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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej
Redakcji w dniach 3-13 kwietnia 2018 roku
dowolną tablicę posesyjną
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

PIERWSZA TAKA U NAS...
WIELKA, ŚWIĄTECZNA AKCJA
- PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM
W Poniedziałek Wielkanocny, tj. w dniu 2 kwietnia br. w godz. 7.0013.00 w Domu Parafialnym "ARKA" w Starych Babicach, w ramach
akcji PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM, odbędzie się zbiórka żywności dla
podopiecznych ze schroniska dla osób bezdomnych CARITAS w Warszawie mieszczącego się przy ulicy Wolskiej 172.
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli
Najbardziej preferowane są artykuły spożywcze z długim
terminem przydatności
ciasta oraz owoce i warzywa.
CARITAS
UWAGA !!!
tel. 604-552-551
Organizatorzy, fot. www.pixbay.com

APEL O POMOC DLA SZYMONA
Szymon z Borzęcina z Dużego ma 2 latka i wymaga stałej opieki wielu specjalistów. Powodem jest ultra rzadka,
genetyczna choroba metaboliczna Mukopolisacharydoza typu II Tylko przeszczep szpiku a później ciągła, intensywna rehabilitacja połączona z kontrolą u szeregu specjalistów jest jedyną szansą na jego lepsze życie. Pomimo ogromnych chęci i starań sami nie zdołamy dać mu tyle ile będzie potrzebował, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą
o pomoc !!!
Przekaż 1% podatku w formularzu PIT, wpisz numer: KRS 0000037904 w rubryce "Informacje uzupełniającecel szczegółowy 1%" podaj: 32496 Gęstwiński Szymon.
Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Alior Bank S.A.: 42 2490 0005 0000
4600 7549 3994, Tytułem: 32496 Gęstwiński Szymon - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Dane kontaktowe: ilonagestwinska@wp.pl; www.dzieciom.pl/podopieczni/32496.
www.borzecin.eu

Redakcja

DOBRZE POINFORMOWANY OBYWATEL
Tworząc lokalne media, wiele razy udostępniam informacje o planowanych imprezach, wydarzeniach lub zebraniach. Częściej jednak są to
relacje z imprez i spotkań, nierzadko okraszone komentarzem, czyli moim punktem widzenia.
W Gminie Stare Babice mamy do dyspozycji kilka serwisów informacyjnych,
Nadmienię, że nie jest to moją złą wolą
Do napisania tegoż materiału skłoniła mnie ostatnio przeprowadzona
wymiana zdań, która dotyczyła zamieszczenia przeze mnie informacji ostrzeżenia o nagłym powrocie zimy.

Generalnie odzew był pozytywny,

nowy, gminny system mógłby to wszystko połączyć
za pomocą trzech dostępnych kanałów: SMS-em, E-mailem lub przez
aplikację na smartfona.
całodobowo

Pomysłem i rozwiązaniem systemowym na przyszłość dla Gminy Stare Babice może być wprowadzenie na wzór innych gmin np. mobilnego
systemu powiadamiania i informowania.

Taki system z powodzeniem funkcjonuje już od 2014 roku w Łomian
kach
Czas zatem na Gminę Stare Babice, stać nas na to
Michał Starnowski, fot. pixbay.com
strona - www.mstarnowski.blogspot.com

BORZĘCIN I BABICE DLA SENIORÓW
RUSZAJĄ BEZPŁATNE ZAJĘCIA GIMNASTYKI I RELAKSACJI
W Klubie Mieszkańca w Starych Babicach
i Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym ruszają właśnie specjalne zajęcia, dzięki którym
Seniorzy naszej Gminy i okolicznych zwiększą
swoją sprawność, poprawią elastyczność mięśni ale także nauczą jak prawidłowo oddychać.
Bezpłatne warsztaty będą realizowane do końca roku z wyłączeniem wakacji, dzięki dotacji
Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz pa
rtnerstwu z Gminą Stare Babice. Zajęcia poprowadzi nasza lokalna Fundacja - "Aktywni Dłużej" z Latchorzewa, według swojej autorskiej
metody.
Zdrowy kręgosłup i relaksacja w Borzęcinie
dla Seniorów Powiatu.
Fundacja "Aktywni Dłużej"

Zajęcia w Borzęcinie będą miały charakter
terapeutyczny dla osób, które mając ograniczenia ze strony np. układu ruchu,
Godzinne zajęcia będą odbywały się w każdy czwartek o godz.
15.30 w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym.
Projekt jest
realizowany w partnerstwie z Radą Seniorów
Gminy Stare Babice,
szewskiej,
Uniwersytet III Wieku".

