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WĄTPLIWE BEZPIECZEŃSTWO
W STARYCH BABICACH
NA UL. SIENKIEWICZA PRZY MARCPOLU
Radna i Sołtys Lucyna Skrzeczkowska wraz z Mieszkańcami Starych Babic zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy Stare Babice
o poprawę bezpieczeństwa drogowego w rejonie sklepu MarcPol w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza 77.
Mieszkańcy zaniepokojeni są niskim stanem bezpieczeństwa drogowego w tym rejonie,

Troska o bezpieczeństwo zdaje się być bardzo uzasadniona, ponieważ to wszystko znajduje się zaledwie na 100 metrowym odcinku drogi.
W piśmie zawnioskowali o poprawę oświetlenia i lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych, łącznie
z instalacją świateł, a nawet czasowym zaangażowaniem osoby do przeprowadzania dzieci przez niebezpieczne obecnie przejście.

Czas nagli, a my mamy nadzieję, że zmiany w orga
nizacji ruchu zostaną wprowadzone jak najszybciej, zanim dojdzie
w tym miejscu do jakiegoś nieszczęścia.

Problem znany jest od lat

(niestety są tacy, którzy w dalszym ciągu tych znaków nie dostrzegają).
w odpowiedzi na wyżej cytowane pismo
Urząd Gminy Stare Babice udzielił odpowiedzi,

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi
chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech
nowo narodzony Pan Jezus będzie zawsze z Wami i niech pomaga Wam we wszystkich przeciwnościach życiowych.
Lucyna Skrzeczkowska - Radna i Sołtys Starych Babic
Michał Starnowski - Radny Starych Babic

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
Na początku Wielkiego Tygodnia zapraszamy do tematycznie związanego z tym okresem pakietu wydawnictwa SFINKS. Pierwsza grupa to Polskie Modlitewniki posiadające Imprimatur Księdza
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, druga to śpiewniki z nutami do pieśni wielko
postnych i wielkanocnych oraz
religijnych i patriotycznych.
Na kartach Wielkiego Polskiego Modlitewnika (format
A4) znajdziemy ponad 380 modlitw tradycyjnych, zakorzenionych w historii nie tylko chrześcijaństwa, ale
też narodu polskiego, oraz modlitw współczesnych, tworzonych, pisanych i wypowiadanych w dzisiejszych
czasach.
Do modlitewnika dołączono płyty CD w formacie audio,

W śpiewniku zatytułowanym "Skazany na śmierć" znajdziemy 100 pieśni kościelnych, hymnów, psalmów, zarówno polskich, jak i łacińskich;
oraz płytę CD
Śpiewnik w formacie A4.
W przedświątecznej ofercie VERBUM również wielkanocne publikacje dla dzieci (wycinanki, kolorowanki, ozdoby świąteczne).
koszyczki, baranki, serwetki i wiele, wiele innych.
Kolejna grupa to zaproszenia i pamiątki
na Chrzest i Pierwszą Komunię Świętą,

UWAGA! Z początkiem kwietnia w naszej
księgarni uruchamiamy CompNET - punkt zdaw
czo-odbiorczy dotyczący serwisu komputerowego. Kontakt z serwisem pod nr. tel. 602-799-668,
lub za pośrednictwem strony internetowej
www.peceserwis.pl Serdecznie zapraszamy.
Dariusz Smoliński

GINĄCA TRADYCJA "CHODZENIA PO DYNGUSIE"
Nie tak dawno temu, choć jeszcze wtedy, gdy wydawało się, że Babice są od Warszawy dużo dalej niż obecnie, każdego roku kultywowano
tradycję chodzenia "po dyngusie", powszechną też w innych regionach Polski. Obecnie prawie całkiem ona zanikła, jest nieznana nowym pokoleniom. Obyczaj ten miał stanowić symbol życiowej radości,
siły, był elementem lokalnej rozrywki, folkloru.
"Wesoły nam dzień dziś nastał"
Gospodarze przyjmowali dynguśników poczęstunkiem, czasem dostawali oni grosik, słodycze, jajka, alkohol;

"A w tej chałupie same gołodupce, same nic nie mają, innym też nie dają!".

ki.
Nie brakowało figli
prym w tej dziedzinie wiodła ulica Sienkiewicza.
zdejmowanie bram podwórkowych

na drzewie rozwieszono elementy jego furman-

W tamtych
czasach takie przygody wnosiły w życie dużo zabawy, radości, były
sposobem na podtrzymywanie sąsiedzkich więzi.

Może więc damy radę
pójść ze śpiewem w te święta? Jakby co, to idąc z duchem czasu zwołamy się przez facebooka.
Ewa Ugorowska

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu.
Wygrał On kwotę 105
złotych.
zgłosił się w dniach 7-17 kwietnia 2015 roku
Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty Księgarni "Verbum" lub Sklepu Spożywczego "Koszałka" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (55 zł.).

