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DWIE NAGRODY DLA CENTRUM
MEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SORNO
Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że Centrum
Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO zostało laureatem dwóch ogólnopolskich nagród: Wiktoria i Supermedicus.
WIKTORIA

W tym roku odbyła się XVIII edycja konkursu,

W 2015 roku w konkursie brało udział ponad 500 placówek,

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno zostało laureatem nagrody w kategorii: Zdrowie, Medycyna i Uroda i było jedyną placówką medyczną, która otrzymała nagrodę w tej edycji konkursu
WIKTORIA.
SUPERMEDICUS

W 2015 roku w konkursie startowało ponad 60 placówek,
"WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno zostało laureatem nagrody w kategorii: Przychodnie specjalistyczne.
Zapraszamy do Nas: Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO

ZESPÓŁ CMR SORNO

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- PREQUEL ZWIADOWCÓW
Wspaniała wiadomość dla wszystkich miłośników twórczości Johna Flanagana. Po dłuższej przerwie powracają bohaterowie 12 czę
ściowej serii "Zwiadowcy". W najnowszej księdze zatytułowanej "Turniej w Gorlanie", jesteśmy świadkami wydarzeń rozgrywających się
w czasach (sugeruje to również podtytuł "Wczesne lata"), kiedy Will nie był jeszcze uczniem
Halta i które znajdą swój finał w "Ruinach Gorlanu" i "Płonącym moście" - dwóch pierwszych
tomach cyklu.
W szeregi zwiadowców przenika poprzez
szpiegów
Ma on plan, by skompromitować księcia Duncana i oddalić go od ojca.

Drodzy klienci, zbliża się gorący czas przed
świątecznych zakupów,
Książka
na Gwiazdkę? - TAK - przy jednorazowym zakupie 2 szt. w okresie do 24 grudnia 2015r., na
tańszą z nich oferujemy 30% RABATU, przy zakupie 3 szt. jednocześnie (w tym samym okresie)
- trzecia najtańsza za 50% CENY.

Ścieżka doprowadzi ich do corocznego turnieju,

działa CompNET
tel. 602-799-668,
www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński

NOWY SAMOCHÓD SŁUŻBOWY
DLA WÓJTA KRZYSZTOFA TURKA
Nie było jednomyślności wśród Radnych,
kiedy podczas Sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 19 listopada 2015 roku przyszło głosować nad jedną z uchwał. W zmianach dot.
budżetu pojawiło się bowiem nowe zadanie
RI-172 pod nazwą "Zakup samochodu osobowego". Zarezerwowano na ten cel 90 tysięcy
złotych. Kiedy zapytałem podczas Komisji o jaki samochód chodzi, nieśmiało przyznano, że
z przeznaczeniem dla Wójta Gminy.
Wójt przypominam, jeździ służbową Toyotą Corolla z 2007 roku (na fot.).

Samochód ma
przebieg 120 tysięcy kilometrów

Przed przyjęciem uchwały odbyła się gorąca dyskusja, zadano też kilka pytań.
"stara" Toyo
ta
"stary"

Mnie te argumenty nie przekonały,
Wg mnie zakup ten jest nieuzasadniony,
wójtowie na każdym zebraniu i spotkaniu powtarzają o zaciskaniu pasa i ogra

niczaniu innych, ważnych z punktu widzenia
mieszkańców inwestycji.

wszystkim tym, którzy podobnie jak ja
powiedzieli NIE dla
tego zakupu.

Przeprowadzone głosowanie przesądziło, że
Wójt jednak będzie jeździł nową furmanką.
Za było 9 radnych, 5 przeciw i 1 wstrzymał się
od głosu. Ja wyraziłem zdecydowane nie dla tego pomysłu.
Chciałbym w tym miejscu podziękować

Michał Starnowski – Radny

Z SESJI RADY GMINY STARE BABICE
WIĘCEJ ZAPŁACIMY ZA WYWÓZ ŚMIECI
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Stare
Babice podjętych zostało kilka uchwał, w tym m.
in. o nowych stawkach za wywóz śmieci. Od nowego roku będzie drożej. Segregujący odpady
będą płacić 12 zł. od osoby, czyli powróci stawka sprzed obniżki (w 2015 roku obowiązywała
stawka 9 zł.), za to niesegregujący zapłacą 19
złotych (wzrost o 2 złote w porównaniu do stawek z 2013 i 2014 roku). Nowością może być
fakt, że opłaty będzie można wnosić nie tylko
w cyklu miesięcznym. W treści jednej z przyję-

tych uchwał pojawił się zapis o opłatach kwartalnych.
Wzrost stawek podyktowany jest tym,
Głosowaliśmy też w sprawie różnego rodzaju stawek podatków na 2016 rok.
żeby staw
ki na 2016 rok pozostały niezmienione w stosunku do bieżącego roku.
za zmniejszeniem stawek od środków transportu