Agnieszce Matu"Starobabicki

W Starych Babicach seniorzy zrelaksują się
przy muzyce
Seniorów będzie przybywać. Naszym wspólnym celem jest, aby były to
osoby zdrowe, sprawne i pełne energii.
Fundacji "Aktywni Dłużej"

Małgo
rzata Baranowska.
"Gimnastyka przy muzyce

bezpłatne zajęcia gimnastyki przy
muzyce dla Seniorów w babickim Klubie Mieszkańca.
Warsztaty będą odbywały się w każdą
środę o godz. 11.30 i będą również trwały 60 minut.

Terapeutyczny charakter
Ćwiczenia w oparciu o system "zdrowy kręgosłup" są dla Seniorów, najmniej forsowną
i wysiłkową formą ruchu.

podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes
Fundacji.

Spotkania, które z wyjątkiem wakacji potrwają do końca roku, są sfinansowane przez
Gminę Stare Babice.

- Od 10 lat pracujemy na terenie Gminy Stare Babice w sferze aktywizacji ruchowej, z osobami w dużym stopniu powyżej 50 roku życia.

Alicja Napurka,
Życzę udanej gimnastyki!
Zapraszamy Seniorów na bezpłatne zajęcia
"Gimnastyka przy muzyce"
w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach
w środy o godz. 11.30
"Zdrowy kręgosłup i relaksacja"
w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym
w czwartki godz. 15.30
Więcej informacji: tel. 504 77 08 09

CZARNY SCENARIUSZ...
WIĘCEJ TIRÓW
NA NASZYCH DROGACH?
Czy może spełnić się czarny scenariusz, a nasze drogi pomimo zakazów zaleje jeszcze większa fala TIRów? Wszystko możliwe, a to za przyczyną planowanej, nowej inwestycji w Klaudynie.
To, że pomimo zakazów przez Klaudyn, Janów, Kwirynów i Stare Babice, czyli drogą wojewódzką nr 898 jeżdżą ciężarówki każdy wie.

Znana firma logistyczna
tegoż terenu planuje postawić duże hale magazynowe

na połowie

do magazynów trzeba będzie jakoś dowozić, a także wywozić różnego rodzaju towary.
i tak nie
drożne skrzyżowanie w Mościskach sparaliżowane zostanie jeszcze bardziej,
Wiedzę o nowej inwestycji radni powzięli na ostatniej (lutowej) Sesji
Rady Gminy Stare Babice.
czy powstaną magazyny,
czy wójt rozmawiał o rozwiązaniu ruchu pojazdów ciężarowych? Wójt potwierdził lokalizację
magazynów przy ul. Estrady,
Zaapelowałem więc, aby przy
następnych rozmowach z inwestorem uwyraźnił to zagadnienie.
w planach jest budowa zatoki przy ul. Sikorskiego

Planując
jednak takie inwestycje należy pamiętać o wszystkim, w szczególności
o mieszkańcach, ich bezpieczeństwu i zapewnieniu spokoju.
ale obok "uśpionego" patrolu jak gdyby nigdy nic, bez kon
sekwencji prawnych, masowo przejeżdżają ciężarówki.

Aaa
com,

nie jestem przeciwny lokalnym przedsiębior-

Nie chcę straszyć, ale TIRów może przybyć, a to za przyczyną nowej
inwestycji,
Michał Starnowski - mstarnowski.blogspot.com

BORZĘCIN ZAWSZE GOŚCINNY
DOBRZE ZORGANIZOWANA AKCJA KRWIODAWSTWA
Od kilku już lat, zawsze o tej porze, czyli na przełomie marca i kwietnia w Borzęcinie Dużym organizowana jest Akcja Krwiodawstwa.
Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi goszczą Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.
Na krwiodawcze hasło Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
"FLORIAN" odpowiedziało 40 osób, a po weryfikacji lekarskiej 37
z Nich oddało ten drogocenny płyn (16,650 ml).

