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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 18-28 
kwietnia 2017 roku

, 
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).



www.ksiegarniaverbum.pl
REMIGIUSZ MRÓZ - INWIGILACJA

Znakomita większość "pożeraczy książek" często obiecuje sobie, że 
jak tylko wpadnie im w ręce długo oczekiwana, nowa pozycja, będą ją 
"dawkować" powoli… jeden, dwa rozdziały dziennie, by dłużej móc 
się nią cieszyć. Zwykle jednak lektura jest tak wciągająca, że czytelni-
cy poddają się już na wstępie i… docierają do mety jeszcze tego same-
go dnia. W grupie tej, wśród wielu innych, nie brakuje fanów twór
czości Remigiusza Mroza.

"Inwigilacja" to kolejna powieść auto-
ra, z Joanną Chyłką w roli głównej. 

Życzymy przyjemnej lektury. 
związanych z przyjęciem Sa-

kramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Tych, którzy wolą robić zakupy z domu, zapraszamy do
sklepu internetowego: www.ksiegarniaverbum.pl 

Kontakt z księgarnią pod nr tel.: 664 241 536 lub 605 959 277, a także 
pod adresem mail-owym kontakt@ksiegarniaverbum.pl

CompNET

www.peceserwis.pl
tel. 602-799-668
Zapraszamy.

Dariusz Smoliński
Tomasz Szuba

www.ksiegarniaverbum.pl



Rodzina, znajomi, sąsiedzi, władze samorzą-
dowe powiatu i gminy oraz członkowie Ochot
niczych Straży Pożarnych wzięli udział w uro-
czystościach pogrzebowych śp. dh Włodzimie-
rza Sulwińskiego.

odbyły się uroczystości pogrzebowe dh Włodzi
mierza Sulwińskiego, 

Dh Włodzimierz Sulwiński żył 65 lat. Przez 
22 lata był Strażakiem w OSP Stare Babice, 
a przez 27 lat piastował stanowisko Sołtysa 
Wsi Janów. Odszedł przedwcześnie, niosąc ra-
tunek w dniu 14 marca 2017 roku, podczas po-
żaru zabudowań mieszkalnych w jednym z do
mów na terenie swojego sołectwa.

Zmarły pośmiertnie został odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wy-
razy współczucia. Cześć Jego Pamięci.

Michał Starnowski
fot. Katarzyna Kosińska

OSTATNIA DROGA 
ŚP. WŁODZIMIERZA SULWIŃSKIEGO



21 marca 2017 roku odbyło się jedno z kolejnych posiedzeń Komi-
sji Rady Gminy Stare Babice. Tym razem Radni wrócili do tematu od-
bioru odpadów zielonych z terenu posesji, tj. trawy, liści i gałęzi.

Gońca Babic-
kiego

W związku z licznymi postulatami, 
temat 

musiał powrócić. 
Obra-

dy były długie i burzliwe, ale ostatecznie wypracowano wariant, który 
obowiązywał będzie przez trzy najbliższe miesiące, tj. od początku kwiet-
nia do końca czerwca br.

odbiór odpadów zielonych - jed-
nak odbywać się to będzie z pewnymi ograniczeniami. 

Otóż miesięcznie, z każdej posesji będzie odbieranych tylko do 6 
brązowych worków. Oczywiście jak dotychczas nie będzie obowiązku 
wystawiania (odbiór tylko dla zainteresowanych). Odbiór "zielonki" 
odbywać się będzie tak jak dotychczas, tj. co dwa tygodnie. Ustalono, 
że jednorazowo będzie można wystawić do 3 worków. Na dzień dzisiej-
szy wyprodukowana nadwyżka (np. jeżeli wystawimy większą liczbę 
worków) nie będzie odbierana z podjazdów. Odpady zielone, które na-
gromadzimy ponad limit, będziemy mogli osobiście zawieźć i bezpłat-
nie pozostawić w GPSZOK przy ul. Mizikowskiego w Starych Babi
cach.

Reasumując. 

Co więcej w sprawie śmieci? zarezerwo-
wano kwotę 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup pojemni-
ków na odpady dla Mieszkańców.

Dodać należy, że wraz z połową roku ogłoszony będzie nowy prze-
targ na wywóz odpadów z terenu Gminy Stare Babice.