Wolne wnioski i zapytania zdominował temat zagospodarowania przestrzennego terenu
tzw. "pobasenowego",
Michał Starnowski - Radny

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 7-18
grudnia 2015 roku
,
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

PRAWNIK RADZI...
WYKONANIE UMOWY MOŻNA ZABEZPIECZYĆ
Niemalże każdą umowę jaką zawieramy możemy zabezpieczyć na wypadek jej niewykonania. Najczęściej spotykanymi sposobami zabezpieczania umów są: zastrzeżenie zadatku, kary umownej lub wystawienie
weksla. Zabezpieczyć wykonanie umowy możemy również gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Każde z zabezpieczeń "rządzi" się różnymi regułami i dla różnych umów różny poziom zabezpieczenia jest potrzebny.

Umowę najmu możemy zabezpieczyć kaucją.

jest zastrzeżenie kary umownej.
Kara umowna ma najczęściej postać obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej.
Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie transakcji stosowana jest
głównie przy dużych umowach handlowych, przy umowach
Wykonanie zobowiązań pieniężnych (np. umowa pożyczki) nie może być
zabezpieczane przez zastrzeżenie kary umownej.

Mało kto przy codziennych czynnościach
zwraca na to uwagę, a jest to kwestia bardzo istotna.
Rzadziej obecnie spotykanym sposobem zabezpieczenia umowy jest
weksel.

Częstym sposobem zabezpieczenia wykonania umowy (najczęściej
umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości) jest zadatek,
Zadatek najczęściej stanowi określoną kwotę pieniężną.

Wystarczy, że wierzyciel, który
posiada weksel wystąpi do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla.

Zawierając umowę zawsze powinniśmy przemyśleć jej konsekwencje
oraz ryzyko związane z jej wykonaniem.
Zgodnie z przepisami prawa, zadatek jest zwracany w razie rozwiązania umowy, albo jej niewykonania z powodu, za który żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności lub obie strony ją ponoszą.

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

NIEDZIELNA AKCJA
POŁĄCZONA Z POMOCĄ DLA ANITY
Wspaniali z Was ludzie - dziękujemy za
tak pozytywny odzew i przybycie. 22 listopada 2015 roku w Starych Babicach na parkingu przy Kwiaciarni vis a vis babickiego koś
cioła odbyła Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Zbiórkę krwi, a także dobrowolną zbiórkę finansową zadedykowaliśmy młodej, chorej
mieszkance Kwirynowa - Anicie Kołtonowskiej.

Nie sposób też nie nadmienić o obecności
Wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

Pań
stwu Beacie i Dariuszowi Nalepa

Od samego początku, czyli od godz. 9.00 było tłoczno na babickim Rynku.
Następna nasza Akcja HDK odbędzie się
dopiero w lutym 2016 roku.

Dziękuję - Michał Starnowski
Prezes Klubu MK HDK PCK FLORIAN

Podsumowując. Na Akcję przybyło i ankietę wypełniło 58 osób, a krew oddały 52 osoby.
na babickim Rynku zebrano łącznie 23,400 litra krwi.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też
postawiona na stoliczku niecodzienna skarbonka przygotowana przez Strażaków ze Starych
Babic.

łącznie na lekarstwa podarowaliśmy Anicie 1090,00 (tysiąc dziewięćdziesiąt) złotych.
Zarząd MK HDK PCK "FLORIAN" serdecznie dziękuje

BABICKA DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Felieton ten zacznę od relacji ze spotkania,
które miało miejsce kilka dni temu, a następnie
dorzucę kilka słów osobistego, a więc do pewnego stopnia subiektywnego komentarza.

dząca

firmy

transportowe

kła, przybyło zaledwie kilkanaście osób.

18 listopada 2015 w budynku urzędu gminy
miała miejsce "Debata o bezpieczeństwie"
"Razem Bezpieczniej",
policyj
nego programu zapobiegania przestępczości.
podinsp. Tomaszem Szachowskim,
Tomasz Adamczyk
Krzysztof Turek
Henryk Kuncewicz.

