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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 4-15 kwietnia 2016 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

Święta zleciały niepostrzeżenie. Niedziela Palmowa i Święte Triduum Paschalne 2016 roku przeszły już do historii. Już na
dniach kolejna rocznica śmierci Papieża Polaka, więc jak co roku zgromadzimy się przy Obelisku na babickim Rynku.
Wiosna budzi się do życia, a wraz z nią reklamodawcy, są też prośby o przekazanie 1%.
zapewne każdy znajdzie tu coś dla siebie.
jak nie pisać o tym, co nas otacza i co może mieć wpływ na naszą przyszłość.
Redakcja

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
POWIEŚĆ "BRAT BIES"
Książkę napisał Marek Weiss, autor "Boskie
go życia" oraz "Ceny ciała", a przede wszystkim reżyser teatralny i operowy. W latach
1978-81 dyrektor Teatru Muzycznego w Słupsku. Pełnił również funkcję głównego reżysera Teatru Wielkiego w Warszawie, dyrektora
artystycznego Teatru Północnego w Warszawie, oraz dyrektora artystycznego Teatru
Wielkiego w Poznaniu. Od września 2004 roku zastępca dyrektora artystycznego Opery
Narodowej. W latach 2006–2014 był etatowym reżyserem Warszawskiej Opery Kameralnej. Obecnie dyrektor naczelny i artysty
czny Opery Bałtyckiej.

Główny bohater powieści,
Przyjemnej lektury.
Drodzy klienci, zapraszamy do odwiedzin
naszej księgarni. Wiosenna oferta VERBUM to:

"Brat bies" to opis Polski i ZSRR czasów przełomu.

Czy człowiek obserwujący upadek imperium jest szczęśliwy?

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

POŻEGNANIE
PODPUŁKOWNIKA REZERWY
WOJSKA POLSKIEGO KLEMENSA DAWICKIEGO
Zarząd Okręgu Miasta Stołecznego Warszawa Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z przykrością in
formuje, że 20.03.2016r., w Palmową Niedzielę wraz z kolegami z lokalnego pododdziału
Związku Piłsudczyków oraz członkami innych
podobnych do naszej organizacji, pożegnaliśmy kolegę, podpułkownika rezerwy Klemensa Dawickiego.

Henryk Sienkiewicz

Urodzony w 1948 roku w Białymbłocie,
Klemens Dawicki
Po przejściu do rezerwy
w stopniu majora Wojska Polskiego, zaangażował się w działalność społeczną w naszej organizacji, w której w ostatnich latach swojego
życia pełnił funkcję członka zarządu.
Brał udział we wspieraniu społeczności Po-

laków na Litwie,

został uhonorowany srebrnym medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
W przedwiosenny dzień, który przeniósł go do jesieni życia, za
dedykowaliśmy mu słowa sonetu Wiliama Szekspira:
"Oto już jesień i pora umierać,
pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,
drżące gałęzie do naga obdziera,
chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.
Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania
ku zachodowi i w ciemności brodzi.
Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania
i wkrótce z całym światem mnie pogodzi.
A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzegniesz,
kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz,"

oraz fotografię przedstawiającą parafianki,
Jan Puścian

LIST OTWARTY
DO WÓJTA GMINY STARE BABICE
W lutowym numerze "Gazety Babickiej" ukazał się artykuł "Rodzicu, co byś wybrał?", który
zaniepokoił środowisko nauczycielskie oraz kadrę administracyjną pracującą w gminnych placówkach oświatowych. Jako osoby bezpośrednio
związane z edukacją i zaangażowane w rozwój
jej jakości, chcielibyśmy podzielić się naszymi
uwagami i wątpliwościami związanymi z propozycją powołania nowej szkoły, która miałaby być
prowadzona przez fundację. Pragniemy podkreślić, że głos w sprawie zabieramy nie tylko jako
pracownicy oświaty, ale także rodzice, podatnicy
i obywatele.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Bezpieczeństwo
Działania na rzecz środowiska

Języki w szkole

Dziennik elektroniczny

Z artykułu nie dowiadujemy się, czy szkoła
fundacyjna miałaby być szkołą podstawową czy
też gimnazjum. Brakuje nam informacji dotyczących planów co do nowobudowanej szkoły. Od kilku już lat społeczeństwo naszej gminy żyje w prze
konaniu, że w Zielonkach powstaje gimnazjum.
Czy ta koncepcja uległa zmianie? Wątpliwości budzi fakt, że budynek, który miał być chlubą i osiągnięciem władz i społeczności gminnej, ma stać
się wizytówką fundacji. Przecież ta imponująca
budowla powstaje z podatków miejscowej społeczności. Z naszych obserwacji, a także doświadczeń własnych wynika, że z prowadzeniem szkół
przez podmioty prywatne, w tym fundacje wiąże
się wiele ograniczeń i utrudnień. Oto niektóre
z nich:

Wiemy, że wysoka jakość edukacji kosztuje.
Doceniamy nakłady finansowe przeznaczane
przez Władze Gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych. Pragniemy jednak mocno
podkreślić, że nie w każdej dziedzinie życia społecznego można mieć szybki zysk. Oświata nie
jest biznesem, a korzyści płynące z kształcenia
dzieci i młodzieży dostrzegalne są w długiej perspektywie czasowej. Zyskiem płynącym dla naszej społeczności jest wykształcenie świadomego,
aktywnego, działającego na rzecz środowiska czło
wieka.
Martwi nas również brak otwartego dialogu
Władz Gminy ze środowiskiem nauczycielskim.
Prosimy o merytoryczną rozmowę.

Opieka po zajęciach szkolnych

List podpisało 185 Pracowników
Placówek Oświatowych
Gminy Stare Babice
Stare Babice, 8 marca 2016 r.

INTERNAUCI WYBRALI FASADY ROKU 2015
BUDYNEK Z ZIELONEK JEDNYM Z LAUREATÓW
Plebiscyt Fasada Roku od 2007 r. tworzy
historię polskiej architektury, wyznaczając
przy tym nowe standardy w dziedzinie estetyki i wysokiej jakości wykończenia elewacji.
Od kilku lat odrębny rozdział Konkursu firmy Baumit piszą Internauci. Także w tym roku wcielili się oni w rolę Jurorów i spośród
blisko 200 realizacji zgłoszonych do 9-tej edycji plebiscytu wyłonili najlepsze fasady 2015
roku. Wśród projektów nagrodzonych specjalnym "Wyróżnieniem Internautów" znalazły
się realizacje z Jawora, Krakowa, Lidzbarka War
mińskiego i okolic Warszawy.

Internauci wybierali tym
razem z blisko 200 elewacji ukończonych
w 2015 r., wykończonych kompletną technologią Baumit, czyli systemem ociepleń, systemem tynkowym z wykończeniem lub progra
mem produktów renowacyjnych z wykończeniem.

Teraz do gry wchodzi profesjonalne Jury,
W klasie budynków jednorodzinnych nowych bezkonkurencyjny okazał się obiekt
mieszkalny wzniesiony dla prywatnego inwestora w miejscowości Zielonki Wieś pod Warszawą. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Re
montowo-budowlany, Józef Wróbel. Wyróżnioną elewację zaprojektowali architekci z pracowni BECZAK/BECZAK/ARCHITEKCI Magdalena i Maciej Beczak.
- Wyniki głosowania internetowego kolejny
rok z rzędu pokazują, że zainteresowanie architekturą w Polsce jest coraz większe. Polacy potrafią docenić kreatywne łączenie struktur i przemyślane operowanie kolorem, jak również dostrzec wartość estetyczną i dekoracyjną detalu
Aleksandra Gilewska

Nagrodą główną w każdej kategorii jest prestiżowy tytuł Fasady Roku 2015
i 10 000 tys. zł.
Baumit Life
Challenge.

a każdy Internauta, którego
minimum trzy typy pokryją się z decyzją Jury,
otrzyma nagrodę rzeczową od firmy Baumit.
www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+
Urząd Gminy Stare Babice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Babicach informuje, że już od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+".
Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek: 8:00-17:00,
wtorek-czwartek: 8:00-16:00, piątek: 8:0015:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
trzech pierwszych miesięcy od startu programu (czyli do 1 lipca 2016r. włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1
kwietnia 2016r.

Aby otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko,

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka.

W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie,

Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS Stare Babice, można je
pobrać również ze strony www.stare-babice.pl
w zakładce "Gmina Stare Babice".

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł
na dziecko składa się z dwóch części.

