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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 4-15 marca 2019 roku
 dowolną tablicę posesyjną w cenie 

do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



Z CYKLU PRAWNIK RADZI...
ODSTĄPIENIE OD UMOWY O DZIEŁO
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

Przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą np. zakłady stolar-
skie, tapicerskie, krawieckie, samochodowe itp., realizują głównie swoje 
usługi na indywidualne zamówienia klientów (zarówno osób fizycznych 
jak i innych przedsiębiorców) i spotykają się dość często z rezygnacją klien-
tów z usługi lub np. nieodebraniem zamówienia. O ile zagadnienie rezygna-
cja/odstąpienia jest dość proste w stacji, gdy przedsiębiorca nie przystąpił 
jeszcze do realizacji zamówienia (i nie poniósł żadnych kosztów związa-
nych z przygotowaniem się do jego realizacji), o tyle komplikuje się w sytu-
acji, gdy wykonanie zamówienia jest w toku lub zostało już zrealizowane.

Przez umowę o dzieło, przyjmują-
cy zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zama-
wiający do zapłaty wynagrodzenia. 

 liczy się efekt końcowy: 

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może odstąpić - zre-

zygnować z zamówienia w każdym czasie, ale pod warunkiem zapłaty 
umówionego wynagrodzenia

Może również odstąpić od umowy, kiedy dzieło nie zostało jeszcze ukoń
czone, gdy:

1. 

2. 

 zamawiają-
cy ma obowiązek dzieło odebrać i zapłacić umówione wynagrodzenie.

umowa za-
warta została na piśmie. 

Jeżeli więc zamawiający odstąpi od umowy z naruszeniem przepisów 
prawa  
przyjmujący zamówienie ma prawo wezwać go do zapłaty umówionego 
wynagrodzenia, a następnie 

wystąpić na drogę sądową.
Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976



JEŚĆ DOBRZE, ŻYĆ ZDROWO

Żyjemy coraz szybciej i często nie mamy na nic czasu - nawet na re-
gularny sen czy odpowiednie odżywianie. Tymczasem wystarczy wpro-
wadzić kilka prostych reguł do swojego stylu życia, by uniknąć wielu 
nieprzyjemnych konsekwencji w postaci nadwagi, niedożywienia, czy 
innych chorób cywilizacyjnych. Na ten temat rozmawiamy z dietetykiem 
Ewą Twardowską z Centrum Zdrowia Medicor w Borzęcinie Dużym.

Pani Ewo, co to znaczy dobrze jeść?

Pomimo, że o zdrowym stylu życia mówi się coraz więcej…

I płacimy za to cenę…

Jak im Pani może pomóc?

To rzeczywiście może po-
móc…

Czy na koniec zdradziłaby Pani czytelnikom najważniejsze zalece-
nia dietetyczne?

1.

2.

3.
4. 

5. 

Przyjmuję w Centrum Zdrowia Medicor w Borzęcinie ul. Warszawska 
818, tel. 501-37-64-90, www.vegeeta.com.pl

Dziękujemy za rozmowę
tekst: Karina Grygielska, zdjęcia: Bartosz Bukowski

PORADY DIETETYKA EWY TWARDOWSKIEJ Z "MEDICOR" W BORZĘCINIE



Wybierając się do ginekologa, wiele kobiet korzysta z usług małych 
gabinetów prywatnych. O tym, jak lekarze dbają o to, by kontakty 
z pacjentem były jak najlepsze oraz dlaczego warto zaufać ginekolo-
gom i systematycznie się badać, rozmawiamy z dr Iwoną Szaferską, 
prowadzącą gabinet ginekologiczny w Lipkowie.

Wreszcie udało nam się umówić na rozmowę…

Jest Pani pierwszą lekarką w Polsce, która wprowadziła zabiegi usu-
wania nadżerki laserem.

W Pani gabinetach, poza fachową poradą można też liczyć na przy-
jazne podejście do pacjenta?

Pierwsza wizyta jest więc bardzo istotna. 

Kiedy powinna mieć miejsce pierwsza wizyta u ginekologa?

Przyjmuje Pani pacjentki od 1992 roku i obserwuje Pani, jak się 
zmieniają nasze zwyczaje, również w sferze profilaktyki. Czy kobiety 
przychodzą teraz częściej do ginekologa? Czy mają większą świado-
mość swojego ciała?

