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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 5-16 lutego
2018 roku
, czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (70 zł.).

NIEPOTRZEBNE PROGI ZWALNIAJĄCE
Wyglądało to tak. Część lokalnej społeczności zawnioskowała do Wójta Gminy Stare Babice o wybudowanie w ich miejscowościach
progów zwalniających. Wniosek z Bliznego (ul.
Łaszczyńskiego) został zgłoszony do budżetu
partycypacyjnego przez kilkanaście osób i…
przeszedł a koczarski wniosek z ul. Klonowej
również został zrealizowany, ale taką normalną, urzędniczą procedurą w ramach gminnego budżetu. Tak to tłumacząc się względami
bezpieczeństwa, w tym w szczególności bezpieczeństwem dzieci powstały nowe progi zwalniające na kolejnych gminnych drogach.
Osobiście zdziwiłem się, gdy pierwszy raz zauważyłem progi na ul. Łaszczyńskiego.

I tak oto w opiniach swoich nie pozostałem
odosobniony, gdyż nie upłynęło wiele czasu,
a do wójta, urzędu i lokalnych mediów zastukali niezadowoleni Mieszkańcy.

Czerwone światła zapalają się w dwóch przypadkach:

Jest to tzw. system dyscyplinowania kierow
ców. Czy gminni decydenci wezmą pod uwagę mój głos,
Mieszkańcy skarżą się,
że w ich budynkach zaczęły pękać ściany.
Na zdjęciu znak
Michał Starnowski
Teraz ruch
należy do Wójta Krzysztofa Turka.

ul. Łaszczyńskiego nie
jest drogą zbiorczą,
Konia z rzędem więc
temu, kto logicznie wytłumaczy dlaczego ul.
mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" jest zaliczana do dróg zbiorczych,

Troszkę inaczej było z montażem progów
na ul. Klonowej w Koczargach Starych.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku w Gminie Stare Babice rusza program modernizacji
dróg gminnych.

Moim zdaniem, na obe
cnym etapie projektowym warto rozważyć zaprojektowanie, zdaje się idealnego rozwiązania, które z jednej strony wyeliminuje progi
a z drugiej ograniczy prędkość poruszających
się nowymi drogami samochodów.

pierwszy przejazd nowymi spowalniaczami do miłych nie należał.
Nowe drogi
coś z nimi jest nie tak.

zaprojektowano w ten sposób,

WÓJT KOLEJNY ROK
BLOKUJE ZMIANY W KOMUNIKACJI
Od ponad 5 lat radni, sołtysi i mieszkańcy proszą Krzysztofa Turka, aby linia 714 jeździła ulicą Sienkiewicza i Mościckiego w obydwie
strony. Podobne wnioski do Wójta od ponad 3 lata w sprawie zmiany
w przebiegu linii 729 piszą radni, sołtysi i mieszkańcy Mariewa i Stanisławowa. Właśnie minął ten rok, w którym m. in. na mój wniosek miały odbyć się wspólne debaty i rozmowy, zaś wypracowane zmiany
miały zostać wprowadzone w życie wraz z wybiciem północy 1 stycznia 2018 roku.
Zmiana przebiegu linii 714, 729, skierowanie autobusu ulicą Pohulanka, wprowadzenie chociażby weekendowego autobusu nocnego, czy
podpisanie porozumienia w sprawie wprowadzenia pierwszej strefy biletowej - o tym wszystkim mieliśmy rozmawiać w 2017 roku.

Jesienią odbyło się kilka sołeckich zebrań, podczas których Z-ca
Wójta dawał nadzieję, że zmiany w komunikacji wejdą w życie wraz
z nowym 2018 rokiem.
zadałem wójtowi
pytanie dot. zmian w komunikacji.

nimy rozmowy z sąsiednią gminą Leszno w sprawie zaproponowanej
przez Państwa zmiany w przebiegu linii 729 oraz o wyliczenie kosztów jakie miałyby ponieść gminy po dokonanych zmianach. Po otrzymaniu stosownych stanowisk w przedmiotowej sprawie z gminy Leszno oraz ZTM
niezwłocznie Państwa o tym fakcie poinformujemy oddzielnym pismem".
Przez kolejne kilka miesięcy pisma z taką informacją nikt nie otrzymał.

Rozwiązanie to
nie spotkało się z pełną aprobatą mieszkańców

Nie bez znaczenia jest także koszt przejazdu do Zaborowa.

należy więc kasować bilet 90 minutowy.
dopłacając najwięcej do komunikacji wśród
gmin warszawskiego wianuszka, nie będziemy mieli nic z tego, o co od
lat wnioskują wszyscy.

W lutym 2017 r. Sołtys Stanisławowa Urszula Świątek występowała w tej sprawie na sesji Rady Gminy, a w kwietniu 2017 r. skierowała
do władz gminy kolejne pismo.

