych uszkodzeń sta-
wów, a szczególnie więzadeł.

USG w Ośrodku Zdrowia 
w Starych Babicach

NZOZ Sorno zakupił nowy aparat 
do badań USG. Ma on cztery głowice, 
które pozwalają na badanie różnych par-
tii ciała. – W ramach umowy z NFZ ofe-
rujemy wykonywanie badań USG jamy 
brzusznej. Pacjent, który uzyska skiero-
wanie od lekarza pierwszego kontaktu 
z naszej przychodni, może od razu za-
pisać się na odpowiadający mu termin. 
Czas oczekiwania jest bardzo krótki – 
mówi dr Sarnacki.

W ośrodku można również wyko-
nać odpłatnie USG tarczycy, sutków, śli-
nianek, węzłów chłonnych, jąder, gru-
czołu krokowego, a także badania sta-
wów, które są bardzo ważne w lecze-
niu pourazowym i ortopedycznym. Ba-

dania USG wykonuje radiolog – dr Joan-
na Wiśniewska; echo serca – dr Joanna 
Witczak; USG ginekologiczne – dr Ceza-
ry Wołyński i dr Anna Mikos.

Kierownik babickiego Ośrodka Zdro-
wia dokłada szczególnych starań, aby 
pacjenci mieli możliwość leczenia się 
u specjalistów wielu dziedzin. Stąd też 
cały czas zmienia się oferta ośrodka; 
przyjmowani są kolejni specjaliści i kupu-
je się nowe sprzęty. 

– Obecnie mamy 6 lekarzy Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, w tym 2 le-
karzy rodzinnych, 2 internistów i 2 pe-
diatrów, którzy zapewniają opiekę dla 
pacjentów zapisanych do naszej przy-
chodni w ramach ubezpieczenia NFZ. 
Lekarze przyjmują codziennie od go-
dziny 8 do 18. Zatrudniamy także wie-
lu specjalistów: ginekologa, alergolo-
ga, dermatologa, laryngologa, urologa, 
neurologa, okulistę, kardiologa, orto-
pedę, chirurga i endokrynologa. Mamy 
również lekarza medycyny pracy i prze-
prowadzamy badania medycyny pracy – 
mówi dr Sarnacki.

Malwina Fabianowicz

W ramach promocji zdrowia 
w gminie Stare Babice

CM Sorno zaprasza mieszkańców 
na bezpłatne badania:

Profilaktyki Chorób Gruczołu Krokowego
Badanie PSA

dla mężczyzn powyżej 40. roku życia
od dnia 21.03.2011 r. do 31.08.2011 r.
lub do wyczerpania limitu (50 mężczyzn)

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Cytologia

od dnia 21.03.2011 r. do 31.08.2011 r.
lub do wyczerpania limitu (50 kobiet)

dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go z Borzęcina, z przedszkola w Bliznem, 
a także z babickiej szkoły podstawowej. 
Podczas spotkania zaprezentowano nie 
tylko różnorodne układy taneczne, ale 
również małą sztukę baletową. Jej reży-
serem była choreograf Kama Akucewicz, 
która przygotowała klasę VI babickiej 
podstawówki, tworząc niezwykłe wido-
wisko taneczne.

Na zakończenie przeglądu wszyscy 
wykonawcy otrzymali słodkie prezen-
ty, a instruktorzy i nauczyciele – podzię-
kowania za udział w tym artystycznym 
przedsięwzięciu. Gratulujemy udanej im-
prezy!

Aleksandra Obarska
fot. Paulina Drzewińska i Marcin Łada
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Liczba osób chorych na nowo-
twory w Polsce wciąż niepokoi. Po-
lacy niechętnie korzystają z bezpłat-
nych badań profilaktycznych. Pi-
lotażowa edycja konkursu „Zdro-
wa Gmina” pokazała, że zaangażo-
wanie gmin w budowanie świado-
mości zdrowotnej wśród mieszkań-
ców przynosi rezultaty. Dlatego Pol-
ska Unia Onkologii kontynuuje pro-
gram „Zdrowa Gmina”, rozszerzając 
go na kolejne województwa. Gmina 
Stare Babice po raz kolejny przystą-
piła do tego konkursu.

Jak zapewne nasi wierni Czytelnicy 
pamiętają, gmina Stare Babice uzyska-
ła w ubiegłym roku tytuł „Zdrowej Gmi-
ny” i zajęła 3. miejsce wśród gmin Ma-
zowsza. Doceniono w ten sposób nie tyl-
ko działania GOPS-u, który koordyno-
wał program dotyczący promocji zdro-
wia na naszym terenie, lecz także wy-
mierną efektywność naszego programu, 
a zatem wzrost liczby pacjentów, którzy 
poddali się badaniom profilaktycznym. 
Zdobycie 3. miejsca nagrodzone zostało 
czekiem dla gminy od Polskiej Unii Onko-
logii, na sumę 25 tys. zł. Pisaliśmy o tym 
w numerze 7/8-2010 „GB”.

Ubiegłoroczny sukces spowodował, 
że babicka gmina ponownie zgłosiła się 
do konkursu. Mieszkańcy mogą zatem li-
czyć na kolejne możliwości darmowych 
badań profilaktycznych, które będą or-
ganizowane na naszym terenie. War-
to się badać, ponieważ efekty leczenia 
w przypadku raka bardzo często zależą 
od jego wczesnego wykrycia.