A co ze starszymi paniami? Czy kobiety powyżej 50. roku życia rów-
nież dbają o ten obszar swojego życia?

Czyli jest jeszcze dużo pracy edukacyjnej do wykonania…

Jeśli chcemy się nauczyć jeździć samochodem, musimy zrobić pra-
wo jazdy… A jeśli chodzi o edukację seksualną, wciąż jesteśmy trochę 
pozostawieni sami sobie…

Z drugiej strony dzięki internetowym poradom można się wiele do-
wiedzieć.

Porozmawiajmy o kobietach w ciąży, bo to jest grupa, która najczę-
ściej i bezwzględnie korzysta z usług ginekologów. 

Czy liczy pani dzieci, które odwiedzały Pani gabinet w brzuchach 
swoich matek?

A leczy Pani niepłodność?

Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
tekst i foto: Karina Grygielska

GABINET PODWYŻSZONEGO ZAUFANIA
ROZMOWA Z DR IWONĄ SZAFERSKĄ
- PROWADZĄCĄ GABINET GINEKOLOGICZNY W LIPKOWIE



W marcu br. dwukrotnie do Starych Babic zawita Mammobus, czy-
li mobilna pracownia mammograficzna.

Pierwszą okazję do badań będą miały Panie w wieku 50-69 lat, 

Firmie LUX MED z roczników 
1966-1969,

Ta akcja odbędzie się 28 marca 2019 w godzi-
nach od 10.00 do 17.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 32 w Starych 
Babicach. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

29 marca 2019 r. również 
w Starych Babicach przy NZOZ Arnica, ul. Rynek 10.  firma 
Medica zaprasza na bezpłatne badanie piersi wszystkie kobiety w wie-
ku 50-69 lat, 

 Zapisy na badanie: 42 254 64 10 lub 517 544 004. Rejestracja 
on-line: www.medica.org.pl

Poniżej informacja firmy Medica zachęcająca wszystkie Panie do re-
gularnych badań mammograficznych.

tylko regular-
ne badania mammograficzne oraz samobadanie piersi mogą ustrzec 
przed rozwojem choroby.

Rak piersi stanowi istotny 
problem nie tylko w starszych grupach wiekowych, ale także coraz 
częściej u kobiet młodszych.

zebrała: Redakcja, fot. archiwum

JUŻ W MARCU
DWA PROFILAKTYCZNE BADANIA
PIERSI W STARYCH BABICACH



Na naszych oczach Stare Babice zmieniają się. W ostatnim czasie 
zrealizowano nowe inwestycje, a kilka następnych właśnie jest realizo-
wanych lub jest w planach.

 Nowa inwestycja, której I etap 
został już zakończony zmieniła oblicze przy babickim rondzie,

W jakim zatem kierunku mamy podążać? 

 babicki Rynek aktualnie nie ma szans być postrzega-
nym jako lokalne "Stare Miasto".

wójt Sławomir 
Sumka oznajmił, że chciałby ogłosić planistyczny konkurs na zagospo-
darowanie Rynku i jego okolic.

Tymczasem w "Kąciku Starej Fotografii" prezentujemy dwa zdję-
cia. nasza okładka przedstawia 
Rynek

Zdjęcia te otrzymałem ponad 10 
lat temu na maila

 "OLD BABICE".  nie jestem w stanie odtwo
rzyć korespondencji mailowej, a tym samym wskazać Pani, która prze
słała mi te unikalne fotografie. 

W oryginale pliki graficzne podpisane były "tata" 

Michał Starnowski

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII



Kobiety uwielbiają czuć się piękne - również dzięki eleganckim stro-
jom. O potrzebie bycia atrakcyjną i o tym, jak dobrze się ubierać, by 
podkreślić atuty swojej urody rozmawiamy z Dagmarą Frankowską-Del-
man, właścicielką Szyciologii - nowej pracowni krawieckiej, pasmanterii 
oraz sklepu z tkaninami w Babicach Nowych.

Dlaczego my kobiety tak bardzo lubimy się stroić?

Z drugiej strony wciąż powtarzamy, że "nie mamy, co na siebie wło-
żyć"…

Można u Pani uszyć sukienki?

I teraz zamierza Pani ubierać mieszkanki Babic?

Jak wygląda proces uszycia na przykład sukienki?

Czy każdemu jesteście w stanie coś zaproponować?

Wydobywacie z kobiet ich blask.

Poza pracownią krawiecką, jest też tutaj pasmanteria?