Sołtys Stanisławowa Urszula Świątek zaniepokojona jest przedłużającym się procedowaniem zmian w przebiegu linii 729. W kilku zdaniach napisała dlaczego wnioskuje o zmiany i jak wyglądała dotych
czasowa Jej korespondencja z Urzędem Gminy i Wójtem.
Dlaczego czekamy na zmianę trasy linii 729.

Osoby, które nie posiadają własnego środ-

"W przypadku
wytyczenia miejsca odpowiedniego do kończenia autobusów w miejscowości Zaborów oraz wybudowania dodatkowych przystanków dla drugiego kierunku jazdy możliwe będzie wprowadzenie dwukierunkowego kurso
wania dla wybranych kursów linii 729".

ka transportu,
mają duży problem z dojazdem
do tej placówki.
na zebraniu wiejskim z Radną Justyną Szczepanik w marcu 2015 r. mieszkańcy zgłosili prośbę o podjęcie
działań zmierzających do zmiany trasy linii autobusowej 729

Natomiast niezbędne minimum to zbudowanie w granicach naszej gminy trzech
peronów przystankowych dla drugiego kierunku jazdy

aby w drodze powrotnej z Zaborowa do Warszawy autobus kursował przez Mariew.

Przez 18 miesięcy nic w tej sprawie się nie zmieniło, więc we wrześniu 2016 r. Panie: Sołtys Stanisławowa - Urszula Świątek oraz Mariewa i Budy - Dorota Zwolińska przy poparciu Radnej Justyny
Szczepanik złożyły w Urzędzie Gminy pismo, skierowane do Wójta
Gminy z prośbą o podjęcie działań, które doprowadzą do proponowanej zmiany w komunikacji.
podpisane przez Zastępcę Wójta pismo,
"Niemniej jednak poczy-

We wrześniu 2017 r. Sołtys Stanisławowa złożyła w tej sprawie pismo, tym razem w formie wniosku do budżetu gminy na 2018 r.,
Wnio
sek poparli Radni: J. Szczepanik i R. Fijołek oraz Sołtys Mariewa
i Budy D. Zwolińska.
Wówczas Zastępca Wójta stwierdził, że postawienie trzech peronów przystankowych to niezbyt duży wydatek
Jest więc nadzieja, że po trzech latach starań,
mieszkańcy będą mogli nie tylko dojechać linią 729 do Zaborowa, ale
i wygodnie stamtąd wrócić.
zebrał: Michał Starnowski

DOKĄD TA KANALIZACJA ???
Mieszkańcy Lipkowa i okolic niepokoją się przedłużającą się budową kanalizacji wykonywanej w ulicy Sportowej.

Od tamtej pory cały czas zamknięta
jest dla ruchu kołowego ul. Sportowa w Zielonkach na odcinku od ul.
Białej Góry do ul. Karabeli, a autobusy skierowane zostały objazdem
ul. Białej Góry i Mościckiego.
Dziś pomimo, że mamy
już końcówkę stycznia 2018 roku droga w dalszym ciągu jest rozkopana, a wykonawcy na budowie po prostu nie ma.

samym czasie co w Zielonkach) została zakończona w terminie (bez kar
umownych). Niestety na skutek problemów organizacyjnych Wykonawcy
oraz tych związanych z warunkami atmosferycznymi prognozowany termin zakończenia robót w miejscowości Zielonki Wieś i Borzęcin Mały to
marzec 2018 r."
Przypominamy, że 2018 rok, to również termin przewidywanej
modernizacji tej ulicy.
Michał Starnowski

Fala krytyki spadła więc na nierzetelnego wykonawcę, ale w szczególności została skierowana w kierunku inwestora tj. Gminnego Przedsię
biorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o.

"Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice informuje, że Wykonawca sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej ma problemy organizacyjne i obecnie termin Umowy został prze
kroczony. Z chwilą rozpoczęcia robót w miejscowości Zielonki Wieś ten
sam Wykonawca wygrał kolejne dwa duże przetargi na budowę kanalizacji w Janowie oraz Borzęcinie Małym, udowadniając i zapewniając Zamawiającego że posiada niezbędną kadrę i możliwości finansowe do ich
terminowej realizacji. Budowa kanalizacji w Janowie (wykonywana w tym

SPRAWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ostatnim czasie przez internet przetoczyła się gorąca dyskusja dotycząca zmiany lokalizacji dla babickiej Biblioteki Publicznej.
Plany są takie, że jeszcze w tym roku siedziba Biblioteki zostanie przeniesiona z Rynku
(pawilon nieopodal cmentarza) do nowego budynku gminnego, który zlokalizowany jest w Zielonkach przy ul. Południowej 2 (kompleks ze
szkołą).

przeniesienie biblioteki do Zielonek spowoduje masowy
odpływ stałych czytelników.

argumenty za pozostawieniem chociażby filii biblioteki w Rynku są słu
szne,
W końcu Rynek zawsze
jest i będzie na tzw. szlaku. Do sprawy wrócimy, a temat obiecuję poruszyć na najbliższej
Sesji Rady Gminy Stare Babice, czyli już 15 lu
tego 2018 roku.
Michał Starnowski

NOWE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI PROJEKTOWI BRT
Jednym z najważniejszych problemów, z jakim przyjdzie zmierzyć
się Gminie Stare Babice w najbliższym czasie będzie sprawa połączeń komunikacyjnych, czyli dojazdu naszych mieszkańców rano do Warszawy
oraz powrotów z miasta stołecznego w godzinach popołudniowych.