Dane są niepokojące
W Polsce co roku 14.000 kobiet do-

wiaduje się, że ma raka piersi, z cze-
go ponad 1/3 umiera. Z kolei na raka 
szyjki macicy rocznie zapada 3.500 ko-
biet – co druga przegrywa z nowotwo-
rem. Każdego roku na raka jelita gru-
bego zapada ponad 13 tys. osób, a po-
nad 9 tys. z nich umiera. Aby zmienić 
te statystyki i zachęcić Polaków do ko-
rzystania z bezpłatnych badań skrynin-
gowych, które pozwalają wykryć nowo-
twór już we wczesnym stadium, Polska 
Unia Onkologii po raz drugi organizu-
je konkurs „Zdrowa Gmina”. Do udzia-
łu w nim zostały zaproszone gminy z 6 
województw: mazowieckiego, łódzkie-
go, lubelskiego, świętokrzyskiego, pod-
karpackiego i opolskiego.

W ramach konkursu zostaną wyło-
nione gminy, które będą miały najwyższy 
wzrost procentowy liczby osób zgłasza-
jących się na badania profilaktyczne fi-
nansowane przez NFZ i NPZChN w okre-
sie od marca do sierpnia 2011 r.

– Dzięki pilotażowej edycji konkur-
su „Zdrowa Gmina” około 15.000 osób 
więcej skorzystało z badań profilaktycz-
nych. Gminy pokazały, że dzięki zaanga-
żowaniu można zmienić statystyki doty-
czące zgłaszania się pacjentów na bada-
nia skryningowe – informuje dr Janusz 
Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Alicja Napurka – Kierownik GOPS 
i koordynator programu ds. promocji 
zdrowia – na konferencji, która odby-
ła się kilka tygodni temu w Warszawie 
podkreślała rolę i zaangażowanie lokal-
nych instytucji w programie. – Wspiera-
li nas nie tylko pracownicy Urzędu Gmi-
ny, lecz także Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Straż Gminna, dyrektorzy i na-
uczyciele ze szkół. Co tydzień kierowali-
śmy do mieszkańców gminy newsletter, 
w którym zachęcaliśmy ich do badań. In-
formacje przekazywaliśmy również na ła-
mach „Gazety Babickiej” oraz podczas 
pikników i festynów.

Profilaktyka ratuje życie
Zadaniem gmin biorących udział 

w drugiej edycji konkursu, w pierwszym 
etapie będzie przeprowadzać działania 
propagujące profilaktykę chorób nowo-
tworowych, zwłaszcza w zakresie raka 
piersi, raka szyjki macicy i raka jelita gru-
bego, w taki sposób, aby zmobilizo-
wać jak największą liczbę mieszkańców 
do wykonania badań. W drugim etapie 
ocenie podlegać będą opisy projektów 
działań promujących profilaktykę nowo-
tworową, uwzględniające wydatkowa-
nie nagrody głównej, tj. 100.000 zł. Trzy 
najlepsze gminy otrzymają tytuł ZDRO-
WEJ GMINY oraz nagrody finansowe (I 
miejsce – 100.000 zł, II miejsce – 50.000 
zł, III miejsce – 25.000 zł) na realizację 
działań opisanych w projektach. 

– Wierzę, że dzięki kontynua-
cji konkursu na terenie 6 województw, 
a w przyszłości na terenie całej Polski, 
przyczynimy się do zwiększenia świado-
mości zdrowotnej wśród mieszkańców, 
a tym samym obniżą się statystyki zacho-
rowalności i umieralności z powodu no-
wotworów – dodaje dr Janusz Meder.

Uroczysta inauguracja drugiej edy-
cji konkursu z udziałem przedstawicie-

li wszystkich gmin z 6 województw od-
była się 7 lutego 2011 r. w Centrum Na-
uki Kopernik w Warszawie. W spotkaniu 
wzięły również udział zwycięskie gminy 
z pilotażowej edycji konkursu, które po-
dzieliły się doświadczeniami.

Aktualną sytuację w zakresie profi-
laktyki nowotworowej w Polsce omówili 
eksperci: dr n. med. Janusz Meder – Pre-
zes Polskiej Unii Onkologii, dr n. med. 
Jerzy Giermek – Kierownik Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz prof. dr hab. n. med. Jarosław 
Reguła – Prezes Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, Koordynator Progra-
mu Badań Przesiewowych dla Wczesne-
go Wykrywania Raka Jelita Grubego.

Konkurs „Zdrowa Gmina” wspierają or-
ganizacje pacjenckie, które na co dzień po-
magają osobom z chorobami nowotworo-
wymi i ich bliskim: Polska Koalicja Organi-
zacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja 
Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolska 
Organizacja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy „Kwiat Kobiecości” oraz Stowarzy-
szenie Europacolon Polska.

Wśród patronów honorowych znaj-
dują się m.in. Małżonka Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Anna Komorow-
ska, Sejmowa Komisja Zdrowia, Senacka 
Komisja Zdrowia, Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ, Wojewoda Mazowie-
cki oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast 
Polskich.

Alicja Napurka
 
Polska Unia Onkologii to pozarzą-

dowa organizacja pożytku publicznego. 
Podejmuje działania wspierające zwal-
czanie chorób nowotworowych, m.in. 
zrzesza lekarzy onkologów oraz wszyst-
kich wspierających ideę walki z rakiem, 
organizuje kursy specjalizacyjne, war-
sztaty, konferencje oraz edukacyjne, spo-
łeczne kampanie medialne.

