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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 7-18 lis
topada 2016 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA...
Zgodnie ze "wskazówką" czołowej autorki
polskiej literatury dziecięcej - Wandy Chotomskiej - dla dzieci trzeba pisać tak, żeby dorośli
nie nudzili się przy czytaniu. Polecana dzisiaj
pozycja to książka dla młodzieży (zbyt dużo
w niej „mrocznych zakamarków”, by ze spokojem można było polecić ją dzieciom, ale…) napisana jest tak, że chyba nikt nie powinien się
nudzić przy lekturze. To ekscytujący thriller
o niesamowitym świecie pełnym niezwykłych
postaci i przerażających potworów.

Książka
Ransoma Riggsa

Przypominamy: kontakt do CompNET zdawczo-odbiorczego punktu serwisu komputerowego mieszczącego się w VERBUM: tel.
602-799-668, www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

"Osobli
wego domu…"

warto wspomnieć o kolejnej, szóstej już części przygód małej reporterki Neli, oraz o najnowszym Harrym Potterze
- Przeklęte dziecko

KOMUNIKACYJNY PARALIŻ?
BEZ GÓRCZEWSKIEJ PRZEZ KILKA LAT
niektóre odcinki ul. Górczewskiej zostaną zamknięte na kilka lat - nawet na sześć lat.

zatłoczony wjazd i wyjazd z Warszawy może okazać się jeszcze gorszym.

Jednym słowem, zanim skorzystamy z daru, jakim będzie Metro, czeka
nas istny Armagedon. Czy podołamy?
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
mstarnowski@interia.pl ; tel. 796-920-796

AUTOBUSOWY CZAS ZMIAN - DZIAŁAJMY!!!
O tym, że "Darmowa komunikacja odjechała?" można przeczytać w ostatnim numerze Gazety Babickiej. Na łamach gminnego miesięcz
nika poruszony został temat, który od ponad
dwóch lat (obecna kadencja Rady Gminy) „wałkowany jest” na wszystkich spotkaniach sołeckich, jak również na większości spotkań, w któ
rych uczestniczą Radni Gminy Stare Babice.

zachęcam Państwa do przysyłania swoich komunikacyjnych pomysłów do Urzędu
Gminy.
E-maile należy wysyłać
do Referatu Gospodarki Komunalnej:
rgk@stare-babice.waw.pl
"pierwszej strefy biletowej",

Obecnie w Urzędzie Gminy prowadzone są
prace koncepcyjne,
Wójt na ostatniej Sesji Rady Gminy mówił
o tym

Zapraszam Państwa do aktywności, wysyłania maili i rozmów.
Michał Starnowski

ROZDYSPONOWANO
BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Z nieukrywaną radością informujemy, że dwa złożone z przez Nas,
czyli grupę Radnych, Sołtysów i przedstawicieli Rad Sołeckich z miejscowości Stare Babice, Babice Nowe, Kwirynów, Janów i Klaudyn projekty do budżetu partycypacyjnego uzyskały akceptację mieszkańców
i po pozytywnej opinii Komisji i Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego znalazły się na liście rankingowej. Będą więc realizowane w 2017 roku.

Obszar nr 1:

Na Nasze projekty (zgłoszone w obszarach 2 i 3) oddaliście Państwo
łącznie 637 głosów, za co serdecznie dziękujemy.
"Dofinansowania projektu gminnego placu zabaw w Starych Babicach"
"Budowy pola rekreacyjno-wypoczynko wego
w Starych Babicach"

Obszar nr 2 i nr 3:
Obszar nr 4:
Obszar nr 5:

onadto w ramach 2. edycji babickiego budżetu partycypacyjnego
realizowane będą też inne projekty, które zostały przez Państwa zgłoszone

Obszar nr 6:

Obszar nr 7:

Michał Starnowski

Z SESJI RADY GMINY STARE BABICE
Na czwartkowej Sesji Rady Gminy Stare Babice Radni, Uchwałą Nr
XXIII/220/16 z dnia 27 października 2016 roku zmienili dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu.

zmieniono z dotychczasowych 10 lat, na 5 lat. Za przyjęciem
uchwały było 8 radnych, 4 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu.
zgodny z oczekiwaniami społecznymi, a złożony został przez grupę Radnych

"oraz ze względu na planowaną podwyżkę stawki za
odbiór odpadów komunalnych".