DALSZE GŁOSY W SPRAWIE
CROSSOWISKA W WOJCIESZYNIE
W czasie jesiennej kampanii wyborczej,
wielu kandydatów w swoich programach zapowiadało cykliczne spotkania z mieszkańcami
gminnych miejscowości. Spotkania, które z założenia miałyby pomóc rozwiązywać problemy z jakimi stykamy się na co dzień. Jedno
z takich "wiejskich zebrań" odbyło się 12 marca 2015 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Frekwencja nie
była zbyt wysoka. Na spotkanie z radną Mariewa, Budy, Stanisławowa, Zalesia i Wierzbina Panią Justyną Szczepanik - przybyło około 30
osób.

wa. Po pierwsze sprawa dotyczy Wojcieszyna,
a Radny tej miejscowości - Pan Sławomir Sumka nie mógł przybyć na spotkanie. Po drugie
nie był obecny również Pan Hubert Barszczewski - Prezes Klubu Motorowego Cross Team
Stare Babice.

W odpowiedzi mieszkańcy włączyli na chwilę
nagranie dźwiękowe, aby zademonstrować
wszystkim poziom hałasu emitowanego przez
motory i quady jeżdżące po torze.
Jedna z mieszkanek odczytała fragment
z gminnego folderu z 2012 roku

Po około godzinie spotkanie zakończyło
się, a prowadząca zadeklarowała zorganizowanie w niedługim czasie kolejnego zebrania,
po wcześniejszym ustaleniu terminu odpowiadającego wszystkim ww. nieobecnym.

Dariusz Smoliński
-----------------W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Gazecie Babickiej (1/2015) i listów opublikowanych w Gońcu Babickim (2/2015)
dziś kolejne głosy dotyczące wojcieszyńskiego
toru Moto Cross.
Szanowny Panie Dziewulski. Zachowując
wobec Pana należyty szacunek, pragnę zwrócić Panu uwagę, że w swoim liście do redakcji
"Gońca Babickiego" (publikacja luty/2015),
z niezrozumiałych dla mnie względów stałem
się obiektem Pana ataku. W swoim liście wielokrotnie mija się Pan z powszechnie znanymi faktami.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że umiejscowienie tzw. krossowiska, nie jest moim udziałem.

W trakcie zebrania szybko okazało się, że
większość przybyłych jest zainteresowana jednym tematem, poruszanym już na łamach lokalnej prasy - "wojcieszyńskim torem moto
crossowym" i związanymi z nim uciążliwościami.
Justyna Szczepanik
Powiedziała, że na temat toru w dniu dzisiejszym nie będzie dyskusji, gdyż byłaby ona jało-

W uzupełnieniu
raz jeszcze głos zabrał pan dzielnicowy

ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nadmienił Pan, że prowadzona przeze mnie
działalność budzi Pański "niepokój".
Nasz zespół tworzą osoby w różnym wieku, ale dla wszystkich nas ten sport
jest ogromną pasją, natchnieniem i odskocznią od codziennej pracy, bądź nauki.
Nade wszystko pragnę zauważyć, że wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia Motocross Team Stare Babice
powinny być adresowane do władz klubu.

po okolicznych lasach, polach i łąkach jeździ dużo niezrze
szonych w Klubie właścicieli quadów i motocykli,
To oni głównie psują nam
opinię, co prowadzi do konfliktów i nieporozumień.

Osobiście jestem zwolennikiem powstania profesjonalnego toru motocrossowego we właściwym miejscu-grunty
wojcieszyńskie służą tylko treningom w ściśle
określonym czasie.

W odpowiedzi na list P. Dziewulskiego zapewniamy, ze nasze motocykle mają tłumiki,
a my nie jesteśmy zamaskowanymi kominiarkami, bezkarnymi intruzami zakłócającymi
spokój. Każdy z nas ma na sobie klubowe
ubranie, gdzie na plecach mamy wypisane dużymi literami nazwisko i numer.

istniejące nieużytki już wcześniej budziły zainteresowanie pasjonatów różnych form wypoczynku.
umknął Panu fakt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana oraz uczestników dyskusji uprzejmie informuję, że w najbliższym możliwym czasie
zorganizowane będzie spotkanie z zainteresowanymi Stronami w celu wypracowania wspólnego stanowiska, do czego osobiście gorąco
zachęcam.
W swej zapalczywości nie zwraca Pan uwagi na to, że ewentualne zaprzestanie działalności stowarzyszenia na terenie Wojcieszyna,
nie rozwiąże problemu rozwoju sportu "motorowego" na terenie naszej gminy. Otóż okazuje się, że w naszej gminie jest wiele takich
miejsc, które skupiają miłośników sportu nie
tylko motocrossowego.

Na forum publicznym Pan Dziewulski
w sposób bezczelny wypowiedział złe słowa
pod adresem Pani sołtys Jadwigi Wasiak
z Wojcieszyna,

Łączę wyrazy szacunku. Sławomir Sumka
W nawiązaniu do listów, które ukazały się
w lutowym Gońcu Babickim odnośnie toru
motocrossowego i jego uciążliwości dla mieszkańców gminy, my zawodnicy Klubu Cross Team Stare Babice przychylamy się do stwier
dzenia, że temat jest poważny i należałoby rozważyć w jaki sposób można uniknąć konfliktu.

