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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 2-13 maja
2016 roku
, czyli oferty:
Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).
Przed nami długi, majowy weekend.
pod koniec miesiąca będzie kolejne święto - Boże Ciało.
A co w numerze?
Zachęcamy Państwa

dużo materiału o przyszłości oświaty.
Stowarzyszenia "Działajmy Razem"
Miłego czytania.

felietonów,

Redakcja

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
"BOHATEROWIE SĄ ZMĘCZENI"
W dzisiejszym odcinku cyklu książka Marii Nurowskiej o Leonie i Ludwiku Niemczyku. Dwóch braci - jeden słynny aktor, drugi
legendarny kurier podziemia i barwna opowieść o ich skomplikowanych losach w trudnych czasach, analiza mechanizmów rządzą
cych powojenną Polską, w której dobro było
karane, a zło nagradzane.

Po wojnie Ludwik z narażeniem życia organizował ucieczki przez zieloną granicę.

Leon wyszedł na wolność, rozpoczął aktorską karierę

Wiosenna oferta VERBUM to oczywiście o
prócz książek: zaproszenia i pamiątki na Chrzest
i Pierwszą Komunię Świętą,

"Nożu w wodzie" Romana Polańskiego.

Nigdy tych podejrzeń nie zweryfikowali.

CompNET.
tel. 602-799-668
www.peceserwis.pl.
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

CZY STRAŻ GMINNA
JEST JESZCZE POTRZEBNA?
Na początek cytat z odpowiedniej ustawy:
straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem
godności i praw obywateli.
Straże miejskie i gminne nie są obecnie
zbyt popularne.

W ostatniej samorządowej kampanii wyborczej postulat likwidacji straży gminnej był jednym z najczęściej wysuwanych przez miesz
kańców.
wyschło bowiem źródło pozyski
wania środków na utrzymanie straży poprzez
wpływy z mandatów drogowych za przekroczenie prędkości.

Byłem chyba jedynym radnym, który był temu prze
ciwny.

Dziś moje stanowisko
nie jest już tak jednoznaczne.
w 2016 roku na utrzymanie tej formacji wydamy ponad 873 tysiące złotych.

jest więc co robić.

Strażnicy,
mimo że zabrzmi to górnolotnie, powinni być
sympatyczni, pomocni a przede wszystkim
kompetentni.

Zapoznajmy się teraz z najważniejszymi zadaniami straży gminnych zapisanymi w ustawie.
Ważna jest również dostępność straży w sys
temie całodobowym przez siedem dni w tygodniu,

Tak działa już straż miejska
w Łomiankach - poprzez całodobowy telefon alar
mowy oraz całodobowy patrol interwencyjny.
A jaka jest rzeczywistość?
Tomasz Szuba

AGNIESZKA MARKIEWICZ
TRENER PERSONALNY O MOTYWACJI:
ZAWALCZ O SWOJE MARZENIA!
Patrycja Pawluk.

Każdy z nas ma marzenia, chciałby coś
osiągnąć, ale często stajemy w punkcie, gdzie
zatrzymujemy się tylko w sferze marzeń, tworząc sobie samemu ograniczenia. Dlaczego by
po to nie sięgnąć, skoro to takie łatwe? W drodze do marzeń często przemierzamy długą
drogę, pełną wyrzeczeń i poświęceń, dlatego
tak często poddajemy się, odsuwamy swoje
marzenia na później, mówiąc, że to nie ten
czas. Więc jak wygląda ten idealny moment?
Zacznijcie od DZIŚ! Zawalczcie o swoje marzenia, to one podpowiedzą Wam kim możecie być! Nie ma rzeczy niemożliwych. Naj
ważniejsze to mieć CEL i dążyć nieustannie
do jego osiągnięcia.

Ta sytuacja jednak nie zniechęciła jej
do ćwiczeń.

"a dlaczego Cię nie
ma w dniu dzisiejszym na zajęciach"?

Agnieszka: "Chodziłyśmy razem na siłownię. Stałam się jej osobistą trenerką. Codziennie motywowałam ją do podnoszenia sobie
poprzeczki. Patrzyłam na jej przeminę i byłam
z niej dumna. Kilogramy spadały, a ciało
z dnia na dzień nabierało coraz to bardziej wyrazistej rzeźby. Patrycja dostrzegła we mnie potencjał jako trenera personalnego, którego nikt
inny we mnie nie zauważył. Znajomi zaczęli na
nas mówić: "Chodakowska i Lewandowska".
Takie nazwiska do czegoś zobowiązują. Tak
więc, ponownie zaczęłam większą pracę również nad sobą."
Ag
nieszka ujęła m.in. na niej: kurs trenera personalnego.