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

Z OGRANICZENIAMI, ALE WRACA
ODBIÓR BRĄZOWYCH WORKÓW



Miejsc dla gości w sali obrad Rady Gminy Stare Babice jest całkiem 
sporo, ale tylko w przypadku głosowania nad istotnymi, z punktu widze-
nia Mieszkańców sprawami, liczba widzów-słuchaczy wzrasta. Najczę-
ściej oprócz władz gminy, radnych i kierowników poszczególnych refe
ratów, w sesji uczestniczą niektórzy pracownicy urzędu, sołtysi i kilku 
mieszkańców. Ten krótki felieton, to spojrzenie na obrady oczami zwykłe-
go mieszkańca, dla którego… niektóre sprawy mogą wydać się dziwne.

głosowanie nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP)

 radni musieli zająć swoje stano
wisko w sprawie zgłoszonych do planu uwag (poprawek).

"kto jest za nieuwzględnieniem uwag…". wszystkie
zgłoszone uwagi zostały przegłosowane, czyt. 

nieuwzględnione.
Mieszkańcy zgłosili uwagi, a radni je odrzucili… i to wszyst-

kie.  część zgłoszonych uwag została już uwzględnio-
na w ramach prac urzędniczych, 

"…do MPZP zgłoszono (x+y) uwag, część z nich (y) została już uw
zględniona na etapie prac w Urzędzie Gminy, są to… lub też część uwag 
(poprawek) automatycznie została naniesiona na planie, do nich należą…, 
pozostałe będą za chwile głosowane".

Podobne znaki zapytania tworzą się, gdy Przewodniczący poddaje 
pod głosowanie prośbę o zwolnienie go, praktycznie każdorazowo, z obo-
wiązku odczytywania treści uchwały,

"uchwała w sprawie…" 
W kilku przy-

padkach Przewodniczący dał słowo wstępu, ale niestety nie za każdym 
razem. 

Na "deser" ciekawostka. 

 Na zapytanie czy wia-
domo coś w temacie dyrektora nowej szkoły podstawowej w Zielon-
kach, Z-ca Wójta - Marcin Zając odpowiedział, że w przyszłym tygod
niu (czyli w dniach 3-7 kwietnia 2017r.) będzie podane, kto obejmie to 
stanowisko.

W poruszonym temacie zapytano zatem, czy skoro za tydzień 
będzie wiadomo, kto będzie dyrektorem, to ma oznaczać, że nie będzie 
ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły? 

W nowej ustawie Prawo Oświatowe odnajdujemy przepis 
(Art. 63, ust. 13), który mówi: 

Różnica jest taka, że SP w Zielonkach fizycznie jeszcze nie 
istnieje (istnieje tylko na papierze),

 Jak zatem odczytywać odpowiedź wójta? ;-)

Dla pełnego obrazu przepisów przytoczmy jeszcze wspomniane wyżej ust.:

A może, pomimo zeszłorocznych deklaracji, "tli się" jeszcze pomysł 
wójta na poprowadzenie nowej szkoły przez "fundację lub stowarzysze-
nie"? Wymo-
gu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do 
szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub oso-
by prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

POSESYJNE REFLEKSJE



Prawo spadkowe stanowi, iż "do chwili przyjęcia spadku spadko-
bierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. 
Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całe-
go swego majątku."

Co to oznacza?

Od chwili przyjęcia spadku 
spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swo-
jego majątku.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowie
dzialność ta jest ograniczona do wysokości wartości aktywów spadku.

Sposoby przyjęcia spadku a odpowiedzialność:

przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnie-
niu tego długu.

Jak zwolnić się od długów spadkowych? 

oświadczenie 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma charakter nieodwołalny

Wyjątek stanowią tu oświadczenia złożone pod wpływem 
błędu lub groźby, wtedy od skutków takie oświadczenia można uwol-
nić się składając stosowne oświadczenie przed sądem.

Bardzo ważne: 

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE



We wtorek, 21 marca 2017 roku o godz. 17.00 w Starych Babicach, 
w ramach jednego z wykładów "Starobabickiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku" odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciel Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej Mateusz Ossowski przestrzegał zebra
nych przed pochopnym podpisywaniem umów, a jeśli już, to jakie ma-
my prawa odwoławcze.

"Wiem, co podpisuje", 
Doty-

czy przede wszystkim osób w wieku 60+,

UKE stale otrzymuje pisma od konsumentów, szczególnie od osób 
starszych, które padły ofiarą nieetycznego postępowania reprezentan-
tów spółek. 

na podstawie UKE - Michał Starnowski

WYKŁAD "WIEM, CO PODPISUJE"!