Radni długo dyskutowali nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice".
na wniosek kilku Radnych
wykreślono z uzasadnienia do uchwały dwa kontrowersyjne akapity.

Radni rozmawiali również o stawkach podatkowych na przyszły rok.
Jedyna zmiana
dzie pozostałych budynków,

dotyczyć bę-

Ostatecznie Radny Jerzy Piętocha złożył wniosek formalny o zdjęcie
projektu uchwały z porządku obrad, co Radni poparli w głosowaniu: 11 za,
4 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Stawka za m. kw. spadnie z 6,34 na 4,93 zł.
Ponownie pojawił się problem wywozu odpadów.
podwyżka cen wywozu jest nieunikniona,
Jeszcze
miesiąc temu mówiło się o ograniczeniu wywozu brązowych worków

Być może już niedługo oprócz odsłuchu audio, będziecie Państwo mieli też możliwość obejrzenia obrad RG.

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

Z KART NASZEJ HISTORII
JAK BUDOWANO BABICKĄ ŚWIĄTYNIĘ
Kościół babicki to bez wątpienia centralna i najważniejsza budowla naszej miejscowości. Dla ludzi wierzących to przede wszystkim świątynia,
dla niewierzących z pewnością ciekawy obiekt architektoniczny, dla wszystkich razem (wszak wszyscy jesteśmy estetami) miejsce, które swym wyglądem upiększa otaczającą nas przestrzeń i nadaje jej pewne indywidualne
cechy - pamiętamy przecież, jak wizerunek kościoła trafił na logo stworzone z okazji 700-lecia Babic.

Podobnie tegoroczny remont kaplicy i murów

Przez wiele lat marzyłem, żeby gdzieś w archiwach dotrzeć do opisu a może nawet odnaleźć
rycinę lub nawet fotografię tego pierwszego kościoła
natrafiłem
na wzmiankę, iż w 1852 roku ówczesny proboszcz Adam Alexa
sporządził opis
parafii oraz świątyni babickiej,

Dziś jednak proponuję piękny opis wznoszenia obecnej świątyni sporządzony przez jej budowniczego księdza Władysława Taczanowskiego,
"…parafia
w roku 1890 liczyła 3 tysiące ludności z górą. W roku 1897 przybycia mego
do Babic liczyła blisko 5000 dusz. Kościół okazał się za szczupłym, trzeba było pomyśleć o powiększeniu. Trudność w przeprowadzeniu tej myśli stanowiło to, że wieś Babice leży w obrębie fortów, gdzie nic murowanego stawiać
nie wolno dlatego też prośba dozoru kościelnego do komendanta fortecy cytadeli pozostała bez skutku, nie zraziło mnie to a powoławszy się na odmowną

odpowiedź komendanta twierdzy udaliśmy się z prośbą do ówczesnego Jenerała - Gubernatora J. Ośw. Księcia Imieretyńskiego. Czekałem na odpowiedź ze 3 miesiące i wreszcie nadeszła w której powiedziane było, że J.G.
nic przeciwko powiększeniu kościoła niema, a że pozwolenia dać nie może
i że z prośbą powinniśmy się udać na Najwyższe Imię. Co też uczyniliśmy.
W maju 1898 nadeszła odpowiedź pozwalająca kościół powiększyć. Zatwierdzenie anszlagów, planu i rozkładu w Ministerium trwało do roku 1899.
Dnia 29 lipca 1899 roku przystąpiliśmy po Mszy św. odprawionej na intencję
szczęśliwego rozpoczęcia robót do rozbiórki starej zakrystii i prezbiterium.
Robotę powyższą robili parafianie kolejno wsiami. Prawie nowa świątynia
o 3ch nawach budowana jest podług planu budowniczego Józefa Dziekońskiego, roboty mularskie prowadził majster z Warszawy Żelazowski, ciesielskie - Brzozowski. W 1899 r. doprowadzono mury do wysokości naw
bocznych, w następnym roku wykończono mury i zasklepiono, dachem przykrywszy wszystko, nawę główną dachówką z Pustelnik, boczne blachą przez
majstra blacharskiego Balińskiego z Warszawy. Okna żelazne robiła fabryka
Trechcińskiego. Krzyż kamienny Lubowicki, kamieniarz z Powązek. Na tym
robota zakończona w roku 1900. Nabożeństwa odprawiałem w dzwonnicy,
gdzie postawiłem ołtarz tymczasowy, dla ludzi dwie szopy drewniane. W powszednie dni w mieszkaniu wikarego (nieistniejący już dziś mały budynek
mieszkalny w miejscu gdzie obecnie jest trawnik z figurą Matki Bożej na
podwórku parafialnym - T.S.), gdzie i spowiedzi Wielkanocnej słuchałem
jeżeli było bardzo zimno." Dalej ksiądz Taczanowski podaje liczby świadczące o rozmachu inwestycji, który w pewnym momencie okazał się trudny do udźwignięcia nawet dla parafii tak dużej, jak babicka w tamtym
czasie. Dość powiedzieć, że rozliczenie kosztów (a właściwie spłata zadłużenia) trwała jeszcze kilkanaście lat. Czytamy dalej: "Cegły wyszło dotąd
przeszło milion, wapna 23 wagony. Włościanie z pomocą, co dzień inna wieś
kolejno przybywali nosić piasek i cegłę ułożoną przy krzyżu na drodze. Przez
lato roku 1901 zasklepiono kościół i na tem robota przy budowie się skończyła. Roku 1902 wyprawiono wewnątrz cały kościół, przeróbka wielkiego ołtarza funduszem całej parafii za rb. 1800. Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej
odnowił gospodarz wsi Mory Franciszek Łuczak za sumę rb. 400, organ odnowiony i pedał dodany z 2 - ma głosami przez organomajstra z Warszawy
Hartmana za sumę 380 rb."
z pierwszego murowanego kościoła pozostawiono tylko fragment frontonu z płaskorzeźbą
przedstawiającą Wniebowzięcie N.M.P.