Przyszły wakacje 2014 roku.

Agnieszka Markiewicz
Pomimo kontuzji podjęła jedne z najcięższych
treningów w SQUASH KORT - Nike Trening.
Od lat walczyła
z nadwagą.
Jednak zawsze wierzyła, że jeszcze może to zmienić,
Agnieszka: "Większość osób, woli chodzić
wiecznie niezadowolonych, robiąc to co wszyscy, pozwalając by inni planowali ich życie. To
WY jesteście reżyserem własnego scenariusza
i od WAS zależy jak ono będzie wyglądało. Podstawą jest to, aby uwierzyć w siebie. Wmawiać
sobie, że coś osiągniesz, osiągniesz wyznaczony
cel. Nieważne czy to będzie rok, czy też pięć lat,
ale mając takie podejście w końcu odniesiesz
sukces. Dzięki Waszemu samozaparciu, sercu
i ambicji w końcu to się stanie".

Agnieszka: "Czasem kop od życia jest potrzebny. Stajemy się silniejsi, a największą siłą
jest umieć podnieść się po porażce. Miejsce,
w którym upadniesz jest zawsze lepsze do startu, od rozpoczynania wszystkiego od początku.
Dziś wiem, że jego ciąg dalszy zależy tylko ode
mnie. Trzeba umieć dostrzegać pozytywne aspekty, nawet z tych gorszych chwil naszego życia,
bo zawsze czegoś nas uczą. Więc nauczcie się
nie poddawać i bądźcie wytrwali w tym co robicie. Nie poddawajcie się! Nie zatrzymujcie się
i jutro zróbcie dokładnie to samo, tylko o krok
dalej. Nawet jeśli droga do celu będzie bardzo
kręta i trudna zapamiętajcie: "Przez trud do
szczęścia".

Przełomem w walce z nadwagą
Sport stał się dla niej uzależnieniem.

Poznała tam instruktorkę MartyAgnieszka: "Śmiałam się sama z siebie i zastanawiałam się co ja tu robię? Nie mogłam opanować układów pokazywanych przez instruk
torkę. Grupa szła w jedną stronę, a ja w przeciwną. Nie zniechęcało mnie to jednak, czułam jak
uwalniają się endorfiny. Bardzo spodobały mi
się te zajęcia. Instruktorka miała w sobie charyzmę i dużo wewnętrznej siły. Ponadto, od zawsze uwielbiałam taniec, dlatego tak bardzo
mnie to kusiło. Po 2 miesiącach wtopiłam się
w tłum i stałam się prawdziwą "zumbiarką".

nę RAPP,
"a może również i ja spróbuję
swoich sił jako trenerka?
To ją zmobilizowało do
cięższej pracy na zajęciach rehabilitacji.

Uzyskała najwyższy wynik z grupy.
Agnieszka: "Nie pozwólcie żeby życie przeciekało Wam przez palce. Słońce świeci dla wszyst
kich, każdy ma te same szanse, ale nie każdy je
wykorzystuje Jeśli sama/sam nie potrafisz sobie poradzić z ułożeniem treningu/diety/suplementacji zapraszam do współpracy ze mną.
I nikt nie da Wam gwarancji, że po drodze
nie będzie przeszkód i wszystko łatwo przyjdzie,
ale jestem pewna, że dzięki temu sukces będzie
smakował lepiej. Oczywiście też znajdą się też
tacy, którzy będą Was krytykować, wyśmiewać,
hejtować, ale to nie świadczy o tym, że jesteście
gorsi. Zazwyczaj te osoby nie robią nic ze swoim życiem, po prostu mają taką naturę, ewentualnie będą Wam po prostu zazdrościć. Zatem
nie zniechęcajcie się, tylko pokażcie im na co
Was stać! Kierujcie się zawsze własnym sercem
i miejcie swoje zdanie na każdy temat, bowiem
to czyni Was wyjątkowymi. Pozytywne myślenie, to recepta na całe życie."
rozmawiał: Michał Starnowski
Zachęcamy do kontaktu:
Agnieszka Markiewicz: tel. 604-552-551

ODBYŁO SIĘ PIERWSZE
OTWARTE SPOTKANIE
STOWARZYSZENIA "DZIAŁAJMY RAZEM"
22 kwietnia 2016 roku odbyło się Otwarte
Spotkanie Stowarzyszenia "Działajmy Razem".
Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez
nasze stowarzyszenie w formule otwartej.
Chodziło o to, aby osoby zainteresowane
mogły przyjść i zapoznać się z nami, regulaminem organizacji oraz planami na najbliższą
przyszłość.