Bardzo dziękujemy P. Jadwidze Wasiak i P. Sławomirowi Sumce za wspar
cie nas i popieranie sportu motocrossowego.
Do wglądu Redakcji

Beata
(nazwisko znane Redakcji)

PRAWNIK RADZI - ZA WYWŁASZCZENIE
NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE
Zgodnie z przepisami Konstytucji RP, prawo własności jest podstawą ustroju gospodarczego kraju i obejmuje pełnię władzy właści
ciela nad rzeczą (np. nad nieruchomością). Naczelnym zaś prawem właściciela jest prawo
do decydowania o rzeczy i prawo do rozporządzania nią.
"Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności."
"gdy
jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem."

Ustawa reguluje zdarze
nia, które uprawniają Państwo do pozbawienia obywateli własności.

Może być
dokonane jedynie, gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób, niż przez
pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte
w drodze umowy.
Jeżeli jednak wywłaszczono jedynie część nieru
chomości,
właściciel ma prawo żądać, aby Skarb Państwa czy jednostka
samorządu nabyła tę pozostałą część w drodze umowy.
Ważne:

wniosek o wypłatę odszkodowania należy składać do starosty

Obowiązkiem ustawowym jest przeprowadzenie negocjacji przed wydaniem decyzji wywłaszczeniowej.

Od decyzji o wywłaszczeniu można się odwołać zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Strony mają
dwa miesiące na osiągnięcie porozumienia.

Ważne:
Decyzja o wywłaszczeniu musi zawierać:

Odszkodowanie może mieć formę pieniężną, a także rzeczową: można przyznać nieruchomość zamienną.
....ciąg dalszy na stronie obok

...ciąg dalszy z poprzedniej strony
W celu określenia wysokości odszkodowania, rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy.
Odszkodowanie ma być słuszne.
Przy wycenie pod uwagę bierze się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, wartość rynkową
oraz jej stan.
Ważne: reguły dotyczące przyznawania odszkodowania dotyczą
również działek gruntu przeznaczonych pod drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - wydzielone z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.

Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.
za przejęcie gruntu pod drogi po podziale nieruchomości należy się odszkodowanie

Niestety bardzo często dochodzi na naruszenia tego przepisu
w ogóle pomijana jest kwestia należnego odszko
dowania. Co wtedy?
należy
złożyć wniosek do starosty o określenie wysokości i wypłatę należnego
odszkodowania.
Jeżeli zagadnienie wywłaszczenia i należnego odszkodowania zainteresowało Państwa, a artykuł nie wyczerpał tematu, zapraszam do
kierowania pytań za pośrednictwem Redakcji lub bezpośrednio do
mnie.
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

ŚCIEŻKA POMIĘDZY JANOWEM A KLAUDYNEM
Spacerkiem, rowerkiem, skuterkiem, a także motocrossem - wiosenna aura zachęciła do
wyjścia z domów.

ludzi spragnieni wiosny chętnie wyszli na spacery i całymi rodzinami oddali się urokowi
marcowej aury.
Tak też było na nowej ścieżce pieszo-rowerowej, która zlokalizowana została pomiędzy
Janowem a Klaudynem, a jej budowę (gminną inwestycję) zakończono tuż przed zimą.

Zachęcamy więc Państwa na
spacery, bo warto.
Ścieżka fajna i nie można powiedzieć - nawet po zimie jej utwardzona kruszywem
wierzchnia warstwa nie została rozmiękczona.
Gorzej z dojazdem, czy dojściem od strony
Pohulanki.
Z innych
technicznych niedociągnięć pozostaje jeszcze
wymienić

Cała ścieżka została
wywyższona względem pól, ale na całej jej długości nie przewidziano zjazdów i zejść.

No i tak na koniec. Skoro już mamy fajną
ścieżkę pieszo-rowerową, to teraz wypada tylko do niej dobudować chodniki - w Klaudynie
na Lutosławskiego i Szymanowskiego, Sta
rych Babicach na ul. Pohulanka i w Janowie
na ul. Andersa.
Stwórzmy mieszkańcom to, co być powinno najpierw, czyli bezpieczne chodniki wzdłuż
ruchliwych ciągów drogowych.
Michał Starnowski

WIOSENNE (NIE) PORZĄDKI
Czy już zrobiliście wiosenne porządki
w swojej szafie? Czy już zaczęliście porządkować swój ogródek? Zapewne tak. Wszyscy wokół poczuliśmy już powiew wiosny i zapra
gnęliśmy wyjść na świeże powietrze, by miło
spędzać ten pozimowy czas. Spacerując po naszej okolicy, nierzadko wybieramy aktywne
formy wypoczynku, a przy okazji pragniemy
chłonąć estetyczne doznania. Ale tu... STOP...
rozglądamy się dokoła i ... ile śmieci leży tu?!