Tomasz Szuba

SENIORZY - BĄDŹCIE AKTYWNI
GMINNA RADA SENIORÓW W STARYCH BABICACH
Gmina Stare Babice sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w lokalnym środowisku za co została doceniona przyznaniem Certyfikatu
"Gmina Przyjazna Seniorom".
każdy Senior może
wybrać najatrakcyjniejszą dla Siebie

UNIWERSYTET III WIEKU
Pani Agnieszka Matuszewska
Realizuje:

"SENIOR ZDROWY I AKTYWNY"
Pani Marianna Kosińska
Program:

KLUB SENIORA "NADZIEJA"
Pan Bogdan Zubkowicz,

Pani Ali-

cja Napurka
Proponuje:

KOLEŻANKI I KOLEDZY !!!
Jeżeli chcecie przekazać swoje uwagi i propozycje lub podzielić się
problemami, skontaktujcie się z Radnym z Gminnej Rady Seniorów
w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania:

"SAMI SWOI" - ŚPIEWAJĄCY SENIORZY
Pani Zofia Lasocka
Pan Jan Jaworski.
Proponuje:

www.radaseniorow-starebabice.pl
Anna Czajkowska z Rady Seniorów

PRAWNIK RADZI...
ZADOŚĆUCZYNIENIE, TO NIE ODSZKODOWANIE
Niemal każdy z nas przynajmniej raz w życiu znalazł się w sytuacji, kiedy ubiegał się
o odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie. Choć
dla wielu osób pojęcia te są tożsame, na gruncie prawa są to odrębne instytucje.
"Kto
z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."
za szkodę odpowiada osoba
która dopuściła się czynu niedozwolonego poprzez swoje działanie, ale także poprzez zaniechanie (tj. nie podjęcie określonego działania,

wyłącznie osoba fizyczna.
niekiedy mimo, że działanie jest bezprawne
i powoduje szkodę, sprawca nie poniesie odpowiedzialności.
Wina,

Odszkodowanie za doznaną
szkodę ma charakter majątkowy tzn. jego realna i rzeczywista wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej.

Zadośćuczynienia można dochodzić obok rosz
czenia o odszkodowanie

kiedy było się do niego zobowiązanym). Spraw
ca odpowiada za wyrządzoną szkodę, jeśli dopuściła się jej ze swojej winnym.

Zadośćuczynienie

działanie lub zaniechanie

z zasadami współżycia społecznego
albo dobrymi obyczajami,

Uprawnionym do dochodzenia zadośćuczynienia

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
tel. 535-581-976

DYŻURY RADNYCH
GMINY STARE BABICE
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KONTAKTU
Informujmy, że Radni Gminy Stare Babice, podobnie jak we wcześniejszym okresie będą pełnili dyżury, podczas których mieszkańcy naszej gminy będą mogli zgłaszać wnioski i postulaty oraz inne trudne
sprawy, których załatwienie wymagałoby włączenia się radnej/radnego z danego terenu (okręgu wyborczego).