Najciekawszą częścią spotkania stała się jednak luźna dyskusja, w której wzięły udział zarówno osoby dotychczas zaangażowane w dzia
łalność, jak i nowo przybyli.
skomentowano szereg wydarzeń, które

w ostatnim czasie miały miejsce na terenie naszej gminy oraz zasygnalizowano różne problemy dotyczące poszczególnych miejscowoś
ci.

Przed nami kolejne spotkania, na które
w dalszym ciągu zapraszamy członków naszej
gminnej społeczności,
Tomasz Szuba, Dariusz Smoliński
fot. Karolina Bielińska

TU BYŁO, TU STAŁO
- BUDYNEK PRZY UL. OKULICKIEGO
Wielu z nas zapewne kojarzy bujnie pokryty winoroślą i mansardowym dachem budynek na ul. Okulickiego w Starych Babicach.

Dziś opuszczony i zamieniający się w malowniczą ruinę, kiedyś pełniący rozmaite funkcje także gminne.

Do końca lat 60' znajdował się tu babicki
ośrodek zdrowia

a na ulicy Okulickiego we wspomnianym przez nas gmachu otworzono Spółdzielczy Bank Ogrodniczy,
Ostatnią instytucją która
miała tam swoją siedzibę było Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe.

Jeśli macie Państwo jakieś związane z nim
wspomnienia, zachęcamy do podzielenia się
z Naszą Redakcją.
Ewa Ugorowska

PRAWNIK RADZI...
MEDIACJE - WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH
Zagadnieniem mediacji zajmowałam się
już na łamach "Gońca Babickiego" 2 lata temu
- aż trudno uwierzyć, że tak długo dla Państwa
piszę! Do powrotu do tematu skłoniła mnie
praktyka w tym temacie oraz ważne zmiany
jakie obowiązują od 1 stycznia br.

Sąd
ma obowiązek pouczyć strony procesu o możliwości zawarcia ugody,

Dla przypomnienia: zgodnie z art. 181¹§ 2
Kodeksu postępowania cywilnego mediacje można wszcząć na podstawie: 1.
2.
W przypadku złożenia wniosku przez stronę/strony postępowania,

Doręczenie wniosku o przedsądowe wszczęcie mediacji mediatorowi przerywa bieg ter
minu przedawnienia,

Niekiedy strony podpisują
odrębną umowę
Zmiany dotyczą również kosztów mediacji: 1.

W umowie o przeprowadzenie mediacji
strony powinny ustalić:

2.
3.

4.
Jeżeli jednak do ugody nie dojdzie, żadna
ze stron nie może przed sądem powoływać się
na treść i przebieg mediacji.

Mediator ma prawo i obowiązek zapoznać
się z aktami sprawy,
Mediacje trwać będą mogły 3 miesiące,

Czy wprowadzone zmiany zwiększą ilość
spraw zakończonych zawarciem ugody?

Od 1 stycznia 2016 r.,
Ważna zmiana dotyczy samego wniesienia
pozwu do sądu:

Zawarcie ugody jednak znacząco
przyspiesza zakończenie sprawy sądowej i obniża koszty postępowania obu stronom.
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

GORDONKI, HOPSANKI, STARSZAKI, PEŁZAKI…
CZYLI CO SIĘ DZIEJE W BABICKIM KLUBIE MAM ?
Mija już czwarty miesiąc od inauguracyjnego spotkania w naszym Klubie Mam w Zielonkach i powoli zaczyna brakować doby na pracę!
A trzeba zająć się wszystkimi sprawami organizacyjnymi klubu i jeszcze pogodzić to wszystko z zajmowaniem się dziećmi, prowadzeniem
domu i często też życiem zawodowym. Tak,
tak, w Klubie Mam praca wre prawie przez cały tydzień, ale energii nam nie brakuje i to naprawdę dopiero początek. A dlaczego się roz
kręcamy? Bo widzimy, że nasza idea "chwyciła"! Klubowiczów jest coraz więcej - w większości to mamy maluchów, ale pojawiają się też
tatusiowie, dziewczyny w stanie błogosławionym, czy rodzice starszych dzieci! Bardzo cieszy nas ta różnorodność i mamy nadzieję, że
uda nam się dotrzeć do jeszcze szerszego grona rodziców.

W środy

cjalistami z Fundacji Dzieci Niczyje.

W czwartki

"takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".
w niedalekiej przyszłości zrealizujemy plan przeniesienia Klubu Mam do
obiecanego przez Pana Wójta lokalu w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach.