Głównym celem organizacji jest pro-
wadzenie działań na rzecz realizacji usta-
wy o Narodowym Programie Zwalczania 
Chorób Nowotworowych, która weszła 
w życie 1 lipca 2005 r. 

Ruszyła II edycja konkursu 
„Zdrowa Gmina”

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU
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Lista Ośrodków na Mazowszu, 
w których można wykonać bezpłat-

ne badanie mammograficzne:

1) CENTRUM LECZNICZO-REHABI-
LITACYJNE I MEDYCYNY PRACY „AT-
TIS” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ, 01-401 WARSZA-
WA, ul. GÓRCZEWSKA 89, (22) 321-12-
01, (22) 321-12-08, (22) 321-12-12, 
(22) 321-12-98.

2) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 
WARSZAWA-ŻOLIBORZ, 01-637 WAR-
SZAWA, ul. SZAJNOCHY 8, (22) 833-14-
71 – 75 wew. 244.

3) SZPZLO WARSZAWA BEMOWO, 
WARSZAWA, ul. CZUMY 1, (22) 361-32-
07.

4) CENTRUM MEDYCZNE LIM SP. 
Z 0.0., 00-697 WARSZAWA, AL. JERO-
ZOLIMSKIE 65/79, (22) 458-70-00.

5) SENSOR CLINIQ SP. Z O.O. 
i WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA, 01-
181 WARSZAWA, ul. SZLENKIERÓW 1, 
(22) 862-46-01.

6) CENTRALNA WOJSKOWA PRZY-
CHODNIA LEKARSKA, 00-911 WARSZA-
WA, ul. KOSZYKOWA 78, (22) 429-11-
03, (22) 429-11-04, (22) 429-11-05, 
(22) 429-11-54, 92.

7) CENTRUM MEDYCZNE „ENEL-
MED” S.A. NZOZ CENTRUM DIAGNO-
STYKI, 01-809 WARSZAWA, ul. CE-
GŁOWSKA 80, (22) 56-90-431.

Lista ośrodków na Mazowszu,
w których można wykonać bezpłat-

ne badanie cytologiczne:
Warszawa-Bemowo: SZPZLO, ul. 

Czumy 1, tel. (22) 665-40-50; ul. Po-
wstańców Śląskich 19, tel. (22) 665-37-
07; ul. Wrocławska 19, tel. 22 638 23 
33; WAT SPZOZ, ul. Kartezjusza 2, lok. 
317, tel. (22) 683-82-70; „Lek-Med”, ul. 
Powstańców Śląskich 10, tel. (22) 665-
02-02; Medycyna Rodzinna, ul. Wroc-
ławska 7A, tel. (22) 638-51-10.

Warszawa-Bielany: SPZOZ, ul. Ce-
głowska 80, tel. (22) 569-03-82; NZOZ, 
ul. Kasprowicza 62, tel. (22) 865-80-40; 
NZOZ „Medea”, ul. Kleczewska 41, tel. 
(22) 639-80-89; Medycyna Rodzinna, 
ul. Wrzeciono 10C, tel. (22) 864-22-67, 
605-729-133.

Warszawa-Wola: NZOZ „Jumo”, ul. 
Ciołka 30, tel. (22) 877-22-55; SZPZLO, 
ul. Elekcyjna 54, tel. (22) 836-45-39; ul. 
Płocka 49, tel. (22) 632-38-78; „Attis”, 
ul. Górczewska 89, tel. (22) 321-12-43; 
NZOZ, ul. Kasprzaka 11, tel. (22) 632-
27-26; IMiD, ul. Kasprzaka 17A, tel. (22) 
389-47-52; SPZOZ, ul Żelazna 90, tel. 
(22) 536-93-20, (22) 536-93-00 22.

Warszawa-Żoliborz: SPZZLO, El-
bląska 35, tel. (22) 633-42-76; ul. Kle-
czewska 56, tel. (22) 834-10-61; ul. Ko-
chanowskiego 19, tel. (22) 633-01-14; 
ul. Szajnochy 8, tel. (22) 833-14-71; ul. 
Wrzeciono 10 C, tel. (22) 835-30-01; ul. 
Żeromskiego 13, tel. (22) 834-24-31; 
Łomianki: ul. Szpitalna 4, tel. (22) 751 

10 55; WIML, ul. Krasińskiego 54, tel. 
(22) 685-29-88; „Alvit”, ul. Słowackiego 
5/13, tel. (22) 833-01-51.

Wykaz ośrodków wykonujących 
badanie kolonoskopii w ramach 

Programu Badań Przesiewowych, 
będącego częścią Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych:
1) Centrum Onkologii Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie, Program Badań 
Przesiewowych, ul. Roentgena 5, 02-781 
Warszawa, tel. (22) 546-24-45, fax. 546-
30-45 (w godz. 9-14, pn. 9-18).

2) Olympus Endoterapia Sp. z o.o., 
Program Badań Przesiewowych, Pracow-
nia Endoskopii, ul. Brzeska 12, 03-737 
Warszawa, tel. (22) 332-78-03, 332-78-
00 (w godz. 11-18).

3) Olympus Endoterapia filia I, Pro-
gram Badań Przesiewowych, Pracownia 
Endoskopii, ul. Waryńskiego 10A, 00-
636 Warszawa, tel. (22) 825-62-99.

4) Samodzielny Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny w Warszawie, Program 
Badań Przesiewowych, Pracownia Endo-
skopii, ul. Banacha 1A, 02-097 Warsza-
wa, tel. (22) 599-11-57 (w godz. 8-13).