Szybki
transport autobusowy po specjalnych bus-pasach
Projekt zakłada budowę dwujezdniowej betonowej drogi, ze
ścieżką rowerową i chodnikami,

Korków przybywa w szybkim tempie,

Po niej kursować mają, z częstotliwością trzech na godzinę, wyłącznie szybkie autobusy komunikacji zbiorowej, poruszające się ze średnią prędkością
80 km/h.
z drugiej
do planowanej, skrajnie-zachodniej stacji II linii warszawskiego metra Chrzanów,

Tymczasem koncepcji na nowe drogi dojazdowe raczej brak.
Mieszkańcy muszą chcieć
korzystać z takiego rozwiązania,

zamiast transportu szynowego,
ma być szybki, wygodny i tani autobus, który dotrze z Warszawy do
Kampinosu w niespełna pół godziny, a do Sochaczewa w mniej niż godzinę.

Wybrano propozycję stosowaną z powodzeniem już w ponad 200 miastach na świecie - Bus Rapid Transit
(BRT). Koszt budowy linii jest szacowany na kwotę od 249 do 331 milionów złotych

Wydaje się, że realizacja
tego ambitnego projektu jest coraz bliżej.
Tomasz Szuba
fot. http://www.transport-publiczny.pl

NOWE SKLEPY W BABICACH
SH-U BABICE PRZECHODZI DO HISTORII
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Starych Babicach, którą kiedyś wszyscy znali i kojarzyli jak GS (Gminna Spółdzielnia) powoli przechodzi do historii.

Centrala znajdowała się przy Rynku,
koks, węgiel
i nawozy sztuczne można było zakupić na terenie przy ul. Ogrodniczej.

Otóż cały, 3,5 hektarowy teren przy ul. Ogrodniczej/Warszawskiej,
czyli ten przy dużym babickim rondzie kupiła firma RWS Investment
Group z Gdańska.
pomiędzy stacją benzynową a stacją diagnostyczną powstanie centrum handlowe (park handlowy).
jemcami
sza Redakcja sprawdzi,

podpisano już umowy z pierwszymi naNaMamy nadzieję, że nowa inwestycja

nie zablokuje ul. Warszawskiej
W II etapie,
Spółdzielnia od wielu już lat nie prowadzi tak rozwiniętej działalności jak kiedyś.
Ostatnio poczynione
(ponad dekadę temu) większe inwestycje,
Prezes Halina Bagnicka

Tymczasem kilka lat temu członkowie SH-U podjęli uchwałę, która
założyła kilkuletni proces zamykania spółdzielni.
ogłoszenia o sprzedaży terenów przy ul. Pocztowej i przy ul. Ogro
dniczej.
w ostatnim czasie w lokalnych mediach zrobiło się głośno za sprawą artykułu dotyczącego nowego zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej.
czyli
u Prezesa Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach Pana
Pawła Piotrowskiego.

wyburzone zostaną
wszystkie dotychczasowe budynki zlokalizowane przy ul. Warszawskiej i ul. Ogrodniczej (pawilony handlowe, hale produkcyjne i magazynowe
W tym miejscu wybudo
wane zostanie potężne centrum handlowo-usługowe.
w całości sprzedano również teren SH-U przy ul. Po
cztowej w Starych Babicach,
Poczta Polska pozostanie w tym miejscu bez zmian.
wybudowany zostanie piętrowy budynek usługowo-handlowo-biurowy.

Gmina Stare Babice zmienia się na naszych oczach.
Michał Starnowski

TURNUSY REHABILITACYJNE
NOWOŚĆ W KLINICE SANOBELLO !!!
Turnusy rehabilitacyjne są organizowane
z myślą o wszystkich, którzy w wyjątkowy sposób chcą zatroszczyć się o własne zdrowie. Są
one doskonałą okazją do skorzystania z serii zabiegów leczniczych, które mogą wyraźnie poprawić komfort codziennego funkcjonowania.

W ramach pobytu rehabilitacyjnego oferujemy:
Bogaty program leczenia składa się z 100 zabiegów,
co daje pacjentowi 10 zabiegów każdego dnia.