Odkąd wiosna nas rozpieszcza

Cyklicznie organizujemy też zajęcia dla starszych pociech,
Niebawem
spotkacie nas także w Babickim Parku,

Ważnym wydarzeniem na początku kwietnia było spotkanie ze znaną i cenioną psycholog dziecięcą Agnieszką Stein,

W tej chwili nasz plan wygląda następująco:
We wtorki

Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju dziecka, tworzeniem przyjaznych relacji
oraz budowaniem szczęśliwego dzieciństwa i ro
dzicielstwa.

Poznajmy się i dajmy szansę na nawiązanie przyjaźni
nam i naszym dzieciom.

Wszystkie nasze bieżące wydarzenia znajdziecie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/1679212942347878/
Wkrótce planujemy spotkanie z terapeutą
integracji sensorycznej o zabawach SI dla maluszka.
Poza tym jesteśmy w trakcie rozmów o współpracy ze spe-

Klub Mam ul. Południowa 71a, Zielonki Parcele
Kontakt: 792 601 601
www.klubmamstarebabice.pl

TAKIE BĘDĄ RZECZPOSPOLITE
JAK ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE
Wrze w kotle gminnym w sprawie oświaty,
to dobrze bo strawę gotują. Do gara chce się
jednak wrzucić dzieci i gotować po swojemu,
według władzy a nie mieszkańców. W dziejach narodu polskiego już nieraz władza odbierała i zawłaszczała oświatę. Mówi się, kto ma
wychowanie ten ma władzę.
My Polacy jesteśmy narodem europejskim,
słowiańskim a przez to polskim.

Aby to osiągnąć zawłaszczali oświatę i wychowanie.

W niewoli oświatę i wychowanie ograniczano, likwidowano a głównie ustawiano na tory
władzy, tory lewicowe, ideologiczne.

W walce z rodzicami wójt ma większą siłę
oddziaływania,

Mówi
się, że jeżeli władza tak usilnie narzuca swoje, to ma w tym interes. Obiecankom, cacankom - do tego niewiadomego pochodzenia nie
wolno wierzyć.

Za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice od początku ludzkości
Pominięcie woli rodziców i dyskredytowanie swoich
nauczycieli jest ubliżające stronom.
Interes jest egoistyczny, jak
poglądy, które ludzi tylko dzielą i kłócą, narzucają walkę o swoje Wiara jak prawda i dobro
- ludzi jednoczy.

Do wychowania i nauki trzeba dobrych ludzi a Ci będą dobrymi nauczycielami.

Trzeba rozmawiać z Radą Gminy, aby co
wójt zaanonsuje nie przegłosowała wbrew
woli wyborców, rodziców, czy nauczycieli.
Mówi się, że chcemy mieć i żyć w państwie
prawa.
Kto żyje według Prawa jest człowiekiem prawym.

Człowiek bez ducha traci człowieczeństwo, popada w herezje, teorie, ideologie, nawet staje się ich niewolnikiem i narzę
dziem.

Rodzice brońcie swoje dzieci przed dyktatorami. W dyskusji o wychowaniu i nauczaniu
fachowcami są nauczyciele. Władza ma służyć ludziom a nie ludzie władzy. W gminie najwyższą władzą jest Rada Gminy a wójt jest
urzędnikiem i ma wykonywać to, co Rada uch
wali. Wolno wójtowi, jak każdemu mieć własne zdanie, ale zdanie jednostki jest tylko jednostkowe. W demokracji, samorządności miesz
kańcy wybrali Radę Gminy, wójta a wybrani
mają służyć mieszkańcom dla ich dobra. Za
to winni być rozliczani a złe władze trzeba odwoływać.
Już w Babicach miała być "wyższa szkoła
basenowa",

Radni mają obowiązek wybierać, uchwalać dobro.

Nie wolno dopuścić i nie wolno
głosować tak, aby interes czy mamona zniewoliły dobro, to byłby grzech.
Stary nauczyciel

GMINNY KOMUNIKAT W SPRAWIE
NOWEJ WIZJI PROWADZENIA OŚWIATY
WSZĘDZIE, ALE NIE W NASZYM "GOŃCU BABICKIM"
Urząd Gminy (UG) w Starych udostępnił
na stronie internetowej, facebooku i tablicach
sołeckich oraz pewnie opublikuje w "Gazecie
Babickiej" komunikat dotyczący naszej gminnej oświaty. Komunikat wystosowany jest do
mieszkańców, a w szczególności rodziców dzieci uczących się w naszej gminie. Choć sam
w to jeszcze nie wierzę również i do Gońca Babickiego wpłynęła "prośba" z UG o odpłatną
publikację komunikatu. Prośba, którą odrzuciliśmy przede wszystkim z szacunku do nauczycieli i rodziców, ale również dlatego, że na
szym zdaniem treść komunikatu "nagina" rzeczywistość.
Rady
Rodziców Szkół z terenu gminy Stare Babice,
zainicjowały akcję zbierania podpisów pod
protestem,