Omawiano również niebezpieczeń
stwo związane z przekraczaniem prędkości
przez kierowców,
od początku 2016 roku
straż gminna straci prawo do dokonywania pomiarów prędkości pojazdów i karania winnych,

Niestety, na spot
kanie przybyło zaledwie kilkanaście osób. Przez
dłuższy czas omawiano sprawę ochrony nowopowstałego terenu rekreacyjnego w Starych Babicach

Gmina nie uniknie
również wydania środków finansowych na budowę monitoringu

Wkrótce piratów drogowych karać będą tylko policjanci, którzy, jak sami stwierdzili
są do tego doskonale przygotowani.
o zapewnieniu większego
bezpieczeństwa komunikacyjnego przy szkole
w Starych Babicach i o przeciążeniu ulicy Polnej

Radna Lucyna Skrzeczkowska
Wójt Turek
Reszta spotkania dotyczyła
już tylko spraw związanych z ruchem drogowym. Grupa lokalnych przedsiębiorców prowa-

dialog
na linii administracja - społeczeństwo posiada
wartość dodaną dla rozwoju danej okolicy.

To prawie wszystkie i wydaje się, że chyba
najważniejsze tematy gminnej debaty o bezpieczeństwie
Było to kolejne spotkanie z ga
tunku tych "z mieszkańcami", na którym, jak
wspomnieliśmy wcześniej frekwencja była ni-

Narzekamy, że urzędy w ciągu dnia
działają za krótko, że wójt często nie ma czasu
korzystajmy więc z tych
okazji, które są dane poprzez zebrania z mieszkańcami, które organizowane są zazwyczaj
w godzinach wieczorowych, przeważnie w niezłych warunkach lokalowych.

Tomasz Szuba

MOTO-TOR W WOJCIESZYNIE
MIERZONY INNĄ MIARĄ HAŁASU
Po przeczytaniu artykułu w Gazecie Babickiej nasuwa się chęć podziękowania dla władz
gminy za troskę o naszą piękną okolicę i szereg pytań. Czy w Latchorzewie aby usunąć
na życzenie mieszkańców tor crosowy też przeprowadzono oficjalne badania poziomu hałasu czy były inne powody? Czy crosy jeżdżące
w Zielonkach za Biedronką zmieniły miejsce
swoich harców też w wyniku kosztownych badań czy po prostu uznano, że to nie jest miejsce na tak hałaśliwe hobby?

fy przemysłowej,
strefa ochronna puszczy i KPN jest
miejscem gdzie oczekujemy innych standardów akustycznych,

Pragnę tutaj zapewnić P.
Wójta,

Badania akustyczne w naszej okolicy też pro
wokują kilka pytań.
a badania
przeprowadzono w lipcu, upoważnia to zatem
do zadania kilku pytań: 1.
2.

Ale nie wiem co zrobią ci, którzy dali się nabrać na informacje zawarte
w folderze turystycznym Gminy Stare Babice
zatytułowanym Pomiędzy Puszczą a Stolicą,

toru koło ruchliwej szosy?

3.
4.
Obawiam się że pomyłką był sam pomysł
przeprowadzenia badań, przewidzianych raczej dla okolic lotniska, huty, autostrady, stre-

Fakt, od jakiegoś czasu jest nieco ciszej,
ale problem z pasjonatami jazdy terenowej
na motocyklu, quadzie, pozostał.
nie mogą się zdecydować na lokalizację

Witold Dziewulski

BIERZMOWANIE W PARAFII BABICE
21 listopada 015 roku na Mszy św. o godz.
18.00 J.E. Bp Michał Janocha udzielił babickiej
młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

J.E. Bp. Michał Janocha
wikariusz w pobliskiej izabelińskiej Parafii - było to w 1987 r.

W sobotni, listopadowy wieczór 48 osób przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

pią przyjął 14 czerwca 2015 roku

biskup Michał Janocha oraz
Proboszcz Parafii Babice ks. Grzegorz Kozicki
(Dziekan Lasecki) i Proboszcz Parafii w Ożarowie Maz. ks. Stanisław Zarosa (Wicedziekan).

Sakrę bisku"Marana tha"
Michał Starnowski
wsystkie zdjęcia dostępne na www.babice24.pl

DUCHY W PUSZCZY,
DZIWNE ZJAWISKA NA ZDJĘCIACH
Wiele osób uważa, że na terenie Puszczy Kampinoskiej
znajdują się miejsca, w których panuje dziwna, niewyjaśniona naukowo energia, być może związana z bytami pozaziemskimi lub obecnością umarłych. Może się zdarzyć, że w cza
sie przeglądania zdjęć z wypraw zobaczymy na nich tajemnicze smugi.

Przykładem jest tzw. "orb"

Wiele wskazuje na to, że orby są widziane przez zwierzęta.

Orby są idealnie okrągłe; nie wiemy
o nich zbyt wiele.