Klienci podpowiadają, co się im może jeszcze przydać?

Ludzie często potrzebują też tzw. poprawek krawieckich "na szyb-
ko"…

A można się od Pani nauczyć szycia?

Są chętni do nauki?

planuję ruszyć wkrótce ze szkoleniami dla osób, 
które chcą same szyć na kupionych przez siebie maszynach. Zaproszę 
też na weekendowe kursy mamy z córkami i tatusiów z synami, a także 
będę organizować urodziny dla dzieci w tematyce szycia i ogólnie ręko-
dzieła, 

Będzie się działo!

tekst: Karina Grygielska, zdjęcie: Szyciologia

BĘDZIE SIĘ SZYŁO - I TO W BABICACH
NOWA PRACOWNIA KRAWIECKA, PASMANTERIA
ORAZ SKLEP Z TKANINAMI - NIEOPODAL BABICKIEGO RONDA



Szanowni Mieszkańcy, dziś wstępnie chcielibyśmy Państwu zasygna-
lizować, że już niebawem zwrócimy się do Was z serdeczną prośbą 
o wsparcie finansowe, które przeznaczymy na remont i rozbudowę do-
mu jednej z naszych mieszkanek. Nadmienimy tylko, że wspomniany 
dom ma obecnie 40m2. 

Obecny budynek wymaga generalnego remontu:

Pani Agnieszka samotnie wychowuje dwóch synów w wieku 13 i 15 
lat. zmarł jej mąż po ciężkiej chorobie.

Pani Agnieszka pracuje zawodowo, ale dochody jakie posiada, pozwa
lają pokryć bieżące wydatki oraz koszty edukacyjne związane z przy-
szłością synów.

w chwili 
obecnej samodzielnie, bez wsparcia życzliwych ludzi nie jest w stanie po-
dołać temu zadaniu.

Już niebawem w lokalnej prasie i we wszystkich mediach interneto-
wych zwrócimy się do Państwa 

o wsparcie finansowe umożliwiające 
jak najszybszą realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. 

Tomasz Rutkowski - Stowarzyszenie "Działajmy Razem"

PROŚBA O WSPARCIE
DLA PANI AGNIESZKI

Już "Kolędnicy z okolicy",
o których pisaliśmy w styczniowym numerze 

Gońca Babickiego w Święto Objawienia Pańskiego
kolędowali po Wierzbinie, Zalesiu i Wojcieszynie

z myślą o czynieniu dobra dla Pani Agnieszki

"Piękny przykład sąsiedzkiej solidarności dali mieszkańcy Starych Babic
pod Warszawą, którzy spontanicznie skrzyknęli się,

by dokończyć budowę domu sąsiadki.
Straciła Ona dom wskutek podtopień, wzięła kredyt,

ale pieniędzy na dokończenie domu zabrakło.
Nie zabrakło natomiast ludzkiej życzliwości..."

- powiedział 3 grudnia 2011 roku w telewizyjnej dwójce, 
w ogólnopolskiej PANORAMIE nieżyjący już dzisiaj Andrzej Turski.

Akcja "Pomóż Renacie", która została przeprowadzona
przez mieszkańców i strażaków z OSP Stare Babice była jednym

z czynów społecznej pomocy skierowanym dla potrzebującej rodziny. 
Jesteśmy przekonani, że akcja skierowana w kierunku
pomocy Pani Agnieszce także zakończy się sukcesem.





We wtorek, 19 lutego 2019 roku w budynku Przedszkola w Bliznem 
Jasińskiego spotkali się Mieszkańcy Blizne Jasińskiego, Blizne Łasz-
czyńskiego i Lubiczowa.

Na spotkanie przybyli: Sławomir Sumka,
Tomasz Szuba,

Agnieszka Senterkiewicz, Katarzyna Sońta, 
Paweł Błażejewski i Andrzej Koliński, Ewa Kawczyń-
ska, Leszek Poborczyk, Krzysztof Wąsikowski i Jacek Dawidowski 

Paweł Turkot
Krzysztof Lebiedowicz.

W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszono wiele zagadnień do-
tyczących bieżących spraw nurtujących mieszkańców.

w tym również wysokich kosztów 
odbioru odpadów komunalnych. 

Michał Starnowski

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW W BLIZNEM



LOKALNA DEBATA
O ODROLNIENIACH I SCALENIACH

W środę, 20 lutego 2019 roku o godz. 18:00 w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyło się zebranie mieszkań-
ców zamieszkujących w Mariewie, Budzie i Stanisławowie.