Podobnie grona pedagogiczne oraz pracownicy oświaty z trzech gminnych szkół
Rodzice i nauczyciele w zdecydowanej większości zajęli jednolite stanowisko, wyrazili swoje zdanie i wysłali do UG
jasny sygnał, że są przeciwni nowatorskiej propozycji.
"gminni doradcy" zasugerowali włoda
rzom uruchomienie aplikacji "Dziel i Rządź",

Próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności przez Urząd Gminy i przeniesienia jej na
środowiska nauczycielskie, rzekomo szerzące
dezinformację, dla mnie osobiście jest poniżej jakiegokolwiek poziomu.

UG w na
tłoku tych działań nieco się chyba pogubił i zapomniał, że dał mieszkańcom, rodzicom i nauczycielom powody do troski.

I kto tu tak naprawdę dezinformuje?

"W każdym razie, wiemy na pewno,
że w nowej szkole będziemy próbowali zastosować innowacyjne metody nauczania".

"Oświadczamy, że nie zapadła żadna wiążąca decyzja,
która przesądzałaby o tym…"

"Rada
Gminy nie wyraża zgody na przedłużenie umowy…",
"Rada Gminy nie
uznaje za zasadne…".
Dariusz Smoliński

Z ŻYCIA STRAŻY POŻARNEJ
Strażacy z Borzęcina Dużego zapraszają
wszystkich na Dzień Otwarty. W niedzielę, 8 maja 2016 roku w godz. 11.00-18.00 Mieszkańcy
będą mieli możliwość zapoznania się z samochodami i sprzętem ratowniczym będącym na
wyposażeniu OSP.
Borzęcińscy Strażacy zapraszają też do OSP.
w piątki w godz. 17.00-19.00.
Strażacy z OSP Stare Babice.

Zbliża się również termin przeprowadzki
babickich Strażaków.
15 kwietnia br. do nowej siedziby przeniesiono strażacką syrenę oraz pozostałe systemy
alarmowania selektywnego i łączności.

zebrała Redakcja
zdjęcia: Studio Foto ANNA
- Stare Babice, ul. Rynek 15

W POSZUKIWANIU TALENTÓW
W Przedszkolu w Starych Babicach odbyła się już V edycja konkursu "Mam Talent".
Na przedszkolnej scenie można było zobaczyć
wielu młodych artystów.
Repertuar tegorocznej uroczystości był
bardzo bogaty:

Anna Banaszczyk i Natalia Twardowska
"Pan Spreżynka" jako gość specjalny naszego show,
"Must be the music".
szkoły Duet Dance,

Na przedszkolnej scenie stanęły także absolwentki naszego przedszkola

Natalia Twardowska; zdjęcia: Ilona Nowak

XVII GMINNY PRZEGLĄD TANECZNY
Jak każdego roku, tak i teraz w kwietniu 2016 roku w babickim
przedszkolu odbył się Gminny Przegląd Taneczny.

W przeglądzie
wzięły udział dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych, poprzez
uczniów Szkoły Podstawowej na uczennicach gimnazjalnych kończąc.
Miło jest gościć na deskach przedszkolnej sceny tak dużą liczbę naszych absolwentów, gości z Gimnazjum w Koczargach Starych, ZSP
w Borzęcinie, uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, jak
również przedszkolaków z przedszkola w Bliznem Jasińskiego.
dzieci z przedszkola
"Wesoły Brzdąc".

Wszystkim dzieciom, nauczycielom i rodzicom
Zapraszamy za rok - Małgorzata Libert

DZIEŃ ZIEMI W BABICACH
Od wielu już lat, na to popularne "ekoświęto", całymi rodzinami ściągają w mury
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach mieszkańcy okolicznych miejscowości. Tak było i 23 kwietnia
tego roku, a organizatorzy wzorem lat ubiegłych zapewnili masę atrakcji. Hasło przewodnie: "Palący temat - niska emisja".

Fundacja 'Rysie
Razem", "Ekoturystyka - Poznajemy Mazowsze" oraz "Doświadczenia i eksperymenty z dziedziny fizyki"

Jak co roku była
a w ramach promocji zdrowia stoiska:

W ramach warsztatów edukacyjnych
Ostatnią grupę stanowiły
Uczniowie wystąpili w roli "Młodych Przyrodników"

I jak to na festynie z okazji Dnia Ziemi bywało w latach ubiegłych i tym razem

Ponadto prezentowano
Nie zabrakło również
strażaków z miejscowej OSP.
Były warsztaty

Dariusz Smoliński
fot. Michał Starnowski

I DZIESIĄTKA BABICKA
W sobotnie przedpołudnie 9 kwietnia 2016
roku odbyła się 1. edycja biegu na 10 km., który organizatorzy nazwali Dziesiątką Babicką.
Pierwszy zawodnik wpadł ma metę po upływie zaledwie 32 minut i 59 sekund.
Rafał Szymborski
Anna Szyszka
pińska,
i Filip Babik.