Więcej informacji, wraz z wyka-
zem wszystkich ośrodków wyko-
nujących badania, znajdą Państwo 
na stronie: www.konkurszdro-
wagmina.pl oraz pod nr tel. (22) 
898-28-63.

Od 4 do 8 kwietnia w Przedszko-
lu w Bliznem Jasińskiego odbywały 
się rodzinne warsztaty artystyczne 
inspirowane zbliżającymi się Święta-
mi Wielkanocnymi. Rodzice i ich po-
ciechy spotkali się z nauczycielami, 
by wspólnie ozdabiać pisanki. Po-
mysłów nie brakowało, a i chęci do 
pracy też! 

Każdego dnia spotykała się inna gru-
pa – to ukłon w stronę rodziców z dwoj-
giem dzieci w różnych oddziałach. Wszy-
scy cieszyli się z efektów swojej pracy.

– Takie działania to piękny dawny 
zwyczaj, nawiązujący do tradycji wspól-

nego ozda-
biania pisanek 
w polskich do-
mach – mówi 
Małgorzata Sie-
kierska, Dyrek-
tor Przedszko-
la. Obserwu-
jąc, jak dzieci 
chętnie praco-
wały, nikt z nas 
nie miał wątpli-
wości, że taki 

właśnie sposób przekazywania trady-
cji jest właściwy i najszybciej trafia do 
maluchów. Zadowoleni rodzice, odry-
wając się od obowiązków, przyjeżdża-
li codziennie na spotkania, by razem 
z dziećmi wykonać coś ładnego. A efekty 
pracy zaprezentowane zostały na pięknie 
przygotowanych stołach w holu przed-
szkola.

Katarzyna Żyżelewicz

Wspólne pisankowanie Wspólne pisankowanie 

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU
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Szanowny Przedsiębiorco!

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełni-
li obowiązku dostosowania przedmio-
tu wykonywanej działalności gospodar-
czej – zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia-
łalności 2007 (PKD 2007) powinni nie-
zwłocznie zgłosić się do tutejszego 
Urzędu Gminy celem dokonania ak-
tualizacji wpisu bądź jego wykreśle-
nia, jeżeli działalność nie jest prowa-
dzona.

Powyższa potrzeba wynika ze zmiany 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. 220 z dnia 24 listopada 
2010 r. – tekst jednolity).

SPRAWA JEST BARDZO PILNA 
Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ PRZE-
NIESIENIA DANYCH DO CENTRALNEJ 
EWIDENCJI INFORMACJI DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ – „CEIDG”, pro-
wadzonej w systemie teleinformatycz-
nym przez Ministra Gospodarki.

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie internetowej ministerstwa 
www.mg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy 
Stare Babice w Referacie Podatków 
i Ewidencji Działalności Gospodar-
czej pokój nr 8, tel. (22) 722-91-99.

Stare Babice, dnia 07.03.2011 r.
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące włas-
ność gminy zostały przeznaczone do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis
i położenie

Cel
Oznaczenie działki 

wg ewidencji 
gruntów

Powierzchnia 
działki 

w m.kw.

Wartość 
nieruchomości/

czynsz

Przeznaczenie 
w planie 

miejscowym

Okres najmu 
lub dzierżawy

Latchorzew Dzierżawa Nr 206
12.600
(w tym gruntów 
ornych 11.300)

800 zł za 1 rok Teren rolny 3 lata

Latchorzew Dzierżawa
Nr 207
Nr 185

4.300
1.200

500 zł za 1 rok Teren rolny 3 lata

Klaudyn Najem Część działki nr 835 20
50 zł + VAT 
za 1 miesiąc

Projekt. poszerzenie drogi 3 lata

Wojcieszyn Najem Część działki nr 41 400
3500 zł + VAT 
za 1 miesiąc

Teren rolny 10 lat

Jestem „nowoosiadłym” mieszkańcem 
Klaudyna. Moje pierwsze wrażenia były peł-
ne zadowolenia i podziwu. Piękne „polet-
ko Pana Boga”, piękne domy, ogrody peł-
ne kwiatów i ciekawej zieleni, wszystko gu-
stownie ogrodzone. Nie wspomnę już o cu-
downym sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej. 
Wtedy nie znałem jeszcze mieszkańców 
Klaudyna. Nadarzyła się nieoczekiwana oka-
zja poznania bliżej mieszkańców wsi. Uda-
łem się na zorganizowane przez Stowarzy-
szenie i Sołtyskę – zebranie. Miejscem spot-
kania był Dom Weselny „Stawiska”. 

Przybyli licznie mieszkańcy. Był Wójt, Sta-
rosta i inni. Wtedy po raz pierwszy poczu-
łem „kubeł zimnej wody” na swojej głowie. 
Niestety całe zebranie zostało zdominowa-
ne przez chamskie, bazarowe, niewybred-
ne pod adresem władz gminy, z Wójtem 
na czele, ataki. Oczywiście były również wy-
stąpienia taktowne, niektóre ostre, ale wy-
ważone. Jednak te pierwsze dominowały.

Po pewnym czasie odbyło się następ-
ne, podobne spotkanie. Znowu nastąpi-
ła „powtórka z historii”.

Po raz trzeci, niestety z najgorszymi 
przeczuciami, udałem się na zorganizowa-
ną również przez „Stowarzyszenie Klaudyn” 
blokadę nieprzejezdnej drogi Sikorskiego.