I tak dyżury pełnią:
1. Przewodniczący Rady Gminy
- Henryk Kuncewicz - tel. 507-031-712
w każdą środę, w godz. 13:00-15:00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Ry
nek 32 (stary budynek), I piętro, pok. 15.
2. Radni Gminy Stare Babice:
- Lucyna Skrzeczkowska
- Michał Starnowski
- Jerzy Piętocha
- Karolina Bielińska
- Dariusz Sobczak
wg harmonogramu w środy, począwszy od miesiąca listopada 2016 r.
do czerwca 2017 r. (do przerwy wakacyjnej), w godz. 18:00-19:00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 32 (stary budynek) I piętro, sala konferencyjna im. St. Zająca.

Dyżury Radnych: Lucyny Skrzeczkowskiej i Michała Starnowskiego:
Dyżury Radnego Jerzego Piętochy:
Dyżury Radnych: Karoliny Bielińskiej i Dariusza Sobczaka:
3. Radny Gminy Stare Babice
- Remigiusz Fijołek
w ostatni piątek miesiąca w godz. 18:00-19:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.
4. Radni Gminy Stare Babice - pod telefonem:
- Leszek Poborczyk
- Sławomir Sumka
- Justyna Szczepanik
- Ewa Kawczyńska
- Krzysztof Szuba
- Krzysztof Kalinowski
- Paweł Karczmarek
- Hubert Stawiski -

Zebrała Redakcja

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ…
…czyli popularny Dzień Nauczyciela to polskie święto państwowe
oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 r.
na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą
Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowano je na Dzień
Edukacji Narodowej. Aktualna nazwa upamiętnia powstanie Komisji
Edukacji Narodowej - pierwszego ministerstwa oświaty publicznej
w Polsce, które zostało powołane z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Tradycją babickiej podstawówki w Dniu Nauczyciela jest prowadzenie zajęć przez uczniów najstarszych klas.

Drugą część obchodów - Ślubowanie klas pierwszych,
Daniela Kwiatkowska i Dorota
Radecka

Doroty Smolińskiej
Dariusza Stąsiek. Do gratulacji i życzeń
przyłącza się również cała redakcja Gońca.
Dariusz Smoliński

Ewy Smoniowskiej-Dżyga, Anny Włodarskiej
du Uczniowskiego.

opiekunek SamorząMarcina Zają

ca

Dorotę Smolińską.

12. FESTIWAL MUZYCZNY
"W KRAINIE CHOPINA" ZAKOŃCZONY
2 października 2016 roku o godz. 18.00 w budynku Dyrekcji KPN
w Izabelinie odbył się ostatni koncert Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina".
W tym czasie w ramach festiwalowych spotkań odbyło się dwadzieścia
koncertów.
Mirosław Markowski,
Witold Malarowski.

Jan Żychliński

Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej
pod dyrekcją Jana Lewtaka
Klaudiusza Barana.
Michał Starnowski

ZAJĘCIA JOGI W BABICKIM STUDIO JOGA-WITA
Czym są zajęcia jogi w Studio Joga-Wita?

Skąd pomysł i potrzeba na otwarcie studia jogi w Babicach?

Co wyróżnia Studio Joga- Wita od innych szkół i studiów jogi?

Co z jogą dla dzieci, jakie są jej korzyści?
Czy każdy może wziąć udział w zajęciach?

Mówi się, że jogę najlepiej jest ćwiczyć w małych grupach, dlaczego?
Jak zacząć?

Justyna Siemiątkowska - Założycielka Joga- Wita Studio Jogi
ul. Kościuszki 20/2, Stare Babice - www.studio-wita.pl

NEUROBIK - CZYLI FITNESS
DLA TWOJEGO MÓZGU
- rozmowa z Bartłomiejem Boralem
Co to jest neurobik?
fitness dla mózgu.

NEUROBIKU.

podczas zajęć neurobiku

A gdzie odbywają się zajęcia i jak można się
na nie zapisać?
wyrywamy mózg z rutyny
i odmładzając
nasz umysł!

NEUROBIK,

Skąd w ogóle pomysł na prowadzenie takich zajęć?