Izabela Barszczyńska i Anna ŁaZbigniew Lamparski

Gratulacje dla organizatorów,

Stowarzyszenia "Odkrywamy Świat",

Wśród uczestniczących teamów oczywiście
wyróżniali się Nasi Mieszkańcy,
Wyróżnienia wręczano również w poszczególnych kategoriach wiekowych i drużynowo.
punktualnie
o godz. 10.00 z babickiego Rynku ruszyło na
trasę 430 osób, w tym 3 osoby na wózkach inwalidzkich.

Niechaj "Stare Babice Biegają" dalej, a drużynowe 3-miejsce,
które zdobyliście w tym roku niech w przyszłości będzie wyższe.
Michał Starnowski

UDANA AKCJA KRWIODAWSTWA
Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN"
działa już 5 lat. Kolejną swoją Akcję Krwiodawstwa babicko-izabelińscy
Krwiodawcy zorganizowali 24 kwietnia 2016 roku w Borzęcinie Dużym.

kroczył bowiem kolejny poziom "dziś właśnie oddałem kolejną donację
krwi, a tym samym przekroczyłem granicę oddanych 40 litrów"
Na borzęcińską Akcję przybyło 41 krwiodawców, a po przebyciu
pozytywnej weryfikacji aż 38 osób oddało krew. Łącznie zebrano więc
17,100 ml tego życiodajnego płynu.
Organizatorzy dziękują
Krzysztofowi Szubie

Michał Starnowski

na placu
przy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
"Ekipa
z Saskiej"

Na akcję przybył też Pan Stanisław - Członek Klubu "Florian",
Oddając krew w niedzielne przedpołudnie prze-

UROCZYSTOŚCI SMOLEŃSKIE I KATYŃSKIE
10 kwietnia 2016 roku na Mszy św. o godz.
9.30 w Kościele Parafialnym w Starych Babicach, modliliśmy się wspominając 76 rocznicę
zbrodni Katyńskiej oraz 6 rocznicę tragedii
pod Smoleńskiem.

kiem
Zbigniewa Załęskiego.

Do
Alei Dębów udały się jedynie delegacje, które
pod pomnikiem złożyły wiązanki.
Michał Starnowski

ks. Prałata
dr Grzegorza Kozickiego.

Tradycyjnie po Mszy Świętej miał nastąpić przemarsz do babickiej Alei Dębów,
Na Eucharystię przybyło wiele pocztów sztan
darowych, w tym babickich Kombatantów
oraz Środowiska AK Kampinos, Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej
ze Starych Babic, Gminy Stare Babice i Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
chlińskim

Janem ŻyKrzysztofem Tur

NIECODZIENNY KONCERT W SZKOLE
MŁODZIEŻ ŚDM I "BABICE KLASYCZNIE"
16 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali
Koncertowej im. Kazimierza Wiłkomirskiego,
czyli w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 odbył się koncert zatytułowany "Babice Klasycznie".

Jan Żychliński

Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży wraz z księdzem Mariuszem Zaorskim

Zebrani usłyszeli: Mariannę Żołnacz
Maurycego Hartmana
Magdalenę Jaroszewicz
Katarzynę Kaczyńską
Julię Milewską
Weronika Kalinowska i Miłosz Paradowski.
Dorota Smolińska

Michał Starnowski

PO ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW KLAUDYNA
12 kwietnia 2016 roku w Klaudynie odbyło się zebranie wiejskie
Mieszkańców sołectwa Klaudyn. Spotkanie zwołano w trybie "pilnym",
ponieważ Sołtys Aleksander Jadczak, jak również Radna Karolina Bielińska w trakcie Sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 17 marca br.
sprzeciwili się jednemu z projektów uchwał Rady Gminy. W porządku
obrad znalazł się bowiem projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Klaudyn tj. zamiany gminnej działki
nr 532/4 przylegającej do ul. Bacewicz (przeznaczonej na rekreację)
na inną działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest
działką budowlaną.
Zamiana działek nie była uzgadniana/konsultowana z żadnym
z przedstawicieli Mieszkańców Klaudyna
była prowadzona dyskusja z przedstawicielami
Stowarzyszenia "Klaudyn" o potencjalnej możliwości przeznaczenia in-