Pomimo to, ten nieustający strumień
odpadów ciągle nas zalewa.
Opakowania po jedze
niu, po chipsach, a nawet plastikowe butelki
po napojach popychane przez wiatr nierzad-

ko wędrują na dalekie kilometry niczym pustynna róża jerychońska.

Takie na pozór proste działania nas wszystkich sprawią, że
będzie nam o wiele przyjemniej spacerować
po czystej, wiosennej gminie, niczym po alejce w wypielęgnowanym, własnym ogródku.

bro jak o własne.

Na czas Wielkanocnych Świąt składam
Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i pomyślności. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich spokojem i wiarą, da
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Ewa Kawczyńska
Radna i Sołtys Blizne Jasińskiego

Drodzy mieszkańcy, dbajmy o wspólne do-

NASZE KLAUDYŃSKIE SPRAWY
Okres wiosenny, to dobry moment do działania ze zdwojoną energią. Nie znaczy to jednak, że zima minęła, a Nasze klaudyńskie spra
wy zostały gdzieś zapomniane lub pominięte.

sma, jakie wysłałam do Urzędu Gminy Stare
Babice, Policji i Straży Gminnej.
naprawy lub wymiany nawierzchni naszego klaudyńskiego ronda.

niezmiennie przewi
jają się tematy:

Staram się być w ciągłym kontakcie z mieszkańcami, Panem Sołtysem oraz członkami Stowarzyszenia Klaudyn.

Pokłosiem Naszych kontaktów są m. in. pi-

zwróciłam się z wnioskiem o cykliczne ustawianie oznakowanych patroli
Straży Gminnej i Policji i wzmożone kontrole
fotoradarowe.
Ważną z punktu widzenia sprawą jest
również doświetlenie ulicy Szymanowskiego.
Poruszyłam w Urzędzie też sprawę chodników,

Mam nadzieję, że już niedługo będziemy
mieli okazję spotkać się na zebraniu sołeckim, gdzie podzielimy się z Państwem wszystkimi uzyskanymi informacjami. Mieszkań
ców Klaudyna zapraszam do kontaktu,
a w związku ze zbliżającymi się Świętami życzę wszystkim zdrowia, nadziei i miłości oraz
wielu dobrych przeżyć w gronie najbliższych.
Radna Karolina Bielińska
tel. 600-369-104; kbielinska1982@gmail.com

POWRÓT NA LIGOWE BOISKA
WIELKIE ZMIANY W BORZĘCINE
Po zimowym letargu do gry o ligowe punkty powracają babickie zespoły piłkarskie. W
połowie marca na boiska z zieloną murawą w
roli głównej wrócili nasi przedstawiciele w
trzech ligowych klasach rozgrywkowych.
Najlepiej spośród babickich jedenastek
wiedzie się "Naprzodowi" Stare Babice. Ekipa z Zielonek z dorobkiem 30 punktów po
piętnastu kolejkach zajmuje wysokie, szóste
miejsce w tabeli grupy IV warszawskiej Aklasy.

Drużyna stała się monolitem,
dzięki czemu kibice Naprzodu coraz więcej
mogą obiecywać sobie po występach swoich
ulubieńców.

W
pierwszym meczu rundy wiosennej, który rozegrany został 21 marca br. drużyna z Zielonek zremisowała z LKS Osuchów 1:1.
Najwięcej zmian zaszło u lokalnych rywali
Naprzodu, UKS Borzęcin.
Od niedawna ekipa z Borzęcina ma nowego sternika. Został
nim Marcin Jasiński, który po dłuższym rozbracie z drużyną i pracy w Zniczu Pruszków
w grudniu zeszłego roku wrócił do Borzęcina,
by zająć się koordynacją wszystkich drużyn
młodzieżowych. Już miesiąc później otrzymał
on oficjalną propozycję stanowiska szkoleniowca pierwszego zespołu, którą z radością

przyjął.

Wraz z nowym sternikiem przyszły także
zakrojone na szeroką skalę reformy.

"Po to, by nasi kibice mogli oglądać mecze
na naszym boisku. Chcę by wszystkie nasze
drużyny młodzieżowe w sposób kulturalny mogły przyjść na boisko i oglądać mecze UKSu,
identyfikować się z chłopakami, może nawet
naśladować niektórych z nich"
ciąg dalszy na stronie obok

...ciąg dalszy z poprzedniej strony
Prezes UKS Tomasz Porębski
Jakie cele stawia przed swoimi podopiecznymi 34-latek?

"Każdy kto mnie zna wie, że jestem ambitną
osobą, stawiam sobie wysokie cele i staram się do
nich dążyć. Ale jeśli na treningu będzie pojawiać
się po 4-5 zawodników to nawet Jose Mourinho
tu nie pomoże. Liczę na tych chłopaków, znam
ich, są w najlepszym dla siebie wieku i wiem, że
przy odrobinie ciężkiej pracy mogą wiele osiągnąć. Wiosna będzie trudna, drużyna musi nauczyć się Trenera, jego sposobu trenowania,
koncepcji gry, zawierzyć Trenerowi, musi nastąpić chemia, im szybciej to nastąpi tym wyniki będą coraz lepsze. Cele przed drużyną będziemy
stawiać w nowym sezonie"

sprzymierzeńcem. Beniaminek B-klasy nie zamierza składać broni i do ostatniej kolejki
chciałby powalczyć nie tylko o utrzymanie na
tym szczeblu rozgrywek, ale liczy na coś więcej.