Z bliska przypomina ona
potężną postać w powłóczystej szacie.
Duchy, kosmici, anioły czy po prostu nieplanowane fotograficzne eksperymenty
Może właśnie one pokazują, że duchy są wśród nas i można je zobaczyć?
Ewa Ugorowska

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
31 października 2015 roku około godz.
15.30 do kościoła parafialnego w Bliznem tłum
nie zaczęły przybywać całe rodziny. Dzieci były szczególnie wystrojone, a to za przyczyną
balu, który miał odbyć się tuż po Mszy świę-

tej. Barwne, zmyślne ubrania odwzorowywały postacie Świętych. Nie zabrakło więc osób,
które żyły kilku wieków temu, jak również
tych bardziej współczesnych.
Podczas Eucharystii
wszyscy
udali się do Sali katechetycznej, gdzie odbył
się Bal Wszystkich Świętych.

Michał Starnowski
fot. Emilia Kawczyńska-Banaszek, M.S.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
7 października 2015 roku wyruszyła druga babicka pielgrzymka do Ziemi Świętej
(pierwsza miała miejsce we wrześniu tego roku). Organizował ją ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, a uczestniczyło w niej 50
wiernych z Babic i okolic pod duchowym
przywództwem księdza Piotra Marchalewskie
go.
Swoją podróż po Ziemi Świętej rozpoczęliśmy od
Sanktuarium Nawiedzenia.
dane
nam było podążać drogami, po których ponad 2 tysiące lat temu chodził Jezus.
W Betlejem

w Gro
cie Mlecznej i na
Polu Pasterzy.

wizyta w Kafarnaum ("Mieście Jezusa"),

wizyta
i modlitwa w Bazylice Grobu Pańskiego oraz
wejście na Kalwarię

zwiedzenie Tabghy,
pobyt na Pustyni Judzkiej

najstarsze miasto świata - Jerycho oraz
być na Górze Tabor
księdza profesora W.
Chrostowskiego.
byliśmy również
w Nazarecie w Bazylice Zwiastowania NMP.
zamoczyć nogi w Jeziorze
Galilejskim
w Kanie Galilej

Ostatnie trzy dni pielgrzymki spędziliśmy
w Jerozolimie.
sanktuaria Góry
Oliwnej: kościół Dominus Flevit (w którym
uczestniczyliśmy w bardzo wzruszającej mszy
w intencji naszej Ojczyzny), Getsemani (Bazylikę i Ogrójec), Kościół św. Piotra o Pianiu Koguta, Wieczernik i Bazylikę Zaśnięcia NMP.

skiej,
byliśmy przy Ścianie Płaczu.

Księże profesorze,
serdeczne Bóg Zapłać za umożliwienie nam
tak wspaniałych duchowych przeżyć.
Grażyna Sawicka
fot. ks. Piotr Marchalewski

NASI UCZNIOWIE - WYPRAWA DO MAROKO
10 czerwca 2015 roku na boisku w Zielonkach odbył się turniej
kwalifikacyjny, uprawniający zwycięzcę do wzięcia udziału w światowym finale turnieju piłki nożnej Danone Nations Cup 2015.
(Naprzód GOSiR Stare Babice) w skład której wchodziło 11
uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach i jeden uczeń Szkoły Podstawowej z Borzęcina wygrała te zawody, otwierając sobie tym samym drzwi do przygody życia, wielkiego
finału w Maroku.
Krzysztof Dąbrowski i Maciej Łuczak.
Oskar Laskowiecki,
Dominik Witkowski, Konrad Brzeziński, Dawid Kwiatkowski, Rafał
Gonta, Filip Ciechomski, Szymon Mika
Bartosz Walczuk, Krystian Tymendorf i ja - Kacper Goc
Finałowy turniej,
Zinedine
Zidane, odbył się w dniach 22-25 października 2015r. w Marakeszu.
Wzięły w nim udział 32-ie najlepsze drużyny świata,

Belgia
Rosja
Węgrzy,

Spotkanie odbyło się w dniu wielkiego finału, na mieszczącym
45240 widzów stadionie "Stade de Marrakech",
z Arabii Saudyjskiej.

Startując z lotniska Chopina na warszawskim Okęciu, przez Frankfurt, dotarliśmy około godziny 14:00 do miejsca docelowego.

Japonia,

Prawdziwe rozgrywki rozpoczęły się w piątek.
Tunezja,
Niemcy,
Nieszczęśliwi i załamani

ostatecznie
ulegliśmy przeciwnikom 1:3 i zakończyliśmy nasze zmagania na 26tym miejscu, wyprzedzając między innymi "reprezentacje" Rosji
i Włoch. Cały turniej wygrała drużyna gospodarzy pokonując w wielkim finale Meksyk 3:2.
czujemy się zwycięzcami. Bramka Krystiana
w meczu z Arabią została okrzyknięta 3-cią najładniejszą bramką turnieju.
W klasyfikacji Fair Play zajęliśmy wysokie 6-te miejsce. Jestem dumny, że mogłem reprezentować swój kraj na arenie między
narodowej
Kacper Goc

WYBORY SOŁTYSÓW
W BORZĘCINACH I W TOPOLINIE
Mieszkańcy Borzęcina Dużego, Małego i Topolina wybrali swoich
przedstawicieli na kolejną kadencję.