droga do przejęcia tej działki może być długa i trudna.
nie należy pozbywać się gmin
nego terenu dopóty, dopóki Gmina nie będzie prawowitym właścicielem działki po MSWiA.
przyjęcie uchwały
zebrania wiejskiego, z której jednoznacznie wynikło, że mieszkańcy
przyjmą każdą rozsądną propozycję gminy, która zagwarantuje realne powstanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscu dogodnym
dla gminy i akceptowanym przez społeczeństwo lokalne.
"Zebranie Wiejskie Sołectwa Klaudyn dopuszcza możliwość zamiany
działki nr 532/4 przeznaczonej na rekreację mieszkańców wsi Klaudyn
po przydzieleniu przez Gminę innego terenu na cel rekreacyjno-sportowy
i zaakceptowaniu tej propozycji przez Radę Sołecką oraz mieszkańców
Klaudyna."
od lewej: Sołtys Aleksanser Jadczak, Członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Kaliszewski (Przewodniczący Zebrania) i Radna Karolina Bielińska
nego terenu pod rekreację,

poruszonych zostało wiele innych
tematów,
zebrał: Michał Starnowski

FORMMED - NOWE OBLICZE
- z dr n. med. Agnieszką Zegadło-Mylik

Osobną część medycyny estetycznej stanowią
zabiegi laserowe. Czy zabiegi tego rodzaju również Państwo przeprowadzają?

Klinika Formmed rozpoczęła nowy rodzaj działalności. Co nowego oferują Państwo naszym mieszkańcom?

Kiedy widać pierwsze efekty zabiegów i jak
często trzeba je powtarzać?

Zabiegi chirurgii plastycznej były chyba
u Państwa prowadzone od początku działalności?

Jakie zabiegi można wykonywać wiosną czy latem?
Do estetyki zaliczyli Państwo również stomatologię?

Pani Doktor z racji specjalizacji najbliżej do
dermatologii i medycyny estetycznej?

Dziękuję za rozmowę.

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI
W dniu 12 kwietnia, z inicjatywy Babickiego Biuletynu Cyklicznego (BBC), w Urzędzie
Gminy Stare Babice miało miejsce spotkanie
z dwojgiem niezwykłych ludzi. Mowa tu o Żołnierzach Wyklętych w osobach pułkownika
Leszka Mroczkowskiego (rocznik 1931, żołnierz WiN, skazany w PRL na karę śmierci)
oraz majora Zygmunta Boczkowskiego (rocznik 1927, żołnierz ZWZ, AK, WiN, uczestnik
Powstania Warszawskiego).

W obliczu zagrożenia Ojczyzny stanęli do
walki w jej obronie,

To spotkanie
z żywą lekcją historii zapamiętam na długo.
Łukasz Tarnacki
foto: BBC

sytuacje.
"Ostatni list do matki".

Podczas wypowiedzi często z uśmiechem wspominają zarówno zabawne jak i niebezpieczne

"To nie jest to, że ja się czuje bohaterem.
Nie czuję się bohaterem. Jestem zwykłym chłopakiem z Targówka, którego los postawił tu,
a nie gdzie indziej. Mając 18 lat nie wiedziałem, co to jest polityka. Wiedziałem tylko, że Ojczyzna jest zagrożona i ktoś starszy dał mi
karabin i powiedział "broń jej". Co to za bohaterstwo? To jest obowiązek"
ppłk Leszek Mroczkowski

GRZEGORZ BRAUN W BABICACH
Kolejne spotkanie odbyło się 22 kwietnia o godz. 18.00 a naszym gościem był Pan Grzegorz Braun - reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych (Transformacja, Eugenika, Towarzysz Generał), kandydat na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015r.
"Stałe warianty gry"
W drugiej części spotkania widzowie zadawali pytania

część osób
niestety nie zmieściła się do sali i słuchała wykładu z korytarza,

Czytelników którzy chcą otrzymywać informacje o spotkaniach
<biuletynbabicki@gmail.com>
Jarosław Paweł Kuczyński

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

Drodzy Czytelnicy, przypominamy, że 2. maja obchodzimy od jakiegoś czasu Święto Flagi Narodo
wej, po którym nadchodzi Święto
3 Maja na pamiątkę ustanowienia
Konstytucji.
Pokażmy naszą siłę i dumę z bycia Polakiem, Obywatelu wywieś flagę!
Tomasz Konopa (foto: szkolneblogi.pl)

POLSKI BERLIN
KORESPONDENT NADAJE Z BERLINA - CZ. 4
Każdy jadąc czy to na urlop, w odwiedziny, czy na czas dłuższy do Berlina doskonale
wie, iż jest to stolica, a więc serce niemieckiego państwa i większość takim też je sobie wyobraża.

