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Uwaga!!! Inwazja KLESZCZY w naszych okolicach. Jeśli zauwa-
żysz apatię, brak apetytu i osowiałość swojego psa koniecznie sprawdź 
czy ma kleszcze!!! Jeśli tak, to jak najszybciej udaj się do weteryna-
rza, bo objawy te, to najprawdopodobniej Babeszjoza (piroplazmoza) -
choroba przenoszona przez kleszcze u zwierząt - informują internauci 
na facebooku.

Kleszcz przyssany do zwierzęcia

Terenami o szczególnym zagrożeniu są lasy, łąki, parki i ogrody, 
zwłaszcza jeżeli są porośnięte wysoką trawą.

wczesną wiosną oraz latem i wcze-
sną jesienią.

Do objawów choroby, które mogą się pojawić w czasie od kilku dni 
do nawet kilku tygodni, należą:

Babeszjoza jest chorobą o bardzo gwałtownym przebiegu, 

Chorobie przenoszonej przez kleszcze można też zapobiegać.

Michał Starnowski - fot. facebook; na podstawie: www.wikipedia.org

SEZON NA KLESZCZA

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu. 



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
TYM RAZEM COŚ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Do wakacji zostały jeszcze 
dwa miesiące, ale uznaliśmy, że 
bakcyla podróżniczego można 
zasiać nieco wcześniej.

"Nela i tajemnice świata" 

"Nazywam 
się Nela i mam dziewięć lat. A to 
jest już moja trzecia książka! Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim 
idolem jest Steve Irwin i pragnę zostać prezenterką podróżniczką. Byłam w wielu ciekawych krajach na róż-
nych kontynentach. Na przykład w Afryce zwiedziłam Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, Kenię i Mauritius. W Azji - 
Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, Filipiny, Wietnam, a ostatnio też Sri Lankę. W Ameryce Południo-
wej - Peru, Boliwię, Chile, a ostatnio również Kostarykę i Panamę. Zapraszam Cię w niezapomnianą podróż. 
Opowiem o pięknych miejscach, które poznałam, i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. Świat jest 
cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! Możesz przeczy-
tać też moją pierwszą książkę pt. 10 niesamowitych przygód Neli oraz drugą książkę pt. Nela na 3 kontynen-
tach. Podróże w nieznane."

Młodzieży natomiast, polecamy powieść wznowioną w 2015 r. pt. "Sekretne życie pszczół" autorstwa Sue 
Monk Kidd. "Może to i prawda, że nie ma książek idealnych, ale 
tę zamknęłam z wrażeniem, że właśnie znalazłam ideał." 

W wiosennej ofercie VERBUM zaproszenia i pamiątki na Chrzest i Pierwszą Komunię Świętą, szatki, 
świece, profitki, różańce i obrazki pamiątkowe. 

"CRE-
DO - Podstawowe prawdy wiary" 

JUŻ DZIAŁA!!! CompNET 
pod nr. 

tel. 602-799-668, 

Dariusz Smoliński



Rusza pierwszy babicki budżet partycypa-
cyjny (inaczej budżet obywatelski) - głoszą in-
formatory dystrybuowane przez Urząd Gmi
ny Stare Babice. My również zachęcamy Pań-
stwa do zapoznania się z zasadami rozdziału 
takich środków, bo są to środki o których 
przeznaczeniu możemy sami decydować. Na 
2016 rok Radni większością głosów niestety 
znów nie wyodrębnili Funduszy Sołeckich, za 
to (można też napisać, że w zamian) Wójt 
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przy-
gotował nasze babickie nowum, które z powo
dzeniem realizowane jest od lat w innych mia-
stach i gminach, w tym w Warszawie, czy po-
bliskim Błoniu.

mieszkańcy współtworzą bu-
dżet gminy Stare Babice, współdecydując 
o dystrybucji określonej puli środków publicz-

nych.
wyodrębnienie kwoty  650 000 zł,

zgłaszanie propozycji pro-
jektów, wraz z podpisanymi listami poparcia 
(30 podpisów) upływa w dniu 19 maja 2015 r.

Wszystko na ten temat znajdziecie na stro-
nie:

Redakcja

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE
BABICKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY



Wszyscy rodzimy się wolni i mamy jedna-
kie prawo do godnego życia. Nie wolno zniewa-
lać ludzi, siać nienawiść i pogardę, czy 
pasożytować na innych. Nawet Pan Bóg nie 
zmusza człowieka do miłości, a cierpliwie ocze-
kuje i daje szansę aż do śmierci na sprawiedli-
wość i niebo.