Organizatorzy dziękują
Krzysztofowi Szubie
pracownikom Baru "Pod Akacją"
16 czerwca 2018 roku
Michał Starnowski - Prezes Klubu

PROBLEM SMOGU
I PROGRAM WYMIANY
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
Smog stał się w ostatnim czasie - szczególnie w okresie zimowym - jednym z najczęściej powtarzanych pojęć medialnych. Różne stacje radiowe i telewizyjne podają codziennie informacje o stanie jakości powietrza
we wszystkich regionach oraz największych miastach Polski.

macji prowadzić akcje edukacyjne,

Wikipedia
nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk
naturalnych - znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.

ontrowersyjną sprawą pozostają kontrole kotłowni przez
urzędników lub straż gminną

Warto dodać,
na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza umiera znacznie więcej osób, niż ginie w wypadkach
samochodowych.
Gońca Babickiego
czy problem smogu dotyczy także nas, a jeśli tak, to czy władze samorządowe
mogą poprzez swoje działania wpłynąć na poprawę sytuacji?
jakość naszego powietrza nie jest dobra i należy zacząć działania naprawcze.
Agaty Kosieradzkiej-Federczyk "Działania jedno
stek samorządu terytorialnego podejmowane w walce ze smogiem."

na budynku Urzędu Gminy zainstalowano czujnik powietrza, który
my mieszkańcy poprzez głosowanie wygraliśmy w konkursie AVIVA
pożądane jest, aby Urząd Gminy posiadał własne homologo
wane urządzenia pomiarowe,
Już kilka lat temu Urząd Gminy Stare Babice próbował wdrożyć
program dofinansowania wymiany pieców węglowych na gazowe przez
użytkowników indywidualnych.
Ostatnio sprawa odżyła

Gmina może więc poprzez różnego rodzaju programy współfinansowania
Może również dofinansowywać termoizolacje ogrzewanych obiektów
Powinna
wspierać i rozwijać transport publiczny
Poprzez lokalne media i inne formy przekazu infor-

Na poprzednią sesję Rady Gminy
konkretny projekt uchwały jeszcze nie powstał, ale pojawił się w "porządku obrad" na najbliższą, marcową sesję Rady Gminy Stare Babice.

Tomasz Szuba

PRAWNIK RADZI… JAK I KIEDY RODZICE
MOGĄ ODRZUCIĆ SPADEK NALEŻĄCY DO DZIECKA
Na gruncie obowiązującego prawa, w przypadku spadkobrania każdy może spadek przyjąć w całości, przyjąć ale z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub
spadek odrzucić. O ile w przypadku osób dorosłych sprawa wydaje się
prosta i nieskomplikowana: spadek możemy odrzucić poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub przed notariuszem. Ważne, abyśmy uczynili to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, iż mamy tytuł prawny do spadku. Może się jednak
zdarzyć tak, iż w wyniku odrzucenia spadku przez rodziców, powołanym do spadku staje się dziecko jako następny uprawniony z grupy
spadkobierców lub dziecko stało się spadkobiercą swoich rodziców czy
otrzymało spadek w testamencie. Jak wtedy można odrzucić spadek?

Są niestety dwa rozbieżne stanowiska:

Za drugim poglądem przemawia m.in. postanowienie Sądu Najwyż
szego
"od chwili złożenia do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy wniosku o zezwolenie
na złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie biegnie."

Przyjęte praktyki wynikają z doświadczenia
Ważne jest również,
Każda czynność przekraczająca tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka wymaga zgody sądu rodzinnego.
Wobec pojawiających się wątpliwości
Jeżeli więc nasze niepełnoletnie
dziecko powołane zostało do spadku, a rodzice spadek ten chcą w jego
imieniu odrzucić, należy najpierw wystąpić do sądu rodzinnego,

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

DZIEŃ KOBIET W SZKOLE BIG BEN
"Dzielnym Babkom" - pod takim hasłem odbyło się spotkanie poświęcone specjalnym kobietom w BIG BEN - Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej
Szkole Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w dniu 16.03.2018.