"Na pewno nie zadowala nas pozycja w środku tabeli. Liczyliśmy na znacznie więcej. Cóż, tak
wyszło, nie ma co się załamywać, tylko trzeba dalej ciężko pracować. Taki jest sport, trzeba walczyć. A my z pewnością łatwo się nie poddamy"

Kolejnym akcentem na babickiej mapie futbolowej jest KS Blizne.
Kacpra Krzaka,

Sportowa złość bardzo często staje się

"U nas ustabilizowała się już kadra, ale cały
czas mamy wiele osób, które dopiero co zapoznają się z resztą drużyny. Dla nich każda minuta na
boisku jest cenna. Właśnie brak zgrania i brak
doświadczenia części zawodników są naszą największą bolączką"
zebrał: Piotr Dąbrowski
fot. Michał Starnowski

WRĘCZYLIŚMY
"INTERBABINICZA" ZA 2014 R.
Wieczorem 4 marca 2015 roku w obecności borzęcińskich Parafian
wręczyliśmy statuetkę i dyplom "Interbabinicza" za 2014 r. Przypomnijmy, że Laureatem X edycji tego internetowego konkursu został
ks. Parałat Bogdan Wosławski - Proboszcz Parafii w Borzęcinie Dużym.
Do Domu Księży Emerytów w Kiełpinie (gm. Łomianki),

Remigiusz Fijołek, Sławomir Sumka i Krzysztof Szuba.
Marcin Łada
skim stawie, korzystać z wygodnego parkingu przy kościele i cieszyć
się z odrestaurowanej organistówki.
Mojej osobie przypadł w udziale
zaszczyt wypowiedzenia kilku
słów, podsumowania X jubileuszowej edycji konkursu oraz
wręczenia pamiątkowej statuetki i dyplomu. Ponadto od Parafian ksiądz Bogdan otrzymał pęk przecudownych kwiatów.

Przypomnijmy, że Ks. Prałat Bogdan Wosławski, to wieloletni Proboszcz borzęcińskiej parafii (od 1998 roku). Za staraniem księdza Bogdana został odrestaurowany kościół w Borzęcinie Dużym, wszystkie
jego ołtarze i zabytki. Poza przywróceniem kościołowi należnej świetności dbał także o potrzebujących: finansował obiady w szkole, wspomagał materialnie ubogie rodziny w parafii. Pozostawał otwarty na
potrzeby gminnej wspólnoty. Dzięki Jego współpracy z władzami gminnymi możemy dziś cieszyć się z terenu rekreacyjnego przy borzęciń-

Spośród wszystkich 1668 głosów, na tegorocznego laureata oddano
ich aż 821. Liczba ta sprawiła, że kandydaturę ks. Bogdana Wosławskiego poparło 49% wszystkich internautów.
Michał Starnowski
fot. uczestnicy spotkania

FACEBOOK
GRUPA MIESZKAŃCÓW GM. STARE BABICE
Kiedy po zakończeniu kampanii wyborczej i ogłoszeniu wyborów
większość kandydatów na Wójta i Radnych milknie i śpi przez następnych kilka lat, ja wręcz przeciwnie - tym razem uaktywniłem się medialnie również na Facebooku. Stworzenie dwóch kanałów infor
macyjnych - babickiego (babice24) i izabelińskiego (izabelin24) zajęło
mi dosłownie chwilę. W ten sposób znacznie zwiększyłem informacyjne "pole rażenia", ku uciesze jednych i smutkowi innych mieszkańców
Naszych dwóch podwarszawskich gmin.
Na facebooku odnalazłem również Grupę Mieszkańców gm. Stare
Babice,
Twórcą grupy jest Pan Tomasz Luberek
(M. Starnowski).
"Na pomysł założenia grupy
Mieszkańcy gm. Stare Babice na
portalu Facebook wpadłem 31 grudnia 2010 roku. Założenie grupy
trwało kilka minut i zaraz po założeniu automatycznie zostałem administratorem. Na początku w nowo
powstałej grupie byłem tylko ja. Moje towarzystwo szybko mi się znudziło i jeszcze tego samego dnia
postanowiłem zaprosić do tej grupy
moich znajomych z gm. Stare Babice. Ku memu zdziwieniu w ciągu kilku godzin większość zaproszonych
przeze mnie znajomych przyjęło zaproszenie do grupy. Tego samego wieczora postanowiłem zaprosić do grupy tych mieszkańców gm. Stare Babice, których nie znałem. W
sylwestrową noc, gdy młodsze i starsze dzieci strzelały petardami, ja za pomocą wyszukiwarki odnajdywałem mieszkańców gm. Stare Babice i
wszystkim odnalezionym wysyłałem zaproszenie do grupy. Po kilku godzinach zapraszania do grupy dołączyło kilkaset osób, a po kilku dniach było ich już ponad tysiąc. Przez kolejne miesiące użytkownicy, którzy do
grupy dołączyli sami zapraszali swoich znajomych i obecnie w grupie jest
1784 użytkowników. Większość użytkowników naszej grupy, to osoby, które mieszkają, mieszkały, lub zamierzają zamieszkać w gm. Stare Babice.
Do naszej grupy należą również ludzie, którzy mają bliskich znajomych
w naszej gminie, mieszkają niedaleko, lub w jakiś inny sposób są, bądź