PROTEST NA ŻYWO W TVP 3
W samo południe w niedzielę 12 marca 2017 roku, tuż obok bramy 

wjazdowej do kompostowni MPO na warszawskim Radiowie (ul. Kam-
pinoska) zebrali się okoliczni Mieszkańcy, aby wyrazić swój protest 
w sprawie uciążliwości, które od wielu lat emituje zlokalizowana 
w tym miejscu kompostownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszcza-
nia.

Stowarzyszenia "Czyste 
Radiowo", 

 Miesz-

kańcy Klaudyna, w tym Prezes "Stowarzyszenia Klaudyn" Walerian 
Żyndul i Radna Karolina Bielińska.

Michał Starnowski



ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW W BLIZNEM
We wtorek, 4 kwietnia 2017 roku w budynku Przedszkola w Bliznem 

Jasińskiego spotkali się Mieszkańcy Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyń-
skiego i Lubiczowa.

Na spotkanie przybyli: 

W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszono wiele spraw doty-
czących bieżących spraw nurtujących Mieszkańców.

Podczas spotkania poruszono też sprawę 

Spotkanie należy 
uważać za udane, 

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl



ROLA SENIORÓW
W MIĘDZYPOKOLENIOWYM
PRZEKAZIE TRADYCJI I WARTOŚCI

W międzypokoleniowym przekazie tradycji i wartości: moralnych, 
religijnych i społecznych, bardzo ważną rolę w Rodzinach pełni star-
sze pokolenie, czyli Babcie i Dziadkowie.

Tradycje, to przekazywane z pokolenia na pokolenie - obyczaje, wie-
rzenia, obrzędy, przekonania estetyczne, zdrowotne i patriotyczne.

To "Dziadkowie" najczęściej przekazują Wnukom

trady-
cje religijne. tek-
stów modlitw, pieśni religijnych,

poznają historie biblijne 
i symboliczne obrzędy,

Babcie najczęściej towarzyszą dzieciom w niedzielnych Mszach Św. 
i wdrażają do kultywowania obchodzonych świąt. 

tradycji świeckiej
Są "skarbnicą" tradycji ro-

dzinnych, 

i przy-
gotowują symboliczne dni:

opowiadają o ważnych wydarzeniach rodzinnych,

gromadzenia pamiątek rodzinnych; 

z histo-
rią i kulturą własnego regionu,

[W oparciu o badania pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pani Anny Przygoda]

Anna Czajkowska z Rady Seniorów Gminy Stare Babice



GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Podobnie jak w latach ubiegłych, do konkursu zorganizowanego 

przez Szkołę Podstawową w Starych Babicach oprócz uczniów, przystą-
pili również dorośli, aby stanąć w szranki z niecodzienną opowieścią.

"Voila! Oto prezentujący się hożo trzej starzy przyjaciele: podający się 
za wicehrabię zażywny pseudo-Polak, zawsze w tweedowym ekstragład-
kim tużurku; eksmarynarz Brandenburczyk - hipochondryk i chimeryk, 
który jako bosmanmat służył w Papui-Nowej Gwinei, w Kalabrii, na wyso-
kotonażowych krążownikach i kabotażowcach, a dziś nosi się nietuzinko-
wo, choć chędogo; wreszcie podstarzały playboy szczecinianin, który 
chociaż przygłuchy i niedowidzi, zachował wszakże rześkość i epatuje eks-
trawaganckim przyodziewkiem: śnieżnobiałą cuchą w czerwono-żółte hia-
cynty, płóciennym żupanem i halsztukiem z haftem richelieu…" Czy trzeba 
więcej by zachęcić do udziału w konkursie i do sprawdzenia samego sie-
bie?

(relacja na stronie obok),

Wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, zapraszam do zapo-
znania się z całym tekstem tegorocznego dyktanda dla dorosłych.