Ga
binety są przestronne, dyskretne i w pełni przystosowane do wykonywania zabiegów.
Ogromną zaletą turnusów ambulatoryjnych
jest fakt, iż pacjent nie musi stale przebywać
w miejscu prowadzenia terapii,
kretne zabiegi. Oznacza
to brak konieczności wyjazdu ze swojego miejsca zamieszkania, dzięki czemu ograniczony
jest do minimum stres, niepewność i koszty
związane z wyjazdem.

Klinika Sanobello
Usprawnianie
pacjentów odbywa się pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów Kliniki Sanobello,

Nasi terapeuci posługują się zarówno wiedzą
zdobytą z rąk polskich, jak i międzynarodowych
instruktorów
Od
strony medycznej zajmujemy się:
1.
2.
3.
4.

każdy z pacjentów ma możliwość skorzystania z relaksu w Klinice Zdrowia i Urody.

Serdecznie zapraszam Państwa 24 lutego,
w sobotę, na dzień otwarty Turnusu Rehabilitacyjnego.
Gwarantuję, że Turnusy rehabilitacyjne to
rewelacyjny sposób na powrót do zdrowia.

przywrócenie spra
wności ruchowej oraz bezpieczny powrót do codziennych czynności sprzed choroby.
pecjalne zestawy ćwiczeń,

mgr fizjoterapii Michał Sokół
Klinika Sanobello Sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Langiewicza 2
tel.+48 22 355 31 52

PRAWNIK RADZI…
MOBBING W PRACY
Kodeks pracy definiuje lobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu praco
wnika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników - art. 94 (3)
§ 2 kodeksu pracy.

Przepis prawa jest jednak tak skonstruowany, że pozostawia duże
pole do interpretacji pojęć w nim zawartych

To pracownik w trakcie postępowania przed sądem będzie musiał wykazać, związek przyczynowy między nieakceptowanym zachowaniem (mobbingiem), a rozstrojem zdrowia powstałym
na skutek takich zachowań.

Skąd wiec wiadomo, że działania które nas dotykają są mobbingiem?
Sąd w każdym przypadku

Pracodawca ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, który stał
się ofiarą mobbingu, w następujących przypadkach:
1.
2.
Niestety ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, który na mobbing się
powołuje, co sprawia iż wiele osób rezygnuje z procesu sądowego.

Pracownikowi, który padł ofiarą mobbingu przysługuje:
•
•

Ważne!
indywidualnie będzie jednak analizował,
Maria Bosak
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

NOWE CENY
I ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice (Dz.
Urz. Woj. Maz. 2017.11233) w Gminie Stare Babice od grudnia 2017 r.
obowiązują następujące zasady segregacji odpadów komunalnych:

WOREK NIEBIESKI
Do niebieskich worków wrzucamy:

Nie wrzucamy:

WOREK ŻÓŁTY
Do żółtych worków wrzucamy:
W związku z tym w Gminie Stare Babice został "podzielony" worek
niebieski na dwie frakcje: od tej pory do worków niebieskich trafi papier a do worków żółtych (nowy kolor) - metal i tworzywa sztuczne.
info: Urząd Gminy Stare Babice

Nie wrzucamy:

WOREK ZIELONY

UWAGA!!! Od 2018 roku obowiązują również nowe opłaty za wywóz nieczystości: 19 zł/osobę za odpady segregowane i 29 zł/osobę za
odpady niesegregowane, przy czym należy pamiętać, że opłaty w wyższych kwotach należy wnosić dopiero od lutego, bowiem opłatę za styczeń, czyli kwotę w nowej stawce należy uiścić do dnia 10 lutego 2018
roku.
W informacji tej znajdziecie Państwo również dla przypomnienia swój indywidualny numer konta i identyfikator ID.

Do zielonych worków wrzucamy:

Nie wrzucamy:

WOREK BRĄZOWY
Do brązowych worków wrzucamy:

Przypominamy, że przez okres zimy, czyli od 1 grudnia do 31 marca GPSZOK czynny jest we wtorki, czwartki i soboty w godzinach
12.00-16.00, zaś w okresie letnim, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada we
wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 14.00-18.00 oraz w soboty
w godzinach 10.00-16.00.
odpady zielone (brązowe worki) odbierane są tylko w okresie letnim, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada 201 r.
maksymalnie 5 sztuk
W okresie zimowym
odpady zielone
można dostarczać do GPSZOK w godzinach jego otwarcia. Ważne: odpady te nie muszą być zapakowane w brązowe worki.

Nie wrzucamy:

Odpady "zmieszane" tak jak dotychczas wrzucamy
do kosza na śmieci.

O najwyższych
stawkach w okolicy napisano już wiele, w tym na facebooku w grupie
"Mieszkańcy gminy Stare Babice
i na naszym
"Babickim Forum Internetowym" www.babice.fora.pl
zebrał: Michał Starnowski

NAPIĘTY GRAFIK BABICKIEJ MATKI
My matki, zanim nasze pociechy trafią do żłobka czy przedszkola,
specjalizujemy się w poszukiwaniach. Szukamy miejsc przyjaznych dzie
ciom i mamom i tworzymy osobiste mapy obowiązkowych punktów do
odwiedzenia.

