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POWIATOWE I GMINNE
STRAŻACKIE STATYSTYKI ZA 2015 ROK
Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu, jednostki
ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2015 roku interweniowały 1622 razy. W pożarach i wypadkach
komunikacyjnych zginęło łącznie 15 osób, a aż 140 zostało rannych.
Wśród aż tylu wyjazdów odnotowano łącznie: 702 pożary, 769 miejscowych zagrożeń.
"Fałszywek"
odno
towano aż 151.

W minionym roku na terenie Gminy Stare Babice

interweniowały
203 razy.
73 pożary, 110 miejscowych
zagrożeń i 20 alarmów fałszywych.
(rannych) zostało
13 osób. Były też 3 ofiary
śmiertelne. Na zdjęciu: najtragiczniejsze w 2015 roku zdarz
enie drogowe: wypadek samo
chodu osobowego marki BMW i autobusu linii 149. W zdarzeniu, do
którego doszło rankiem, 3 września zginęły 2 osoby, a dwie zostały ranne.
Nasze Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżamy do zdarzeń łącznie
230 razy.
OSP ze Starych Babic alarmowana była 147 razy,
syrena w Borzęcinie Dużym włączana była 83 razy.
zebrał: Michał Starnowski; fot: www.kppspblonie.pl

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- SENIORZY W NATARCIU
Grupa emerytów w domu opieki… nuda,
jedzenie bez smaku, brak ruchu i złe traktowanie. Kilka haseł z grubsza opisujących sytuację bohaterów książki. Bohaterów przekona
nych, że cały czas się na nich oszczędza i że
tak naprawdę lepiej byłoby im w więzieniu.
Cóż więc robić?
Trzeba założyć Szajkę Emerytów,
plan obrabowania zamożnych

gości luksusowego hotelu.

Wciąż trwa "Kolęda" Komplety
kolędowe, kropidła, miseczki, lichtarze i świece, wszystko dostępne od ręki.

prawdziwe życia zaczyna się
około osiemdziesiątki.

Drodzy klienci, jeśli potrzebujecie nowej
lektury na ferie, lub też kalendarza na 2016r.,
a może kartki na Walentynki, serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej księgarni.

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

NOWY GAZOCIĄG PRZEZ NASZĄ GMINĘ
LUBICZÓW, LATCHORZEW, LAS BEMOWSKI
12 stycznia 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej gminnego budynku komunalnego przy ul. Rynek 21 odbyło się spotkanie w sprawie
nowej, państwowej inwestycji, którą realizować będzie spółka skarbu
państwa "Gaz System S.A." Inwestycja której łączna długość ma wynosić ok. 29 kilometrów (Rembelszczyzna-Mory) ma zostać rozpoczęta
w 2017 roku i zakończona w sierpniu 2018 roku.
Latchorzew i Lubiczów.

przybyli przedstawiciele spółki "Gaz System S.A.", Wójt i Jego Zastępca oraz
zaproszeni Radni i Sołtysi. Informacja o planowanym spotkaniu bardzo szybko dotarła drogą pantoflową również i do zainteresowanych
mieszkańców, którzy licznie przybyli tego dnia do gminnego budynku.
Zebrani
dowiedzieli się, że

W wolnych wnioskach pytano w szczególności o przebieg gazociągu i jego dokładną trasę, o dostępność planów i możliwościach ewentualnych korekt.

Jak budowa gazociągu będzie wyglądać od strony technicznej?

wysłuchał Michał Starnowski,
mapka źródło:
strona internetowa Urząd Gminy Stare Babice

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA
25 stycznia 2016 roku o godz. 16.00 odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na które przybyli wszyscy Sołtysi wybrani na kadencję 2016-2019.
Podczas zebrania omówiono
. W zebraniu uczestniczył

Stoją od lewej: DAWIDOWSKI Jacek

ŻÓŁTOWSKI Józef
LESISZ Tomasz
DRZEWIŃSKI Józef
SZYMAŃSKA Dorota
SZELENBAUM Marzena
WITT Elżbieta
SKONECZNY Mirosław
KARCZMAREK Paweł