Sławomir Sumka omówienie zagadnień związanych ze zmia-
nami przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną 
i związanych z nimi terenami publicznymi. 

Wójt zobowiązał się zająć tą sprawą 

 To-
masz Szuba  Agnieszka Senterkiewicz, Ka-
zimierz Steć i Paweł Błażejewski

 Dorota Zwolińska Urszula Świątek.
Michał Starnowski



WŁASNY TEATR DODAJE SKRZYDEŁ…
W hali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyła się ostat-

nio uroczysta premiera przedstawienia pt.: "Kto otworzy drzwi", pod-
czas której widzowie mogli pozostawić dzieci pod opieką zapewnioną 
przez Fundację Nasze Szczęścia, Teatr Bliżej Nieba i Fundację Na Prze-
kór. O pomyśle przybliżania sztuki również tym, którzy do tej pory 
mieli ograniczone możliwości skorzystania z teatralnych propozycji, 
rozmawiam z Olą Perkowską, współzałożycielką Teatru Mewa.

23 lutego br. w Domu Kultury Stare Babice odbyła się premiera pierw-
szego przedstawienia Twojego nowego teatru.

Julią Trębacz-Mazuruk

Ludmiła Miłowanowa,

Opowiedz tym, którzy przegapili pierwsze Wasze wydarzenie, o czym 
jest sztuka.

Czy jest szansa jeszcze gdzieś obejrzeć ten spektakl?

Podczas premiery dzieci miały zapewnioną opiekę. To coś nowego!

Doskonały pomysł, na przyciągnięcie osób, które nie mają co zrobić 
z dzieckiem!

A czy trudno jest założyć swój własny teatr?

Zdradzisz jakie jeszcze masz marzenia i plany?

Planujesz też jakieś zajęcia dla dzieci?

W takim razie równie jak dzieci, niecierpliwie czekam na wdroże-
nie wszystkich teatralnych planów w życie. Życzę powodzenia i bar-
dzo dziękuję za poświęcony czas!

tekst: Karina Grygielska
fot. Michał Starnowski - www.babice24.pl i facebook.com/babice24





31 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się konferen-
cja "Odpady komunalne w Aglomeracji Warszawskiej".

Dorota 
Zmarzlak.

Marek Surmacz
Ewa Orzełowska

Magda Gosk
Marcin Podgórski

Krzysztof Gołębiewski
Dariusz 

Krupa  Leszek Świętalski 
Naszą gminę Stare Babice reprezentowała 

delegacja z wójtem Sławomirem Sumką.

Podczas spotkania, które zorganizowała Gmina Izabelin oraz Stowa-
rzyszenie Metropolia Warszawa rozmawiano o problemach związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi. Dyskusja, która trwała ponad 4 
godziny podzielona została na wystąpienia zaproszonych gości oraz na 
dwa panele dyskusyjne.

samorządowcy ponownie zgodnie wyartykułowali 10 postula-
tów, które należałoby spełnić, aby można było odciążyć mieszkańców i sa
morządy gminne.

Postulaty wysuwane przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.
Postulat 1. 

Postulat 2.

Postulat 3.

Postulat 4.

Postulat 5. 

Postulat 6. 

Postulat 7. 

Postulat 8.

Postulat 9.

Postulat 10. 

Michał Starnowski

KONFERENCJA O ODPADACH



CENA ZA WYWÓZ ŚMIECI
POSZŁY MOCNO W GÓRĘ

To nie jest żart, od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trudno nie odnieść się, że 
stawki są zatrważające - 29 złotych od osoby na miesiąc za odpady se-
gregowane i 62 zł. od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane. Roz-
strzygnięty przetarg opiewał na jeszcze wyższe kwoty, ale zgodnie 
z prawem mieszkaniec nie może zapłacić więcej niż 32 złote i dlatego 
z gminnego budżetu dopłacimy dodatkowo ponad 2 miliony zł. Należy 
jednak pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni, tj. opłaty uciszane na dzień 10 marca br. będą już wyższe.

 Były to listy polecone, 
Ważne - każda rodzina otrzyma-

ła również indywidualny numer konta bankowego.