WTORKI W KLUBIE MAM

ŚRODY W SALI ZABAW

PONIEDZIAŁKI Z BODY BEAT
ciąg dalszy na stronie następnej

KOLOLOVE CZWARTKI

WEEKEND W PLENERZE

PIĄTKI Z ZUMBĄ

Warto też śledzić zapowiedzi weekendowych atrakcji na stronie
https://www.facebook.com/groups/MamyGminyStareBabice/. Nie przega
pimy wtedy gminnych teatrzyków, balów karnawałowych i innych niespodzianek, które już szykują dla nas firmy i osoby zaangażowane
w organizację czasu wolnego dla rodzin z dziećmi z naszej okolicy.
tekst i foto: Karina Grygielska

ZAPROSZENIE NA KURS ALPHA
Kolacja, dowcip, wykład, dyskusja w grupach - to Kurs Alpha - ewangelizacja na miarę
XXI wieku. Nazwa ALPHA oznacza pierwszą
literę alfabetu greckiego, czyli początek, ale równocześnie jest skrótem od pięciu angielskich
słów: A - anyone can come (każdy może przyjść),
L - learning and laughter (nauka i śmiech), P - pasta (z włoskiego: makaron, tutaj oznacza po
prostu posiłek), H - help one another (pomoc
jeden drugiemu), A - ask anything (pytaj o wszy
stko, nie ma głupich pytań).

wiadaniu. W pierwotnym Kościele było wyraźne rozgraniczenie między kerygmatem a kate
chezą. Kerygmat był zawsze na początku drogi
wiary. Dlatego też kurs ten nie nazywa się Alfa
i Omega. Bo to tylko początek".

Początki Kursu Alpha w Polsce sięgają roku 1999.

"Uważam, że Kurs
Alpha to najlepsza pomoc dla tych, którzy czują potrzebę zmiany w swoim życiu duchowym.
Czułam, że pogubiłam się w obecnym świecie,
kurs Alpha pomógł mi uzdrowić kulejące relacje, wybaczyć sobie oraz wrócić na właściwą drogę".

Obecnie jest prowadzony w Polsce w ok.
300 miejscach
W Starych Babicach Kurs Alpha jest organizowany od lutego 2012 roku.
Edycja to cykl
11 spotkań, na których poruszane są prosto
sformułowane tematy:

Cały cykl jest przedzielony tzw. weekendem Alpha - to czas poświę
cony Duchowi Świętemu.

możesz zapytać o wszystko.
Kurs Alpha został opracowany w anglikańskiej parafii Świętej Trójcy w Londynie
Alpha jest dla każdego, niezależnie od wieku, zajmowanej pozycji, stanu cywilnego.
Kaznodzieja Domu Papieskiego ojciec Raniero Can
talamessa powiedział o kursie: "Zaletą kursu
Alpha jest koncentracja na kerygmacie, przepo-

dołączyć do kursu można również w lutym - drugie spotkanie odbędzie się 5 lutego
2018 roku (również o 19.00 w "Arce"). Przyjdź
i spróbuj Alpha!
Ekipa Alpha Stare Babice

DZIKA BUDOWLA PRZY IZABELIŃSKIEJ ?
Wielu Mieszkańców Gminy Stare Babice
oraz wsi Izabelin B zadawało mi pytania dotyczące (zdawać się może) nielegalnej budowli na
gruntach wsi Lipków przy ul. Izabelińskiej
(przy lesie). Koparki, wywrotki, zanieczyszczona i zniszczona ulica, tony ziemi i gruzu oraz
prace ziemne - wszystko to sprawiło, że Mieszkańcy niejednokrotnie wyrażali opinie, że jest
to coś nielegalnego (wysypisko śmieci, nielegalna budowa zbiornika wodnego, czy także zakopywanie gruzu i nieczystości na gruntach
rolnych). Zgadzając się z tymi opiniami, poprosiłem kilka urzędów i służb o udzielenie stosownych informacji. Już dziś dodam, że temat
powróci w kolejnych numerach naszych gazet,
ponieważ mam jeszcze kilka wątpliwości, a także chciałbym porozmawiać z dysponentem tej
nieruchomości.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
prawo było łamane,
Straż Gminną i Zarząd Dróg Powiatowych
wystawili dwa mandaty,

policjanci z KPP
w Starych Babicach. Zarząd Dróg Powiatowych
samowolnie został zajęty pas
drogowy
bez zezwolenia prowadzone były roboty przy budowie zjazdu,
Tyle faktów na dzień dzisiejszy,

Na dzień dzisiejszy wiadomo,
przyznano dofinansowanie
w wysokości 4,2 mln zł
Wójt Gminy Stare Babice wszczął postępowanie administracyjne

Michał Starnowski

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE
CO LEPIEJ NOSIĆ TECZKI CZY WORECZKI?
Moja babcia często powtarzała "Nie chciało się nosić teczki, trzeba
nosić woreczki". To przysłowie miało być przestrogą dla mnie, że jeśli
nie zdobędę wykształcenia, będę musiała ciężko pracować fizycznie.