Życie jest darem Bożym, 

 Prawo ludz-
kie winno być w zgodzie z Prawem Bożym, 

BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA.

Wszyscy jako naród i jako 
każdy z osobna jesteśmy odpowiedzialni za 
Polskę i Jej władze. 

Jam Jest 
drogą, prawdą i życiem.

Gdy wła-
dza w Polsce będzie z wolnej woli narodu, to 

Polska żyć będzie, obroni się od zła i obcych.

Jeżeli jesteś dorosły i to nie tylko wiekiem, 
ale rozumem i sumieniem głosuj za Polską.

Tak jest w samorządności, czyli w demokra-
cji, że wybiera się większością głosów, ale tyl-
ko osób głosujących, a nie "martwych dusz", 
czyli nieobecnych na wyborach. Gdy nie głosu-
ją wszyscy, to nie naród decyduje, a tylko je-
go część. Kto nie głosuje, nie postępuje 
według prawa, nie ma prawa narzekać, swo-
im lenistwem czy ciemnotą szkodzi sobie i in-
nym. To Ci co nie głosują, teraz praktycznie 
decydują o tym, kto wygra. Gdy głosuje poło-
wa Polaków, to wystarczy większość z połowy, 
czyli ćwierć głosów aby wygrać. Tak można 
przegłosować, aby większość wymordowała 
mniejszość.

 Polak głosuje na Pola-
ka, katolik na katolika i wynik był oczywisty, 
dobry. 

Teraz 
wybierz prezydenta dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wybierz kandydata prawego, daj szan-
sę istnienia i rozwoju Polsce, Polakom i jej 
prawom, jej dobru. POLSKA TO NASZ 
DOM OJCZYSTY. POLAKU GŁOSUJ ZA 
POLSKĄ!!!

Stanisław Fijałkowski

POLAKU, GŁOSUJ ZA POLSKĄ



Pierwszą moją kadencję w radzie gminy 
w latach 2006-2010 zdominowała dyskusja na 
temat formy realizacji wielkiego zadania, ja-
kim było uruchomienie projektu skanalizowa-
nia gminy przy wsparciu unijnego Funduszu 
Spójności. Część radnych, w tym i ja, chcieli-
śmy istniejący wówczas majątek wodno-kana-
lizacyjny zachować jako własność gminną. 
Wójt, przewodniczący rady gminy i pozostali 
radni zdecydowali się jednak przekazać go 
aportem firmie EKO-BABICE sp. z o.o., 
a więc podmiotowi prywatnego prawa handlo-
wego.

Podstawą naszej 
argumentacji było zastrzeżenie, wielokrotnie 
wypowiadane przez radnego Jerzego Pięto-
chę, o przyszłych nieuchronnych i wielolet-
nich podwyżkach cen za dostarczanie wody 
i odbiór ścieków, w momencie konieczności na-
liczania przez EKO-BABICE kosztów amorty-
zacyjnych od majątku wytworzonego, czego 

nie musiałaby robić gmina, jako podmiot sa-
morządowy. 

prezes Paweł 
Turkot zawnioskował o rewaloryzacje dotych-
czasowych stawek dla zarządzanego przez nie-
go przedsiębiorstwa,

Rada Gminy 
Stare Babice, biorąc pod uwagę ochronę od-
biorców

 Nowe plano-
wane odpłatności dla EKO-BABIC to  4,47 zł. 
netto za 1m3 wody i 13,49 zł. netto za ścieki.

"kalkulację opłat (…) oparto na 
wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie 
niezbędnych przychodów jest niezbędne do po-
krycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, 
utrzymania, jak i niezbędnych remontów urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Spółka 
przewiduje osiągnięcie nadwyżki na działalno-
ści wodociągowej w wysokości 5%, utrzymując 
marżę zysku na działalności kanalizacyjnej 
0%.(…) Powyższy wzrost wynika z tego, że 
koszt dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków w spółce - wraz z rozwojem sieci i szybkim 
przyrostem amortyzacji oraz kosztów obsługi - 
rośnie szybciej niż sprzedaż, co oznacza, że tzw. 
cena jednostkowa uległa podwyższeniu." To 
radni w chwili obecnej  muszą zadecydować 

ile do taryf dla EKO do-
płaci budżet gminy, a ile 
będą płacić mieszkańcy 
bezpośrednio z własnej 
kieszeni. Przy zachowa-
niu dotychczasowych do
płat budżetowych staw-
ki dla mieszkańca wy-
niosły by 3,36zł. netto za 
dostarczanie wody (wzrost 
o 3,71%) i 7,15 zł. netto 
za odbiór ścieków (wzrost o 28,83%). Szcze-
gólnie ta druga wartość wydaje się społecznie 
trudno akceptowalna.