Czy neurobik jest dla każdego?
Mistrzostw Świata Pamięci

www.bestbrain.pl

neurobik@bestbrain.pl
Best Brain

509 583 592.
Pierwsze zajęcia są GRATIS,

Jak wyglądają takie zajęcia?

APLIKACJA "MOJA KOMENDA"
- KONTAKT Z POLICJĄ
I DZIELNICOWYMI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji
mobilnej "Moja Komenda", dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się
naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.
Jest dostępna na telefony z Android. Wersja na iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna,
a użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja "Moja Komenda"

Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline.
Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji.
Aplikacja "Moja komenda"

źródło: KPP Stare Babice

PIŁKARSKIE WIEŚCI…
GKS NAPRZÓD ZIELONKI
Już niebawem zakończy się jesienna runda piłkarska 2016/2017
i tym samym zakończą się zmagania na boisku w Zielonkach. W bieżącym sezonie w A-klasie, w grupie: Warszawa IV na murawie przy ul.
Południowej mecze swe rozgrywają piłkarze GKS Naprzód Stare Babice, a w B-klasie w grupie: Warszawa IV grają zawodnicy zrzeszeni
w klubie UKS Blizne.

Dziś jest o wiele lepiej i zupełnie inaczej.
drużyna występowała także w rozgrywkach Pucharu Polski,
szeregi zasilił m. in. Daniel Malina - bramkarz, który trenował w młodzieżowej szkółce AS ROMA.

na czele tabeli w swojej lidze przoduje drużyna
Naprzodu Zielonki.
Trenerem piłkarzy jest Michał Szczucki-Stogniew, zaś bramkarzy szkoli Michał Kubiak.

Trener
zachęca "grających" Mieszkańców do wspólnego, zorganizowanego
uprawiania tej dyscypliny sportu, właśnie w biało-zielonych barwach
Naprzodu.
Prezesem jest
Konrad Paziewski
w poprzednim sezonie drużyna Naprzodu grała
w Lidze Okręgowej,
po rozegraniu dwóch rund ponownie znaleźli się w Aklasie.
Michał Szczucki-Stogniew
Piłkarzom po prostu zabrakło
doświadczenia, tzw. "ogrania" i szczęścia,

Ostatni z nich
rozegrany zostanie na własnym boisku 13 listopada br. o godz. 11.00 oczywiście w Zielonkach. Serdecznie zapraszamy Państwa na mecz
oraz do głośnego dopingu.
Michał Starnowski, fot. archiwum: Michał Paradowski

NASZ MIESZKANIEC
NA BALKAN OFFROAD RALLYE
O Zbigniewie "Zibim" Popielarczyku pisaliśmy już na łamach Gońca Babickiego. Przypomnijmy, że artykuł o Jego "Wyprawie Syberyjskiej" ukazał się w Naszym Niecodzienniku w lutym 2014 roku. Dziś
ponownie, z nieukrywaną przyjemnością pragniemy Państwu przypomnieć o jednym z Naszych Mieszkańców, który na samodzielnie skonstruowanym, terenowym "Zibcarze" wziął udział w terenowym rajdzie
"BALKAN OFFROAD RALLYE".
Pan Zbigniew w bieżącym roku już po raz trzeci wziął udział w rajdzie, który corocznie organizowany jest przez malownicze, ale też trudnodostępne tereny Bułgarii.
"Balkan Offroad Rallye"
A jak było na trasie?

Załoga pomimo wieloletniego doświadczenia zaliczyła też "podwójną rolkę", czyli dacho
wanie.

wzięło w nim udział około 120 załóg, w tym 4 z Polski. W klasie, w której wystartowała załoga "Zibcara" z kierującym Zbigniewem Popielarczykiem i pilotem Danielem Potockim

Rajd, który rozpoczął się w Sofii
Niesamowita przygoda po bułgarskich bezdrożach zakończyła się
po 8 dniach.
za każdym
razem organizator tak wyznaczał trasę, że jej przebieg nie pokrywał
się z wcześniejszymi edycjami.

wjechała na piaszczystą plażę Morza Czarnego niedaleko Warny powiewając biało-czerwoną flagą.
rozmawiał: Michał Starnowski
fot. Dutch Rally Press & Paolo Baraldi