DYKTANDO 2017

Voila! Oto prezentujący się hożo trzej starzy przyjaciele: podający się 
za wicehrabię zażywny pseudo-Polak, zawsze w tweedowym ekstragład-
kim tużurku; eksmarynarz Brandenburczyk - hipochondryk i chimeryk, 
który jako bosmanmat służył w Papui-Nowej Gwinei, w Kalabrii, na wyso-
kotonażowych krążownikach i kabotażowcach, a dziś nosi się nietuzinko-
wo, choć chędogo; wreszcie podstarzały playboy szczecinianin, który 
chociaż przygłuchy i niedowidzi, zachował wszakże rześkość i epatuje eks-
trawaganckim przyodziewkiem: śnieżnobiałą cuchą w czerwono-żółte hia-
cynty, płóciennym żupanem i halsztukiem z haftem richelieu.

Zżyci od dawien dawna, zjeżdżali się na niemalże regularne cotrzytygo-
dniowe superimprezy - czasem było to garden party z barbecue, kiedy in-
dziej melanż po sąsiedzkich domówkach, nieraz zwykła bibka przy alei 

Pięćdziesięcioczteroletniego Nicnierobienia. Na ogół w co trzeci czwar-
tek, pół do szóstej, ni stąd, ni zowąd zmierzali żywo do podszczycieńskiej 
nadleśniczówki w województwie warmińsko-mazurskim: jeden aż z Hu-
culszczyzny, drugi z Żywiecczyzny, a trzeci z zaodrzańskiego kurortu. 
Można by było mniemać, że ta bądź co bądź ponadćwierćwieczna przy-
jaźń, scementowana hektolitrami piwa i spreparowanymi na półtwardo 
nibynóżkami, jest dla nich li tylko źródłem niewyczerpanej hecnej ucie-
chy. Niestety, od niedawna wszystkie ich dysputy, nawet na temat ich 
hobby: rybołówstwa i paintballa, zaczęły, jakby na przekór, rodzić dyshar-
monię, niesnaski, a nawet stan przedzawałowy. Doszło do tego, że już od 
początku każdy był nie najgorzej podenerwowany i czyhał na blamaż in-
nego. Podówczas doszli wespół do konkluzji, że kontynuowanie tychże 
konwentykli jest bezsensowne. Gdybyż jednak sprawa była tak prosta! 
Niezadługo skonstatowali, że bez siebie skapcanieją i zdziadzieją w trój-
nasób rychlej. Cóż by im mogło zastąpić spotkania? Otóż wszechobecna 
cyberprzestrzeń, w której mogą tak łatwo siebie wzajem odnaleźć, poga-
dać każdy swoje gadu-gadu i nie nazbyt szybko się pożegnać. Dziś już się 
nie handryczą o byle co, nie cierpią hipermąk, a jeśli nawet czasem się 
poprzekomarzają, to łatwo im wrócić do zgody. Przy tych dwuipółgodzin-
nych posiedzeniach hołdują piwu, każdy już na własną rękę. W oka-
mgnieniu mogą opróżniać haustem półlitrowe kufle tegoż, jakżeż dla 
nich zacnego, miodowozłocistego napoju.

Dariusz Smoliński



W sobotę 25 marca, poznaliśmy laureatów "konkursów języko-
wych" przeprowadzonych w ostatnim czasie w Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

 Sa-
li Koncertowej im. Kazimierza Wiłkomirskiego, 

występy niezastąpionego, szkolnego koła teatralnego 
prowadzonego przez Ludmiłę Miłowanow i Izabelę Kurowską-Branden
burską.

W Konkursie Recytatorskim babickiej podstawówki zwyciężyli:

I miejsca - 

II miejsca - 

III miejsca -

Wyróżnienia:

1. klasy czwarte - 

2. klasy piąte - 

3. klasy szóste - 

W Gminnym Konkursie Ortograficznym (GKO) lista nagrodzo-
nych jest trochę dłuższa. Mistrzami Ortografii zostali:

Wyróżnienia otrzymali:

1. klasy drugie - 
2. klasy trzecie -

3. klasy czwarte - 

4. klasy piąte -

5. klasy szóste - 

Tradycyjnie do pojedynku na pióra przystąpili również dorośli. Ko-
misja GKO wyłoniła dwie Mistrzynie Ortografii z "klasy siódmej" ;-), 

Wyróżnienie otrzymała

Serdecznie gratulujemy Wszystkim laureatom.
Dariusz Smoliński

WIECZÓR NAGRÓD W BABICKIEJ SZKOLE



W sobotę 8 kwietnia 2017 r. wystartowała 
2. Dziesiątka Babicka. Druga edycja biegu uli
cznego zgromadziła wielu biegaczy z Mazow-
sza, Polski a nawet spoza terenu Naszego kra-
ju.