Wiele powiedziano i napisano na ten temat, 

 burzliwie było też podczas obrad jednej z sesji 
Rady Gminy, podczas której przeprowadzono głosowanie w tej spra-
wie. 

wywozem mia-
ło zająć się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice sp. 
z o.o. takie rozwiązanie forsował poprzedni 
wójt Krzysztof Turek, wyliczenia nie 
przekonały radnych

 na potrzeby realizacji 
tego pomysłu należało z budżetu gminy zakupić przynajmniej 2 śmie-
ciarki, ciągnik siodłowy z naczepą oraz dostosować teren do prowadze-
nia takiej działalności (łączny koszt miał wynieść kilka milionów złotych). 

W rozmowach powraca się znów do pomysłu wprowadzenia 
opłat od ilości zużytej wody ważenia śmieci pod-
czas odbioru, uszczelnienia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
biorów Komunalnych 

 oraz 
zamiast brązowych worków odbieranych spod posesji, wprowadzenia 
gminnych kontenerów w kilku lokalizacjach,

Podwyżki cen odczuwalne są w szczególności na Mazowszu,

Warty zaznaczenia 
jest fakt, że mieszkańcy gminy Stare Babice produkują pokaźną ilość 
odpadów. Szacuje się, że statystyczny Starobabiczanin produkuje rocz-

nie pół tony odpadów

Czy można było zapobiec podwyżkom? 

Owszem, mógł nie podpisać nowej umowy, ale wów-
czas podzielilibyśmy los niedalekiego Nieporętu, 

Nasz nowy wójt nie siedzi bezczynnie. Z Jego inicjaty-
wy organizowane są spotkania z innymi włodarzami powiatu i regio
nu.

Wydawać się może, że Ministerstwo Środowiska wreszcie zaczęło do-
strzegać problem, 

A co możemy zrobić my mieszkańcy, aby cena śmieci uległa obniże-
niu? Możemy m. in. zacząć kompostować odpady zielone, 

 Możemy także
uaktualnić swoje deklaracje śmieciowe, wpisując zgodnie ze 

stanem faktycznym liczbę osób zamieszkujących daną posesję, pamię-
tając także o tych, którym wynajmujmy lokale na stałe lub sezonowo. 

Na facebookowym forum Miesz-
kańców gminy Stare Babice "ktoś" wstawił zdjęcie z urzędowym zawia
domieniem. Na fotografii bystre oko zauważyło, że w przysłanej decy-
zji skalkulowano kwotę dla dwóch osób, choć na facebookowym profi-
lu mieszkaniec afiszuje się z żoną i trójką dzieci 

 mamy 
aż 295 posesji, które zalegają w opłatach powyżej 500 złotych każda, 
a 50 posesji uważa się za notorycznie "olewających" płacenie. 

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice, fot. pixbay.com



BABINICZ 2018 BEZ NIESPODZIANKI
Osobiście wręczał statuetkę Babinicza wielokrotnie, teraz odebrał ją 

sam.

W sobotę, 2 lutego 2019 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury 
Stare Babice odbyła się coroczna uroczystość, podczas której osobie 
szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej gminy Stare Babi-
ce wręczono Gminną Nagrodę "Babinicz".

Tegorocznym laureatem Nagrody Babinicz 2018 został Krzysztof Tu-
rek

przez wiele lat Wójt Gminy Stare Babice (1995-2018).
Sławomir Sumka

Henryka Kuncewicza. 
Jarosław Kulczycki

występ Gminnej Orkiestry Dętej im. K. Pende-
reckiego  Zbigniewa Załęskiego, Waldemar Ma-
licki Małgorzatą i Oliwią

"Babinicz", to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babi-
ce. Wręczana jest osobie, która swą postawą i działalnością zasłużyła 
na najwyższe uznanie i szacunek. Otrzymują ją ci, którzy podejmowa-
li cenne inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami 
dla wspólnoty samorządowej. Dotychczas statuetkę "Babinicza" otrzy-
mali:

Michał Starnowski



GDY MSZA ŚW. NIEDZIELNA
NIE WYSTARCZY…

W ostatnich latach kondycja Kościoła Katolickiego w Polsce nie wy-
gląda najlepiej. Coraz więcej osób ateizuje się i odchodzi od Kościoła, po-
mimo przyjętych sakramentów Chrztu, Eucharystii czy Bierzmowania. 
Coraz więcej osób przestaje uczęszczać na Msze Święte, czy też ostenta-
cyjnie wypisuje dzieci z lekcji religii w szkole. Jakikolwiek kontakt z wia-
rą i Kościołem uważają za staroświeckość i zbytek. 