Był ładny, słoneczny dzień, 26 lutego, 
sobota, samo południe. Przybyli: Wójt 
Krzysztof Turek, z-ca Wójta – Marcin Za-
jąc, prawie wszyscy radni. Przybyli, aby 
się solidaryzować z mieszkańcami Klau-
dyna, w proteście wobec katastrofalne-

go stanu dróg, za które są odpowiedzial-
ne władze wojewódzkie.

Oczywiście znowu pewne osoby za-
pragnęły się popisać. Głosy dotyczące me-
ritum spotkania – złego stanu drogi woje-
wódzkiej i upominania się o szybką jej na-
prawę – zostały zakrzyczane prostackimi 
wrzaskami, a nawet wulgaryzmami kiero-
wanymi personalnie do pana Wójta. Były 
karygodne kryminalne wyzwiska! Odczu-
wam obrzydzenie na myśl, że musiałbym 
je cytować. Wszelki komentarz jest zbędny. 

Byłem akurat w sklepie w Klaudynie 
i trafiłem na ulotkę pt. „Życie Klaudyna”. 
Zawiera artykulik zatytułowany „Brawo 
Klaudyn”, a w nim jest relacja z bloka-
dy ulicy Sikorskiego. Brawo Klaudyn? Ale 
który Klaudyn? Na pewno nie ten, któ-
ry wtedy niby-blokował drogę. Stowa-
rzyszenie Klaudyn nie stanęło w obronie 
lżonych gości – Wójta i Sołtyski.

Niestety nie podaję swojego nazwiska, 
tylko dlatego, że takiego Klaudyna ja się 
po prostu boję. Chcę, żeby moje dzieci 
mogły spać spokojnie.

Jacek B.

INFORMACJE

Listy do redakcji
Uporczywe sięganie dna...?

Sprostowanie
Jedna z naszych Czytelniczek – Pani Jo-

anna ze Starych Babic zwróciła nam uwa-
gę, że coś się nie zgadza na ostatniej stro-
nie tabeli numeru budżetowego („GB” nr 
2/2011, str. 20). Istotnie ma Pani rację. 
Chochlik drukarski przestawił nam dwie 
liczby. Kwota dotacji celowej 162 tys. zł po-
winna znaleźć się w rubryce kwoty dotacji 

podmiotowej, a kwota dotacji celowej 500 
zł  podana kilka rubryk niżej – powinna być 
zastąpiona kwotą 5500 zł. Wówczas sumy 
ogółem – podane na końcu tabeli będą 
prawidłowe. Dziękujemy za uwagi. Uchwa-
ła budżetowa przyjęta przez Radę Gminy 
nie posiada tych omyłek. Błąd powstał w 
składzie komputerowym gazety. Przepra-
szamy!

Redakcja
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WÓJT GMINY STARE BABICE

działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA
III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

1.  działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha, położona 
w miejscowości Latchorzew, cena wywoławcza – 
597.000,00 zł netto, wadium: 29.850 zł

2.  działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha, położo-
na w miejscowości Lipków, cena wywoławcza – 
495.000,00 zł netto, wadium: 24.750 zł

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT (23%).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości przeznaczone do zbycia położone są na tere-
nach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: 
pierwszy – w dniu 29 września 2010 r., drugi – w dniu 3 lute-
go 2011 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2011 r. o godz. 
1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpła-
cenie wadium najpóźniej do dnia 2.05.2011 r. na kon-
to gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 
3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przy-
padku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który 
wygrał przetarg.

Koszt sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie 
aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może od-
wołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Stare Babice, pok. 33, tel. (22) 722-91-39.

Ożarów Mazowiecki, dnia 23.03.2011 r.

Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

AB.673.3.389.3.10

O B W I E S Z C Z E N I E
o wznowieniu postępowania

Działając na podstawie art. 145 § 1 ust. 5 oraz art. 149 § 1 
i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

z a w i a d a m i a m

o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego po-
stanowienia o wznowieniu postępowania nr 4/11 (znak: AB. 
6740.8.389.10) z dnia 23.03.2011 r. dotyczącego wydanej w dn. 
20 maja 2010 r. decyzji nr 957/10 o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 
Nr 4125W (ul. Akacjowa) długości 1,7 km na odcinku od dro-
gi gminnej (ul. Klonowa) w m. Koczargi Stare do skrzyżo-
wania (włącznie) z drogą powiatową nr 4126W (ul. Jakubo-
wicza) w m. Lipków na terenie gminy Stare Babice.

POUCZENIE

W związku z powyższym informuję, że zainteresowa-
ni mogą uzyskać wyjaśnienie w sprawie – w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 219, 
w dniach:

– poniedziałki w godz. 930-1630, oraz wtorki – piątki 
w godz. 830-1530.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. 
zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Ożarów Mazowiecki, dnia 1 lutego 2011 r.

Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

AB.7330.7350.7351/1/3685/10

O B W I E S Z C Z E N I E NR 1/2011
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10d § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno-
lity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm) oraz na podsta-
wie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 – ze zm.)

p o d a j ę
do publicznej wiadomości informację, że zosta-

ło wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
gminy Stare Babice w sprawie wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budo-
wy drogi gminnej, ulicy Krzyżanowskiego, na odcinku 
od ul. Sikorskiego do ul. Ciećwierza, 

działki nr ew.:
gminne:
581, 696/13, 696/12, 1167, 1166, 1157, 683/1, 679/13, 678/17, 

1152, 675/10, 963/6, 904/2, 899/4, 659/9, 1041, 1009, 532/2 (Skarb 

Państwa), 534/2, 538/6, 538/8, 999/2, 542/5, 543/6, 544/2, 549/2, 
550/2, 551/2, 555/2, 557/2, 563/2, 569/2, 570/2, 571/2, 572/2, 573/2, 
574/2, 567/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/4, 583/2, 587/5, 586/7, 588/9, 
589/8, 591/8, 590/8, 591/4, 594/2, 597/6, 597/7, 598/5, 1098/2, 
1098/1, 606/9, 606/10, 615/2, 622/2, 623/2, 626/2, 627/4, 628/2, 
629/2, 630/2, 631/2, 632/2, 636/2, 637/2, 638/2, 639/2, 675/1, 516.

działki właścicieli prywatnych:
685/17, 684/8, 962, 889, 889/1, 994/1, 904/2, 904/1, 1245, 

533/1, 533/3, 535/2, 539/2, 547/2, 554/2, 556/2, 553/2, 558/2, 
559/2, 560/2, 561/2, 560/3, 562/2, 564/2, 566/2, 567/2, 568/2, 
590/9, 592/2, 593/4, 595/2, 596/2, 596/8, 599/2, 606/8, 607/2, 
608/2, 610/2, 611/2, 612/2, 613/2, 614/2, 616/2, 617/2, 618/2, 619/2, 
620/2, 621/2, 624/2, 625/2, 633/2, 634/2, 635/2, 640/2, 641/2, 686, 
682/1, 1073/1, 1143, 963/11, 961, 890, 876, 899/1, 922/1, 941/1, 
950/1, 651/1, 650/7.

położone we wsi Kaludyn, gmina Stare Babice.

POUCZENIE
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale 

Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachod-
niego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 
129/133, pokój nr 217, piętro II w godzinach pracy urzędu, tj. 
poniedziałek od 9.00-17.00, w pozostałe dni od 8.00-16.00.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty 
podania do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa War-
szawskiego Zachodniego Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133.

Telefon kontaktowy 733-72-22

INFORMACJE



Mamy już wiosnę, kwiaty zaczynają 
kwitnąć i robi się coraz cieplej, nie dziw-
my się zatem, że i nasi czworonożni przy-
jaciele chcą się wygrzewać na słońcu, czy 
też pobawić na naszym podwórku.

Psy, jak wiadomo, uwielbiają biegać 
za samochodami i rowerzystami, a ot-
warta czy uchylona furtka jest dla nich 
przepustką do upragnionej wolności. 
Niestety nie wszystkie zwierzęta potra-
fią później znaleźć drogę do domu, dla-
tego też powinniśmy już wcześniej umieć 
przewidywać takie sytuacje i zabezpie-
czyć się przed nimi.

Psa lub kota możemy wyposa-
żyć w czip. Zadanie to można wykonać 
u najbliższego weterynarza, wszczepienie 

czipu wielkości ziarna ryżu nie jest boles-
ne. Jest to inwestycja na całe życie, bo taki 
czip może przetrwać nawet kilkadziesiąt 
lat pod skórą zwierzęcia. W chwili, gdy 
naszego przyjaciela znajdą odpowiednie 
służby, będą mogły specjalnym czytnikiem 
odczytać numer i po sprawdzeniu w elek-
tronicznej bazie danych uzyskać informa-
cje o właścicielu, a następnie powiadomić 
go o odnalezieniu czworonoga.

Oczywiście można także wykonać 
prostsze czynności, jak chociażby przy-
czepić do obroży breloczek z naszym nu-
merem telefonu, czy wręcz wypisać po-
trzebne dane na obroży zwierzęcia.

Sama kiedyś doświadczyłam takiej sytu-
acji. Do naszego domu przybłąkał się pies 
podobny do bernardyna. Był bardzo przy-
jaźnie nastawiony i wesoło merdał ogo-
nem. Wpuściłam go na podwórko. Zaczął 
pić wodę z oczka, które mamy w ogrodzie, 

przyniosłam mu zatem miskę. Przy okazji 
wzięłam szmatkę, aby go trochę wytrzeć. 
Był strasznie brudny – przybłąkał się pod 
koniec zimy. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy spod warstwy błota ukazała się obroża, 
a na niej odczytałam napis: „jak mnie znaj-
dziesz, to zadzwoń” – i numer telefonu.

Natychmiast zadzwoniłam. Okaza-
ło się, że właściciele psa mieszkają dwie 
miejscowości dalej. Miła właścicielka, któ-
ra przyjechała po pół godzinie, bardzo 
mi podziękowała. – Wie pani, nasz piesek 
robi sobie takie wycieczki przynajmniej raz 
w miesiącu. Nie ma na niego siły. Ale za-
wsze ktoś zadzwoni. 

Tę historyjkę dedykujemy wszystkim 
właścicielom wędrujących czworonogów. 
Nie wypuszczajmy piesków bez oznako-
wanych obroży. Nr telefonu pomoże im 
wrócić do domu.

Aleksandra Obarska

Psy szukają domu

Młody, wesoły 
piesek został porzu-
cony przez dotych-
czasowego właści-
ciela, szuka nowego 
domu. 

Madox, duży 
pies, około 5-let-
ni, zrównoważo-
ny, spokojny, toleru-
je inne psy, nieagre-
sywny.

Kajus – duży, wil-
czasty pies, ok. 3 lat, 
tolerancyjny, chociaż 
lekko nieufny, rów-
nież szuka nowego 
pana. Czy odzyska 
wiarę w ludzi?