Tegoroczną nowością były biegi dziecięce. 
Pod hasłem "Młode Babice Biegają"

300 dzieci i młodzieży 

Dziesięciokilometrowa trasa 
odbywała się ulicami:

Wielkie wyzwanie i wytężona praca wielu 
osób tj. organizatorów, wolontariuszy oraz ekip 
porządkowych i ratowniczych została wysoko 
oceniona przez biegaczy. 

 Łukasz Parszczyński 
Ewa Jagielska, najlepszymi zawod

nikami z Gminy Stare Babice zostali: Marek 
Jabłecki i Magdalena Bubeła.

2. Dziesiątka Babicka, to największa impre-
za sportowa organizowana na terenie Gminy 
Stare Babice.

"Stare Babice Biegają" 
i "Eko-Babice Team". 

na podstawie informacji organizatora,
relacja - Michał Starnowski

2. DZIESIĄTKA BABICKA





Z lokalnej inicjatywy mieszkańców z i dla Wojcieszyna, a w szczegól-
ności jednej z mam - członkini Rady Sołeckiej Pani Anny Jakubiak dnia 
12 marca 2017 r. zaprzyjaźniony, amatorski teatr rodziców "Bliżej Nie-
ba" działający przy parafii w Bliznem Jasińskiego - wystąpił z przedsta-
wieniem "Wielki wyścig osiołka" w Szkole w Koczargach Starych.

Po spektaklu nagrodzonym gromkimi brawami widow-
ni organizatorzy zaprosi-
li przybyłych na słodki poczęstunek

Pani Monika Zalewska

Pani Anna Jakubiak 

Pani Anna Jakubiak

Przy okazji tego wydarzenia organizator Pani Anna Jakubiak

Pani Moniki Zalewskiej
Pani Katarzyny Fajt, Pana Radosława Piotraka, Pani Edy-

ty Zając, Pani Moniki Korczakowskiej, Pana Kamila Malinowskiego, 
Pana Roberta Sumki, a także Sołtys Wojcieszyna - Pani Jadwigi Wa-
siak i radnego Sławka Sumki.

Nade wszystko nieocenionym pozostaje dyrektor szkoły w Koczar-
gach Starych Pan Piotr Szczepkowski,

celem wyścigu nie jest zwycię-
stwo, a droga, która do niego prowadzi. 

 "Razem je-
steśmy siłą, osobno jakby Nas nie było"

autor tekstu: V-ta noga Rady Sołeckiej Wojcieszyna
fot: Kamil Malinowski

"WIELKI WYŚCIG OSIOŁKA"
W NIEDZIELNE PRZEDPOŁUDNIE





RUSZYŁA RUNDA WIOSENNA
25 marca 2017 roku o godz. 11.00 piłkarze GKS Naprzodu Stare Ba-

bice rozegrali swój pierwszy mecz w ramach wiosennej rundy A-Klasy 
(grupa Warszawa IV).

Nasi zawodnicy, którzy na stadion wybiegli w czerwonym strojach,

Tajfu-
na Brochów. 

Gola na miarę zwycięstwa strze
lił z rzutu wolnego Adam Kem-
pa (nr 11). Naprzód Stare Babi-
ce - Tajfun Brochów (1:0).

Nie odbył się za to mecz w B-klasie, gdzie grają zawodnicy zrzesze-
ni w KS Blizne 

Kolejny mecz,

Michał Starnowski





Czy warto mieć dużą rodzinę? Jakie są plu-
sy i minusy posiadania trójki lub więcej dzie-
ci, jakie korzyści, a może trudności z tym zwią
zane? Czy w naszej okolicy można zarazić się 
wielodzietnością?

Nieco wyższe standardy

Za krótka doba

Być razem

www.klubmamstarebabice.pl
tekst: Karina Grygielska

foto: Klub Mam

BOCIANY PRZYNOSZĄ WIĘCEJ DZIECI



Dzień dobry Pani Doktor. Zawitała do nas 
piękna wiosna i dużymi krokami zbliża się la-
to. Zapewne wiele pacjentek przychodzi obec-
nie do Pani, aby poprawić kondycję swojej 
skóry. Czy ma Pani zabiegi, które obecnie szcze-
gólnie poleca Pacjentkom?

W takim razie proszę nam zdradzić, co to za 
"urodowe Top 3"?