czują się związani z naszą gminą. W naszej grupie są też ludzie, którzy
nie mają żadnego związku z gm. Stare Babice, ale chcą zmieniać nasz
kraj na lepsze - są to głównie członkowie różnych stowarzyszeń i działacze społeczni. Nasza grupa różni się od for internetowych tym, że na forach ludzie są anonimowi, a u nas mniej więcej 99% użytkowników
wpisuje się pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a wielu pokazuje zdjęcia twarzy. Przez te ostatnie 4 lata w grupie użytkownicy założyli
setki tematów. Jedne były ściśle związane z gminą, inne trochę mniej, a
jeszcze inne wcale. Ludzie zadają pytania w grupie gdy szukają mechanika, dentysty, hydraulika itd. Piszą gdy komuś ucieknie pies (a inni odpisują gdzie był ostatnio widziany), albo gdy jakiś pies został znaleziony,
lub trzeba uratować jakiegoś czworonoga przed wywiezieniem do schroniska. Użytkownicy piszą gdy ktoś coś zgubi, lub znajdzie, gdy w kranie
przestanie lecieć woda, bądź pojawi się informacja o planowym wyłączeniu prądu. Czasami nawet pojawiają się ostrzeżenia przed radarami i
kontrolerami biletów. W grupie publikowane są ankiety dzięki którym
użytkownicy mogą zaznaczyć jakie mają zdanie na dany temat. Ogólnie
mówiąc - nasza grupa zaczęła żyć własnym życiem. Obecnie w takiej samej grupie w gm. Izabelin jest o 811 użytkowników więcej niż w grupie
Mieszkańcy gm. Stare Babice i przez ostatnie 4 lata w grupie sąsiedniej
gminy pojawiło się kilka tysięcy wpisów więcej. Do grupy Mieszkańcy
gm. Stare Babice dołącza coraz więcej osób, i jestem przekonany, że niedługo liczebnością użytkowników i pojawiających sie wpisów dogonimy
grupę z gm. Izabelin. Kilka tygodni temu administratorem grupy Mieszkańcy gm. Stare Babice została Marzena Jakutowicz, działaczka społeczna i liderka Szlachetnej Paczki (w tym miejscu chciałem podziękować
Marzenie za to, co od kilku lat robi dla gmin Izabelin i Stare Babice Dziękuję - jesteś wspaniała). Zakładając tą grupę chciałem zrobić coś pożytecznego i ten sposób wnieść swój wkład w budowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Chciałem, żeby więcej ludzi było zaangażowanych w
sprawy lokalnej społeczności, współuczestniczyło w podejmowaniu decyzji, które nas wszystkich dotyczą. Chciałem, żeby jak najwięcej ludzi przyczyniało się do tego, by ludziom w naszej okolicy żyło się lepiej.
Zakładając tą grupę miałem nadzieję, że będzie taką naszą lokalna
czwartą władzą, z którą rządzący będą się liczyć i która spełniała będzie
funkcję kontrolną władz."
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Stare Babice do naszej grupy na portalu Facebook.
>Mieszkańcy gm. Stare Babice< i kliknąć "dołącz do grupy".
Pozdrawiam. Tomasz Luberek

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
W sobotę, 14 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej (SP) w Starych Babicach, po raz kolejny
odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Punktualnie o godz. 9:00 uczestników powitała Dyrektor Dorota Smolińska. Odczytany został podział na grupy i chętni z klas od drugiej do szóstej rozeszli się do kilku przygotowanych na konkurs klas. Jako ostatnia ruszyła do wyznaczonej sali
klasa… "siódma" czyli dorośli, którzy zgłosili się do konkursu wzorem lat ubiegłych. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy przybyli tego dnia do szkoły, nie tylko Ci zgłoszeni na
ostatnim zebraniu z rodzicami.
Babickie dyktando trwało około jednej godziny
Popołudniową mini galę w Sali Koncertowej rozpoczęło krótkie przedstawienie przygotowane przez szkolne koło teatralne prowadzone
przez panie Ludmiłę Miłowanową i Izabellę Kurowską-Brandenburską.
Było
wiele wyróżnień, zaś tytuły mistrzów ortografii
otrzymali: w klasach 4 Szymon Mika z ZSP w Bo
rzęcinie Dużym, w klasach 5 - Szymon Wesołowski ze SP w Starych Babicach i w klasach 6 - Maciej Maślak rów
nież ze SP w Starych Babicach. Mistrzem ortografii wśród dorosłych
został Pan Krzysztof Szczepanek.
Dariusz Smoliński

IV PRZEDSZKOLNY MAM TALENT
We wtorek, 17 marca 2015 roku w Przedszkolu w Starych Babicach odbyła się IV
Edycja Przedszkolnego "Mam Talent". Wzorem teleturnieju telewizyjnego, odbyło
się wiele występów artystycznych.