Apel marcowy o charakterze historycznym połączył święta Dnia Kobiet i Żołnierza Wyklętego.
były historie 3 konkretnych kobiet,
do różnorodnych
przejawów bohaterstwa kobiet wojny.
kobiety kochającej,
jako matki, jako opiekunki, jako siłaczki i dzielnego żołnierza
prze
plecione były ekspresyjnym tańcem baletowym
"Panny Wyklęte".
Minister Rządu i Senator RP Anna Maria Anders
oraz senator RP profesor Jan Żaryn.
Było wzruszająco!
JB, Marcin Fijałkowski/Art Machine Foto Studio

A W BABICKIM KLUBIE MAM...
O NIEDOSKONAŁOŚCI SŁÓW KILKA
Ostatnio brałam udział w ciekawym warsztacie w babickim Klubie
Mam pod intrygującym tytułem "Pochwała niedoskonałości". Gdy prowadząca psycholog i life coach Malwina Racka-Pluta, pozwoliła nam się
"wygadać", tak jak większość uczestniczek miałam wiele do powiedzenia…
czy powinna mnie cieszyć ta moja aktywność
wciąż mam wiele do
poprawienia…
A jednak wyszłam z warsztatu podbudowana, bardziej pewna siebie,
jaśniej patrzyłam w przyszłość.

Ci, co mnie
dobrze znają, wiedzą, w jakich sytuacjach sprawdzam się jako matka
i nie-matka, a w jakich chwilach bywam świetnym przypadkiem dla psychologów.
jestem matką trzech dziewczynek,

Niedoskonałość jest rewersem perfekcjonizmu
z każdej słabości można uczynić jakiś swój atut.

I jak tak się przyglądam powyższemu fragmentowi, to chce mi się
gorzko zaśmiać z tego snu o perfekcji.
Pozwólmy sobie na bycie niedoskonałymi.
dokładnie tak, jak mówiono nam na warsztacie
nie da się bezkolizyjnie łączyć wszystkich życio-

w Klubie Mam.

wych ról.

Mąż też może czasem położyć spać niemowlaka,

Tymczasem otoczenie wymaga od nas doskonałości w każdej sferze.
tekst i foto: Karina Grygielska

38. MISTRZOSTWA POLSKI KARATE WKF
Tegoroczne Mistrzostwa Polski Karate Olimpijskiego WKF były dla
nas za sprawą sensei Ewy Gąsiewskiej (2 DAN), niezwykle emocjonujące. Podjęliśmy decyzję o starcie w obydwu dostępnych konkurencjach kata ind. seniorek i kumite seniorek (-61kg).

(Harasuto Łódź)

KUMITE.
Patrycję Nowak (Zarzewie),

Pierwsza walka z Agnieszką Kamińską (MUKS Tornado)
Nikolettą Dziuba (BUDOKAN Wrocław).
Sara Elwart (GOKKEN)
Anita Bugajak
(ŁKKS Łódź),
Emocji
nie sposób opisać..
Dziękujemy wszystkim za wsparcie na Facebooku oraz przez SMSy.
kolejne Mistrzostwa już za rok
Średzkiego Klubu Karate.
Aleksandrą Jędrzejczyk

Oss,
sensei Daniel Kucharski

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE
KONIE, KTÓRE LECZĄ I DAJĄ RADOŚĆ…
Myśląc o koniach, często wyobrażamy sobie cwałujące po torze konie sportowe lub konie skaczące przez ponad metrowe przeszkody na kolorowym parkurze. Jeździectwo jako sport wyczynowy oczywiście
wymaga predyspozycji i nie jest dla wszystkich. Jednak istnieją inne konie, konie do rekreacji lub hipoterapii, które są łagodne i specjalnie układane do pracy głównie w stępie, czyli najwolniejszym ruchu konia.
Takie konie mogą dać wiele radości, również osobom, które nigdy nie
miały z końmi do czynienia, a przybywanie z nimi ma również aspekt terapeutyczny.