Pierwsi swojego Sołtysa i Radę Sołecką (3 osoby) wybrali mieszkańcy Topolina.
Dorotę Szymańską,
Sołtysem na kadencję 2016-2019 została Dorota Szymańska, a w Radzie Sołeckiej działać będą: Jolanta Wawrzyniecka, Paweł
Schwenkgrub i Stanisław Kucharski.
Mieszkańcy Borzęcina Małego nie byli już tak jednomyślni i do
funkcji Sołtysa zgłosili aż trzech kandydatów.
najwięcej głosów zdobyła Jadwiga Janasz i tak oto po czteroletniej
przerwie ponownie została Sołtysem Borzęcina Małego. Dwa miejsca
w Radzie Sołeckiej przypadły Małgorzacie Ratyńskiej i Jolancie Żentażewskiej (było 3 kandydatów).
Ostatni wyboru dokonali mieszkańcy Borzęcina Dużego. Sołtysem
ponownie został wybrany Wojciech Wiśniewski,
Na dwa miejsca w Radzie Sołeckiej zgłoszono czterech kandydatów.
Józefa Michrowskiego i Marcina Dziudzi.

Prowadził je Radny Borzęcina Małego i Topolina Krzysztof Szuba.
Radny Borzęcina Dużego Remigiusz Fijołek.
Najwięcej było mieszkańców Borzęcina Dużego, bo aż 45 osób,
Borzęcin Mały reprezentowało 10 osób, a Topolin zaledwie 7 mieszkańców.

Marcin Zając,

Na zdjęciu głównym od lewej: Krzysztof Szuba, Dorota Szymańska,
Wojciech Wiśniewski, Jadwiga Janasz, Remigiusz Fijołek i Marcin Zając.
Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl

WYBORY SOŁTYSA W LATCHORZEWIE
10 listopada 2015 roku odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców
Latchorzewa.
Mieszkańców przywitał obecny Sołtys Sylwester Klimek,
Zastępcy Wójta Gminy
Stare Babice Marcina Zająca i Radnego Latchorzewa Jerzego Piętochę.
Na zebranie przybyło 51 osób
Przewodniczącym został Dariusz Smoliński
Zgłoszono
dwie kandydatury: Pani Agnieszki Zasłony i Pana Sylwestra Klimka.
Sołtysem wybrany został Sylwester Klimek.
Następnie przeprowadzono wybory do Rady Sołeckiej.
do Rady Sołeckiej wybrano: Agnieszkę Zasłonę, Zbigniewa Kwiatkowskiego i Zbig
niewa Drzewińskiego.

życzenia imieninowe Zastępcy Wójta Marcinowi Zającowi,
Na zdjęciu od lewej: Jerzy Piętocha, Zbigniew Drzewiński, Sylwester Klimek, Agnieszka Zasłona, Marcin Zając, Zbigniew Kwiatkowski.

złożyli

Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl

ZMIANA PROBOSZCZA W BORZĘCINIE
8 listopada 2015 roku, podczas Mszy Świętej
o godz. 11.30 Dziekan Dekanatu Laseckiego
ks. Prałat Grzegorz Kozicki uroczyście wprowadził ks. Kanonika Jana Wróbla na urząd Proboszcza. Ks. Jan przez ostatni rok był Admini
stratorem w Parafii. W tym okresie prowadził
wyznaczone zadania, zastępując ks. Prałata Bogdana Wosławskiego, który z racji choroby nie
był w stanie wypełniać obowiązków proboszcza.
Dekret zaczął obowiązywać z dniem 1 listopada br.

Niezmiernie
wzruszające okazały się podziękowania, jakie
do wszystkich wystosował Ks. Prałat Bogdan
Wosławski.

Ks. Bogdanowi życzymy zdrowia i wielu
łask Bożych, zaś nowemu Proboszczowi gratulujemy nowej funkcji i życzymy owocnej pracy na

rzecz wspólnoty parafialnej.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

KLAUDYN WYBRAŁ WŁADZE SOŁECTWA
17 listopada 2015 roku w gościnnych progach Hotelu Stawisko spotkali się mieszkańcy
Klaudyna.
Na zebranie z ramienia Gminy Stare Babice przybyła Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio. Przy stole prezydialnym, tuż obok obec

nego Sołtysa Aleksandra Jadczaka (fot.) zasiadła również Radna Klaudyna Karolina Bielińska.