Konkurs swoją obecnością zaszczycili więc m. in.: grupa taneczna ze
szkoły Tańca Duet Dance z Warszawy oraz lokalny zespół muzyczny
"Rodzinne Trio" w składzie: Krzysztof Peplak oraz Adam i Andrzej Peplakowie - absolwenci babickiego Przedszkola.
Michał Starnowski
fot. Krzysztof Grzybowski

20. ROCZNICA ŚMIERCI
ŚP. STANISŁAWA ZAJĄCA - WÓJTA GMINY
8 marca 2015 roku minęła 20-ta rocznica

śmierci śp. Stanisława Zająca - Wójta Gminy
Stare Babice w latach 1990-1995.

Stanisław Zając był Wójtem Gminy Stare
Babice przez 5 lat (w latach 1990-1995).

W tej intencji o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach została odprawiona Msza święta
Nie zabrakło też pocztów
sztandarowych,

Zostawił po sobie niepowtarzalne
wspomnienia,
Zmarł 8 marca 1995 roku.
ks. Grzegorz Kozic-

ki

zebrał: Michał Starnowski
fot. Adam Klimek
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APEL DO WÓJTA I NASZYCH RADNYCH
Szanowni Państwo. Redakcja Babickiego Biuletynu Cyklicznego
zwraca się z apelem do Państwa o zgodę na nadanie nowopowstającym ulicom w naszej gminie nazw bohaterów Polski walczącym z reżimem komunistycznych po zakończeniu II Wojny Światowej.
Uważamy, że jesteśmy winni pamięć Żołnierzom Wyklętym i pragniemy poprzez taki symboliczny gest nie puścić w zapomnienie ich nazwisk i pseudonimów.

Mamy już w Zielonkach Wsi ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Danuty Siedzikówny "Inki", Zygmunta Edwarda Szendzielarza, ps. "Łupaszko", Hieronima Dekutowskiego "Zapory", Mieczysława Dziemię
szkiewicza "Roja", czy Józefa Franczaka "Lalka".
Redakcja BBC

DROGA DO UTRATY NIEPODLEGŁOŚCI
Od jakiegoś czasu śledząc media można natknąć się głównie na jeden temat. Życie części
naszych wschodnich sąsiadów praktycznie
z dnia na dzień zmieniło się o 180°. Wiele rodzin, tak ukraińskich, rusińskich, polskich,
jak i rosyjskich, zamieszkujących na wschód
wysunięte tereny środkowej Europy z niepewnością obserwuje rozwój zawiłej sytuacji. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to nie może
wydarzyć się również i u nas..? Stare łacińskie przysłowie mówi Si vis pacem, para bellum, czyli Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się
do wojny.
Polska ma
przygotowaną od dawna SOO, czyli Strategiczną Operację Obronną
akie plany dokładnie mają zostać powzięte nie wiadomo.

Rzeczą, która w pierwszej kolejności rzuca się w oczy jest założenie - będące jedną
z podstaw SOO - że w razie ataku na Polskę,
niepodległość lub przynajmniej neutralność
zachowają Ukraina, Litwa i Białoruś.
Drugim filarem
SOO jest założenie, że w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Polski, NATO udzieli nam
niezwłocznie pomocy militarnej. Założenie
o tyle nie trafione,
nie mam mowy o zbrojnej
pomocy napadniętemu, a co zacytuję: "pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w poro
zumieniu z innymi Stronami, działania, jakie
uzna za konieczne, łącznie(?) z użyciem siły
zbrojnej".

Tyle gwarancje Sojuszu. Jak jednak do
obrony przygotowują się same Siły Zbrojne
RP?

To, oczywiście, jedynie ułamek krążących
w internecie ostrzeżeń specjalistów.
obronanarodowa.pl

Natalia Karwowska

PRAWO DO OBRONY
Jednym z podstawowych praw człowieka,
zaraz po prawie do życia i prawie do własności, jest prawo do obrony właśnie życia i mienia.
Od około dwustu lat (z przerwą w okresie
międzywojennym), w ponad tysiącletniej historii Państwa Polskiego, jesteśmy pozbawieni tego prawa poprzez nałożenie zakazu
posiadania broni.

Obecnie Ruch Obywatelski Miłośników
Broni pracuje nad przekonaniem ustawodawcy o konieczności dalszych zmian w ustawie
o broni i amunicji.
Warto podkreślić, iż od 2011 r. obywatele
Polski mogą legalnie nabyć broń czarnoprochową bez pozwoleń i rejestracji.
Ze statystyk policyjnych wyraźnie wynika, że liczba przestępstw czy
wypadków z udziałem tej broni nie wzrosła.