UWAGA!

na podstawie oficjalnej informacji
GOPS Stare Babice - zebrała Redakcja

PRAWNIK RADZI...
WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY
Z nowym rokiem w życie weszły bardzo
ważne zmiany w przepisach prawa pracy.
Zmiany dotyczą w znacznym zakresie umów
o pracę zawieranych na czas określony; do tej
pory było ograniczenie zawierania do dwóch
umów o pracę na czas określony i trzecia umowa równoznaczna była z zawarciem umowy
o pracę na czas nieokreślony, ale nie było ograniczenia czasowego na jaki mogły być one zawarte. Można wiec było zawrzeć jedną umo
wę np. na pięć lat, a potem drugą na kolejne
pięć lat, a jeżeli była ponad miesięczna przerwa, pomiędzy jedną a drugą umową na czas
określony z tym samym pracownikiem, to ten
licznik się zerował. Zapewne było to pole do
ogromnych nadużyć ze strony pracodawcy.

czas określony.
W przypadku umowy zawartej na krócej niż pół roku
W przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku
a przy zatrudnieniu
przez co najmniej trzy lata
Dwa ostatnie przypadki, zrównują okresy wypowiedzenia z umowami zawartymi na czas
nieokreślony.

Istotna zmiana dotyczy również "zwolnienia
ze świadczenia pracy" w okresie wypowiedzenia.

Obecnie takiej możliwości już nie ma:
Jest to bardzo istotna zmiana,
Ta zasada ma jednak wyjątki i nie obowią
zuje w przypadku:

Jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów umowa zawarta jest na okres dłuższy
niż sześć miesięcy,

Zmiana dotyczy również rodzaju umów o pracę. Obecnie mamy rodzaje umów: na okres próby, na czas określony, na czas nieokreślony.
Dotychczas były to umowy:

Ważne:

Nowe przepisy wprowadzają też zmiany
w okresach wypowiedzenia w umowach na

Jedynym
ograniczeniem jest ewentualny zakaz konkurencji

Czy nowe regulacje lepiej będą chroniły
pracowników czas zapewne dość szybko pokaże.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

WIOSNA W DOMU I OGRODZIE
W tym okresie powinno się rozpocząć prace
konserwacyjne w domu i ogrodzie. W tym artykule zajmiemy się drewnem, a konkretnie drewnem tarasowym i małą architekturą ogrodową.

Zacznijmy od oczyszczenia tarasów, pergoli czy też innych budowli wykonanych z drewna. Najlepiej jest to zrobić za
pomocą mydła lnianego
Co skutecznie i na dłużej ochroni drewno? Zapewne polecę Państwu olej lniany
Jednak jeszcze lepszą ochroną drewna jest bejca lniana.

Mimo jego nazwy "Olej podłogowy" można
także stosować do blatów i przedmiotów, które
mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Paint Eco,
Wszystkie produkty lniane tej firmy mogą służyć do zabezpieczania i barwienia na przykład sztućców drew
nianych, a także zabawek i mebli dla dzieci.

Koszt jednego litra oleju lnianego w 5 litrowym opakowaniu wynosi 33 zł brutto detal. Za
pomocą jednego litra oleju

Dlaczego oleje, farby lniane, bejce i woski
lniane są wydajniejsze od preparatów do impregnacji na bazie rozpuszczalników i farb rozpuszczalnikowych?

Ostatnim ważnym atutem naturalnych produktów lnianych jest to, że nie szkodzą ludziom,
zwierzętom i otoczeniu.
Już wkrótce w naszej okolicy będziecie mogli zapoznać się z całą gamą produktów lnianych, a nawet przekonać się jak łatwe są w sto
sowaniu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na email
info@painteco.com.pl , tel. 795-829-541, a informacje o możliwości zapoznania się z olejami i produktami lnianymi znajdziecie na stronie
www.painteco.com.pl
Marcin Jaskólski

DZIAŁAJMY RAZEM… SŁÓW KILKA O NAS
ZAPRASZAMY PAŃSTWA
NA OTWARTE SPOTKANIE - 22 KWIETNIA 2016 R.
Stowarzyszenie Działajmy Razem, o powstaniu którego informowaliśmy czytelników
w numerze z października 2015 roku, rozwija
swoją działalność. Na jesieni nasi przedstawiciele wzięli udział w niektórych zebraniach
wiejskich połączonych z wyborami sołtysów,
gdzie mieli okazję do spotkań i rozmów z mieszkańcami.

c)

d)

W grudniu zebraliśmy się na stowarzyszeniowej wigilii.

wysyłamy
zapytania do odpowiednich urzędów i komórek kontrolnych i opiniodawczych.