Siedzą od lewej: WIŚNIEWSKI Wojciech
KOWSKA Lucyna
KAWCZYŃSKA Ewa
Nieobecna: JANASZ Jadwiga

ŚWIĄTEK Urszula
JADCZAK Aleksander
ŚWIĄTKOWSKI Dariusz
WĄSIKOWSKI Krzysztof
LADE Kazimierz
SULWIŃSKI Włodzimierz

WASIAK Jadwiga
SKRZECZKLIMEK Sylwester
ZWOLIŃSKA Dorota
SOBCZAK Dariusz
Michał Starnowski

PRAWNIK RADZI...
NAKAZ ZAPŁATY - TRZEBA SIĘ SPRZECIWIĆ
W praktyce prawie każdy z nas spotkał się z nakazem zapłaty: jako
dłużnik lub jako wierzyciel. Nakaz zapłaty jest bardzo orzekany w sporach pieniężnych, kiedy jedna strona żąda od drugiej określonej kwoty pieniężnej. Nakaz zapłaty może zostać wydany: w postępowaniu
nakazowym, upominawczym oraz w postępowaniu elektronicznym.

często dowiadujemy się o nim ostatni tj. dopiero gdy sąd nam nakaz doręczy.
Wydanie nakazu zapłaty nie zamyka nam jednak drogi do obrony.
jeżeli nie
zgadzamy się z treścią i zasadnością nakazu przysługuje nam prawo
do wniesienia sprzeciwu.
zu.

w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakasąd zawsze doręcza nam kopię pozwu

nakaz zapłaty się uprawomocni.
Prawomocny nakaz zapłaty po opatrzeniu go w klauzulę wykonalności, staje się tytułem egzekucyjnym.

W sytuacji, w której nic już nie można zrobić:

Złożenie sprzeciwu powoduje utratę mocy przez nakaz zapłaty,
a więc przestaje on istnieć.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą lokalizacji biura, w przy
padku pytań lub umówienia spotkania proszę dzwonić na nr telefonu:
535 58 19 76.
Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"

PIEKŁO ZAWARTE, NIEBO OTWARTE
We wtorek 5 stycznia 2016 r. o godz. 18.30
w kaplicy Parafii pw. Św. Rocha w Lipkowie
odbył się Koncert Kolęd. Dla wszystkich zebranych wystąpił "Zespół w Składzie", czyli
grupa przyjaciół i świetnych muzyków związanych z takimi zespołami jak Luxtorpeda,
2Tm 2, 3, Deus Meus czy Arka Noego. Muzycy grają ze sobą od 13 lat i zawsze reaktywują swój niecodzienny, muzyczny projekt na
czas Bożego Narodzenia.

"Zespół w składzie"
Dziękujemy ks. Proboszczowi Tomaszowi
Sobieckiemu
Skład zespołu:
Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl

GMINNA NAGRODA "BABINICZ 2015"
DLA KRZYSZTOFA WĄSIKOWSKIEGO
6 stycznia 2016 roku w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych odbyła się doroczna uroczystość, podczas której wręczono Gmin
ną Nagrodę - BABINICZA.

zagrała Orkiestra Kameralna „Intermezzo” pod kierunkiem Adama Sychowskiego.
Iwona To-

Kapituła uhonorowała tym wyróżnieniem Pana Krzysztofa Wąsikowskiego Sołtysa z Blizne Łaszczyńskiego, społecznika
i wolontariusza
Krzysztof Turek,
Marcina Zająca
Henryka Kuncewicza
Galę rozpoczął występ Gminnej Orkiestry
Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz chór
Babiczanie.
ber

w orkiestrze pro
wadzonej przez Zbigniewa Załęskiego zagrało
35 muzyków.

Grażyna Mądroch
Jan Zakrzewski
Teresa Siewierska.

Redakcja naszej gazety serdecznie gratuluje Laureatowi.
Michał Starnowski

BABICKI NAUCZYCIEL - PIOTR PAZIŃSKI
JEDZIE NA OLIMPIADĘ DO RIO DE JANEIRO
Piotr Paziński, sportowiec z warszawskich Bielan wywalczył w ostatnim czasie kwalifikację olimpijską i będzie reprezentował Polskę w taekwondo. Nie wszyscy wiedzą, że jest on także nauczycielem wf-u w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach. Udało mi się porozmawiać z Panem
Piotrem:

T.S. Jakie plany na najbliższą przyszłość?
P.P.