Czyli "woreczki" nie są już takie
ciężkie, natomiast "teczki" szkolne często przekraczają 8 kg, więc ważą znacznie więcej niż kiedyś.

Ja również uczestniczyłam w tym spotkaniu i chciałabym podzielić się
spostrzeżeniami.
Byli zwolennicy wprowadzenia lekkich
e-booków,

Oprócz podręcznika są ćwiczenia, też często ładnie i kolorowo wydane.
to razem daje ciężar, który jest
nie do uniesienia przez wątłe mięśnie dzieci i młodzieży,

zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie "Tornistrów Szkolnych",
Nauczyciele rozkładają ręce i powołują się na
jeden z punktów tegoż zalecenia,
W skali całego kraju to spore przedsięwzięcie, na które przyjdzie nam poczekać.
Fikcją jest możliwość pozostawiania części przedmiotów i książek
w szafkach szkolnych.
Jak tam zostawić książki?
Dlatego najlepszym rozwiązaniem i szybkim do wprowadzenia w ży
cie, byłby zakup dodatkowych kompletów książek do użytku w szkole.
Szkoła zamawiając podręczniki zamówiłaby dodatkowe egzemplarze dostępne dla wszystkich uczniów w klasach,

Padła jednak słuszna sugestia, że nikt nie zabronił Gmi
nie, jako organowi prowadzącemu, dbania o zdrowie swoich młodych
mieszkańców. Gmina może wprowadzić swój własny "lokalny program walki z ciężkimi plecakami" i np. doposażyć swoje szkoły w dodatkowe egzemplarze podręczników, tak aby nie trzeba było nosić
tych pięknie wydanych, bogato ilustrowanych i niemiłosiernie ciężkich
książek w plecaku.
Innym pomysłem, słusznym w moim przekonaniu, byłoby zrezygno
wanie w szkole podstawowej z zeszytów grubszych niż 32 kartki.

Po
co zaczynać nowy temat na nowej stronie, to jest rozrzutność i nierozsądek.
zachęcam rodziców do podjęcia rozmów w tej sprawie z dyrektorami szkół, z nauczycielami i organem
prowadzącym (czyli z Gminą).
Problem ciężkich plecaków od lat nurtuje rodziców współpracujących z fundacją "Rodzice Szkole",
Pani Minister
Edukacji Anna Zalewska

Marzena Pawłowicz
fot. mamotoja.pl i mjakmama24.pl

RENSEI KARATE
I NIESAMOWITY ROK 2017 !!!
Drodzy rodzice, przyjaciele, znajomi, kibice! Bardzo Wam dziękujemy
za obecność i wsparcie w 2017 roku, roku bardzo owocnym pod względem ilości zawodów, bo aż 18!, w których nasi zawodnicy wzięli udział.
211 razy stawali oni na podium! Wywalczyli 78 złotych, 50 srebrnych i 83
brązowych medali.
sensei Jan Bielawski i senpai Karolina Dzienkowska

Jakub Dobrzyński
Jakub w 2017 r.
wywalczył aż 17 złotych, 0 srebrnych i 11 brązowych medali.

siewska,
Mistrzynią Polski

sensei Ewa Gązostała Akademicką

Jakuba Dobrzyńskiego, Karolinę Dzienkowską, Kaspra Szubskiego, Jakuba
Klepackiego, Jana Kacperskiego, Alicję Bartosik, Jakuba Kęsickiego, Michalinę Wojtkowską, Krystiana Krzywickiego, Kamila Wojtkowskiego,
Weronikę Dzwonkowską,

w papierowych wydaniach
Gońca Babickiego i Gazety Babickiej.

RENSEI KARATE DOJO.
w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Karate WKF.
Nasi zawodnicy zdobyli w tych rozgrywkach w sumie 58 złotych, 35 srebrnych
i 31 brązowych medali.

Oss!!! RENSEI

WOJNA O ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW
Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Trzech Króli (choć niektórzy twierdzą, że było ich sześciu ;) już za nami. Polacy powoli wybudzają się z tego świątecznego letargu, wracają do pracy, swoich zajęć,
ulubionych kanałów na YT i co się okazuje?... że nie wszyscy ten czas
poświęcają na odpoczynek a dla niektórych jest to wręcz idealny moment na atak, który w innym czasie odbiłyby się szerokim echem i zbulwersował społeczność.
YouTube, zablokował lub uniemożliwił dalszą działalność

Zaatakowane zostały w różnym stopniu

Schemat ataku na swój kanał eMisjaTV przedstawił red. Piotr Korczarowski.