Lira – duża suka, 
około 2-3 lat, bar-
dzo mądra, szybko 
okazuje zaufanie, 
spokojna, toleran-
cyjna.

Loney – duży 
pies, około 3 lat, 
nie jest agresywny, 
szybko się adaptuje 
w nowych warun-
kach, toleruje inne 
psy podobnej wiel-
kości.

W dniu 16 kwiet-
nia 2011 roku znale-
ziono przy cmentarzu 
w Starych Babicach 
psa-jamnika w wieku 
ok. 3 lat. Pilnie poszu-

kujemy właściciela lub nowego opiekuna dla 
tego pieska. Tel.: 0 509 743 441

W dniu 11 kwiet-
nia 2011 roku w Lip-
kowie przy ul. Iza-
belińskiej znalezio-
no suczkę  w wieku 
ok. 6-8 lat podobną 
do jamnika. Właści-

ciela lub osobę, która chciałaby adoptować 
psa, prosimy o kontakt telefoniczny z leczni-
cą weterynaryjną pod nr (22) 796- 02- 00, 
adres: ul. Warszawska 236, Latchorzew.

W sprawie adopcji zwierząt moż-
na dzwonić do Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy, tel. (22) 
722-90-06. Psy na zdjęciach znajdu-
ją się w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt Domowych, Kotliska 13, 
Kutno, Tel.: (24) 356 05 42.

Psi kącik

Babka na ciepło czy sernik 
na zimno?

Zbliżają się Święta Wielkanocne, czas, 
w którym raczej nie będziemy się odchudzać 
i chyba warto zastanowić się nad czymś zu-
pełnie innym. Co by tu dobrego przygoto-
wać, aby ucieszyć rodzinę i przyjaciół? Wiele 
przysmaków możemy przecież zrobić sami. 
Dziś polecam Państwu dwa przepisy mojej 
babci. Ja nie mam dylematu, który z nich za-
stosować przed świętami. Po prostu zrobię 
oba przysmaki.

Sernik na zimno
Składniki: 5 jajek, szklanka cukru pu-

dru, kostka masła, 600 g serka waniliowe-
go, ½ małego zapachu waniliowego, 3 ga-
laretki różnokolorowe, 1 żelatyna na 2,5 l, 
2 szklanki mleka, owoce do dekoracji (np. 
truskawki).

Sposób wykonania: przygotowujemy 
2 galaretki i pozostawiamy do stężenia. Do 
garnka wlewamy mleko, delikatnie je pod-
grzewając, rozpuszczamy w nim żelaty-
nę. Pozostawiamy do przestygnięcia. Białka 

oddzielamy od żółtek i ubijamy na bardzo 
sztywną pianę. Do żółtek dodajemy cukier 
puder i masło. Ucieramy wszystko na jedno-
litą masę, następnie dodajemy serek wani-
liowy, zapach i ponownie wszystko miesza-
my. Do otrzymanej masy stopniowo dodaje-
my białka, delikatnie mieszając, a następnie 
wlewamy do tego wszystkiego – przez sitko 
– rozpuszczoną wcześniej żelatynę. 

Do tortownicy o średnicy 30 cm wkłada-
my pokrojoną w kostkę galaretkę i zalewa-
my masą sernikową. Odstawiamy na ok. 5 
minut. W międzyczasie trzeba przygotować 
galaretkę, którą udekorujemy sernik z wierz-

chu. Następnie na wierzchu sernika układa-
my owoce i zalewamy przestygniętą galaret-
ką. Na zakończenie wstawiamy sernik do lo-
dówki na 3 godziny.

Babka
Składniki: 6 jajek, 300 g cukru pudru, 

260 g mąki, 100 g margaryny, 1 opakowa-
nie cukru waniliowego, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia.

Sposób wykonania: oddzielamy biał-
ka od żółtek. Białka ubijamy na sztywną pia-
nę, dodając cukier. Do piany dodajemy żółt-
ka i ubijamy na puszystą masę. Do masy 
wsypujemy mąkę, cukier waniliowy, proszek 
i dalej ubijamy. Na końcu dodajemy rozto-
piony, przestudzony tłuszcz i mieszamy do 
uzyskania jednolitej konsystencji.

Tak przygotowane ciasto przelewamy 
do formy w kształcie babki, posmarowanej 
wcześniej masłem i wysypanej bułką tartą. 
Pieczemy w piekarniku w temperaturze 190 
stopni, przez 45 minut.

Życzę wszystkim Smacznych Świąt!
Ola Sudowska
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W Y N A J E M

KWIECIEŃ 2011

Dodatek do „Gazety 
Babickiej” wykonany 

wyłącznie ze środków 
pozabudżetowych. 

Nakład 5 tys. egz. 
Bezpośrednia dystrybucja 

do domów.

Kontakt: 604 881 527

OGRODOWE MARZENIA W „STREFIE CIĘCIA” DO SPEŁNIENIA

AUTORYZOWANY DILER ORAZ SERWIS

A.S. PILAR, STARE BABICE,
ul. Warszawska 269, tel.: (22) 721 03 51

aspilar@husqvarna.pl
Pn-Pt 8-17, Sob. 9-13

Wesołych Świąt!