mała Polska.
Republika Federalna Niemiec od dawna odmawia uznania Polaków za mniejszość narodową

można udać się do jednego
z polskich pubów/klubów
Ogromna liczba kelnerek w lokalach niemieckich to również Polki,

O tym, co warto odwiedzić, czego posmakować, a czego unikać w Berlinie

Polską mowę usłyszeć można praktycznie codziennie.
Natalia Karwowska

PIERWSZE KROKI NA STRZELNICY (2)
Na większości strzelnic do wyboru mamy
trzy podstawowe rodzaje broni: pistolet, karabin i strzelbę. Po wybraniu jednej bądź kilku
z nich, instruktor zaprezentuje i objaśni nam
sposób prawidłowego jej trzymania, ładowania,
postawy strzeleckiej oraz techniki strzelania.

START
dobrze jest ładować małą ilość nabojów,

Po udzielonym instruktarzu
Czasami zdarza się, że broń podczas strzelania potrafi się zaciąć,
na ZKS-ie w Warszawie
Strzelnica Cel
w Paprotni

W ten sposób sygnalizujesz problem
instruktorowi,
W tej sytuacji całkowicie zabronione jest odwracanie się z bro
nią! Pamiętajcie o tym.
ŁADUJ,

broń zawsze pozostawiamy w sta-

nie rozładowanym,
Zabronione jest sprawdzanie
naładowania broni poprzez zaglądanie do wylotu lufy,
BLOS
Jarosław Paweł Kuczyński

JAK PAŃSTWO NISZCZY SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nie ukrywam, że piszę ten krótki artykuł
pod wpływem impulsu, czyli informacji jaka
obiegła światowe media w dniu 20 kwietnia
br. o wygraniu przez wielokrotnego norweskiego mordercę Andersa Breivika procesu wytoczonego państwu Norwegia. Breivik skarżył
państwo o nieludzkie traktowanie, które polegało m.in. na izolacji skazanego. Miejscowy sąd
orzekł, że trzymanie Breivika, który w 2011 roku zamordował 77 osób, od blisko pięciu lat
w izolacji w więzieniu jest "nieludzkim traktowaniem" a zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania stanowi w demokratycznym
społeczeństwie fundamentalną wartość. Dotyczy to również traktowania terrorystów i zabójców.

"bardziej humanitarne byłoby rozstrzelanie
go niż traktowanie jak zwierzę przez ostatnich
pięć lat"
domagał się

Skarżył się też,
Pozostaje nam tylko nadzieja,
Prawo ma służyć uczciwym obywatelom by chronić nas przed zwyrodnialcami,
Drodzy Czytelnicy, to nie jest żart! To się
dzieje naprawdę…

Tomasz Konopa

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
TOPIELEC W ZIELONKACH
31 marca 2016 roku na jednym z zielonkowskich stawów przy ul. Południowej

Warto przy okazji przypomnieć, że skrzyżowanie powyższe to również wyjazd z ulicy
Witosa. Samochody wyjeżdżające z tej ulicy mają pierwszeństwo w odniesieniu do pojazdów wyjeżdżających z Rynku.
POŻAR ZABUDOWAŃ NA UL. POHULANKA
Rankiem 20 kwietnia 2016 roku w Starych Babicach, na jednej
z posesji przy ul. Pohulanka

DACHOWANIE W BORZĘCINIE I LIPKOWIE
2 kwietnia br. w Borzecinie Dużym na ulicy Spacerowej

9 kwietnia br. około godz. 19.00 w miej
scowości Lipków

KOLIZJA PRZY CMENTARZU
14 kwietnia około godz. 16.30 w Starych Babicach (przy cmentarzu)

POŻAR SAMOCHODU W BLIZNEM ŁASZCZ. PRZY TRASIE S-8
W niedziele 24 kwietnia br. strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze
samochodu w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego na ul. Warszawskiej
(przy trasie S8).
Fot otrzymaliśmy od naszej
Mieszkanki za pośrednictwem FB. Dziękujemy.
materiały własne i OSP
zebrała: Redakcja

POMARAŃCZOWY GIMBUSIK
Pomarańczowy gimbusik, który dowozi dzieci do babickiej podstawówki wreszcie doczekał się nowych napisów i gminnych herbów.
stare napisy pod wpływem upływu czasu zdążyły się
połuszczyć,

Realizując szkolne
przejazdy lub wyjeżdżając na uczniowskie wycieczki, z daleka będzie wiadomo skąd "dziatwa"
przyjechała.
dzieciaki
będą musiały zawsze zachowywać się poprawnie,
Redakcja; fot. Karolina Bielińska