Niestety okres świąteczny to nie jest najlepszy czas na domaganie
się reakcji ze strony organów rządowych.

Red. Marcin Rola
z wRealuTV
red. Michalkiewicz,
Jacek Międlar

Wszyscy dotknięci restrykcjami na YT zgodnie twierdzą, że jest to
zamach na wolność słowa w Polsce i domagają się reakcji władz na niezgodne z polskim prawem praktyki koncernu Google, właściciela

Tak oto ostatecznie upada mit o wolności słowa i wypowiedzi w internecie.

Były nastawione na rzetelne relacjonowanie bieżących wydarzeń politycznych
i społecznych

Jarosław Paweł Kuczyński, foto: fakt.pl

SZWEDZKI OD PODSTAW - LEKCJA NR 1
Chcesz poszerzyć swoje zdolności językowe, albo pojechać na urlop
do Skandynawii? Może planujesz wizytę u krewnych zagranicą lub po
prostu chcesz zdobyć kolejną umiejętność do wpisania w CV? Dobrze
trafiłeś. W tym kąciku językowym możesz nauczyć się szwedzkiego od
podstaw.

god dag!,
hej!
hejdå!
Jag heter
Jag är från Polen.
Jag kommer från Polen.

Jeśli jesteś gotowy podjąć wyzwanie zapraszam!

Jag bor i Stare Babice.
God morgon!

God middag!
God eftermiddag!
God kväll! / God afton!
god middag, god eftermiddag

nära Warszawa
Jag bor i Stare Babice nära
Warszawa.

God natt!
god kväll/god afton

Jag bor i Stare Babice nära Warszawa, Polens huvudstad.
Życzę przyjemnej nauki
Natalia Karlsson

Z INWESTYCJAMI PRZEZ ŻYCIE CZ. IV
Wraz z kolejnym wydaniem Gońca przyszedł czas na kolejny etap
naszej podróży przez inwestycyjne bezdroża. Do tej pory poznaliśmy
już kilka podstawowych form oszczędzania. Przyszedł zatem czas na
te nieco mniej popularne. Czwarta część cyklu traktowała będzie o ETFach. Z czysto teoretycznego punktu widzenia, jest to również fundusz
inwestycyjny, jednak z uwagi na swoją specyfikę, postanowiłem poświęcić im odrębny artykuł. Czym zatem są ETFy i jakie są ich mocne strony? O tym przeczytacie w dalszej części artykułu.

ETF pozwala nam w prosty sposób zrealizować nasz pomysł inwestycyjny,

ETFy powinny być pierwszym wyborem dla każdego,
Dlaczego zatem nie są one aż tak

TF, czyli Exchange Traded Found, jest funduszem biernym,

popularne?
światowej finansjerze nie zależy
na tym, aby stały się one popularne.

wprowadzone zostały nowe ustawy,

warto jest
zwrócić uwagę
Po pierwsze niskie prowizje.
Od 1 stycznia ETFy uznawane są za instrumenty wysokiego ryzyka, przez co dostęp do nich mogą uzyskać jedynie tzw. klienci profesjonalni.

W mojej opinii decyzja ta jest całkowicie niezrozumiała i trudno ją
w racjonalny sposób wytłumaczyć.

Kolejna zaleta, na którą warto jest zwrócić uwagę

Innym z możliwych rozwiązań jest inwestycja w spółki wydobywające interesujący nas surowiec.
Kolejną
z możliwości, jest wybór odpowiedniego ETFu,

Podsumowując, ETFy są jedną z najlepszych alternatyw dla pomnażania naszego kapitału inwestycyjnego.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku ETFów
obowiązują nas takie same zasady rozważnego inwestowania, jak
w przypadku każdego innego instrumentu.

Tomasz Radomski
- źródło zdjęcia: www.nasdaq.com

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
STOLICĄ KULTURY MAZOWSZA 2018
Tytuł "Stolica Kultury Mazowsza 2018" i 100 tysięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Warszawski Zachodni
w XVII edycji konkursu, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Konkurs "Stolica Kultury Mazowsza"
Poprzez
koncerty, przeglądy, wystawy, konkursy, wieczory poetyckie, festyny rodzinne oraz rekonstrukcje bitew, mieszkańcy i goście, odwiedzający Powiat Warszawski Zachodni, będą mogli poznać specyfikę regionu, histo
rię, dorobek artystyczny lokalnych twórców.
W przygotowanie
ciekawej propozycji kalendarium włączyły się gminy: Błonie, Izabelin,
Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Leszno i Kampinos oraz organizacje
pozarządowe i instytucje kultury.
klucz do "stolicy", na ręce Starosty Pana Jana Żychlińskiego prze kazał
Pana Jerzego Zaborowskiego.

Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz imprez, np.: letni festiwal "W krainie Cho
pina", festiwal Natura-Kultura-Media im. Ryszarda Kapuścińskiego,
Izabelińskie Spotkania z Książką, Międzynarodowy Festiwal Folkloru
w Ożarowie Mazowieckim czy letnie festyny i pikniki.

wnętrz centrum konferencyjnego MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
Maestro Adama Sztaby,
i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Chmielnickiej.
Jennifer Batten, Troy Anderson, Big Band oraz znakomici soliści i tancerze.

W przekazaniu symbolicznego klucza do stolicy wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, na czele z Panem Adamem Struzikiem - Mar
szałkiem Województwa Mazowieckiego.
Pani Bożena
Żelazowska
Pan Paweł Cukrowski
Panią Agnieszką Kuźmińską.
Pan Jan Żychliński,
nem Jerzym Wójcikiem

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Pan Paweł Białecki
z PaSymboliczny

Starostwo PWZ

TELEOPIEKA - NOWATORSKA
TECHNOLOGIA WSPARCIA DLA SENIORÓW
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Teleopieka to rodzaj monitoringu, nowoczesne rozwiązanie wspierające osoby samotne, niepełnosprawne, najczęściej starsze, które mieszkają samodzielnie. To usługa pozwalająca na wezwanie pomocy w sy
tuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, działająca
przez 24 godziny na dobę. Wykorzystuje praktycznie nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne do zapewnienia komfortu życia
i wsparcia niezależnych Seniorów.
W Unii Europejskiej,
teleopieka i telemedycyna jest alternatywą
dla tradycyjnego modelu opieki zdrowotnej i społecznej.

Telemedycyna nie jest rozwiązaniem systemowym, ale uzupełniającym i wzbogacającym,
Może być roz
wiązaniem na brak specjalistów i długie terminy oczekiwania na wizytę.

Założeniem programu teleopieki jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego podopiecznego,
Komu ma służyć teleopieka?

Jakie są cele teleopieki?
Jeżeli
do Rządowego Programu Polityki Senioralnej zostanie wprowadzona
Telemedycyna, będzie to skutkować rozbudowaniem w Polsce w najbliższych latach teleopieki.
Podstawowy system teleopieki praktycznie składa się z dwóch elementów. Pierwszy to bezprzewodowy nadajnik

Gdynia i Opole to pierwsze miasta, które zdecydowały się rozpowszechnić teleopiekę wśród swoich seniorów.

Drugim elementem jest zainstalowany głośnomówiący transmiter z czułym mikrofonem i głośnikiem

"Teleopieka" to bezapelacyjnie powszechna, przyszłościowa forma
opieki nad Seniorami,
Aktywizacja personalnego urządzenia to ok. 100 złotych, a abonament miesięczny wynosi ok. 68 zł.
Teleopieka domowa nie zastępuje tradycyjnych form opieki nad
osobami starszymi, ale jest jej uzupełnieniem w wypadku ograniczonej samodzielności, gdy nie można liczyć na całodobową opiekę rodziny, czy opiekuna.

Teleopieka znana jest na całym świecie.

Polska korzysta z wieloletnich doświadczeń innych krajów,

Korzyści z wprowadzenia teleopieki są bardzo wymierne:

Na podstawie materiału wydanego przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - "Wsparcie
osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii" - 12.12.2017.;
Biuletynu Narodowego Komitetu Seniora;
Centrum Opieki Bez Barier.
Anna Czajkowska
fot. http://www.dzwirzyno.pl

CZAS SPOTKAŃ, KOLĘDOWAŃ
I GRANIA DLA WIELKIEJ ORKIESTRY
5 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym wystawiono przedstawienie jasełkowe, a także
wspólnie, rodzinnie śpiewano kolędy.

Beata Błaszczak

Agnie

szka Matuszewska

reckiego i Chór Babiczanie prowadzone przez Zbigniewa Załęskiego.
Julia Trębacz-Mazuruk, Agnieszka Metzgier, Roksana Skwirut, Katarzyna Żyżelewicz,
Marcin Lewicki, Antoni Adamski i Andrzej Bator.

9 stycznia 2018 roku w Przedszkolu w Bliznem już po raz ósmy odbył się Przegląd Rodzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek.
Małgorzata Siekierska.
Katarzyny Żyżelewicz
Jolanta Stępniak
Marcin Zając
Ewa Kawczyńska
ks. Marian Rowicki

ks. Paweł Paliga

Darek Malejonek,
"ARKA NOEGO".
10 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej
w Zielonkach Parceli odbył się koncert kolęd.
wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pende

Już po raz trzeci w babickim Przedszkolu zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
Małgorzata Libert i Ilona Nowak.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.
1949,50 zł.
Michał Starnowski
fot. babice24.pl i Przedszkole Babice