 Prawdopodobnie dojdzie do pewnego 
wypośrodkowania.

Tylko coraz więk-
sze dotowanie z publicznych środków może 
ochronić użytkowników przed coraz większym 
drenażem portfeli, 

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. 

 Nieosią-
gnięcie efektu ekologicznego to milionowe stra
ty dla EKO-BABIC związane z potrąceniami 
ze środków pomocowych Funduszu Spójno-
ści.

Tomasz Szuba

STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI WZROSNĄ
DEBATA W GPK EKO-BABICE NA KUTRZEBY



Radna i Sołtys Lucyna Skrzeczkowska 
wraz z Mieszkańcami Starych Babic zwróciła 
się z wnioskiem do Wójta Gminy Stare Babi-
ce o poprawę bezpieczeństwa drogowego w re-
jonie sklepu MarcPol w Starych Babicach 
przy ul. Sienkiewicza 77. Tą sprawą zajmowa-
liśmy się w marcowym wydaniu Gońca Babic-
kiego, jak również udostępniliśmy ją na 
naszym Portalu www.babice24.pl w pierw-
szym tygodniu kwietnia br. Temat ten szeroko 
komentowany był również na facebooku w 
grupie Mieszkańcy gm. Stare Babice. Pojawi-
ły się wpisy o progach, światłach, kładce, a na-
wet o tunelu.

Sprawa ma swój dalszy ciąg, ponieważ z 
końcem marca br. z ożarowskiego Zarządu 
Dróg Powiatowych nadeszła odpowiedź

 
Dyrektor Mieczysław Wójcik

"w wyniku przeprowadzonej 
wizji w terenie podjęto decyzję o wprowadzeniu 
korekt oznakowania na ww. odcinku drogi. W 
związku z powyższym dyrektor poinformował, 
że opracowany zostanie projekt poprawy bezpie-
czeństwa ruchu na ww. odcinku ul. Sienkiewi-
cza."

Jednocześnie Dyrektor ZDP poinformo-
wał, 

Propozycja ożarowskiego ZDP jest następu-
jąca:

W piśmie ZDP proponuje, żeby już pierwsze 
koszty zostały podzielone i tak:

Tyle z pisma i teraz ruch należy do Nasze-
go Urzędu Gminy.

9 
kwietnia br. na stronie internetowej Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego pojawiła się in-
formacja

 

"Zaplanowano również wykonanie systemu 
sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na ul. 
Sienkiewicza w Starych Babicach (w pobliżu 
Marcpolu)."

w dniu 21 kwietnia 2015 roku (wtorek) o 
godz. 18.00 na parkingu przed Zefirkiem od-
było się zebranie mieszkańców Starych Babic 
i innych zainteresowanych tą sprawą. Na spo-
tkaniu "pod chmurką" omawiano zapropo-
nowane przez ZDP warianty i projekty 
zmian, a Radna i Sołtys Starych Babic Lucy-
na Skrzeczkowska zobowiązała się napisać i 
złożyć w Ożarowie Maz. stosowne w tej spra-
wie pismo. Tak też się stało.

Michał Starnowski

NIEBEZPIECZNE PRZEJŚCIE (2)
DLA PIESZYCH PRZY SKLEPIE MARCPOL



Przez wiele lat niemożliwym było ogłosze-
nie upadłości przez osoby fizyczne. Jedynie 
przedsiębiorstwa korzystać mogły z przepi-
sów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upa-
dłościowe i naprawcze (Dz. U. 2015.233 j.t.). 
Jednak od 2009 roku również osoby fizyczne, 
nie prowadzące działalności gospodarczej mo-
gą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ogólną zasadą jest, iż upadłość można ogło-
sić wobec dłużnika, który stał się niewypłacal-
ny. Co oznacza "niewypłacalność"? 