Sytuacji Kościoła nie polepszają nagłośnione w mediach 
afery wśród duchownych, czy związki Kościoła z partiami politycznymi.

By nie 
pozostać "niedzielnym katolikiem" czy tzw. "wierzącym-niepraktykują-
cym", potrzebne jest zbudowanie własnej głębszej relacji z Bogiem.

w naszej babickiej gminie jest to możliwe!

 W parafii w Starych Babicach trwa 
właśnie kurs Alfa,

W parafii w Lipkowie

działa też tutaj gru-
pa ojców, 

W parafii w Bli-
znem Powstał także Teatr 
Bliżej Nieba,

"Konik na biegunach" 
W parafii Objawienia Pańskiego

Obecnie trwa cykl kate-
chez

każdy poszukujący może 
znaleźć w parafiach naszej babickiej gminy coś więcej niż tylko niedzielną 
Mszę świętą.

Artur Druzd

NIE WYPALAJ TRAW
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przed-

wiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chę-
cią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi pa-
nuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowodu
je szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie 
błędne myślenie. wypalanie 
traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym

Wypalanie traw jest również przyczyną wie-
lu pożarów,

Rocznie w tego rodzaju 
zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób,

Za wypalanie traw 
grożą kary mandaty 

a także dotkliwe kary finansowe 

materiał: KG PSP



LISTY DO REDAKCJI…
POTRZEBNA DEBATA KOMUNIKACYJNA

Warszawska-Bis, któż o niej nie słyszał, przynajmniej podczas ostat-
niej samorządowej kampanii wyborczej. Tymczasem już wówczas w sa-
morządowych kręgach głośno mówiono o tym, że projekt zostanie wy
kreślony i nie będzie realizowany - tak też się stało. 

Debata komunikacyjna jest w naszej gminie niezmiernie potrzebna,

dlatego nie dziwi fakt, że wizja rozbudowy 
warszawskich linii tramwajowych

wywołała żywą dyskusję. Do naszej redakcji i do 
redakcji Gazety Babickiej napisał Pan Krzysztof,

Postanowiliśmy upubli
cznić tą opinię, 

"Właśnie wpadł mi w ręce ostatni numer Gazety Babickiej.

1. 

2. 

3. 

Oczywiście należy pochwalić p. Wójta za nieskładanie broni, ale mu-
szę tutaj zgłosić kilka krytycznych uwag:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

W świetle powyższego uważam za całkowicie zrozumiałą rekomen-
dację Zarządu Województwa, aby szukać rozwiązań wykorzystujących 
linię kolejową nr 3. 

1. 

2.

3. 

4.

5. 

Uważam, że przedstawione powyżej przemyślenia i pomysły mają 
sporo zalet. Jestem skłonny stanąć do poważnej dyskusji na te tematy. 
Artykuły takie jak ten w ostatnim numerze Gazety skłaniają do dys-
kusji i to jest ich zaleta."

Dziękujemy Panu Krzysztofowi za ten głos, a naszych Czytelników 
zachęcamy do dalszej dyskusji np. na Babickim Forum Internetowym 
lub do kontaktu e-mail z naszą redakcją.

Zapraszamy do debaty - Michał Starnowski



Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 
i Klub Sportowy TEBEK zaprosili miłośników Taekwondo na turniej 
do Starych Babic.

Do Starych Babic przyjechali młodzi zawodnicy z mazowieckich klu-
bów taekwondo,

Klub Sportowy TEBEK  
Trenerem grup jest Pan Piotr Paziński

Michał Starnowski

III TURNIEJ
TAEKWONDO STARE BABICE CUP



ODDALIŚMY KREW
W niedzielę, 3 lutego 2019 roku w podwarszawskich Laskach odby-

ła się kolejna Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Międzygmin-
ny Klub Honorowych Dawców Krwi "FLORIAN".

"Ruszaj z nami ratować ludzie życie" 
31 z nich po przejściu "lekarskiego sita" 

oddało łącznie 13,950 ml krwi. pod-
czas ośmiu dotychczasowych akcji HDK w Laskach oddano łącznie po
nad 120 litrów krwi.

Następna akcja już 31 marca 2019 roku 
w Borzęcinie Dużym.

Michał Starnowski - Prezes Klubu