Dyskutujemy o wszystkim co ważne i z każdym, kto wyraża chęci do takowej dyskusji.

na wsparciu środowisk oświatowych

Pochyliliśmy się między innymi nad tematami:

Dokładnie wsłuchiwaliśmy się w opinie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej
w temacie "przejmowania" szkół przez fundacje.

zapraszamy na pierwsze spotkanie otwarte,
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r.
początek o godz. 19:00. Miejscem spotkania
będzie Sala Koncertowa im. K. Wiłkomirskiego w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

a)

Stowarzyszenie Działajmy Razem nie jest
organizacją hermetycznie zamkniętą.
b)

W imieniu Stowarzyszenia
"Działajmy Razem"
Tomasz Szuba

NOWE W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ
21 marca 2016 roku o godz. 17.00 rozpoczęło się Nadzwyczajne
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice". Na spotka
nie oprócz Delegatów i Członków GSW przybyli również Radni i Sołtysi. Władze Samorządowe reprezentowali: Starostwa Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając.
Anna Ślęzak.
Michała Starnowskiego.

marek
błecki

Paweł KarczJan Ja-

Dariusz Świątkowski
Bernard Sądej

Do Komisji Rewizyjnej GSW Babice
Dorota Szymańska
Józef Drzewiński

Paweł Sumka

Na zakończenie zebrania w tzw. wolnych wnioskach rozmawiano o
przyszłości spółki i ewentualnych zmianach w polskim prawie,
Jan Żychliński

Magdalenie Słowińskiej

Wybory odbyły się zgodnie ze Statutem,

Nowe osoby zasiliły skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Zastępcą
Przewodniczącego będzie Krzysztof Kalinowski
Sekretarzem Dorota Zwolińska

Na zdjęciu od lewej:
Michał Starnowski

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
W nocy 11 marca 2016 roku przez teren
Gminy Stare Babice przeszli Pątnicy, którzy
wzięli udział w jednej z wielu polskich edycji
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Na trasie,
wśród ponad 200 osób spotkaliśmy również
mieszkańców naszych okolic - babickich Parafian.

Ideodawcą
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest ksiądz Jacek Wiosna Stryczek
wraz z Męską Stroną Rzeczywi
stości.
Trud pielgrzyma rozpoczęto Mszą Świętą
o godzinie 20:00
Bemowska edycja obejmowała dwie trasy, tj. jed
ną o dystansie 49 kilometrów do Niepokalanowa i druga, łatwiejsza 35 kilometrów do Błonia.

Między innymi Pielgrzy
mi przechodzili przez Stare Babice,

na podstawie: www.edk.org.pl
zebrał i fot. Michał Starnowski

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BABIC
W piątek 18 marca 2015 roku zgodnie ze
wcześniejszymi zapowiedziami Droga Krzyżowa o godz. 19.30 przeszła ulicami naszych miejscowości.
Pątnicy przeszli ulicami:
Zakończenie trady cyjnie
odbyło się na Rynku przed kościołem.
Drogę Krzyżową i rozważania przy stacjach
prowadził Proboszcz Parafii Babice - ks. Prałat
Grzegorz Kozicki.

czuwali Strażacy z Babic oraz babiccy Policjanci.
lipkowscy Parafianie przeszli
Drogę Krzyżową razem z parafianami z Izabelina. Ich "Droga" rozpoczęła się w izabelińskiej Świątyni, a zakończyła w Lipkowie.
Michał Starnowski

KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH W BORZĘCINIE D.
W niedzielę, 13 marca 2016 roku w Kościele Parafialnym w Borzęcinie Dużym wystąpił
chór uczniów i absolwentów z Liceum Ogólnokształcącego im. Czackiego w Warszawie.
Chór swoim występem uświetnił Mszę Świętą
o godz. 16.30, a po Eucharystii dał koncert,
podczas którego zaśpiewał wiele pieśni pasyjnych.
Chór szkolny pod batutą prof. Marcina Bielińskiego

W niedzielę zawitał również do Borzęcina Dużego.
Michał Starnowski
informacja o chórze ze strony:
http://www.czacki.edu.pl/uczniowie/chor

NIEDZIELA PALMOWA W PARAFII BLIZNE
W niedzielę tzn. 20 marca 2016r. obchodziliśmy tradycyjnie Niedzielę Palmową upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
W tym dniu do Kościoła chodzimy z "palemkami" - symbolem tego wydarzenia.

Nie trzeba jednak jechać aż do Rabki, by podziwiać konstrukcyjne osiągnięcia wykonawców palm.
W naszej gminie w Parafii Objawienia Pańskiego od kilku lat bowiem również mamy tę
piękną tradycję.
jest co podziwiać w Niedzielę Palmową w Kościele w Bliznem.