Pelargonia 
– kwiat z tradycjami i... przyszłością

Pelargonie są powszechnie znanymi kwiatami. Hodowały je już nasze 
babcie, ale w ostatnich latach przeżywamy prawdziwy rozkwit różnorod-
nych odmian pelargonii. W Centrum Ogrodniczym w Wojcieszynie znajdzie-
cie Państwo odmiany tych kwiatów wyselekcjonowane spośród najlepszych 
na świecie, dające gwarancję uzyskania roślin zdrowych, silnych i niespra-
wiających kłopotów w uprawie. Nasze pelargonie kwitną przez cały sezon 
i dają radość wszystkim miłośnikom kwiatów!

Producentem odmian pelargonii oferowanych w Wojcieszynie jest fi rma „Vitrofl ora” 
– czołowy europejski producent materiałów wyjściowych do produkcji roślin rabatowych. 

To właśnie z „Vitrofl orą” grupa Cen-
trów Ogrodniczych tworzy od kil-
ku lat program „Primafl ora” popu-
laryzujący najnowsze na świecie 
odmiany roślin rabatowych. Dla-
tego zachęcam Pań-
stwa do wyboru roślin 
z logo „Primafl ora”. To 
pewny zakup!

Aby pelargonie ład-
nie i długo kwitły, trze-
ba posadzić je w dobrej 
ziemi – żyznej i prze-
puszczalnej, o pH6, 
czyli lekko kwaśnej. 

Odpowiednią ziemię i nawozy dla roślin kwitnących znajdziecie Państwo w naszym Centrum Ogrodniczym. Pra-
cownicy Centrum chętnie udzielą fachowych porad i pomogą w wybraniu odpowiedniej odmiany pelargonii. 
Koszt wszystkich odmian wynosi 4,99 zł za doniczkę o średnicy 12 cm.

Mamy również duży wybór roślin kwitnących, po bardzo atrakcyjnych cenach. Aktualnie polecamy piękne 
magnolie. Zapraszamy – przyjedźcie zobaczyć, jak kwitną.

Nie potrzeba czekać do lata. Kwitnący ogród pełen różnokolorowych kwiatów możecie Państwo mieć już teraz!
Andrzej Sysiak

Porady ogrodniczePorady ogrodnicze

Humor ogrodniczyHumor ogrodniczy

Centrum Ogrodniczo-Przemysłowe w Wojcieszynie
ul. Warszawska 609, tel.: 22 796-05-61. 
Czynne codziennie!
Pn.-pt.: 9:00-18:00, w soboty: 9:00-15:00, 
w niedziele: 10:00-14:00
Zapraszamy!



Zapraszamy codziennie: 
pn.-so.: 11:00- 21:00, w niedziele: 12:00-20:00

SZKLENIE U KLIENTA
• pełny zakres usług • lustra • KONKURENCYJNE CENY!

tel.: 602-285-338

USŁUGI GEODEZYJNE AZYMUT SC.
 tel. 22 243 22 65
kom. 602 555 073
ul. Rynek 11 lok. 4 

(nad pocztą)
05-082 Stare Babice

Bar Leśny zaprasza!
W nowym budynku Urzędu Gminy 
działa doskonały bufet!
Tu zjesz smacznie i tanio! 

Firma oferuje także catering.

Zapraszamy na śniadania i obiady! 
Pn-pt. w godz. 9:30-19:00 tel.: 603-999-348 

mniam, mniam...

P.H.U. „DERFOL” 
Autoryzowany dealer pilarek i kosiarek

zaprasza do salonu w Koczargach Nowych
ul. Warszawska 439  czynne: 9:00-17:00

tel. 22 357-94-54, fax. 22 357-94-55
e-mail: derfol@derfol.pl

Humor ogrodniczy

ELTRO-GAZ-SERWIS
Usługi hydrauliczno-gazowe

Serwis kotłów i urządzeń gazowych
Kominki z płaszczem wodnym

Kolektory słoneczne, pompy ciepła
Kotłownie na paliwo stałe

Lipków, ul. Jakubowicza 72
Tel./fax (22) 722-78-70, Tel. kom. 608-051-985

jarek@eltro-gaz-serwis.pl

Tel. (22) 722-94-18
Stare Babice, ul. Kościuszki 11

Terminy: 29.04, 13.05, 10. 06, 24.06

BIURO RACHUNKOWE 
„PRZYJAZNA KSIĘGOWOŚĆ"
ul. Poziomkowa 10, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031
• KSIĘGOWOŚĆ • PODATKI • KADRY • PŁACE

www.przyjaznaksiegowosc.pl
PIERWSZE DWA MIESIĄCE RABAT 50%

ROZLICZAMY PIT-Y ZA 2010 r.

Sprzedaż kurczaków do hodowli Sprzedaż kurczaków do hodowli 

Agencja pomocy domowych „Kampinos Serwis” 
poszukuje: 

pań do sprzątania domów, opiekunek 
i gosposi z doświadczeniem do pracy na terenie gminy; 

tel.: 888-512-258.

Elektroinstalacje
Tanio Szybko Solidnie

tel.: 603-062-399
Wiosenne przeglądy kosiarek, serwis

Serdecznie zapraszamy!



Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
• Laserowe operacje żylaków
• Skleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylaków

Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień,
• likwidacja przebarwień,
• rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni,
• zabiegi Retises CT,
• kosmeceutyki, peelingi.

Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych 
(pończochy, rajstopy, podkolanówki)

Zadzwoń: 22 721 81 05 lub 510 147 711
NZOZ Klinika w Klaudynie, 
ul. K. Kurpińskiego 15, 05-080 Klaudyn
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

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

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

GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl
tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)

BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!