Polecam zapoznanie się z problematyką
posiadania broni.
JPK

SURVIVALOWE CIEKAWOSTKI
ODCINEK IV: SŁÓW KILKA O ASG
W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką coraz bardziej popularnego w Polsce hobby zwanego potocznie z angielskiego ASG (Air
Soft Gun). Broń ASG to wszelkiego rodzaju repliki broni palnej przeważnie w skali 1:1 (choć istnieją także repliki robione w skal 1:3 lub inne) strzelające najczęściej plastikowymi kulkami 6 lub 8 mm. Repliki
te wykorzystywane są podczas rozgrywek, ćwiczeń taktycznych jak
i treningów grup paramilitarnych takich jak np. "Strzelca".

sie strzelania z broni
ostrej.

Repliki
ASG z racji bardzo
realistycznej budowy
odzwierciedlającej
prawdziwą broń, są

Samo naciśnięcie spustu, to tylko wisienka na torcie, które stanowi ogólnie o umiejętnościach strzelca. Jeżeli chcemy ćwiczyć zagadnienia bojowe to wszystko
możemy robić z repliką, tu nie potrzebujemy ostrej broni.
W myśl polskiego prawa repliki ASG nie są bronią,
w myśl polskiego prawa pozostają one
zabawkami lub urządzeniami rekreacyjno-sportowymi, gdyż energia
pocisku jest bardzo mała.

W mojej ocenie nie
są to do końca uzasadnione tezy.
Z różnego rodzaju przyczyn polscy obywatele mają
utrudniony dostęp do codziennego szkolenia się w zakre-

Jako instruktor strzelectwa, a także gracz ASG podkreślam, że
strzelanie z broni ostrej to ciekawe przeżycie, wyrabia myślenie oraz
koncentrację, a repliki i broń ostra to to coś, co się uzupełnia.
Jacek Sypka
wykorzystano fot. ze strony www.militaria.pl

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STRUKTUR
ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY R.P.
W dniu 20 marca 2015 r. w czasie walnego
zebrania członków Koła nr 4 ZOR RP w Starych Babicach podjęto uchwałę w sprawie
utwo rzenia Okręgu Miasta Stołecznego Warszawa ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego. Okręg powstał na bazie stanu osobowego
koła nr 4.
z żołnierskim pozdrowieniem:
Sekretarz Zarządu - ppłk. Zbigniew Godyń

Podczas zebrania powołano zarząd okręgu
w składzie: Kmdr. por. Jan Puścian - prezes;
Ppłk. Zbigniew Godyń - sekretarz; Płk. Adam
Orlik - skarbnik; Mjr. Klemens Dawicki - czło
nek.
kol. W. Żyndul, Z.
Godyniowi i T. Prutisowi.
kol. J. Borecki - Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego.
Jednym z tematów zebrania była kontynuowana od lat akcja pomocy Polakom na Litwie,

WALNE ZEBRANIE W OSP BABICE
7 marca 2015 roku w babickiej remizie odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze, na którym babiccy strażacy podsumowali działalność
swojego stowarzyszenia za 2014 rok. Tegoroczne zebranie odbyło się
bez zapraszania władz gminnych, gości i delegacji z innych jednostek,
a samo zebranie zorganizowano "na roboczo", czyli w umundurowaniach koszarowych. Przewodniczącym zebrania został wybrany druh
Michał Kos (Prezes OSP Stare Babice), a Sekretarzem druh Łukasz Sawionek (Sekretarz OSP Stare Babice).
Prezes OSP dh Michał Kos
Skarbnik OSP dh Aneta Sulwińska
Członek Komisji Rewizyjnej dh Maciej Szuba
Druhny i Druhowie
udzielili również absolutorium Zarządowi OSP za rok 2014.
Perspektywy rozwoju i działalności straży, to w szczególności budowa nowej strażnicy,

w 2016 roku przypada również 100 rocznica powstania babickiego Stowarzyszenia.
Michał Starnowski

GROŹNY WYPADEK NA UL. WARSZAWSKIEJ
20 marca 2015 roku około godz. 11.30 w Starych Babicach na ul.
Warszawskiej (nieopodal numeru 215) doszło do groźnego zdarzenia
drogowego. Samochód Skoda SuperB jadący od strony Warszawy najechała na tył Volkswagena Passata. Siła uderzenia była na tyle duża, że
biały Passat przemieścił się o około 30 metrów, uderzył w słup energetyczny, ściął go, a następnie obrócił się o 180 st. Na szczęście nie spadły
linki energetyczne.
w wyniku zdarzenia ranna została kobieta.
osoby jadące
Volkswagenem Passatem udawały się do pobliskiego Lipkowa na pogrzeb.

po stratowaniu betonowego
ogrodzenia "zaparkowała" na jednej
z niezamieszkałych
posesji.
z niewiadomych przyczyn oddalił się z miejsca zdarzenia.

Sprawę zbada Policja, która była na miejscu.

Michał Starnowski
więcej zdjęć z tego i z innych zdarzeń
znajdziecie na www.babice24.pl