Tomasz Szuba (T.S.) Przede wszystkim gratuluję osiągniętej kwalifikacji na igrzyska w Rio i życzę dalszych sportowych sukcesów. Od razu zapytam. Jak długo uczy Pan w szkole w Babicach?
Piotr Paziński (P.P.)
UKS TAEBAEK BIELANY

T.S. Czyli zaczynał Pan jeszcze w podstawówce?
P.P.

T.S. Wcześniej zdobył Pan już tytuł Mistrza Polski?
P.P.

T.S. Jak wygląda walka w taekwondo?
P.P.

T.S. Odchodząc od taekwondo, czy ma Pan jeszcze inne zainteresowania sportowe?
P.P.

T.S. Panie Piotrze, jeszcze raz życząc Panu sukcesów sportowych
dziękuję za rozmowę.
P.S.

Rozmawiał: Tomasz Szuba

POWSTAJE KLUB MAM W NASZEJ GMINIE
Pomysł stworzenia Klubu Mam drzemał w mojej głowie od kilku
już lat, właściwie odkąd zostałam po raz pierwszy mamą w 2008 roku.
Jednak wówczas wybrałam łatwiejszą formę "wyjścia do ludzi" i korzystałam z ofert istniejących ościennych klubików i organizacji zajmujących się tematami związanymi z wychowaniem dzieci. Latka leciały,
urodziłam drugiego synka, a pomysł nadal nie zrealizowany i głęboko
zakopany w mojej głowie, obudził się kilka tygodni temu, kiedy to jesienna słota i znudzony maluch pokazały mi, że mimo szczerych chęci,
samo bycie w domu już nie wystarcza...

Na dobry początek:
jeśli jesteś rodzicem małego dziecka/dzieci lub spodziewasz się narodzin swojej pociechy zapraszamy do bezpłatnej świetlicy, która będzie otwarta dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach
10.00-15.00. Adres: Zielonki Parcela, ul. Południowa 71A.

I tak oto zapadła decyzja:
Nasz Klub Mam
Mniej więcej w tym samym czasie Kasia,
która posiada piękną przestronną salą w Zielonkach-Parceli,
chcemy zorganizować
miejsce przyjazne rodzinom, mamusiom i tatusiom,
Planujemy
organizowanie zabaw edukacyjnych i umuzykalniających, warsztatów
wychowawczych, spotkań z dietetykiem, położną, doradcą laktacyjnym, doradcą chustonoszenia itp.; fitness dla mam z dziećmi, szafing
i wiele wiele innych,

Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia! Ania i Kasia.
Kontakt: 792 601 601
Kasia: mama 8 letniej Nadii i rocznego Antka
Ania: mama 8 letniego Szymona i dwuletniego Miłosza

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA
Jak co roku, od sześciu już lat, Strażacy
z OSP Stare Babice zorganizowali akcję charytatywną pomocy dla najuboższych dzieci z terenu naszej gminy.
dzięki przychylności Pani Dyrektor Doroty Smolińskiej, spora część darów
trafiła do nas ze zbiorki w naszej szkole podstawowej.
Udało się nam odwiedzić
w tym roku 38 adresów, a w nich ponad 90
dzieci.

com,
Dziękujemy firmie Hexe za przygotowanie
materiałów promocyjnych, naszym Proboszczom, lokalnym mediom, pracownikom Wydziału Promocji Urzędu Gminy za informowa
nie o naszej akcji.
nasza akcja nie odbyłaby się
bez pomocy Pań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
towarzyszyły Strażackiemu Mikołajowi w rozwożeniu paczek.
dla wszystkich strażaków z OSP
Stare Babice,

W tym roku sporo było
gier, puzzli, układanek i oczywiście słodyczy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyń-

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starych Babicach.