Na Przewodniczącego zebrania wybrano
Pawła Tadeusza Piotrowskiego.

Do klaudyńskiej
Rady Sołeckiej na 6 miejsc zgłoszono 6 kandydatów: Barbarę Pruszkowską-Kubel, Krzysz
tofa Kaliszewskiego, Bogdana Harasimiuka,
Arkadiusza Wójcika, Józefa Słowińskiego
i Dorotę Ostrowską. Wszyscy kandydaci otrzy
mali wymaganą statutem liczbę głosów.

Bogdan Mińkowski.
Sołtys Aleksander Jadczak zdał
sprawozdanie z dwuletniej swej działalności

W tajnym głosowaniu wzięło
udział 59 osób i to one zdecydowały, że Sołtysem Klaudyna w kadencji 2016-2019 będzie
Aleksander Jadczak.

Nowym Władzom Klaudyna gratulujemy
wyboru
. Nadmieniamy, że na klau
dyńskie zebranie przybyli przedstawiciele nowopowstałego na terenie Gminy Stare Babice
Stowarzyszenia "Działajmy Razem".
Michał Starnowski - zdjęcia na: www.babice24.pl

SOŁECKIE WYBORY W BABICACH NOWYCH
23 listopada 2015 roku o godz. 17.00 spotkali się mieszkańcy Babic
Nowych, by spośród swego grona wybrać Sołtysa i Radę Sołecką na kadencję 2016-2019.

lenbaum

Z-ca Wójta Marcin Zając i Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio.
Krzysztofa Kozłowskiego.
Markowi Jaworkowi
Małgorzata Janasiewicz i Małgorzata Kozłowska.

Panią Marzenę w podejmowaniu decyzji będą wspomagać: Magdalena Grzęda, Anna Czer
wonka i Krzysztof Kozłowski.

Sołtys Elżbieta Czerwonka po 20 latach pracy nie zechciała kandydować do tej funkcji.

Magdalena Grzęda, Marzena Szelenbaum, Elżbieta Czerwonka, Krzysztof Kozłowski i Anna Czerwonka.

Marzenę Sze-

Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl

ZAMACH…NA PRAWO DO OBRONY
Po serii zamachów w centrum Paryża unijni eurokraci, reprezentowani przez "naszą" panią Komisarz Elżbietę Bieńkowską, postanowili
ograniczyć dostęp do broni palnej obywatelom UE (Dyrektywa
91/477/EEC). W ich przekonaniu ograniczenie dostępu do broni palnej
zmniejszy zagrożenie atakami terrorystycznymi. Absurd takiego podejścia do sprawy polega na tym, że terroryści nie korzystają z broni legalnej!

W przypadku drugiego rozwiązania
terrorysta nie wie ile potencjalnych ofiar jest uzbrojonych.
jak zmieniłby się scenariusz
zamachu Andersa Breivika,

Broń używana w zamachach pochodzi z przemytu omijając oficjalne drogi jej dystrybucji,
Zmiana przepisów z całą mocą uderzy w praworządnych obywateli posiadających broń palną,
Uderzy nie w terrorystów a w osoby respektujące prawo,

Prawda jest jednak taka, że broń była, jest i będzie,

Niepokojące doniesienia z KE nie dotyczą tylko planu rozbrojenia
Europejczyków.
Sekretarz generalny Interpolu Ronald Noble
sposobem obrony przed tego typu atakami jest tworzenie bezpiecznych miejsc
przyzwolenie na noszenie broni przez obywateli.

Powstaje więc pytanie:
Pomocne w odpowiedzi na to pytanie

Zachęcam też państwa do podpisania
dwóch petycji dostępnych w internecie.

http://tinyurl.com/petycja-bron-UE

http://tinyurl.com/
petycja-bron-prezydent
Bieżących informacji w tej sprawie polecam szukać na blogu
Trybun Broni Palnej Andrzej Turczyn

http://trybun.org.pl/
JPK

OBIETNICE NOWEGO RZĄDU
WYTNIJ, ZACHOWAJ, POWIEŚ NA LODÓWCE
Drodzy Czytelnicy, październikowe wybory parlamentarne przyniosły nam zwycięstwo partii Prawo i Sprawiedliwość. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych obietnic wyborczych
nowej ekipy.
Do wycięcia i powieszenia
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Tomasz Konopa

http://www.spodlady.com/prod_18772_Tablica_Nikt_wam_tyle_nie_da_.html
foto: www.spodlady.pl

ILE KRWI MUSI JESZCZE SPŁYNĄĆ?
Świat, media i ulica jest zszokowana tym co wydarzyło się kilkanaście dnie temu w Paryżu. Cywilizacja Zachodu otwarcie zaczyna mówić o walce z Państwem Islamskim (ISIS), które przyznało się do
ataku terrorystycznego i w momencie pisania tego artykułu już wiemy,
że lotnictwo Francji rozpoczęło naloty na pozycje dżihadystów.