Ścinano je w Środę Popielcową

wszak nad stworzeniem taaaaa
kiej dużej palmy spędza się wiele godzin RAZEM.
fot. i tekst: Emilia Kawczyńska-Banaszek

WALNE ZEBRANIE W OSP STARE BABICE
12 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Podczas zebrania Strażacy podsumowali 2015 rok i wybrali swoje Władze
na następną, pięcioletnią kadencję.

Wyniki odczytała dh Anna Orzechowska, której wraz z dh Włodzimierzem Sulwińskim i dh Michałem Kucharskim przypadł zaszczyt tworzyć wyborczą Komisję Skrutacyjną.

Prezesem OSP ponownie został dh Michał Kos, I Wiceprezesem - Naczelnikiem OSP wybrano dh Damiana Lisieckiego, a Jego Zastępcą dh Gracjana Klimka.
Wiceprezesem OSP został wybrany dh Michał Starnowski, Sekretarzem OSP dh Łukasz Sawionek, Skarbnikiem OSP dh Aneta Sulwińska, Gospodarzem dh Tomasz Starnowski, Członkami Zarządu dh Bła
żej Klęczar i dh Mateusz Leszczyński.
W trzyosobowej Komisji Rewizyjnej będą działać: Przewodniczący
KR - dh Jakub Sitnicki, Sekretarz KR - dh Jakub Potrzebowski oraz
Członek KR - dh Jakub Zaśko.
Delegatami do Zarządu Gminnego ZOSP R.P. będą: dh Mirosław
Lisiecki, dh Michał Starnowski, dh Marcin Szuba, dh Tomasz Szuba
i dh Maciej Szuba.
Warto w tym miejscu dodać, że w tym roku przypada 100-lecie istnienia OSP.
Walne Zebranie otworzył Prezes OSP dh Michał
Kos. Na Przewodniczącego Zebrania zaproponował dh Mirosława Lisieckiego - Honorowego Prezesa babickiej jednostki, a na Sekretarza dh
Łukasza Sawionka,
dh Michał Kos - Prezes OSP, dh Aneta Sulwińska - Skarbnik OSP i dh Tomasz Szuba - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej OSP.
druhny i druhowie wniosek ten poparli, czym pozytywnie ocenili dotychczasową dzia
łalność Zarządu OSP.
nastąpił moment zgłaszania kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na delegatów do Zarządu Gminnego ZOSP R.P.

Michał Starnowski - Wiceprezes OSP
więcej zdjęć na www.ospbabice.waw.pl
fot. Malwina Kępa i Michał Starnowski

STRAŻACY Z OSP BORZĘCIN UCZĄ RATOWAĆ
3 marca 2016 roku w siedzibie OSP Borzęcin Duży na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej druha Pawła Majchrzaka odbyła
się druga edycja darmowego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Stare Babice.

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka,
Dlatego strażacy
z Borzęcina wychodzą naprzeciw mieszkańcom i szkolą jak najlepiej potrafią,

resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych oraz praktyczne umiejętności użycia AED
Kolejne szkolenia przed nami,

Z poważaniem Strażacy z Borzęcina.

WYPADEK W ZIELONKACH NA UL. POŁUDNIOWEJ
Około południa w dniu 18 marca 2016 roku
w Zielonkach Parcela na ul. Południowej, na
prostej drodze doszło do zderzenia dwóch samochodów dostawczych: Renault Kango i Forda
Transita. Jedna osoba (kierowca Forda) została
lekko ranna. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, policja i straż pożarna (OSP Stare Babice i JRG Błonie).

Dochodzenie w tej
sprawie przeprowadzi policja,

W Renault Kango
Ford Transit

Michał Starnowski

PRZEDSZKOLAKI W VERBUM
W ramach jednej z pierwszych wiosennych wycieczek, grupa milusińskich z Przedszkola w Bliznem Jasińskiego odwiedziła naszą księgarnię. "Takie wizyty to dla dzieci również element edukacji - powie
działa jedna z pań nauczycielek - czytamy im książki, bajki i wiersze, ale
to nie wszystko. Księgarnia czy biblioteka to obowiązkowe punkty w planach wycieczkowych już od najmłodszych lat".

Potem przyszedł czas na pytania przedszkolaków.