ODPUST W PARAFII BLIZNE
6 stycznia, w Święto Trzech Króli w Parafii Blizne obchodzony jest Odpust Parafialny.
Z tej właśnie okazji na Mszę Świętą o godz.
10.30 każdego roku przybywają dzieci w pięknych, królewskich przebraniach. Ogłaszany
jest również konkurs na strój króla. Na czas
homilii Kapłan wraz z dziećmi udaje się do
żłóbka, gdzie prowadzone są rozmowy o Narodzeniu Chrystusa.
W tym roku ks. Marcin Szatanek (Wika-

www.objawieniepanskie.waw.pl

ry)
Michał Starnowski, fot. Ks. Janusz Stańczuk

SZÓSTE, PRZEDSZKOLNE
RODZINNE KOLĘDOWANIE W BLIZNEM
12 stycznia 2016 roku w Przedszkolu w Bliznem już po raz szósty
odbył się Przegląd Rodzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek.

Małgorzata Siekierska
Katarzyną Żyżelewicz

Henryk Kuncewicz
wicz
ska

Krzysztof
Turek
Wiesława Wojtachnio
Bogusława KunceEwa Kawczyńks. Marian Rowicki
Jolanta Stępniak

wystąpiło wiele duetów, tercetów, kwintetów i prawdziwych rodzinnych
wielopokoleniowych zespołów.
Zabrzmiał też puzon i saksofon.
na gościnne występy przyjechała grupa kolędników
z Borzęcina Dużego.
Gościem specjalnym rodzinnego kolędowania był Dariusz "Maleo"
Malejonek

Wspólne rodzinne śpiewanie, przyniosło wiele radości tak wykonawcom, jak również i słuchaczom.
Michał Starnowski - więcej zdjęć na stronie: www.babice24.pl

DOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW
Sobotnie popołudnie 16 stycznia 2016 roku upłynęło na spotkaniu
opłatkowym jakie Klub Seniora "Nadzieja", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach i Szkoła Podstawowa w Starych Babicach z pomocą wolontariuszy zorganizowali dla Seniorów z Naszej
Gminy.
Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło Proboszcza Parafii Babice ks. Grzegorza Kozickiego, Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego oraz
Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca.
wystąpiły dzieci
z babickiego przedszkola, Zespół "Ożarowskie Kumoszki", borzęciń-

przy dźwiękach akordeonu członków Klubu Seniora "Nadzieja"
tańców w rytm lokalnej
orkiestry "Skądyś
Spotkanie uatrakcyjnił występ Zespołu Folklorystycznego "Tęcza" z podbłoń
skiego Radzikowa.

ski Zespół "Sami Swoi" oraz chór "Babiczanie" wraz z Gminną Orkiestrą Dętą im. Krzysztofa Pendereckiego ze Starych Babic pod
kierownictwem Zbigniewa Załęskiego.

przez cały czas usługiwali wolontariusze z koczarskiego gimnazjum,
Następne spotkanie już za rok.
relacja: Michał Starnowski
fot. M.S. i Dariusz Smoliński - więcej zdjęć na stronie: www.babice24.pl

ŚWIĄTECZNE KLIMATY W SZKOLE
Jeszcze parę lat i naszym dzieciom będziemy opowiadać: "dawno,
dawno temu, gdzieś… w Polsce były białe święta", a one będą słuchały
i patrzyły z niedowierzaniem. W grudniu śniegu nie było widać, ale
wiele innych wydarzeń nie pozwalało zapomnieć, że zbliża się niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia.

Mikołaj odwiedził uczniów dwa dni wcześniej i obdarował
wszystkich obecnych słodyczami i drobnymi upominkami.
uczniów w naszej szkole jest… "trochę" ;-).

na szkolnej stołówce, tradycyjnie jak co roku, dyrekcja szkoły wraz z uczniami piekła świąteczne pierniki.

Uczniów miał witać stojący obok szkolnej choinki wielki, pompowany Mikołaj.
Dariusz Smoliński
więcej zdjęć na www.babice24.pl

FINAŁ WOŚP W BABICKIM PRZEDSZKOLU
Wspólnie ze Strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Babicach zakończył się tegoroczny, pierwszy jak na razie, ale zapewne
nieostatni Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Stare Babice.