- Koń stanowi źródło bodźców równoważnych

Już Freud powiedział, że "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani",
jest
to świetna forma wspomagania rozwoju dzieci, ponieważ koń dostarcza
różnorakich doświadczeń sensorycznych.
trudno znaleźć dziecko bez
problemów

Hipoterapia jest formą wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swą specyfikę zawdzięcza obecności konia i wykorzystaniu jego wielopłaszczyznowego oddziaływania na pacjenta.

- Koń daje wrażenie chodu ludzkiego

- Koń uaktywnia

- Koń usprawnia pracę organów wewnętrznych
- Koń mobilizuje i nie nudzi
- Koń jest bezpieczny emocjonalnie
- Koń zmniejsza spastyczność mięśni
- Koń uczy
- Koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia
- Koń relaksuje
- Koń koryguje postawę ciała
- Koń zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach
- Koń pobudza zmysły

Zapraszam na autorskie zajęcia "Soboty w Stajni" z elementami hipoterapii,
organizowane co sobota w Stajni Kobra Park w Bo
rzęcinie Dużym
tel. 603-706-660.
http://www.stajniakobrapark.pl/szkolka/
Marzena Pawłowicz

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
EDK 2018 już za mną - taka też była dosłownie i w przenośni. Ale
jak to Ksiądz Jacek Wiosna Stryczek powiedział - kto nie żyje ekstremalnie to tak naprawdę nie żyje!
Bardzo podoba mi się to MOTTO!
EDK rozpoczęła się 16 marca
2018 roku Mszą Św. o 20.00 w Warszawie.

Ja ruszyłam z moją koleżanką Sylwią.
bo śnieg sypał i temperatura powietrza spa
dała, a do tego porywisty wiatr.
Szłam i rozmawiałam z Bogiem.
jak Kumpel z Kumpelką.
czy na pewno dam radę?
A jednak... pierwsze zwątpienie.

Szłam polami, lasami, czasem błotem, a czasem ścieżyną.
Poważny kryzys pojawił się na około 30 km. 5 rano, za mną 7,5 h wędrówki.

Ruszyłam dalej do Niepokalanowa,
która również na tym samym odcinku "złapała kryzys",

Walczyłam sama ze sobą, co zrobić????

Trzeci upadek
pod Ciężarem Krzyża "...upadam, ale wstaję, otrzepuje kolana i idę dalej. Nie raz boli, nieraz trudno, ale to nie powód, żeby rezygnować. Bohaterem się nie rodzisz, ale stajesz poprzez swoje wybory - na początku drobne..."
TA STACJA I ROZWAŻANIE POMOGŁA MI PODJĄĆ DECYZJĘ.

NIEPOKALANÓW ZDOBYTY!!! Około 11.00 godziny oddałyśmy pokłon Niepokalanej Matce Bożej.
49 km w 13 godzin.

Niech Was Bóg Błogosławi.
AMEN.
Agnieszka Markiewicz

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ CZY ZWYKŁA?
Na jednym portalu nieruchomości często można spotkać kilka ofert
sprzedaży tej samej nieruchomości. Dlaczego różnią się podawanymi informacjami i ceną? Dlaczego sprzedający pozwala sobie na taki chaos informacyjny? Czy nie chce sprzedać swojej nieruchomości za najlepszą cenę?

• Bezpieczeństwo nieruchomości

• Oszczędność czasu
właściciel nieruchomości decyduje się na zawarcie z agencją umowy zwykłej.

Umowa na wyłączność a umowa zwykła
W umowie
na wyłączność podstawą jest klauzula, zapewniająca o tym, że

Umowy na wyłączność - na co zwrócić uwagę
• Liczą się kompetencje agencji

jest jedynym pośrednikiem
Umowę zwykła można podpisać równocześnie
z wieloma agencjami nieruchomości
• Zakończenie współpracy

Zalety umowy na wyłączność:
• Zaangażowanie agencji nieruchomości
Podsumowując, umowa na wyłączność z doświadczonym biurem nieruchomości ma zdecydowanie więcej korzyści niż umowa zwykła.
• Lepszy przekaz informacji

• Lepsza promocja

• Wysoki priorytet oferty

JADWIGA SZKODZIAK
Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Planujesz sprzedaż, zakup lub wynajem nieruchomości. Zapraszam do kontaktu.
Kontakt: 505 028 658
jadwiga.szkodziak@remax-polska.pl

PROVIDENT SZUKA DORADCÓW KLIENTA
Provident Polska szuka ludzi do współpracy,
którzy nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Czy warto spróbować?

Ma pan już jedną pracę, dlaczego szukał pan dodatkowego zajęcia?

Dlaczego akurat w Provident Polska?

A na czym konkretnie polega bycie Doradcą Klienta w Providencie?
A jak rodzina przyjęła to, że został pan Doradcą w Providencie?

Mąż nie miał problemu z Pani nowym zajęciem?

Dlaczego zdecydowała się Pani na to zajęcie?

NOWY PREZES W OSP BABICE
18 marca 2018 roku Strażacy z OSP Stare Babice podsumowali swoją
działalność za rok 2017.
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
dh Andrzej Wasilewski,
bryg. Mariusz Tymoszewicz,
Henryk Kuncewicz
Lucyna Skrzeczkowska, Jerzy Piętocha i Dariusz Sobczak,
dh Krzysztof Turek
dh Marcinem Zającem,
Mirosław Markowski,
Paweł Janiszewski,
Iwona Mika
delegacja z OSP Iza
belin i druhowie honorowi.

kiego

dh Michała Kosa
dh Michał Starnowski,
dh Mirosława Lisiec
dh Łukasza Sawionka.

dh Stanisław Wierzbicki został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP R.P., a dh Gracjan Klimek i Andrzej Leszczyński srebrnymi medalami "Za zasługi dla pożar
nictwa".
Odbyły się też wybory. Otóż w związku z rezygnacją obecnego Prezesa dh Michała Kosa, cały Zarząd i Komisja Rewizyjna podały się do dymisji. Strażacy spośród swojego grona wybrali nowe władze.
I tak oto nowym Prezesem OSP Stare Babice został dh Gracjan Klimek
dh Damian
Lisiecki
Michał Starnowski
Łukasz
Sawionek
Marcin Szuba
Tomasz
Starnowski
Jakub Potrzebowski
Dominik Trzaskowski
Michał Kos
Komisję Rewizyjną
Adam Bartosiński

Cornelia Suttner
Jakub Zaśko

W roku 2017 Ochotnicza Straż Pożarna ze Starych Babic
209 razy,
odnotowano 3 ofiary śmiertelne i 22 ranne.

1. Gracjan Klimek - 76 wyjazdów; 2. Jakub Potrzebowski 75 wyjazdów; 3. Marcin Kozerski 69 - wyjazdów.
www.ospbabice.waw.pl
Michał Starnowski, fot. Michał Ojdana

POZYTYWNIE ZDYSCYPLINOWANI
W babickim Klubie dla Rodzin już w kwietniu rusza cykl warsztatów, poświęconych metodzie wychowawczej znanej jako PD czyli Pozy
tywna Dyscyplina. O tym, na czym polega ta metoda i dlaczego warto
się jej bliżej przyjrzeć, opowiada edukatorka Aleksandra Zakrzewska.
Czy to jakaś kolejna kontrowersyjna teoria naszych czasów, mająca
zmienić nasze patrzenie na dzieci i ich wychowanie?

W czym ma pomóc jej poznanie?

Sama coś o tym wiesz?
Zdradzisz coś więcej?

I rozumiem, że teraz chcesz szkolić innych?

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia
Zapisy: klub@klubmamstarebabice.pl ; ozakrzewska@poczta.onet.pl
tekst: Karina Grygielska, foto: Aleksandra Zakrzewska

PRZEKAŻ 1% NA OSP STARE BABICE
1% podatku - tak dużo i tak zarazem niewiele.
W imieniu swoim i Strażaków z OSP Stare Babice zachęcam do przekazania 1% podatku na nasze Stowarzyszenie
Bezpośrednio: KRS 0000143807; cel szczegółowy: OSP Stare Babice, ul. Wieruchowska 5, 05-082 Babice Nowe.
M. Starnowski