Na zakończenie Panie wybrały 2 książki,
Dariusz Smoliński

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Jak co roku w marcu, miłośnicy języka ojczystego i ortografii stanęli w szranki by powalczyć o tytuł gminnego Mistrza Ortografii
2016. Konkurs, tradycyjnie już, odbył się
w Szkole Podstawowej (SP) w Starych Babicach, a oprócz uczniów klas od drugiej do szóstej udział w nim mógł wziąć każdy dorosły,
który tego dnia przybył do szkoły.

Ludmiłę Miłowanową i Izabellę Kurowską-Brandenburską.
Dariusz Smoliński
Wolski

Marta Dukalska i Adam
Marta Sztychmiler

Anna Krępczyńska, Jakub Kocimski i Kacper Kępczyński
Gabriela Kałka
Emilia Latko i Kacper Wiśniewski
Klasa "siódma" (dorośli) w tym
roku nie miała swojego mistrza.
Pani Magdalena Dawgiałło i Pan Krzysztof Szczepanek.
Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom
Gminnego Konkursu Ortograficznego miało
miejsce tego samego dnia wieczorem w Sali
Koncertowej im. K. Wiłkomirskiego.

DOROTA STALIŃSKA
ODWIEDZIŁA SZKOŁĘ W BABICACH
Nie były to jednak zwykłe odwiedziny, czy
też klasyczne spotkanie ze znaną aktorką. Pani Dorota od wielu lat prowadzi fundację Nadzieja, która podejmuje i finansuje działania,
mające na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz niesienie pomocy ich ofiarom.

Fundacja Nadzieja

Właśnie takie lekcje odbyły się ostatnio w babickiej podstawówce.
Cena jednego pakietu bezpieczeństwa to tylko 10 PLN, ale przy liczbie ponad
ośmiuset uczniów, kwota robi się dość duża.
Zakup odblasków sfinansowała w całości Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach
"Nie warto umierać
na drodze. Bądź mądry przed szkodą, a nie po
szkodzie".
Na załączonych zdjęciach relacja z lekcji bezpieczeństwa przeprowadzonych w Szkole Pod
stawowej w Starych Babicach.

Jedną z popularniejszych form aktywności fundacji są lekcje bezpieczeństwa
Dariusz Smoliński

DZIEŃ MARCHEWKI W ZIELONYCH SŁONIACH
W dniu 1 marca 2016 r w Przedszkolu Zielone Słonie w Blizne odbył się Dzień Marchewki.
Inicjatywa zainspirowana była działaniami ruchu społecznego na rzecz profilaktyki otyłości
Głodni Zmian, który skupia rodziców, dietetyków i blogerów z całej Polski i zbiera poparcie
pod petycją do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych porad dietetycznych dla kobiet w ciąży
i rodziców małych dzieci (www.glodnizmian.pl).

Głodni Zmian to inicjatywa rodziców - blogerów.
Fundacja MY Pacjenci

W Dniu Marchewki dzieci z Przedszkola Zielone Słonie,

edukację rodziców,
Fundacja MY Pacjenci

W tym dniu królowała marchewka.

Zachęcamy do podpisania e-petycji i poparcia naszych starań o lepszą

Kontakt: Magdalena Kołodziej
tel. 694-408-804
e-mail: magdalena.kolodziej@mypacjenci.org

WOJNA MAFII Z SEKTĄ
Drodzy Czytelnicy, od jakiś piętnastu lat
przyglądam się sytuacji politycznej w kraju
i za granicą oraz zajmuje się historią, szczególnie tą najnowszą sięgającą okresu od I Wojny
Światowej do czasów współczesnych. Z przykrością zauważam, że obecna sytuacja związana z polityczną potyczką pomiędzy obozem
nazwanym przez muzyka Kazika Staszewskiego "Mafią" a tzw. "Sektą" jest kolejnym wcieleniem wojny polsko-polskiej. Wojny, która
rozgrywana jest na naszych emocjach, której
głównymi arbitrami stały się sondaże poparcia a z której finału cieszyć mogą się tylko nasi zagraniczni konkurenci w postaci np. Nie
miec czy też Rosji.

granych wyborach ta sama "Mafia" przekonywała, że gdyby wygrali wybory to 500 zł o
trzymaliby rodzice nie na drugie i kolejne, ale
na każde dziecko.

Pisać w tym temacie można nieskończenie
wiele,
"Obywatelu!
Zainteresuj się polityką, zanim polityka zainteresuje się Tobą!"