Impreza zamknięta trwała od 15 grudnia
2015 roku, a finał przewidziany został na 8 stycznia br.
przyjechali Strażacy z miejscowej OSP.

Na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w terminie
podanym powyżej kwotę 2082,63, która jeszcze w piątek zasiliła konto
WOŚP. Pani Małgosi Libert
Ilonce Nowak
Kilka dni wcześniej babickich Przedszkolaków odwiedziła para płetwonurków.
zebrał: Michał Starnowski

KAWIARENKA DLA BABCI I DZIADKA
Podobnie jak w latach minionych, tak i w tym roku w babickim
Przedszkolu zorganizowana została Kawiarenka dla Babci i Dziadka.

dzieciaki zapraszają swoje babcie i swych dziadków do przedszkola, by wspólnie z Nimi śmiać się i bawić.
fot. Karolina Bielińska

JASEŁKA
W BABICKIEJ PODSTAWÓWCE
Ostatnie dni nauki przed świąteczno-noworoczną przerwą, to dla całej społeczności szkolnej czas niezwykły. Klasowe wigilie, dzielenie się
opłatkiem, życzenia i kolędy wprowadzają wszystkich w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. Dopełnieniem tej atmosfery są jasełka, których wystawianie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przeszło
już do tradycji.
wcielili się uczniowie klasy 2A.
polskie"

na Włodarska

"Jasełka

AnEwa Smoniowska-Dżyga.
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan

III Sobieski.
taniec Krakowiak w wykonaniu klasy 1A, prowadzonej przez pa11 stycznia raz jeszcze klasa 2A przyodziała się w aktorskie stroje.

Dariusz Smoliński

nią Barbarę Bakalarską.

u wrót sali koncertowej, witały dźwiękami kolęd trzy wiolonczelistki, uczennice szkoły.

NOWY PREZES W OSP BORZĘCIN
23 stycznia 2016 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie
Dużym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W tym
dniu zgodnie z ogólnopolskim kalendarzem wyborczym OSP dokonano również wyborów na następną pięcioletnią kadencję.
Gości przywitał i zebranie otworzył Wojciech Wiśniewski - Prezes
OSP.
Krzysztof Turek,
Marcin Zając,
Paweł Janiszewski,
mł. bryg. Mariusz Tymoszewicz,
Justyna Szczepaniak, Remigiusz Fijołek, Sławomir Sumka i Krzysztof Szuba.

Po tej części nastąpiły wybory władz OSP na nową kadencję 2016-2020.

Zarząd OSP Borzęcin Duży
ukonstytuował się następująco: Prezesem został wybrany
Paweł Majchrzak
a Wiceprezesem OSP
(Naczelnikiem) Marcin Dziudzi. Funkcją Wiceprezesa
obarczono Mateusza Chruścińskiego, a Zastępcą Naczelnika Kamila Nowickie
go. Skarbnikiem został wybrany Michał Siudziński,
Gospodarzem Michał Kopeć
a Sekretarzem Leszek Niemyjski. W trzyosobowej Komisji Rewizyjnej będą działać: Jarosław Koniec (Przewodniczący), Daniel Krzyt i Paweł Górski.
nowo wybrany Prezes przedstawił plan działalności na
bieżący rok,
głos
zabierał Wójt Gminy Stare Babice,
Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP podziękował Zarządowi OSP

bryg. Mariusza
Kowszuna
delegacje z OSP Stare Babice i OSP Izabelin

"Z działalności"
Wojciech Wiśniewski "Finansowe"
Michał Siudziński.
Jarosław Koniec
wystąpił do członków straży z wnioskiem o udzielenie Zarządowi
OSP absolutorium, co zebrani przegłosowali jednogłośnie.

dotychczasowy Prezes OSP Wojciech Wiśniewski został przez Walne Zebranie wyróżniony funkcją Prezesa Honorowego.

