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A.S. PILAR JEST W NOWYM MIEJSCU

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI STARE BABICE
W marcu tego roku nasz urząd gminy opracował bardzo ciekawy dokument pt. "Plan Odnowy Miejscowości Stare Babice na lata 2013-2020".
Jest on wymagany przy składaniu wniosku
o przyznanie pomocy finansowej w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi".

Tomasz Szuba-Radny
P.S.

5.

Przedstawiono
w nim do realizacji następujące zamierzenia:

6.

Uchwała R.G. Nr XXIV/237/13
z dnia 24 stycznia 2013 r.

1.

7.
2.

8.

Przedstawione powyżej osiem zadań nie
ma charakteru obligatoryjnego.
3.

o kwotę 657
114,00 zł. - z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowej na ul. Pohulanka w Starych Babicach oraz wymianę bannerów na
witaczach,
Uchwała R.G. Nr XXVI/266/13
z dnia 21 marca 2013 r.

o kwotę 610
000,00 zł. - z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowej na ul. Białej Góry w Zielonkach oraz ul. Żurawiowe Mokradła we
wsi Kwirynów.

Planowane jest natomiast wykonanie
w tym roku nakładek asfaltowych, które i tak
znacznie poprawią jakość nawierzchni tychże dróg.
Redakcja

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE
Muzyka … Na jej słownikową definicję
składa się wiele elementów; określana jest za
równo jako swego rodzaju zjawisko fizyczne
jak i pewien przejaw ludzkiej kultury, przede
wszystkim jednak jest to jedna ze sztuk pięknych, która wpływa na naszą psychikę i wyzwala w nas, często bardzo silne emocje.

Jak dokonać właściwego wyboru?
Czego nam dokładnie potrzeba?

Gdzie znaleźć takie miejsce?
Najlepiej nie szukać za daleko, po sąsiedzku w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego
przy ulicy Warszawskiej 37 swoją siedzibę
ma firma Audio Color, która oferuje usługi
między innymi w zakresie systemamów audio-video. Posiadamy szeroki wybór sprzętu,
specjalnie przygotowaną salę odsłuchową,
a przede wszystkim dwudziestoletnie doświadczenie w branży, którym z chęcią się z Państwem podzielimy. Zapraszamy serdecznie!

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SALI ODSŁUCHOWEJ

Audio Color
Galeria Audio-Video
ul. Warszawska 37
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
mail: m.wisniewski@audiocolor.pl
tel. 22 721 02 15
22 836 60 15
www.audiocolor.pl

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
W trzecim odcinku tytułowego cyklu prezentujemy książkę
wydaną przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz
Agencję Wydawniczą "Egros" zatytułowaną "Powiat warszawski
zachodni - przewodnik subiektywny", autorstwa Filipa Marczewskiego.

"Przewodnik", to swoiste kompendium wiedzy z obszernym materiałem fotograficznym.

W stałej ofercie księgarni, do nabycia na
miejscu, znajdują się również przewodniki
rowerowe po Puszczy Kampinoskiej wraz
z mapami oraz przewodniki turystyczne:

Zapraszamy również po artykuły okolicznościowe do Chrztu Świętego i Pierwszej Komunii Świętej:
Księgarnia VERBUM

UPORCZYWE BÓLE KRĘGOSŁUPA
Chyba nie ma osoby, która nigdy nie doświadczyła bólu kręgosłupa. Jednym doskwiera krzyż, innym odcinki lędźwiowy, piersiowy lub
szyjny. Na większość tych problemów pracujemy całe życie. Przyczynami powstania dolegliwości bólowych są m.in. ciężka praca, nieprawidłowa postawa, nasilony stres, czy brak aktywności fizycznej. Znaczenie
mają również uwarunkowania genetyczne oraz przebyte urazy.
Jak pokonać ból kręgosłupa?

Czego nie robić?

Jak się leczyć?
Możemy Państwu pomóc!!!
Zgłoś się do Centrum Medycznego Arnica w Starych Babicach.

Kręgosłup człowieka to narząd ruchu, który ochrania rdzeń kręgowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także narząd podporowy.

W naszej przychodni uzyskasz pomoc w przypadkach min.: dyskopatii odcinka lędźwiowego, szyjnego, rwy kulszowej oraz ramiennej.
Zespół CM ARNICA

OKIEM MIESZKAŃCA
Okiem mieszkańca. Takim oto tytułem postanowiliśmy nazwać poniższy artykuł, który
ma być odzwierciedleniem potrzeb i spostrzeżeń mieszkańców zamieszkujących w Naszej
Gminie. Wszak nikt inny, jak tylko sami
mieszkańcy są najlepszymi obserwatorami.
To właśnie Oni potrafią wskazać to, co Ich denerwuje i czym się martwią. To Oni wiedzą,
jak zauważone przez Nich problemy można
byłby ewentualnie rozwiązać. W taki właśnie
sposób tworzy się społeczeństwo obywatelskie, którego podstawową cechą jest świadomość wspólnotowych potrzeb, dążenie do ich
zaspokajania oraz poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji
państwowych, czy samorządowych. Jej niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, choć czasami przez
decydentów bywa tak odbierane.

Dziś prezentujemy dwie pierwsze sprawy,
o nagłośnienie których zwróciliście się do nas.
Pierwsza z nich dotyczy ulicy Izabelińskiej
w Starych Babicach. W tej sprawie napisała
do nas Pani Maria.
Piesi i rowerzyści w Starych Babicach na ulicy Izabelińskiej.
"Wczesną wiosną do mieszkańców ulicy Izabelińskiej i przyległych do niej ulic zawitał projektant sieci kanalizacyjnej. Konieczność naprawy
tej drogi po wykonanej inwestycji oraz zaplano-

wanie w Budżecie Gminy na rok 2013 - Plan wydatków majątkowych (90015, pozycja RI-032)
doświetlenie części ulicy Izabelińskiej nasuwa
podjęcie inicjatywy budowy chodnika lub ciągu
pieszo-rowerowego. Ulica Izabelińska jest drogą
powiatową, o coraz większym natężeniu ruchu kołowego i pieszego. Szczególnie trudno jest się tu
poruszać pieszym, w szczególności wieczorami
na odcinku, gdzie nie ma oświetlenia ulicznego.
Bez względu na porę roku przechodnie muszą tu
chodzić jezdnią. Najgorzej jest w okresie jesien-

no-zimowym. Właściwie przez cały rok pobocze
nie nadaje się dla ruchu pieszego. W okresie wiosenno-letnim natężenie ruchu pieszego i rowerowego jest tak duże, że pojazdy aby się wyminąć,
muszą się najpierw zatrzymać i przepuścić się nawzajem. Być może tylko dlatego jeszcze nie doszło tu do nieszczęścia. Ulica Izabelińska jest
łącznikiem „rekreacyjnym” pomiędzy Starymi Babicami, Izabelinem, Klaudynem i Laskami. Jogging, nordic walking oraz rodzinne "rowerowa
nie" na zasadzie przejazdu kolarskiego peletonu,
to tutaj norma. Z jednej strony przylegający las
i łąki wzmagają ruch turystyczny, z drugiej zaś
wielu kierowców, nawet samochodów ciężarowych korzysta z ulicy Izabelińskiej i używa jej pomimo zakazu, jako łącznika pomiędzy trasą
katowicką, poznańska, a gdańską. Takie zróżnicowanie ruchu na wąskiej ulicy tworzy bardzo niebezpieczną mieszankę, zdarzają się ostre hamo
wania i kolizje drogowe. W historii zdarzały się
już poważne wypadki. Auta taranowały ogrodzenia, dachowały, jak również wpadały do głębokiego rowu,
który tak naprawdę nigdy przez zarządcę drogi nie został prawidłowo
oznakowany i zabezpieczony. Nie radzę spacerować tu z dziećmi? Trzymając dziecko za rękę idziemy w parze,
co powoduje, że albo zajmujemy duży
pas jezdni, albo niszczymy buty i wykręcamy nogi na nierównym poboczu. Jeszcze gorzej jest poruszać się
z dziećmi w wózkach. Codziennie powtarzający się proceder, czyli dzieci
w wieku szkolnym udające się do przystanku
"Osiedlowa" przy ul. Sienkiewicza niech będą dopełnieniem tej nieciekawej sytuacji."

Druga sprawa dotyczy fragmentu ul. Białej Góry, a właściwie odcinka ulicy Sportowej
od Warszawskiej, do Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś. Tą sprawą zainteresowała Nas mieszkanka, która zwróciła się do
Naszej Redakcji sms’owo. "Witam drogi Panie. Proszę o reakcję na łamach Waszej gazety.
Sprawa dotyczy przystanku szkolnego w Zielonkach, a dokładnie chodnika przyległego do funkcjonującego tam salonu (przyp. Redakcji chodzi o perony autobusowe przy boisku). Auta,
które tam parkują, zagrażają bezpieczeństwu
dzieci, które wracają z gimbusa. Największy problem jest po południu, jak dzieci wracają ze
szkoły. Brak chodnika i zaparkowane auta zmuszają dzieci, by chodziły ulicą. Telefonowałam
do Straży Gminnej, ale nie podjęli interwencji…
….Proszę o pomoc w tej sprawie, gdyż obawiam
się o dzieci".

Niezbędne jest wydzielenie pasa dla ruchu
pieszego i rowerowego.
o zakończeniu budowy kanalizacji firma,
która będzie prowadzić inwestycję ma obowiązek odtworzyć stan pierwotny. W sytuacji panującej na ulicy Izabe
lińskiej należałoby wykorzystać realizację
kanalizacji, oświetlenia i renowację nawierzchni do popra
wienia
bezpieczeństwa na tej drodze. Zakończenie inwestycji
planowane jest na
maj 2014 roku i choć
zdawać by się mogło,
że jest jeszcze trochę
czasu, jednak już teraz należałoby nawiązać wielostronną współ
pracę, aby poprawić
istniejący stan i zapewnić
bezpieczeństwo
pieszym i rowerzystom,
a przy okazji również
zmotoryzowanym.
Tak niewiele trzeba.
Nie musi to być chodnik z kostki, może być wydzielony pas asfaltu.
My mieszkańcy widzimy ten problem, za pośrednictwem lokalnych mediów, Radnych, Sołtysa
i Rady Sołeckiej pragniemy tym tematem zainteresować również organy samorządowe i porządkowe. Jest ich wiele, począwszy od Urzędu Gminy
w Starych Babicach, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz., po GPK Eko-Babice
i Policję. Czas działać, bo za chwilę może się
okazać, że przespaliśmy swoją okazję".
(Maria B.)

Tyle na teraz, w następnym numerze postaramy się poruszyć niemniej ciekawe tematy o których dzięki Wam już teraz wiemy.
Piszcie do nas, dzwońcie, smsujcie. Jesteśmy
również na gadu-gadu (nr gg 1132210).
Redakcja

WIOSENNE PRACE W SPÓŁCE WODNEJ
Pomimo dość długo utrzymującej się zimowej aury Gminna Spółka
Wodna już na przełomie marca i kwietnia br. przystąpiła do pierwszych prac na rowach melioracyjnych. Rowy otwarte, znajdujące się
w ewidencji Spółki są przeznaczone do odprowadzania nadmiaru wody spływającej po powierzchni gruntu lub nadmiaru wody odsączonej
z gleby.

Na wiosnę nie próżnują również bobry,

Zastępca Przewodniczącego GSW Babice - Agnieszka Kaczurba

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BLIZNEGO
We wtorek, 9 kwietnia 2013 roku o godz.
17.30 w budynku gminnego przedszkola w Bliznem przy ul. Kościuszki 1A rozpoczęło się zebranie mieszkańców Blizne Jasińskiego i Ła
szczyńskiego.

Prawdę mówiąc, kto mógł przypuszczać (przewidzieć), że
na sołeckie zebranie przyjdzie aż 150 osób?
Ze stoliczka można było
również pobrać druki "deklaracji śmieciowej", którą każdy
właściciel zabudowanej posesji powinien złożyć w Gmi
nie najpóźniej do
30 kwietnia bieżącego roku.
Michał Starnowski

SALON OPTYCZNY

"DOBRY WZROK"

Wraz z nadejściem wiosny SALON OPTYCZNY "DOBRY WZROK" poszerza zakres swoich usług.

RAY BAN

RAY BAN
CARRERA
STEPPER
HOYA

PIERRE CARDIN
MAX MARA

COTTON CLUB

ESSILOR
I

SZAJNA

SOLANO
CIBA VISION

WIELE INNYCH

SALON OPTYCZNY: UL. KRESOWA 1
05-082 BABICE NOWE
(WEJŚCIE OD ULICY WARSZAWSKIEJ)
(VIS A VIS BANKU I STACJI B.P.)
PON-PT - 9.00-17.00; SOB - 9.00-13.00

OKULISTA - ZAPISY: ŚRODY OD 15.00
TEL. 519 550 210

ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZENIA NASZEGO SALONU

OKULARY ZE SZKIEŁ MAGAZYNOWYCH
WYKONUJEMY OD RĘKI

PRZY ZAKUPIE OPRAWA+SOCZEWKI S.H
BADANIE WZROKU ZA DARMO

OBIEKT PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37
Wiosna - ta magiczna pora roku w wielu z Nas wyzwala pozytywne
myślenie. Niejednokrotnie właśnie o tej porze roku powstają nowe, trafne pomysły na stworzenie dobrego biznesu. Zakładane są firmy, spółki, otwierają się nowe sklepy z pięknymi wystawami i kancelarie
z odpowiednio rozplanowaną i dopasowaną powierzchnią biurową. Dobry pomysł, to połowa sukcesu, drugą niemniej ważną połową tej drogi jest trafna lokalizacja.

w Bliznem Łaszczyńskiego, przy ul. Warszawskiej 37 niemalże na granicy z Warszawą, przy trasie szybkiego ruchu S-8.

Już dziś w budynku funkcjonują firmy
W budynku sklep z bogatą ofertą ma również firma F.H. VIKI, działająca
od 1992 roku.
W nowo otwartym, dwupiętrowym budynku można wynająć lokale, które zostały zaprojektowane i podzielone według zapotrzebowania nawet najbardziej wyma
gających najemców.
dostępny jest lokal
o powierzchni 70m2 i wysokości 4m,

Serdecznie zapraszamy Państwa do Nas. Wszelkich informacji
udzielamy osobiście lub pod numerem telefonu: 601 365 605

POWOJENNE PRZEDSZKOLE
W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
Obserwując skład osobowy mieszkańców
naszej babickiej parafii podążających w Wielką Sobotę do kościoła ze święconką, także
tych obecnych na świątecznych nabożeństwach, nie można oprzeć się jednej podstawowej refleksji - coraz mniej znajomych twarzy.

Zdjęcie dziś prezentowane otrzymaliśmy
od Pani Małgorzaty Dawidowskiej, mieszkanki Lubiczowa. Jest własnością jej mamy Pani
Ireny Szelenbaum z domu Engler. Przedstawia grupę dzieci chodzących do zorganizowanego przedszkola wakacyjnego w okresie
bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny
światowej. Powojenne przedszkole urządzone
było w budynku przy rynku, w tym samym,
w którym dziś zlokalizowana jest kwiaciarnia. Do przedszkola należało przynieść własną poduszkę i koc - już wtedy leżakowanie
było obowiązkowe.

1. Stanisława Kowalska 2. Mieczysława Foltak 3. Jadwiga Łuczak

4. Todzia Abramczyk 5. Krystyna Osłona 6. Jasia Abramczyk 7. Zosia Łuczak 8. Wandzia
Zych 9. Zosia Bogucka (zm.) 10. Irena Engler
11. Józef Mainka (zm.) 12. Krysia Bałut 13. Jadwiga Lipczyńska 14. Bronisława Wasiak 15.
Ala Świerszcz 16. Marysia Wiśniewska 17. Kazio Drzewiński 18. Maciek Kornacki 19. Jan

Foltak 20. Stefan Kubicki 21. Jan Drzewiński
22. Ludwik Kostrzewa 23. Jurek Balcerzak
(zm.) 24. Stefan Piętus 25. Mirek Wasiak 26.
Mieczysław Łuczak 27. Stefan Sotomski 28.
Basia Karczewska. Nr 4 i 6 to siostry, rodzeństwem są również dzieci 2 i 19.

Tomasz Szuba

ODSZEDŁ KS. JÓZEF BUCHAJEWICZ
W dniu 6 kwietnia 2013 roku zmarł
Ksiądz Prałat Józef Buchajewicz. Budowniczy i pierwszy Proboszcz Parafii Matki Bożej
Królowej Meksyku w Laskach, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej, wieloletni duszpasterz Ruchu
Pomocników Matki Kościoła, organizator
i kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej na
Jasną Górę, a także Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Izabelinie.

Od 1981 roku był organizatorem parafii
i budowniczym kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i Jej Proboszczem
aż do czasu przejścia na emeryturę w 2010
roku.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli

(źródło „Listy do Sąsiada –
styczeń 2009)
Ks. Józefa, który często gościł na Walnych
Zebraniach w babickiej OSP zapamiętamy jako człowieka skromnego i życzliwego, a także
otwartego na potrzeby drugiego człowieka.
Miał 73 lata, z tego w kapłaństwie przeżył 49 lat,
ostatnio chorował.

Ks. Prałat Józef Buchajewicz urodził się
w Wilnie.

Michał Starnowski, fot. Janusz Marciniak

E’VIVA ESPANA OLE
W ramach projektu Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach odbyło się drugie spotkanie szkół partnerskich (dla przypomnienia uczestnikami
projektu są: Hiszpania, Francja, Finlandia, Islandia, Niemcy i Polska).
Tym razem krajem goszczącym była Hiszpania, w której w dniach
13.03.13 - 17.03.13 w miasteczku Quintanar del Rey w prowincji Cuenca, położonej około 200 km na wschód od Madrytu spotkały się delegacje wszystkich beneficjentów projektu.

Justyna Suszko, Vasylyna Kosyk i Marta Kacprzycka oraz dwanaścioro uczniów z klas piątych - zwycięzców konkursu z języka angielskiego.

Marta Kacprzycka
P.S. Babicka podstawówka będzie gościła
zagraniczne delegacje Comeniusa w dniach 22 - 26 maja br.

ZAPROSZENIE NA PIKNIK RODZINNY
Zapraszamy WSZYSTKICH mieszkańców Gminy Stare Babice na
Piknik Rodzinny. Impreza organizowana już po raz czwarty odbędzie
się 25 maja 2013r. w godz. 14.00-19.00 na terenie Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach. W tym roku hasło przewodnie to "Kolorowo i ludowo" - dzieci wykażą się znajomością pięknych regionów naszego kraju.
Piknik spełnia dwa ważne cele:
W tym roku marzy nam się kompleksowa modernizacja pracowni kompute
rowej w naszej szkole.
Na przybyłych gości czeka mnóstwo atrakcji.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
W sobotę, 6 kwietnia 2013 roku o godz.
9.00, w babickiej podstawówce odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Do konkursu, który odbywa się cyklicznie już od 10 -ciu lat,
a którego pomysłodawczyniami były Panie:
Barbara Turbiarz i Iwona Wiśniewska, stanęło w bieżącym roku ponad 100 osób. Całość
podzielono na kilka kategorii wiekowych,
gdzie dorośli utworzyli oddzielną grupę, tzw.

VII klasę. Każda z grup wiekowych miała inny tekst, który w każdym przypadku należało
napisać bezbłędnie.

Dyrektor Dorota Smolińska

Gminnymi Mistrzami Ortografii w kategorii "Dorośli": w roku 2013 zostały: Magdalena
Dawgiałło, Katarzyna Miecznikowska oraz
Weronika Brodowska,

Michał Starnowski

ŚWIĘTO ZIEMI W BABICACH
20 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach odchodzono Szkolne Obchody Święta
Ziemi, których tegorocznym tematem przewodnim były: Elektroodpady - Proste Zasady.

Podczas części
oficjalnej, punktualnie o godz. 15.00 Samorządowcy szczebla powiatowego i gminnego, Dyrektor Szkoły, była i obecna Przewodnicząca
Rady Rodziców oraz główny sponsor – właściciel firmy Innova, uroczyście dokonali otwarcia nowego placu zabaw.

na.

Wracając do plenerowej imprezy,

Michał Starnowski

Wśród przemawiających wyróżnić należy:
firmy Innova z Klaudy-

ZAPRZĘGIEM KONNYM NA WESELA
Konie - nie ma chyba na tym świecie człowieka, który nie lubiłby
tych z jednej strony pięknych, a z drugiej strony dostojnych zwierząt.
Dziś konie postrzegane są bardziej jako romantyczne i poetyckie zwierzęta, rzadziej jako stworzenia mające pomagać ludziom. Era "Łyska
z pokładu Idy" minęła bezpowrotnie, a na palcach jednej dłoni można
policzyć konie, które na naszym terenie wykorzystuje się do pracy
w rolnictwie.

Pan Dariusz Świątkowski - Sołtys z Wierzbina jest jednym z nielicznych, którzy pasję potrafią połączyć z pracą zawodową.
Stylizowany powóz oraz konie,

Śluby i wesela, ale nie tylko.

Latem powozem, a zimą saniami - wystar
czy zadzwonić - telefon: 510-718-972.
Redakcja

RAJD HISTORYCZNY
"SZLAKIEM NASZEJ HISTORII"
20 kwietnia 2013 roku babickie Koło
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej zorganizowało kolejną, XXVIII edycję Rajdu Historycznego "Szlakiem Naszej Historii". Podobne Rajdy od ponad ćwierć
wiecza odbywają się również na terenie kilku
dzielnic Warszawy - Ursusa, Włoch i Okęcia,
a także w okolicznych miastach i gminach, m.in.
w Piastowie, Pruszkowie i Ożarowie Maz.

Podczas tegorocznego rajdu dzieci i młodzież ze szkół w Starych Babicach, Borzęcina
Dużego i Koczarg Starych oraz grupa przedszkolaków z Blizne Jasińskiego i osoby niezrzeszone w patrolach pieszych i rowerowych
odwiedziły wiele Miejsc Pamięci Narodowej
i ciekawych punktów historycznych zlokalizowanych w Naszej gminie.

We wszystkich punktach na uczestników
Rajdu oczekiwali członkowie babickiego Koła
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej i Harcerze.

PS. Z mapy Gminy Stare Babice zniknęło
jedno z miejsc pamięci.

na uczestników Rajdu oczekiwali borzęcińscy Harcerze z 33 Grunwaldzkiej Warszawskiej Drużyny Harcer
skiej "Wierchy".
33 GWDH "Wierchy"

Michał Starnowski

OBCHODY KATYŃSKIE I SMOLEŃSKIE
14 kwietnia 2013 roku w Starych Babicach odbyły się Uroczystości Katyńskie i Smoleńskie. Uroczystość religijno-patriotyczna
upamiętniająca siedemdziesiątą trzecią rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz trzecią rocznicę
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 9.30, która odprawiona została w kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP w Starych Babicach.

Podczas Mszy Św. poświęcono m. in. Sztandar Gminy Stare Babice.

Za pośrednictwem naszej gazety, wszystkim Mieszkańcom podziękowania za odzew
i finansowe wsparcie tej szczytnej idei (ufundowania sztandaru) składa: Przewodniczący
Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru
dla Gminy Stare Babice - Pan Dariusz Sobczak (Radny Kwirynowa i Janowa).

Michał Starnowski

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN D.
23 marca 2013 roku Strażacy - Ochotnicy z Borzęcina Dużego podsumowali rok 2012. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Przedstawiciel Komendy
Powiatowej PSP w Błoniu - mł. bryg. Michał Starnowski, Komendant
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Paweł Janiszewski, Radni z Borzęcina - Tadeusz Wiśniewski i Krzysztof Szuba, przedstawiciele (delegacje) z OSP Stare Babice i OSP Izabelin oraz członkowie honorowi
OSP Borzęcin Duży - dh Wacław Dziudzi i dh Sylwester Krauze.

Prezes OSP Wojciech
Wiśniewski.
OSP Borzęcin Duży liczy 30 osób,
W roku sprawozdawczym (2012 roku) OSP wyjeżdżała do 73 akcji ratowniczo - gaśniczych, w tym do 34 pożarów, 34 innych miejscowych zagrożeń i do 5 alarmów fałszywych.
najwięcej do akcji
wyjeżdżali: dh Mateusz Chruściński (44 razy), Kamil Nowicki (42 razy), dh Marcin Dziudzi (37 razy).

Warto więc nadmienić, że najbliższe lata, to wyburzenie starej i budowa nowej strażnicy.

w bieżącym roku wzbogaci się również o nowy "średni" wóz ratowniczo - gaśniczy,
ogół
strażaków udzielił też absolutorium Zarządowi za rok 2012.

Michał Starnowski; fot. Marta Kopeć

AKCJE KRWIODAWSTWA
W lutym 2013 roku Zarząd Międzygminnego Klubu HDK "FLORIAN" zorganizował
Akcję Krwiodawstwa w podwarszawskich Laskach, przy siedzibie Ochotniczej Straży Po-

żarnej (ul. Partyzantów 30). W krwiodaw
czym ambulansie, który w zimowej scenerii sta
nął przy laseckiej remizie, tym razem zbierana była krew dla Pana Marka Kłosa - 50 -letniego mieszkańca Lasek, chorego na białaczkę.

Myślami wychodząc w przyszłość mamy
nadzieję, że również 12 maja 2013 roku, plac
przed borzęcińską strażnicą stanie się jednym z ważniejszych miejsc na mapie gminy
Stare Babice.
krwiodawczy ambulans stanie
pod borzęcińską remizą przy ul. Warszawskiej 828. Ambulans będzie czekał na krwiodawców od 9.00 do 12.30.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
w tej akcji.
Michał Starnowski

POWSTAŃCZE UROCZYSTOŚCI
Równo w 150 rocznicę bitwy pod Budą Zaborowską, tj. w dniu 14 kwietnia 2013 roku,
przy Mogile Powstańców w Zaborowie Leśnym odbyły się Uroczystości Patriotyczne.

Michał Starnowski

"NASI" TAM BYLI
O tym, że marzenia się spełniają przekonał się ostatnio mieszkaniec Janowa Pan Mariusz W., który wziął udział w niecodziennym
"projekcie" Radia Zet.

Mecz
miał się odbyć na Stadionie Narodowym
w Warszawie, co też się stało.

Szczęście dopisało, "radio oddzwoniło" i Pan Mariusz wszedł do składu. W drużynie słuchaczy wystąpili również: Rafał
Brzozowski (jako grający trener), Tomasz
Szczepanik z zespołu Pectus, Marcin Żewłakow, a na bramce stanął Radosław Majdan.
Reprezentację Radia Zet poprowadził kontuzjowany Rafał Bryndal, a zagrali m.in. Grzegorz Szamotulski strzegący bramki, Marcin
Mięciel, a także Tomasz Florkiewicz, Damian
Michałowski, Michał Korościel, Piotr Sworakowski, Jacek Gratkiewicz oraz Marcin Kubat.

Naszego "rodzimego" zawodnika

Dariusz Smoliński

ANTONI MACIEREWICZ W IZABELINIE
19 kwietnia 2013 roku o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie Przewodniczącego zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia przyczyny katastrofy rządowego samolotu Tu-154 - Antoniego Macierewicza z mieszkańcami Gm. Izabelin i Stare Babice. Zanim jednak Poseł dotarł na spotkanie (spóźnił się 45 min.) zebrani obejrzeli film o tematyce związanej z Tragedią Smoleńską.
Antoni Macierewicz

Michał Starnowski