20. ROCZNICA NADANIA
BORZĘCIŃSKIEJ SZKOLE IMIENIA
ARMII KRAJOWEJ GRUPY KAMPINOS
Corocznie dzień 26 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym obchodzony jest w sposób szczególny. Tego
właśnie dnia borzęcińskiej placówce oświatowej nadano imię "Armii
Krajowej Grupy Kampinos". Było to 20 lat temu.
Z tej właśnie okazji, dwie dekady później, tj. 26 października 2016
roku

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą
odbyła się okazjonalna akademia połączona ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klas pierwszych.
Gminnej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa
Pendereckiego
"Za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej".
Dzieci i młodzież z Borzęcina ponownie wystawiły ten sam program artystyczno-patriotyczny, który zaprezentowano 20 lat wcześ
niej.
wówczas w szkolnych uroczystościach uczestniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp,
Teresę i Zdzisława Knoblów z Kanady.
Dyrektor Maciej Szemieto.

Dziś borzęcińska placówka oświatowa, to Zespół Szkolno-Przedszkolny
szkoła podstawowa z 374 uczniami i przed
szkole ze 108 dziećmi.
Pani Beata Błaszczak.
Michał Starnowski - www.babice24.pl

ĆWICZEBNY POŻAR
W BAZIE PALIW W MOŚCISKACH
W dniu 27 października 2016 roku o godz. 10.00 w Mościskach
(gm. Izabelin) przy ul. Estrady 8 na terenie Bazy Magazynowej PKN
Orlen S.A. odbyły się ćwiczenia, w których wzięli udział strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych
służb, straży i inspekcji.

Ćwiczenia na terenie Bazy Paliw w Mościskach
muszą odbywać się
Zakład
zaliczany jest do Zakładów Dużego Ryzyka Wystąpienia Poważnej
Awarii Przemysłowej.

Michał Starnowski

JUBILEUSZOWY
KONCERT MUZYCZNY W BLIZNEM
W niedzielę, 30 października 2016 roku
o godz. 19.00 w kościele pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem odbył się Koncert Jubileuszowy Maestro Szymona Kawalla.

uczcił 60-lecie działalności artystycznej i 50-lecie pracy pedagogicznej.
Orkiestra
Kameralna im. I. J. Paderewskiego

Janowi Pawłowi II
Metropolita Warszawski Kardynał Ka
zimierz Nycz.
Michał Starnowski

zadedykowany został Św.

BIERZMOWANIE W STARYCH BABICACH
W środę 12 października 2016 roku, na Mszy św. o godz. 18.00 J.E.
Bp Piotr Jarecki udzielił młodzieży z babickiej Parafii Sakramentu
Bierzmowania.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwie "Włożenia
rąk", J.E. Bp Piotr Jarecki udzielił sakramentu bierzmowania 60 młodym osobom.

Michał Starnowski

WŁAMANIE DO PRZEDSZKOLA W BLIZNEM
W nocy, a właściwie porankiem 19 października 2016 roku nieznani sprawcy dokonali włamania do jednej z gminnych placówek oświatowych.

Włamywacze weszli do budynku Przedszkola
w Bliznem Jasińskiego od strony zaplecza.

zgłoszenie
(sygnał) z monitoringu alarmowego
Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą
cokolwiek wnieść do sprawy, może coś słyszeli,
czy też widzieli - tel. 22 752 80 00.
Redakcja

SPOTKANIE OT!WARTE!
ZE ZNAWCĄ HISTORII I KULTURY JAPONII
21 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Ot!Warte!
pod tytułem „Podróż do Japonii-2016”, które zorganizowane zostało
przez babickie Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni".

Pan Henryk Socha
Pan Henryk najpierw opowiedział o swojej ostatniej podróży do Japonii,
opowieść o japońskich ogrodach,

Wskazał
też zebranym najbardziej fascynujące kierunki zwiedzania oraz zachęcał do zapoznania się z zachodnią częścią Japonii, gdzie w dalszym ciągu króluje tradycjonalizm i nie ma tłumu turystów.

Pan Henryk Socha ponad 20 razy podróżował do Japonii, jest autorem książek:

Spotkanie, które zostało sfinansowane ze środków Gminy Stare Babice,
Zgodnie z tradycją spotkań Ot!Wartych,
Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" zaprasza na kolejne, wyjątkowe spotkanie z cyklu Ot!Warte!
Panie z Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Bluszcz".
Zapraszamy,
będzie pięknie!
Ludmiła Miłowanow; fot. Dmitrij Miłowanow

MIĘDZYPOKOLENIOWE
SPOTKANIE BORZĘCIŃSKIE
W niedzielę, 9 października 2016 r. na terenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Borzęcinie Dużym spotkali się Nasi Seniorzy, by wspól
nie wziąć udział w 10. Międzypokoleniowym Spotkaniu Seniorów.