Wojciech Wiśniewski
Marcin Dziudzi

Na zdjęciu od prawej:
Paweł Majchrzak

Michał Starnowski - więcej zdjęć na: www.babice24.pl

ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W końcu tego miesiąca upłynęła 153. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, którego ślady w postaci wielu m.in. mogił można odnaleźć także w naszej okolicy. Przy okazji ostatnich Świąt miałem zaszczyt bycia obdarowanym bardzo ciekawą książka zajmującą się tym tematem pt. "Szkice z Powstania Styczniowego w Puszczy
Kampinoskiej" autorstwa Jarosława Włodarczyka, wydanej w 2014 r. i zachęcam Państwa do lektury tej pozycji. Co do samego powstania to warto przytoczyć kilka najważniejszych faktów z nim związanych.
Walki z zaborcą trwały od stycznia
1863 do stycznia 1865 r.
Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim,
liczbę zabitych
tamtego okresu szacuje się ok. 30 tys. powstańców, a ok. 38 tys. zostało zesłanych
na Sybir.

Całość materiału dostępna na profilu Facebookowym Babickiego Biuletynu Cyklicznego.
Tomasz Konopa: obrazy z www.zeszytypoetyckie.pl oraz www.naszemiastopiotrkowtrybunalski.org

UCIEKAM Z TEGO KRAJU
"Uciekam z tego kraju..." - to popularne
w Polsce zdanie być może ostatnimi czasy kojarzy się głównie z falą nielegalnych imigran-

tów i sceną polityczną, jest jednak nadal
hasłem przewodnim działań i wizji przyszłości młodych Polaków.

Nie wszyscy jadą dla
pieniędzy,

Jak wygląda ich nowe życie?
postaram się w najbliższym czasie odkryć dla Państwa świat emigracji,

postaram się dać wskazówki,

Natalia Karwowska

RĘCE PRECZ OD TEJ KSIĄŻKI
Książkę o znamiennym tytule "Ręce Precz od tej książki" autorstwa Jana van Helsinga otrzymałem do przeczytania
całkiem przypadkowo, nie do końca wierząc w to, że zgodnie z zamierzeniem autora pozycja ta odmieni moje życie. Nie
zmieniła a może nie do końca zrozumiałem zawartych w niej wszystkie treści. Jedno jest pewne, że na pewno dała do myślenia.

"Czy naprawdę wierzycie w te utarte frazesy, jakimi karmiono Was od dzieciństwa, że człowiek pochodzi od
małpy, że budowniczowie piramid przemieszczali kamienie tak ciężkie, że żadna ze współczesnych maszyn nie byłaby w stanie
ich podnieść - za pomocą jedynie drewnianych pali?"
Tomasz Konopa

STARE BABICE STRZELAJĄ
Start:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących nauczyć się strzelać z broni palnej oraz
tych posiadających już takie umiejętności do
wspólnego wyjazdu na Strzelnicę Cel do Paprotni pod Sochaczewem (45 min drogi licząc
z babickiego Rynku). Spotykamy się w każdy
ostatni czwartek miesiąca wieczorem (około 18).

Cukiernia u Czubaka, babicki Rynek
Zapisy:
biuletynbabicki@gmail.com
500 505 575

Na miejscu czeka na nas instruktor a strzelnica posiada wszelkie atesty, uprawnienia oraz
kilkanaście rodzajów broni
www.strzelnica-cel.pl

Tomasz Konopa, JPK
PS. A tak było ostatnim razem w naszym
wspólnym gronie

B.L.O.S. CZYLI JAK STRZELAĆ BEZPIECZNIE
Akcja naszego biuletynu promująca strzelectwo w babickiej gminie
nabiera rozpędu, dlatego najwyższy czas zapoznać was (tych początkujących) z podstawową zasadą bezpiecznego posługiwania się bronią palną. B.L.O.S. to skrót od słów: Broń, Lufa, Otoczenie i Spust. Cztery
element na które każdy strzelec musi zwracać uwagę!

2. LUFA

1. BROŃ
3. OTOCZENIE
4. SPUST

Zasady te (w oryginale SAFETY FIRST) wymyślono w USA

Informacje zostały zaczerpnięte z:
- które serdecznie polecam.
JPK

STANISŁAW MICHALKIEWICZ W BABICACH

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 1-12 lutego
2016 roku
, czyli oferty:
Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

DAM PRACĘ, ODDAM PSA, AKCJE KRWIODAWSTWA I INNE