Wniosek o ogło-
szenie upadłości złożyć możemy nawet w sytu
acji, gdy mamy tylko jeden dług np. kredyt 
mieszkaniowy.

W przypadku upadłości osoby fizycznej, je-
dynie dłużnik uprawniony jest do złożenia sto-
sownego wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Opłata sądowa od 
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycz-
nej wynosi 30 zł.

Jeżeli sami, umyślnie przyczyniliśmy się do 
niewypłacalności, bądź wynikła ona z naszej 

rażącej niedbałości 
sąd oddali nasz wnio-
sek.

Syndyk:

Z chwilą ogłoszenia upadłości jednego 
z małżonków wspólność ustawowa pomiędzy 
małżonkami ustaje z mocy prawa. 

W toku postępowania sporządza się listę 
wierzytelności oraz plan spłaty wierzycieli. 

Pamiętać należy, iż surowo karane jest po-
danie we wniosku lub w trakcie postępowa-
nia nieprawdziwych informacji,

Postępowanie może trwać 
długo,

 Ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
jest jedynym prawnym rozwiązaniem, pozwa-
lającym na pozbycie się długów.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI
TEMAT UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ



Wędrując puszczańskimi duktami możemy zauważyć, że nie ma 
chyba w Puszczy Kampinoskiej ani jednego szlaku, na którym nie spo-
tkalibyśmy malowniczych nadrzewnych kapliczek.

Od bardzo dawna stanowią one ozdobę leśnych krajobrazów, 

Umiesz-
czano je też tam, gdzie wierzono że straszą leśne zjawy lub duchy 
zmarłych, np. przy rozstajnych drogach. 

Postawione na początku i na końcu wsi miały wyznaczać jej grani-
ce. 

 
Niektóre zostały poświęcone pamięci Powstańców Styczniowych lub 
poległym w II Wojnie Światowej.

 Na stałe już wpisały się jako nieformalne ele-
menty folkloru kampinoskiego 

Ewa Ugorowska

KAPLICZKI KAMPINOSKIE



Dziś w Kąciku Starej Fotografii słowo o Alei Bzowej. Kilka lat temu w Babickim Portaliku Internetowym powstał kącik pt. OLD BABICE, 
w którym prezentowaliśmy różne, stare zdjęcia z Babic i okolic. Na nasz apel odpowiedziało również kilka osób, przysyłając nam stare, nikomu 
wcześniej nieprezentowane fotografie, które odnalezione zostały gdzieś tam, w rodzinnych albumach.

Jedną z takich właśnie fotografii jest 
prezentowane w artykule zdjęcie. 

 Wierzymy, że czyta te sło-
wa w tej chwili i ponownie nawiąże z na-
mi kontakt.

Kilka słów o Alei Bzowej przekazała 
nam Pani Joanna Moraczewska-Gwiaz-
dowska,

 Aleja z bzów 
rozpoczynała się niemalże od babickiego 
Rynku,

Była to najprawdziwsza aleja - szpaler 
podwójnych bzów,

"Jak pachniało - niesamowicie. Co roku w maju kobiety kupowały naręcza na handel i zawoziły do Warszawy."  Bzy rosły 
w tym miejscu aż do lat 70-tych XX wieku,

zebrał: Michał Starnowski

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
ALEJA BZOWA TUŻ PRZY RYNKU



Mieszkańcy Blizne Jasińskiego, Blizne Ła
szczyńskiego i Lubiczowa spotkali się, aby po-
rozmawiać o lokalnych sprawach.

31 marca 2015 roku o godz. 18.30 w Przed-
szkolu w Bliznem Jasińskiego rozpoczęło się 
zebranie mieszkańców Blizne Jasińskiego, Bli-
zne Łaszczyńskiego i Lubiczowa. 

przy stole prezydialnym zasiedli:

Na spo-
tkaniu obecni byli również

Zebranie rozpoczęło się od poruszenia spraw 
bezpieczeństwa. 

zastę-
puje ją asp. Rafał Bralski. 

Wójt zadeklaro-
wał również budowę parkingu przy przed-
szkolu po stronie parafialnej.

Na spotkaniu, które trwało ponad 2 godzi-
ny obecnych było około 70 osób. 