Nikt nie jest w stanie ocenić dokładnej liczby ofiar żołnierzy ISIS
zginęło 150 Francuzów.

Współczuję rodzinom i bliskim ofiar
o bestialstwie ISIS na podbijanych terenach.

Polacy doskonale pamiętają atak Niemiec z 1939 r.
Nie czekajmy na powtórkę z historii.

Tomasz Konopa

KOLEJNY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI ZA NAMI
"Polska dla Polaków - Polacy dla Polski".
Pod takim hasłem przeszedł ulicami Warszawy tegoroczny Marsz Niepodległości. Patriotyczny biało-czerwony tłum wyruszył o godz.
14:00 z Ronda Dmowskiego, by następnie powieść Al. Jerozolimskimi oraz przez Most Poniatowskiego. Marsz cel swój osiągnął w Par
ku Skaryszewskim, gdzie głos zabrali m.in.
prezes Młodzieży Wszechpolskiej poseł na
Sejm Adam Andruszkiewicz, organizator wydarzenia Witold Tumanowicz, profesor senator Jan Żaryn, delegaci zagraniczni (w tym
z Węgier i Szwecji), przedstawiciele Polonii
i Kresów.

w mediach, tak polskich, jak i zagranicznych,
podniosła się...fala krytyki.

Natalia Karwowska

Dla kogo zatem ma być ta Polska?
A w samej Konstytucji mowa jest również o tym, iż Rzeczpospolita jest państwem j e d n o l i t y m.

Prezydent RP Andrzej Duda,

Odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu.
Zdaniem obserwatorów tegoroczny Marsz zgromadził nawet do
150 tys. osób.
Mimo spokojnego charakteru wydarzenia,

dę".

Świętujmy i cieszmy się z niepodległości nie zważając na "mo-

MIESZKAŃCY LUBICZOWA, BLIZNE JASIŃSKIEGO,
I BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO DOKONALI WYBORÓW
20 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego spotkali się miesz
kańcy trzech najbliżej położonych od Warszawy wsi, czyli: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne
Jasińskiego i Lubiczowa.
Wójt Gminy
Krzysztof Turek,
Paweł Błażejewski i Marcin Klimek.
kom. Robert Knap.
Radnego Leszka Poborczyka.
Agnieszka Szelenbaum.
Na zebranie przybyło łącznie 109 osób,
z tego mieszkańców Lubiczowa 13, Blizne Ła
szczyńskiego 43, a Blizne Jasińskiego 53.

rozpoczęto również rozmowę nt. bezpieczeństwa
mieszkańców,

cję 2016-2019 przedstawicielami mieszkań
ców będą: LUBICZÓW: Sołtys: Jacek Dawidowski; Rada Sołecka: Elżbieta Szelenbaum,
Krzysztof Windyga, Krzysztof Dawidowski.
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO: Sołtys: Krzysz
tof Wąsikowski; Rada Sołecka: Mieczysław
Skowroński, Sławomir Kościelniak, Grzegorz
Otrzyk. BLIZNE JASIŃSKIEGO: Sołtys:
Ewa Kawczyńska; Rada Sołecka: Wojciech
Dominiak, Andrzej Dubaj, Anna Winiszewska.

Wójt tłumaczył,
W dalszej części zebrania dokonywano wyborów.

Doszło
nawet do tego, że wójt z jednym z mieszkańców wyzwali się od kłamców.

Stowarzyszenia "Działajmy Razem".

Samo zgłaszanie kandydatur i głosowania
przebiegły bardzo sprawnie.

I tak m. in. poruszono kwestię
Na kaden-

Na zdjęciu od lewej:
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

JUBILEUSZ TRENERA PIOTRA PAMIĘTY
W KLUBIE UKS BADMINTON STARE BABICE
Współpracownicy i wychowankowie złożyli życzenia Panu Piotrowi Pamięcie - założycielowi i trenerowi klubu.
"Panie Piotrze dziękujemy. Jeszcze nikt
przez tak wiele lat, nie zrobił tyle dobrego, za
tak niewiele".
podczas uroczystości z okazji 30-lecia pracy trenerskiej Pio-

bańskim

Jednym z gratulujących był Zastępca Wójta Gminy Stare Babice,
tra Pamięty rozpoczął Prezes UKS Badmin
ton Stare Babice - Paweł Boruciński.

zapowiedział zakup długo oczekiwanej przez
klub maszyny do wyrzucania lotek. "Lepard
smart",

Spotkanie było idealnym czasem, by zebranym zaprezentowali się zawodnicy.
Marcina Zająca,
Jarosława Płociennika
Dorotę Smolińską.