Dla przybyłych wystąpili:
Nie zabrakło też
Młodsze
pokolenie artystyczne reprezentowali:
(Amelia Chmielewska i Michał Łazuka) ze Szkoły Tańca "Duet", Justyna Gmochowska i Michał Szuba z Centrum Tańca Warszawa
"Nasze Dziedzictwo"
dzieci i młodzież z ZSP w Borzęcinie Dużym.
Marcina Zająca,
Józefa
Olczaka i Piotra Miazka,
Beaty Błaszczak
Agnieszki Matuszewskiej
Tadeusza Wiśniewskiego.
Justyna Szczepanik
Krzysztof Grzelak.
Michał Starnowski

Jolanty Stępniak,
Krzysztofa Szuby i Remigiusza Fijołka,

FORMMED - ZESPOŁOWE
LECZENIE W STOMATOLOGII
- rozmowa z dr Dorotą Przybysz,
Czy mogłaby Pani przedstawić przykładowy plan przygotowania się, na przykład do zabiegu wybielania zębów?

Dlaczego warto zdecydować się na kompleksowe leczenie zębów?

lek. med. Dorota Przybysz

Czy potwierdza Pani opinię, że rzadko zdarza się,
że gdy Pacjent zgłasza się do stomatologa to jego problem dotyczy wyłącznie jednej grupy schorzeń?

Czy zawsze pacjent musi przejść przez te wszystkie etapy?

Pani Doktor, najczęstszym powodem wizyty u dentysty jest leczenie próchnicy - czy jest jakiś sposób aby
uniknąć borowania?

Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.

ABC EKONOMII: PODATEK DOCHODOWY
Dzisiaj w cyklu ABC Ekonomii krótka rozprawka o podatkach dochodowych.

płaci obecnie liniowy podatek 19%.
Podatek pogłówny,

W teorii ekonomii używa się właściwie trzech
pojęć: podatek progresywny, liniowy bądź pogłówny.
Pierwszy z nich oznacza

w naszym kraju
od kilku lat obowiązują dwa progi (18% i 32%),

Podatek liniowy

powinny być jak naj
mniejsze i jak najprostsze,

De facto większość małych przedsiębiorców

W życiu jedno jest pewne: śmierć i podatki.
Tomasz Konopa
Sites.google.com

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2016
- "POLSKA BASTIONEM EUROPY"
11 listopada 2016 roku ulicami Warszawy
przejdzie kolejny Marsz Niepodległości. Manifestacja będąca największym wydarzeniem patriotycznym w Europie gromadzi co roku ponad
100 tys. uczestników, a siła jej oddziaływania,
podobnie jak emocje które wywołuje, zdaje się
z każdą odsłoną rosnąć.

Marsz patriotów nie będzie jednak jedynym,
"KOD Niepodległości"
Marsz Niepodległości wyruszy jak co roku z Ronda Dmowskiego, o godz. 14:00.
"Za wolność naszą i Waszą",

Natalia Karwowska

LISTOPAD 1918,
CZYLI O MĄDROŚCI POLITYCZNEJ
MINIONYCH POKOLEŃ
Mamy rok 2016, prawie sto lat od odzyskania przez nasz naród niepodległości. Patrząc na obecnych władców kraju, osobiście zadaje sobie często pytanie czego ludzie ci mogliby nauczyć się od tych, którzy
wiek temu tak kierowali naszymi sprawami, że Polska odzyskała całkiem realne miary i stanęła znowu po środku mapy Europy? Czym kierowali się Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Korfanty czy Witos?
Czego brakuje obecnym elitom w porównaniu do ww. panów sprzed
stu laty?

Większość obecnych polityków
co z pewnością było główną cechą myśli Piłsudskiego i Dmowskiego.

walski

w kluczowych momentach dziejów ci trzej politycy stanęli murem i wspólnie ustalali politykę wobec krajów ościennych
Przecież obecni politycy

Zwykły Ko-

Tomasz Konopa
źródło foto: hansklos.blogspot.com