Czy te nici pozostają na zawsze w ciele Pa-
cjenta?

Ostatnio dużo mówi się o osoczu bogatopłyt-
kowym. Czy może Pani coś o tym powiedzieć?

I ostatni z upiększającego trio to….

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Paulina Matulaniec

TOP 3 - ZABIEGÓW
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Rozmowa z dr Joanną Wiśniewską- Goryń,



Strażacy z Borzęcina podsumowali działal-
ność za 2016 rok.

Zebranie na które przybyli: 

rozpoczęło się miłymi ak-
centami.

Otóż spora grupa młodzieży, 
złoży-

ła ślubowanie Członków Młodzieżowej Druży
ny Pożarniczej. Wyróżniający się druhny i dru
howie MDP zostali również uhonorowani złoty-
mi i brązowymi odznakami MDP. Ponadto kil-
ku Strażakom OSP wręczono odznaki "Za wy
sługę lat", kilku awansowano na wyższe "stop-
nie bojowe", a nagrodami rzeczowymi nagro-
dzono tych strażaków, którzy w 2016 roku 
najwięcej razy wyjeżdżali do akcji ratowni-
czo-gaśniczych.

dh Marcin Dziu-
dzi i dh Mateusz Chruściński.

Renata Chruścińska.

W dalszej część zebrania Prezes OSP dh Pa-
weł Majchrzak

Skarbnik OSP dh 
Michał Siudziński

za Komisję Rewizyjną sprawozda-
nie odczytał dh Paweł Górski.

udzielili absolutorium Zarządowi OSP 
za omawiany okres.

Do najważniejszych sukcesów, jakie odno-
towano w 2016 roku, można zaliczyć:

W wolnych wnioskach głos zabierali go-
ście, dziękując Zarządowi i Strażakom OSP 
za społeczne zaangażowanie, 

Nie odbyło się też bez zapytań dotyczących za
sad dysponowania do działań ratowniczo-ga-
śniczych.

Michał Starnowski
zdjęcia:M.S. i OSP Borzęcin

PODSUMOWANIE ROKU
U STRAŻAKÓW W BORZĘCINIE D.



WALNE ZEBRANIE
W BABICKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

25 marca 2017 roku w nowym budynku babickiej remizy przy ul. 
Wieruchowskiej 5 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na któ-
rym babiccy strażacy podsumowali działalność swojego stowarzysze-
nia za 2016 rok.

Przewodniczącym zebra-
nia został wybrany druh Michał Kos (Prezes OSP Stare Babice), 
a Sekretarzem druh Łukasz Sawionek (Sekretarz OSP Stare Babice).

Prezes OSP dh Michał Kos przedstawił sprawozdanie 
z działalności OSP, Skarbnik OSP dh Aneta Sulwińska odczytała spra-
wozdanie finansowe, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jakub 
Sitnicki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP. Druhny 
i Druhowie udzielili również absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016.

 Perspektywy rozwoju i działalności stra-
ży, to w szczególności dokończenie budowy nowej strażnicy,

 We wrześniu 2017 roku odbędzie się uroczystość 
związana ze 100-leciem powstania babickiego Stowarzyszenia.

Michał Starnowski



Na zaproszenie ks. Proboszcza Mariana Ro-
wickiego i Redakcji Babickiego Biuletynu Cy-
klicznego w Parafii Blizne odbyło się w dniu 
23 marca 2017 r. spotkanie z historykiem i pu-
blicystą Tadeuszem Płużańskim, który wygło-
sił dwugodzinną prelekcję pt. "Żołnierze Wy
klęci i ich oprawcy".

 dotyczących walki Żołnierzy Niezłom-
nych w latach 1945-1956 z okupantami komu-
nistycznymi,

Nie sądziłem, że 27 lat po 1989 r. wymiar spra-
wiedliwości może napotykać na wciąż tak du-
że problemy z tym związane.