Jeszcze kilka miesięcy temu "Mafia" atakowała obóz "Sekty" za obietnice wybor
cze w postaci programu „500+”, a tuż po prze-

Tomasz Konopa
Sytuacja niczym z czasów przedwojennych,

źródło foto: klimowicz.elk.pl

1050-LECIE CHRZTU POLSKI
"Gdzie Chrzest, tam nadzieja" - pod takim hasłem w dniach 14-16
kwietnia 2016r. w Poznaniu, odbędą się uroczystości Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski. Jest to jednocześnie tytuł hymnu tychże obchodów, który będzie nam towarzyszył podczas zaplanowanych uroczystości, wśród
których wymienię tylko kilka:
14-go kwietnia o 14.45 w Ostrowie Lednickim,
w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich - Sala
Ziemi o godz. 12.00
Jarosław Paweł Kuczyński (fresk: www.wikipedia.org)
będzie można uczestniczyć we Mszy Św. Wszechczasów,

Wszystkie oficjalne wydarzenia i harmonogram uroczystości można znaleźć na oficjalnej stronie Jubileuszu www.chrzest966.pl
Na pochwałę zasługuje zaangażowanie polskich władz,
Nastawienie polskiego rządu, tak odmienne od działań rządów komunistycznych podczas
Milenium Chrztu Polski w 1966 roku,
obowiązkiem każdego wierzącego Polaka jest uczestnictwo w tym wydarzeniu i podziękowanie Opatrzności Bożej za ostatnie 50 lat zmian

KORESPONDENT NADAJE Z BERLINA - CZ. 3
Zapewne, nawet jeśli wcześniej tego Państwo nie zauważyli, mieli Państwo do czynienia z pewną prawdopodobnie typową dla Po
laków tendencją. Na myśli o naszym zachodnim sąsiedzie świat staje się piękniejszy. Oczywiście tylko ten "ich" świat, poza polsko-nie
miecką granicą. Lepsza opieka socjalna, pociągi szybsze i bardziej punktualne, ulice czystsze, ludzie bardziej "cywilizowani", zdrowsze
produkty… Wystarczy jednak trochę w tym
"raju" pomieszkać, by przekonać się iż bajka
o świecie idealnym to właśnie jedynie bajka.

na dział z napojami.

Ludzie na Zachodzie lubią produkty ekologiczne?
Sprawdźmy zatem dżem ekologiczny: E333, E331…
Ekolo
giczny ser zdatny jest do spożycia przez kilka
miesiecy.
Również jeśli chodzi o komunikację miejską trudno być zachwyconym.

Niemieckie sklepy.

"Reglamentacja" cieplej wody.

Nie twierdzę, że w Berlinie nie znajdziemy
żadnych pozytywów.

jednak jeśli spojrzy sie na ceny…3,30 euro to najpopularniejsza cena biletu.
Nasz piękny nadwiślanski kraj nie
jest aż taki zły.
Natalia Karwowska

Można się wręcz przerazić wchodząc

PIERWSZE KROKI NA STRZELNICY (1)
W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć Państwu zasady i przepisy obowiązujące
każdego użytkownika strzelnicy. Na początek
trochę formalności, czyli:

W czasie przebywania na strzelnicy bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom obsługi.

Na początku instruktor na pewno zapyta
nas czy mieliśmy już kontakt z bronią i czy
już strzelaliśmy.

...ciąg dalszy za miesiąc...w kolejnym numerze Babickiego Biuletynu Cyklicznego
Jarosław Paweł Kuczyński

WIECH WIECHEM
Drodzy Czytelnicy. Tych, którzy nie mieli w ręku żadnej z wielu
książek autorstwa Stanisława "Wiecha" Wiecheckiego chciałbym serdecznie zaprosić do sięgnięcia po chociażby jedną z nich.
Przez długi czas nie mogłem przekonać się do dzieł tego autora, aż
któregoś dnia podczas sprzątania strychu wpadła mi do ręki książka
pt. "Dryndą przez Kierbedzia", będąca wesołym zbiorem powojennych
opowieści o codziennych problemach zwykłych warszawiaków.
Książki autorstwa Wiecha Wiecheckiego nie miałaby z pewnością tyle uroku, gdyby nie były pisane specyficznym warszawskim językiem,
co zresztą wielu literatów czyniło jako zarzut wobec autora.