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

PODWARSZAWSKIE ZEBRANIE SOŁECKIE



Dnia 11 kwietnia 2015 roku odbyła się 19. kolejka piłkarskiej A kla-
sy. Nasz lokalny klub Naprzód Stare Babice (w niebieskich strojach), 
który aktualnie znajduje się na  4. miejscu w tabeli z 9 punktami stra-
ty do lidera zmierzył się z zespołem Sokół Budki Piaseckie, który zaj-
muje 13 miejsce.

Nasz trener Michał Szczucki-Stogniew 

Karol Guz

Jakub Gępczyński "wpakował" piłkę do siat-
ki. Karol Guz 
po ładnej akcji pewnym strzałem pokonał bramkarza.

fot. i opis: Michał Paradowski

RELACJA Z MECZU NAPRZODU



Msza św. Rezurekcyjna została odprawiona w niedzielę o godz. 6.00 
rano i była darem wdzięczności dla naszych parafian, którzy złożyli 
ofiary na kwiaty, którzy zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę oraz 
poświęcili swój czas i podjęli się trudu zbierania ofiar na kwiaty do Bo-
żego Grobu.

Mszy św. przewodniczył J. E. Arcybiskup Celestino MIGLIORE, 
Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Mszę Świę-

tą koncelebrowali Infuat Karol Łapiński i ks. Grzegorz Kozicki - 
Proboszcz Parafii w Babicach.

Michał Starnowski - więcej zdjęć na: www.parafia-babice.pl

NUNCJUSZ APOSTOLSKI W BABICACH





Pod takim hasłem, w sobotę 18 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach odbył się festyn ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. 
Atrakcji, podobnie jak w latach ubiegłych, było co niemiara.

Sala gimnastyczna na czas imprezy zmieniła się w małe ZOO.

W ramach warsztatów edukacyjnych 

W grupie artystycznej 

W ramach promocji zdrowia

Choć pogoda nie zachęcała tego dnia do opuszczania murów szko-
ły,

Dariusz Smoliński; fot. Marzena Starnowska
więcej zdjęć na www.babice24.pl

FESTYN EKOLOGICZNY
"Z ENERGIĄ ZMIEŃMY ŹRÓDŁA"



W sobotę 18 kwietnia 2015 roku na terenie 
gminy Stare Babice odbył się XXX jubileuszo-
wy Rajd "Szlakiem Naszej Historii".

w so-

botnie przedpołudnie 18 kwietnia 2015 roku 
wziąć udział w XXX Rajdzie Historycznym 
"Szlakiem Naszej Historii" im. por. hm. Jana 
Cierlińskiego.

Stowarzyszenie Historycz
ne "Cytadela".

z ułanem 2. Pułku Ułanów Grochowskich,

Stowarzyszenia 
Park Kulturowy Radiostacja Babice, a na ul. 
Kościuszki Pani Joanna 

Podczas rajdu można było odwiedzić 8 
miejsc historycznych zlokalizowanych na tere-
nie gminy Stare Babice: Babice Nowe

człon-
kowie i przyjaciele babickiego koła Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
ZOR RP,

Michał Starnowski

XXX RAJD HISTORYCZNY
"SZLAKIEM NASZEJ HISTORII"
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Drodzy Czytelnicy, Nieuchronnie zbliża się dzień 10. Maja, w którym to dniu będziemy wybierać w I 
turze nowego Prezydenta RP. Obserwując jednak to co dzieje się w telewizji, radiu czy na popularnych 
portalach internetowych doszedłem do wniosku, że media głównego nurtu bardzo mało uwagi poświęcają 
na rzetelne przedstawienie sylwetek 11 kandydatów, którzy ubiegają się o prezydencki fotel a informacje 
o nich są zdawkowe i mogą wprowadzać naszych obywateli w błąd.

 Dobrze zebrane informacje na temat pretenden-
tów do prezydenckiego fotela można znaleźć na stronie internetowej www.MamPrawoWiedziec.pl czy też 
http://ewybory.eu/ 

Tomasz Konopa

WYBIERZEMY PREZYDENTA

HISTORYK LESZEK ŻEBROWSKI
W STARYCH BABICACH

Tegoroczny marzec bez wątpienia upłynął 
nam pod znakiem wspomnień Żołnierzy Wy-
klętych. Liczne uroczystości i spotkania w ca-
łej Polsce trwały już od święta 01.03. Nie 
ominęły również naszej gminy...