Tomasz Konopa

SPOTKANIE Z TADEUSZEM PŁUŻAŃSKIM



W poprzednich częściach artykułu omówili-
śmy pokrótce czym jest inflacja, położyliśmy 
nacisk na prawidłowe postrzeganie różnic po-
między faktycznym pieniądzem, a walutą druko-
waną na potęgę przez banki centralne wszyst
kich krajów na świecie. Przybliżone zostały 
również powody, dla których USA mogły stać 
się hegemonem na skalę globalną. Trzecia 
część naszych rozważań skupiających się wo-
kół standardu z Bretton Woods pomoże nam 
zrozumieć w jaki sposób Stany Zjednoczone 
wykorzystywały uprzywilejowaną sytuację na 
rynku globalnym oraz konsekwencje takiego 
postępowania.

każdy kto posiadał w swo
im portfelu papier z podobiznami "jankieskich" 
przywódców, mógł udać się do specjalnego 
okienka w banku i wymienić walutę na złoto.

Czas 
jednak pokazał, że założenia te nie do końca 
znajdywały swoje odzwierciedlenie w rzeczy-
wistości.

pod-
stawy założeń z Bretton Woods zaczęły być po-
ważnie testowane w latach 60',

Jedną z pier
wszych osób, która zaczęła głośno zadawać py-
tania, był ówczesny prezydent Francji, gene-
rał Charles de Gaulle.

Francuzi zdecydowali się na wysłanie 
okrętu wojskowego do USA w celu wymiany 
dolarów z francuskich rezerw walutowych na 
złoto.

na początku lat 70 prezydent Ni-

xon stanął przed trudnym wyborem, którego 
skutkiem miała być zmiana polityki monetar-
nej. 

wybór padł na drugi sce-
nariusz,

 Po pierwsze,

 po 
drugie

Skutkiem takiej decyzji "tymczasowe" 
odejście od standardu złota trwa już ponad 
45 lat, 

źródło zdjęcia: www.bullionstar.com
Tomasz Radomski

ZŁOTY STANDARD Z BIAŁEJ GÓRY - CZ. III

CZY TO JUŻ WOJNA?
Ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią gra-

nicą nie napełniają optymizmem. Zbrojny atak 
z granatnika przeciwpancernego na polską pla-
cówkę konsularną w Łucku na Ukrainie dał do 
myślenia nawet największym ukrofilom. Media 
Głównego Nurtu/Ścieku* od Gazety Wyborczej 
po Gazetę Polską, od TVN-u po TVP chórem 
ogłosiły, że była to rosyjska prowokacja… Sam 
Ambasador Jan Piekło w wywiadzie dla Radia 
Wnet dał do zrozumienia (pomimo braku jedno-
znacznych dowodów – sprawców nie złapano 
a śledztwo nadal trwa) że za zamachem stoją ro-
syjskie służby. Poniżej przedstawię tylko kilka 
tzw. "incydentów", które w mojej ocenie były za-
powiedzią tego ataku.

Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go

Niecałe dwa lata później w roku 2015 

"O statusie prawnym i uszanowaniu pa-
mięci uczestników walki o niepodległość Ukrainy 
w XX wieku", 

W styczniu dochodzi po raz kolejny do 
profanacji polskiego cmentarza,

 "Nasza ziemia".

dochodziło 
do wielu antypolskich marszy i wystąpień bande-
rowskich aktywistów.

Ukra-
ina od kilku lat likwidowała lokalne magazyny 
rozsiane po całej Ukrainie 

Nie ma żadnych doniesień aby magazyn 
został zaatakowany w sposób konwencjonalny 
przez wojska Federacji Rosyjskiej, 

Pytanie: 

 * - niepotrzebne skreślić
Jarosław Paweł Kuczyński

foto: www.polskaracja.com



PRZEDSZKOLAKI OGŁOSIŁY KONIEC ZIMY
"Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno; Do wody Cię wrzuca-

my, bo Wiosnę witamy".

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w babickim przedszkolu by-
ło bardzo wesoło i kolorowo. 
Marzanny

Zgodnie z ludowym obrzędem dzieci pożegnały Zimę, a zielonym ga-
ikiem powitały Wiosnę.

Przedszkole w Starych Babicach

KWIETNIOWA AKCJA KRWIODAWSTWA
Od kilku lat, zawsze w kwietniu w Borzęcinie Dużym odbywają się 

Akcje Krwiodawstwa. Tak było i w niedzielę, 9 kwietnia 2017 roku.

Inicjatywa Międzygminnego Klubu HDK PCK "Florian"
Do siedziby OSP Bo-

rzęcin Duży
krew oddało 38 osób.

Wszystkim Krwiodawcom składam serdecznie podziękowania za 
obecność i dar życia.

Michał Starnowski - Prezes Klubu MK HDK PCK "FLORIAN"