Założyciel i trener Klubu wspomniał o wszyst
kich, którzy byli razem z nim od samego początku, w tym o współzałożycielu Pawle Ku-

Na boisko został wywołany też Marcin Zając,

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

ANNA ANDERS W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE BIG BEN
W dniu 10 listopada 2015 roku Niepubliczną Polsko-Brytyjską Szkołę Podstawową BIG
BEN w Starych Babicach odwiedziła córka Generała Władysława Andersa - Pani Anna Maria Anders. Osoba Generała Andersa jest
szczególnie bliska tej szkole. Szkoła łączy dwie
kultury i dwa języki.

Na uroczystość zaproszeni byli również: Zastępca Wójta Gminy Stare Baibice Marcin Zając, rodzice dzieci i sympatycy szkoły.

"...szli by wal
czyć o twój dom..."
"Kocham Cię Polsko"

Pani Anna Maria Anders
akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli szkoły
BIG BEN.
"Spójrz w niebo,
podziękuj za wolność"

Nie zabrakło czasu na pytania od dzieci do
dostojnego gościa.
Hania
Zuzia

Punktem kulminacyjnym uroczystości był
akt nadania szkole BIG BEN imienia Generała Władysława Andersa.
a następnie przekazany przez Annę
Marię Anders na ręce dyrektor szkoły Jolanty Buczyńskiej.

Janek

Pani Anders żegnając się ze szkołą BIG
BEN obiecała, że będzie ją odwiedzać.
Grono Pedagogiczne "BIG BEN".

RAJD PIESZY "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"
W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach zorganizowała
w dniu 7 listopada 2015 r. grę historyczną "Droga do Niepodległości".

nicząca Rady Rodziców Iwona Postek-Turchońska.
Po apelu żołnierze (uczniowie)
wyruszyć "Szlakiem Wolno ści".
Na trasie
rajdu należało wykazać się
by w końcu dotrzeć do celu - obozowiska,
Naczelny
Wódz - Marszałek Józef Piłsudski
Pan Krzysztof Tymendorf
odśpiewano Hymn
Polski.
Wspólne śpiewanie odbywało się przy akompaniamencie młodych muzyków - uczniów babickiej podstawówki.

poświęcono pamiątkowy kamień ZHP ufundowany przez Pa
nią Halinę Makuch.
ks. Prałat Dr Jan Szubka, ks. Marcin Szatanek, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Członek Zarządu Powiatu Jolanta
Stępniak, Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając oraz Przewod-

rota Smolińska
kreśliła znaczenie symboli narodowych

DoPod-

Dariusz Smoliński - więcej zdjęć na www.babice24.pl

ROSYJSCY NAUCZYCIELE W STARYCH BABICACH
Niecodzienne odwiedziny przeżyli w listopadzie dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
"Współczesne aspekty organizacji metod nauczania"
Babicka szkoła przywitała delegację krótkim koncertem muzycznym
Pani Ewy Dżygi.
"Polskie drogi",
przyszedł czas na "zwiedzanie" szkoły:
największe zainte
resowanie i podziw wzbudziła pracownia integracji sensorycznej.
Dorota Smolińska,
Rosyjskim gościom podobała
się zarówno szkoła,
jak również rozwiązania organizacyjne polskiego systemu edukacji

Z wielką sympatią
Dariusz Smoliński - więcej zdjęć na www.babice24.pl

SPOTKANIE Z... KSIĘDZEM JANEM
Tak pokrótce można by zatytułować relację z wieczoru, jaki 6 listopada
br. przygotowało Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni.
Ludmiła Miłowanow i Izabella Kurowska-Brandenburska
w ramach cyklu "Spotkanie Ot! Warte!"
"Być Kochanym",
ks. Jana
Twardowskiego. Anna Gielarowska (scenariusz, słowo) i Kornela ArwiczSienicka (muzyka, gitara)
ksiądz Twardowski
"...chciałbym, żeby tak właśnie moje wiersze mówiono...".
swój kunszt aktorski zaprezentowali
uczniowie członkowie koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach.
film o ks. Janie Twardowskim,
"…ta jedna chwila dziwnego olśnienia, kiedy ktoś nagle wydaje się piękny...".
Dariusz Smoliński - więcej zdjęć na www.babice24.pl