W środę 25 marca br. w urzędzie gminy 
w sali im. śp. Stanisława Zająca na zaprosze-
nie naszej redakcji odbyło się spotkanie z wy-
bitnym polskim historykiem i publicystą 
Leszkiem Żebrowskim.

 
opowiadał o powojennych losach polskich bo-
haterów walczących z reżimem komunistycz-
nym. 

Po spotkaniu każdy mógł się także zapo-
znać z licznymi kopiami dokumentacji zbrod-
ni dokonywanych m.in. przez Armię Ludową 
na polskich żołnierzach i współczesnymi arty-
kułami godzącymi w imię bohaterów podzie-
mia niepodległościowego. 

Wzruszających historii babicki gość przy-
bliżył zebranym jeszcze kilka. 

Żywimy nadzieję, że Pan Leszek jeszcze odwie-
dzi naszą okolicę przy okazji kolejnych wykła-
dów i zachęcamy do pogłębiania wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Całość materiału ze 

spotkania można obejrzeć pod adresem

Natalia Karwowska



Obywatel czy niewolnik, czyli kto i dlaczego może posiadać broń pal-
ną w Polsce?

Zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane przez redakcję Ba-
bickiego Biuletynu Cyklicznego, 

Naszym gościem będzie członek zarządu Ru-
chu Obywatelskiego Miłośników Broni (ROMB) pan Tomasz Kowal-
ski,

Stowarzyszenie ROMB 

Najbardziej znanym projektem ROMB-u jest próba nowelizacji 
ustawy o broni i amunicji,

o czym była mo-
wa w poprzednim numerze BBC.

zapraszamy zarówno miłośników jak i przeciwników 
broni,

JPK 
ZAPRASZMY - 25 MAJA 2015 r. godz. 18.00; 

http://www.romb.org.pl

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Z CZŁONKIEM MIŁOŚNIKÓW BRONI

SURVIVALOWE CIEKAWOSTKI
ODCINEK IV:
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYCIECZKI

Jak się przygotować do wyprawy z nocowaniem w środowisku dla 
nas ludzi nienaturalnym, np. w głębokim lesie w Bieszczadach? Oczywi-
ście, na co dzień dysponujemy całą masą urządzeń, w tym nawigacji, 
które w trudnych sytuacjach ułatwiają nam określenie naszego położe-
nia czy też telefonów komórkowych, które połączą nas ze służbą ratun-
kową. Ale są takie sytuacje, kiedy GPS nie działa a bateria w komórce 
jest rozładowana. Co robić w takiej sytuacji ? Przede wszystkim używa-
my naszego mózgu i staramy się solidnie przygotować do dłuższej wy-
cieczki.

Ubranie dopasowujemy do przewidywanej pogody, ale bierzemy 
także ubranie na zmianę. 

Jak się przygotować technicznie? 

Telefon najlepiej aby był wyłączony,

Jacek Sypka

ZAPRASZAMY
NA WOLNE DYSKUSJE

Chcesz porozmawiać o wolności, ekonomii, polityce lub historii ? Masz ochotę napisać artykuł do prasy lokal-
nej? W każdą ŚRODĘ zapraszamy na wolne dyskusje. Start godzina 18.30. Cukiernia u Czubaka (obok Biblioteki).



27 marca 2015r. świętowaliśmy w naszym przedszkolu XVI Gmin-
ny Przegląd Taneczny.

Na przedszkolnej scenie wystąpiły dzieci 
z Przedszkola w Borzęcinie Dużym, z Zespołu Szkolno- Przedszkolne-
go z Borzęcina Dużego, z Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ze Stowa-
rzyszenia Kulturalnego "Kotwica", ze Studia Tańca "Duet", ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach i oczywiście gospodarze XVI Gmin-
nego Przeglądu Tanecznego - dzieci z Przedszkola w Starych Babicach.

zebrała: M. Libert

XVI GMINNY PRZEGLĄD TANECZNY



2 kwietnia 2015 roku spotkaliśmy się przy Obelisku Św. Jana Paw-
ła II na babickim Rynku. Tak, tak - minęło już 10 lat - równo o godz. 
21.37 w dniu 2 kwietnia 2005 roku Świat dowiedział się, że zmarł Ka-
rol Wojtyła - Papież Polak - Jan Paweł II.

W okrągłą rocznicę Jego śmierci, wieczorem 2 kwietnia 2015 roku 
na Rynku spotkała się grupa osób, by w skupieniu pomodlić się w inten-
cji zmarłego Papieża, a także za Jego przyczyną również prosić o ła-
ski.

Michał Starnowski, fot. Anna Starnowska

W X ROCZNICĘ ŚMIERCI PAPIEŻA POLAKA

CO NOWEGO
U BABICKICH WOLONTARIUSZY ŚDM?

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE I SMOLEŃSKIE
W rocznicę zbrodni Katyńskiej oraz tragedii pod Smoleńskiem od-

były się uroczystości religijno-patriotyczne. 12 kwietnia 2015 roku na 
Mszy św. o godz. 9.30 modliliśmy się wspominając 75 rocznicę zbrodni 
Katyńskiej oraz 5 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem, w której zginęło 
96 Polaków, w tym Prezydent Polski Lech Kaczyński.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz do Alei Dębów upamiętniających 
te tragiczne wydarzenia. 

Michał Starnowski - więcej fot. na www.babice24.pl

W ogrodach budzi się nowe życie, a w głowach wolontariuszy ŚDM 
Stare Babice rodzą się nowe pomysły!

Po sukcesie Balu Seniora

Jeszcze przed wakacjami zo-
stanie zorganizowane spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu.

Przyłącz się do wolontariatu! 

 Czekamy na Ciebie w każ-
dy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym Arka".

Jeżeli i Ty chcesz przeżyć niezapo-
mnianą przygodę i przyjąć pod swój dach gości z Monako - zgłoś się 
do nas!

 Idea zbliżających 
się Światowych Dni Młodzieży 2016 z pewnością pomoże każdemu ze-
trzeć zalegające kurze, pobyć się gratów, odświeżyć i naprawić to, co 
może jeszcze działa, ale gnije w kącie.

Weronika Kalinowska - Sekcja Medialna ŚDM; fot. Ewa Ugorowska



AKCJA KRWIODAWSTWA W BORZĘCINIE D.
W niedzielę, 12 kwietnia 2015 roku na par-

kingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Borzęcinie Dużym babicko-izabe
lińscy krwiodawcy oddali ponad 12 litrów krwi.

Korzystając z okazji w imieniu borzę-
cińskich Strażaków zapraszamy na "Dzień 
Otwartej Strażnicy" - Niedziela, 3 maja 2015 r. 
– godz. 11.00-17.00.

Na krwiodawcze ha-
sło Międzygminnego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK "FLORIAN" odpowie-

działo 30 osób, a weryfikacji lekarskiej 28 
z Nich oddało ten drogocenny płyn.

28 czerwca 
2015 roku

Serdeczne podziękowania składamy Panu 
Krzysztofowi Szubie 

Baru "Pod Akcją",

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.hdk-florian.pl

WITOLD CZUKSANOW
NA SPOTKANIU "OT-WARTYM"

16 kwietnia Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" przeprowadziło ko-
lejne spotkanie "Ot-warte!". Z miłośnikami roślin spotkał się dzienni-

karz Witold Czuksanow - autor wielu książek o tematyce ogrodniczej, 
współprowadzący programu TVP 1 "Rok w ogrodzie".

Gość radośnie i szczerze dzielił się 
swoją pasją.

Wszyscy przybyli skorzystali z możliwości nabycia książek i otrzy-
mania autorskiego autografu. 

Atmosfera na spotkaniu

Ludmiła Miłowanowa

ZAGŁOSUJ
NA PLAC ZABAW W KOCZARGACH

Wesprzyj Gminę Stare Babice w walce 
o Podwórko Nivea. Kolejna edycja konkursu 
Nivea - zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do oddawania głosów na budowę placu za-
baw w Koczargach Starych!

Na stronie www.nivea.pl/podworko 

Dzięki głosom oddawanym na 
stronie 

Liczy się każdy głos oddany na stronie, za-
tem zachęcamy rodziców, przyjaciół i wszyst-
kich sympatyków gminy, którym zależy na 

stworzeniu kolejnego zakątka dla najmłod-
szych. Tylko 40 miejscowości w kraju otrzy-
ma wsparcie.

 do 31 
maja 2015.

Głosować 
można jeden raz w ciągu dnia.

Przypominamy, że w 2011 dzięki ponad 
128 tys. głosów oddanym w konkursie "100 
placów zabaw na 100 lat NIVEA" udało się 
wybudować plac zabaw przy przedszkolu 
w Starych Babicach.

Organizatorzy