Na zachętę dodam jeszcze jeden cytat z książki
Wiecha:
- Rasowy?
- Poczwórnie.
- To znaczy, że jak?
- Znaczy nogi jamnika, morda buldoka, uszy wyżła, ogon owczarka a razem, uważasz pan, mój pies.
Ja chcę "Bukieta"
Zapraszam serdecznie do Wiecha - Tomasz Konopa

"PRZEKRĘT" Z DZIAŁKĄ NA REKREACJĘ,
CZYLI NIECHĘĆ DO KLAUDYNA
LUB ZWYKŁE OSZUSTWO
Od lat kilkunastu w wypowiedziach włodarzy gminnych oraz regularnie w artykułach
w gminnej Gazecie Babickiej przewija się motyw dynamicznego rozwoju gminy. Rządzący
chętnie wypowiadają się o rosnących jak grzyby po deszczu kompleksach kulturalno - oświa
towych, rekreacyjnych i sportowych.
Nasuwa się pytanie, czy ten rozwój jest
równomierny w całej Gminie??? Odpowiedź
jest prosta. NIE!!!!

"teraz czas na Klaudyn"

się niezgodne z prawdą.

w 2010 roku pojawiła się wreszcie
iskierka nadziei.
Starosta Warszawski Zachodni

o wykonanie
projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok,

"…Podejmę czynności zmierzające do przekazania przez Skarb Państwa w drodze darowizny na
rzecz Gminy Stare Babice nieruchomości gruntowej opisanej w ewidencji gruntów jako działka
nr 532/4 z obrębu Klaudyn, z przeznaczeniem jej
wykorzystywania na cele publiczne…"

przedstawiono projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Klaudyn.

Również Wójt Gminy Stare Babice
"…realizując
zalecenia Starostwa gmina dokonała z urzędu podziału gruntu wydzielając działkę nr 532/4 o powierzchni 0,2406 ha z przeznaczeniem na cel
publiczny".
"…działka 532/4 położona jest na terenie o symbolu ZP z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną
oraz ciągi spacerowe i ścieżki rowerowe, obiekty
małej architektury ogrodowej związanej z funkcją usługową, gospodarczą, dekoracyjną, terenowe urządzenia sportowe, place zabaw i gier spor
towych."

Gmina zamienia działkę 2,5 tysiąca m2 przeznaczoną pod teren rekreacyjno-sportowy na
działkę 1000 m2 przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne.

aby przekazać
na cel rekreacyjno-sportowy teren po jednostce wojskowej na ulicy Szymanowskiego, obecnie we władaniu MSWiA.

poparła Radna Klaudyna Karolina Bielińska,
która złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady punktu z projektem uchwały
o zamianie działek w Klaudynie.

W trybie ekspresowym Rada Sołecka
drogą mailową przesłała stanowczy protest,
Sprawa została więc odłożona
Sołtys Aleksander Jadczak

"1. Do zadań Rady Sołeckiej wsi Klaudyn należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, spor
tu, wypoczynku i innych związanych z miejscem
zamieszkania…"

Termin zebrania jest już znany - spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2016 roku
(wtorek) o godz. 18.30 w "Stawisku" przy ulicy
plut. Ciećwierza 14.
Na zakończenie informacja z ostatniej chwi
li.

zakończyła się z korzyścią dla
gminy i mieszkańców Klaudyna zainteresowanych terenem rekreacyjno-sportowym.
Sołtys i Rada Sołecka Klaudyna
w uzgodnieniu z Radną Klaudyna i Stowarzyszeniem Klaudyn
"Projekt i realizacja kompleksu
sportowo - rekreacyjnego w Klaudynie".
zadanie nie zostało ujęte w budżecie. Teraz możemy się jednak
domyślać, dlaczego!!!!!!!!

Sołtys
wniósł o zdjęcie projektu uchwały z porządku
obrad do czasu wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn takiego działania Gminy oraz przydzielenia innego terenu w Klaudynie, który można
wykorzystać na cel rekreacyjno-sportowy.
W dyskusji włodarze gminni sugerowali, jakoby zamiana była uzgodniona z mieszkańcami, ze Stowarzyszeniem Klaudyn, co okazało

W projekcie pojawił się kolejny obiekt rekreacyjny w Klaudynie, kolejna
fatamorgana, polegająca na stworzeniu warunków do powstania regionalnego ośrodka
turystyczno - sportowo - rekreacyjnego z funkcją edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży na bazie byłego Składowiska odpadów
w Klaudynie.
zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska
przez okres 50 lat od zamknięcia (zakończenia
rekultywacji) składowiska na jego koronie nie
wolno budować żadnych obiektów i instalacji?
Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna

