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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej
Redakcji w dniach 1-11 maja 2018 roku
dowolną tablicę posesyjną
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

WAKACJE PO ANGIELSKU
Zrobiło się ciepło i coraz częściej myślimy o wypoczynku. O tym,
dlaczego w planach wakacyjnych warto uwzględnić obóz językowy dla
dzieci, rozmawiamy z Mileną Jastrzębską, która już od sześciu lat organizuje wyjazdy w ramach Strefy Języka.
To już szósty raz?

Co zawiera cena obozu?

Kierunek morze?
Pierwszy obóz odbędzie się we Władysławowie zaraz po rozpoczęciu wa
kacji od 25.06.- 5.07, a drugi w Jastrzębiej Górze od 7-16.08.

Czy sześciolatki nie są za małe, by jechać samodzielnie na obóz?

Zdradzi Pani jakieś przykładowe atrakcje?

Do kiedy trzeba się zapisać? Czy będzie spotkanie informacyjne dla
uczestników?

Czyli dzieci są dobrze "zaopiekowane"?

Po szczegóły zapraszamy na nasze strony internetowe obozów:
www.subscribepage.com/obozjastrzebia; www.subscribepage.com/obozwladyslawowo.
tekst: Karina Grygielska, zdjęcie: Strefa Języka

BLOKOM W GMINIE MÓWIMY "NIE"
Jeszcze dobrze nie ucichł szum medialny, spowodowany chęcią zabudowy działki powojskowej w tzw. Lesie Bemowskim, czy wydzielenia terenów pod budowę cmentarza komunalnego w Wojcieszynie a już
pojawiły się nowe plany dotyczące zabudowy terenów w miejscowości
Blizne Łaszczyńskiego. Otóż w okolicach trasy S8, nieopodal ulic: Gościnnej i Św. Mikołaja (vis a vis Decatlonu) miałby powstać 8-9 piętrowy
budynek wielorodzinny.

od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomie
szczeń…"

na tym terenie mogłoby powstać wielkopowierzchniowe centrum
handlowe,
dopuści się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
o bardzo dużej intensywności zabudowy.
maksymalną wysokość zabudowy określono na 26 m (tj. ok. 7-8
kondygnacji), z miejscowymi wyniesieniami do 29 m (tj. 8-9 kondygnacji).
Procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice w miejscowości Blizne
Łaszczyńskiego powinny być przemyślane i co ważne skonsultowane
z mieszkańcami tych okolic.
nawet warszawskie Bemowo nie stawia w tych okolicach budowli wyższych niż 4 i 5 kondygnacji.
Czy aby inwestycja nie byłaby wykonana z pogwałceniem prawa
"odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Mowa oczywiście o zebraniu mieszkańców wsi Zalesie
większość mieszkańców oraz upoważnieni przez nich radni od lat zabiegają o odrolnienia gruntów
Tymczasem z-ca wójta i urzędnicy przekonywali zebranych do odrol
nień i scaleń i to tylko na połowie ww. terenów.
zauważono także, iż nie wszystkie drogi prywatne
urząd przewidział do wykupu.
zebrał: Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
www.mstarnowski.blogspot.com

W WAKACJE RUSZY
BEZPŁATNA GIMNASTYKA
DLA SENIORÓW NA POLANIE LIPKÓW
Nie masz jeszcze planów na wakacje? Lubisz aktywność fizyczną na
świeżym powietrzu? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia gimnastyki dla Seniorów i ich rodzin, które będą się odbywały na Polanie Lipków we
wszystkie wakacyjne soboty, od godz. 10.00 do 11.00. Projekt jest realizowany przez naszą lokalną fundację - Aktywni Dłużej. Partnerem letnich
zajęć jest Dom Opieki MEDI-system Ostoya w Starych Babicach.

- Trening w oparciu o nasze podejście jest dla Seniorów i nie tylko,
najmniej forsowną i wysiłkową formą ruchu. Szczególnie polecana jest
osobom, u których pojawiają się problemy z chodzeniem, siedzeniem
i wy konywaniem codziennych czynności. Statyczny ruch, jaki wykonuje
się w trakcie zajęć, jest wręcz wskazany dla osób 60+. Nie wymaga od
nich kondycji i dużej sprawności fizycznej, a jest w pełni bezpieczny
Małgorzata Baranowska,
Fundacji Aktywni Dłużej.

Działania na rzecz lokalnej społeczności
- Trendy demograficzne potwierdzają, że Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem UE. Jednocześnie szereg badań dowodzi, że
aktywność ruchowa jest najlepszym sposobem na to by każdy Senior cieszył się dobrą kondycją psychofizyczną. Dlatego jako największa sieć domów opieki, obecna w Polsce od ponad 15 lat, z przyjemnością włączy
liśmy się w realizację projektu Fundacji Aktywni Dłużej
Monika Zięba,
Domu Opieki MEDI-system Ostoya
Polana Lipków
Tegoroczna edycja zajęć na Polanie Lipków to efekt doświadczeń
projektu realizowanego pilotażowo w ubiegłym roku, także na Polanie
Lipków.

Zajęcia będą prowadzone
Projekt realizowany przez Fundację Aktywni Dłużej oraz Dom Opieki MEDI-system Ostoya rozpocznie się w sobotę 23. czerwca br.
Projekt zdrowy i sprawny Senior
Fundacji Aktywni Dłużej.

Wykwalifikowana kadra to bezpieczny trening
Instruktorzy Fundacji Aktywni Dłużej

MAŁY SUKCES A CIESZY
RADNI UCHWALILI
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R.
Fundusz sołecki - są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane
dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki z funduszu sołeckiego najczęściej przeznaczane są na: budowę, remont i doposażenie placów zabaw dla dzieci,
naprawę chodników, zapewnienie porządku we wsi (np. postawienie koszy na śmieci), zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, wykonanie oświetlenia ulic, placów zabaw, organizację festynów, druk ulotek i mate
riałów informacyjnych dotyczących sołectwa lub wykonanie projektów
uspokojenia ruchu na drogach gminnych (...za UG Izabelin). Ponadto
warto zaznaczyć, że nowelizacja ustawy zezwoliła na wykorzystanie środków z funduszy sołeckich przez kilka wiosek, czyli od kilku lat sołectwa
mogą realizować wspólne przedsięwzięcia (np. wyposażać jeden plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci z dwóch wsi, wydatkować pieniądze na
zakup sprzętu ppoż. dla OSP, itp.)

i rad sołeckich podejmują decyzje, w jaki sposób i na co chcą wydać
część gminnego budżetu.

system taki uczył mieszkańców podejmowania demokratycznych
decyzji z dbałością o interesy swojego sołectwa.

Fundusz sołecki uchwalono. 9 radnych było za, 3 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Pan Krzysztof Turek,
Zatem to od Jego następcy będzie zależeć, czy uruchomi gminą
machinę w ten sposób, aby pomóc sołtysom, czy zrobi wręcz przeciwnie.

decyzje jeszcze na jesieni bieżącego roku podejmą sami mieszkańcy na zebraniach tzw. wiejskich (sołeckich). Termin z racji zbliżających się wyborów zdaje się być mało odpowiedni,
zostaną zdominowane licznymi obietnicami teraźniejszych decydentów

Od kiedy w 2014 roku zacząłem sprawować mandat radnego,
Przez pierwsze lata nie było łatwo, bo tylko mniejszość z tzw. opozycji była za wprowadzaniem FS, zaś radni utożsamiani z "grupą trzymającej władzę" większością głosów,
Głównym zamierzeniem funduszy sołeckich
mieszkańcy poprzez głosowanie, przy współudziale sołtysów

"Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest rzeczywistym tworzeniem warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych (sołectw). To w jaki sposób radni głosują odzwierciedla również ich postawę wobec mieszkańców. Głosując za
funduszem sołeckim dają sygnał mieszkańcom, że ich szanują i traktują jako partnerów, że chcą dzielić się władzą z tymi, którzy ich wybrali. Gdy zaś
głosują przeciw stawiają się ponad mieszkańcami, pokazują im, że wiedzą
lepiej co dla nich dobre, że jak już zostali wybrani, to władzą dzielić się już
nie muszą i nie chcą."
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
www.mstarnowski.blogspot.com

MAM NADZIEJĘ, ŻE SIĘ NIE DOCZEKAM
Jako, że jestem jak ta "kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie
boi", czasami bywam w różnych miejscach, w tym również na warszawskich osiedlach mieszkaniowych.

"Psy proszę wyprowadzać poza osiedle". Pytam się zatem gdzie i komu "dobrze mają robić" osiedlowe psiaki??

Mam nadzieję, że administratorzy i zarządcy naszych lokalnych osiedli nigdy nie wpadną na podobny pomysł.
"Psy obowiązuje taka sama dyscyplina i reguły współżycia jak ludzi. Wolność jednych nie może być kosztem drugich"
Michał Starnowski

ŚWIĘTUJEMY MAŁY JUBILEUSZ :-)
WŁAŚNIE MACIE PAŃSTWO PRZED SOBĄ
SETNY NUMER "GOŃCA BABICKIEGO" !!!

SPOSÓB NA UDANE WYCHOWANIE
Współcześni rodzice, zdając sobie sprawę
z tego, jakim wyzwaniem jest wychowywanie
małego człowieka, coraz częściej i coraz naturalniej korzystają ze wsparcia psychologa.
O tym, jak dziś wygląda takie wsparcie opowiada Monika Skoczylas-Merczyńska, prowadząca gabinet psychologiczny "Udane Wychowa
nie" w Bliznem Łaszczyńskiego.
Czy obecnie są jakieś szczególne sytuacje,
podczas których rodzice czują potrzebę korzystania z pomocy psychologa?

Z jakimi jeszcze problemami borykają się
współcześni rodzice?

I w tym dążeniu do celu pomoże nam psycholog dziecięcy.

Dużo tego…

Jak wygląda konsultacja?

Czy stosuje Pani jakąś specjalną metodę diagnozowania problemu?

Ale czy nie jest trochę tak, że wizyta u psychologa to dla wielu rodzin wciąż wstydliwa
ostateczność?

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu
"Udane wychowanie" przy ul. Gościnnej 11/23
w Bliznem Łaszczyńskiego. Zawsze warto porozmawiać, bo na pozytywne zmiany nigdy
nie jest za późno. Zapraszam też do współpracy przedszkola i szkoły. Prowadzę warsztaty
zarówno dla kadry, jak i dla rodziców przedszkolaków i uczniów.
Dziękuję za rozmowę.
tekst: Karina Grygielska
foto: Monika Skoczylas-Merczyńska

PRAWNIK RADZI… TELEFONY
I WEZWANIA Z FIRM WINDYKACYJNYCH
Zapewne wielu czytelników "Gońca Babickiego" otrzymało pismo
lub telefon z firmy windykacyjnej, informujące nas o naszym rzekomym długu. W przypadku pism, są one najczęściej sformułowane ogólnikowo; zawierają numer pod jakim prowadzona jest sprawa, kwotę
należności oraz informację w jakim terminie należność mamy zapłacić
oraz na jako rachunek bankowy. Mamy również w treści pouczenie
o zagrożeniu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
W pismach tych brakuje informacji: wobec jakiego podmiotu powstała nasza wierzytelność, z jakiego tytułu, kiedy stała się wymagalna,
w jaki sposób została wyliczona jej wysokość.

proponowanie ugody,
Jak się bronić?
należy zażądać stosowanych dokumentów:

najczęściej
osoba albo w ogóle nie przedstawia
Rozmówca próbuje nachalnie

na jaki adres wysyłane były dokumen
ty.

musimy
uważać na pisma jakie do nas przychodzą, aby nie "przegapić" pisma
z sądu
Takie działania firm windykacyjnych, które "wmawiają" nam, iż
powinniśmy spłacić dług, który najczęściej nie istnieje lub przedawnił
się, stanowić mogą również naruszenie dóbr osobistych.
weryfikować nasze dane, w tym wymusić podanie nr PESEL,
jest możliwość dochodzenia
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
nigdy w rozmowie telefonicznej nie należy podawać nr PESEL. Nigdy nie
należy potwierdzać, iż faktycznie winni jesteśmy wskazaną w piśmie
czy rozmowie sumę pieniędzy.
takie oświadczenia poczytane zostanie jako uznanie długu.

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

REZERWAT PRZYRODY ŁOSIOWE BŁOTA
Rezerwat przyrody Łosiowe Błota znajduje się w Gminie Stare Babice, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Są to dwa
torfowiska niskie z roślinnością charakterystyczną niegdyś dla tego typu
zbiorowisk.
Teren ten
dnia 11 sierpnia 1980 r., został zatwierdzony rezerwatem o powierzchni 30,67 ha.
Rezerwat znajduje się w Lesie Bemowskim
Obie części rezerwatu,
oddalone od siebie o 500 metrów, rozdziela wojskowa stacja radarowa.
Na terenie rezerwatu przeważają tereny bagienne z domieszką 50-letniego lasu olszowego,

Znajdują się tu stanowiska rzadkich
i chronionych roślin
Na terenie rezerwatu znajduje się ostoja łosia,
który często tu przybywa z Kampinoskiego Parku Narodowego.

Głównym zbiorowiskiem roślinnym
torfowisk

wikipedia.org, fot. Michał Starnowski (również okładka)

UDANA AKCJA "PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"
To był magiczny i wyjątkowy Wielkanocny Poniedziałek. W naszej
gminie Stare Babice działo się duuużo dobrego!

wiezione do warszawskiego Caritas i trafiły do 100 bezdomnych osób.
Agnieszki Markiewicz
ks. Grzegorza Kozickiego

"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"
W tym dniu Wolontariusze zebrali niezli

Michał Starnowski

czoną ilość produktów.
zostały za-

W ROCZNICĘ ŚMIERCI PAPIEŻA POLAKA
2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Od 13. lat około 21.37
zawsze w tym dniu na babickim Rynku spotykają się wierni.

Od tego momentu, każdego roku, w tym właśnie dniu
na babickim Rynku stawiane są znicze, a wierni spotykają się w godzinę
śmierci Świętego, by upamiętnić tą rocznicę i za Jego wstawiennictwem
prosić i dziękować.
ks. Grzegorzem Kozickim

"Barkę".
Michał Starnowski

GRÓB PAŃSKI Z IKONĄ MARYI
W PARAFII PW. WNMP W BABICACH
Na przełomie marca i kwietnia br. wierni przeżywali Triduum Paschalne, czyli czas Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Gromadząc się na nabożeństwach, Mszach Świętych, czy też przychodząc
z koszyczkiem w Wielką Sobotę modlono się w Świątyni i przeżywano
Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Mało kto jednak wie, jak powstawał obrazem Maryi, który zdobił tegoroczny Grób Pański.

członkowie wspólnoty uznali zgodnie,
będzie namalowanie wizerunku Maryi Niepokalanej
Oblubienicy niosącej Ducha Świętego.
Pani Dorota Samborska,
- Jako twórca obrazu na podstawie ikony "Pneumatofora", miałam tę
ogromną przyjemność i możliwość stworzenia swojej wizji tego wizerunku.
Do tego celu użyłam farb akrylowych wysokiej jakości, farby luminescencyjnej do namalowania Ducha Św. w postaci gołębicy oraz farby do spękań do aureoli. Aby uzyskać efekt, który można było zobaczyć na obrazie
zastosowałam kilka technik nakładania farb. Obraz wykonany został na
lnianym płótnie o wym. 160 x 100cm.
Pani Dorota dodała,
Maryja przedstawiona została w geście
niesienia Ducha Świętego dla całej babickiej społeczności parafialnej.

wspólnota parafialna "Galilea"
na prośbę ks. Proboszcza Grzegorza Kozickiego przystąpiła do nowej realizacji projektu i wykonania grobu w parafii pw. WNMP w Starych Babicach.

św. Maksymiliana Kolbe,
zebrał: Michał Starnowski

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE
O REFORMIE EDUKACJI Z PANIĄ ANNĄ ZALEWSKĄ
Minister Edukacji Pani Anna Zalewska w dniu 16.04.2018 odwiedziła sąsiednią gminę i spotkała się z uczniami i nauczycielami w Szkole
w Lesznie. Spotkanie było otwarte i przyszli na nie niektórzy samorządowcy, rodzice i mieszkańcy.

Obecny Rząd postanowił to zmienić
i bardzo dobrze się stało
Jedna z uczennic szkoły w Lesznie zadała pytanie dlaczego reforma jest wprowadzana teraz i w tak szybkim tempie.

Pani
Minister mówiła o reformie to, co dla jej zwolenników było jasne już od
dawna, a czego przeciwnicy obecnej reformy edukacji pewnie nigdy nie
zrozumieją. Gimnazja należało zlikwidować,

Priorytety edukacyjne

Pani Anna Zalewska dementowała też medialne kłamstwa,
Padło też zapewnienie, że rodzice dostaną we wrześniu "wyprawkę szkolną" po 300 zł
na każde dziecko,

w systemie "z gimnazjum" zostały zachwiane.
są plany co do zmian w tzw. "Karcie Nauczyciela",

Dąży się do odciążenia plecaków dzieci, przez pozostawienie papierowych
książek w domu,
Pani Minister obaliła mit
tzw. "dopłacania samorządów do szkół".
odstawowym zadaniem samorządów (czyli Gmin) jest budowanie, wyposażanie i utrzymanie szkół.
W styczniowym numerze "Gońca Babickiego" w artykule "Co lepiej
nosić teczki czy woreczki" pisałam o pilnej konieczności odciążenia plecaków szkolnych.
Najbardziej ucierpiał prestiż liceum,

Uczeń po 6 klasie, był wyrywany do
gimnazjum, gdzie rok się oswajał z nową rzeczywistością, w drugiej klasie się uczył, w trzeciej wyłącznie przygotowywał do egzaminu gimnazjalnego, żeby w liceum w pierwszej klasie znowu oswajać się z nową szkołą
i uzupełniać braki edukacyjne z gimnazjum.
"Zmianę standardu" wyraźnie odczuli wykładowcy wyższych
uczelni

Wspomniałam, że pomysł "odciążania plecaków" spotkał się z du
żym zainteresowaniem w szkole w Borzęcinie.
Radni Gminy, a w szczególności Pani Justyna
Szczepanik i Pan Remigiusz Fijołek są zainteresowani wygospodarowaniem funduszy gminnych i dofinansowaniem dodatkowych egzemplarzy podręczników,

Niestety obecne Władze Gminy nie widzą możliwości takiego dodatkowego zakupu. Pan Marcin Zając - Zastępca Wójta - tłumaczył Radnym
na Komisji Oświaty w marcu, że zakup dodatkowych książek do szkoły
byłby wydatkiem nieuzasadnionym, a "dotacja celowa na podręczniki"
została już wydana.
widocznie dla Władz Gminy zdrowie dzieci
nie jest tak ważne jak dla rodziców.
po najbliższych wyborach samorządowych w Gminie
Marzena Pawłowicz
fot. źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski

EGZAMINY
NA STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU
W dniach: 26 marca 2018 roku w Borzęcinie Dużym oraz 27 marca
w Zaborowie, odbyły się egzaminy kwalifikacyjne na stopnie uczniowskie kyu.
zytywny!
skały maksymalną liczbę punktów.

59 uzyskało wynik po32 osoby uzy-

12 najlepszych zawodników zdobyło też wyróżnienia!!!
Lista osób wyróżnionych oraz uzyskany stopień:
Jakub Dobrzyński;
Weronika
Dzwonkowska,
Jakub Klepacki;
Kasper Szubski;
Michalina Wojtkowska;
Hanna
Wereska;
Maciej Michalski;
Jakub Kęsicki i Natalia Kęsicka;
Kacper Kacprzak, Katarzyna Przybylińska i Helena Szłyk.

Oss!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA JUŻ CZYNNA
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice informuje, że od
środy 11 kwietnia 2018 roku Biblioteka Publiczna czeka na wszystkich
Czytelników w nowej siedzibie w ZIELONKACH-PARCELI, przy ul. Po
łudniowej 2A (kompleks budynków ze szkołą podstawową - wejście z napisem DOM KULTURY).
Po otwarciu Biblioteka zaprasza w godzinach: poniedziałek, wtorek 10:00-18:00 oraz środa, czwartek, piątek - 10:00-17:00.
tel. 22
722 92 77 lub e-mail: bibbab@interia.pl
Ruszają też nowe zajęcia literacko-plastyczne, skierowanie do dzieci
wraz z rodzicami.
XV Ogólnopol-

skiego Tygodnia Bibliotek z Nami.
zebrał: Michał Starnowski

FOTOWOLTAIKA
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
DLA KAŻDEGO
Wielu czytelników zastanawia się, czym jest fotowoltaika i czy jest to
opłacalne rozwiązanie. Poniżej prezentujemy kompendium wiedzy na ten
temat.
Zaczynając warto wytłumaczyć i przybliżyć termin Fotowoltaika,
Dzięki promieniowaniu
słonecznemu
mamy możliwość produkcji energii elektrycznej.

Czy warto zainstalować ogniwa fotowoltaiczne we własnym domu?

Po 1.
a po 2.

a także inwerter,
Współpracując z solidnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych już po trzech, czterech tygodniach od decyzji możemy cieszyć
się własnym, darmowym prądem!
Finansowanie:
Instytucje finansowe są skłonne do finansowania projektów fotowoltaicznych, ponieważ klienci, którzy decydują się
na taką inwestycję są wiarygodni dla banku.
Jesteśmy w stanie na miejscu zrobić symulację dla klienta,

Jakie korzyści płyną z instalacji fotowoltaicznej?
Gdzie instalować ogniwa?

Oszczędność - mniejsze rachunki za prąd
nawet do 90% już po pierwszym miesiącu użytkowania.

na etapie projektowania można rozplanować rozmieszczenie modułów, a także ograniczyć negatywny skutek zacienienia.

Ważnym czynnikiem podczas doboru instalacji PV jest kierunek,
w którym skierowany jest dach naszego domu,
Ważnym aspektem
jest także stan dachu,

Ekologia - bez wątpienia jedną z największych zalet fotowoltaiki jest
jej proekologiczny charakter.
promieniowanie słoneczne.
Samoobsługa
Pełne wykorzystanie dostępnej energii
Jest to ogromna różnica w porównaniu do systemu solarnego,
Instalacja

Najważniejszymi i najdroższymi elementami instalacji PV są: moduły fotowoltaiczne,

PV produkuje prąd w każdej porze roku.
tekst: Damian Łęgowski

3. DZIESIĄTKA BABICKA
W sobotę 7 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 wystartowała 3. Dziesiątka
Babicka. Trzecia edycja biegu ulicznego zgromadziła wielu biegaczy z Ma
zowsza, Polski a nawet spoza terenu Naszego kraju.
W biegu ulicznym, który już po raz trzeci wspólnie zorganizowała
Gmina Stare Babice, GOSiR Stare Babice i Powiat Warszawski Zachodni wzięło udział około 700 zawodników, wcześniej o 9.30 biegały dzieci,
a nowością był start zawodników uprawiających nordic walking.
Dziesięciokilometrowa trasa

Bieg wygrali:
z Ukrainy,
rek i Sławomir Ptak
szka i Izabela Parszczyńska.

Mykhaylo Iveruk
Maciej BaduEwa Jagielska
Anna Szy-

3. Dziesiątka Babicka, to największa impreza sportowa organizowana na terenie Gminy Stare Babice.

Michał Starnowski - www.babice24.pl

WARSZTATY DLA TATY
Fundacja Nasze Szczęścia od jakiegoś czasu organizuje w Klubie
Mieszkańca szkolenia podnoszące kompetencje rodziców. Uczestniczą
w nich przeważnie mamy, ale już wkrótce również ojcowie znajdą coś
dla siebie.
O tym, dlaczego warto uczestniczyć w ojcowskich spotkaniach rozmawiamy z Pawłem Kaczmarczykiem,
który już wkrótce będzie prowadził w naszej gmi
nie warsztaty dla taty.

No dobrze, ale przecież czas
nie jest z gumy, a zarabiać trze
ba…

Po co ojcom ojcowskie spotkania?

I na spotkania ojcowskie też będą chętni?

A jak to właściwie jest dziś być tatą?
Fajny pomysł na spędzenie czasu w męskim gronie.

Ale chyba jednak dla noworodków i niemowląt najważniejsza jest matka?
Czy planujecie też jakieś wspólne aktywności ojców i dzieci?

Wkrótce na stronie https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia/ znajdziecie więcej szczegółów odnośnie ojcowskich spotkań,
Do grupy będzie można dołączyć w dowol
Czyli ojcem trzeba być na co dzień?

nym momencie,

Dziękuję za rozmowę.
tekst: Karina Grygielska
zdjęcia: Paweł Kaczmarczyk, Karina Grygielska

KATYŃ I SMOLEŃSK W BABICACH
15 kwietnia 2018 roku na Mszy św. o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym w Starych Babicach, modliliśmy się wspominając 78 rocznicę
zbrodni Katyńskiej oraz 8 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
ks. Prałata dr Grzegorza Kozickiego.

Zbigniewa Załęskiego.
Tradycyjnie po Mszy Świętej nastąpił przemarsz w do babickiej
Alei Dębów,
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek wygłosił okoliczno
ściowe przemówienie.
"Cisza"
W nowym kompleksie przy ul. Południowej 2
"Zbrodnia katyńska 1940. Świadkowie i świadectwa"
Tadeusz Wojciech Wolsza
Michał Starnowski - www.babice24.pl

III "YOU CAN SING"
13 kwietnia 2018 roku w Sali Koncertowej Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A odbył się
Koncert Finałowy III edycji konkursu piosenki angielskojęzycznej.

Agnieszce Metzgier
Michał Starnowski - www.babice24.pl

do finałowej rozgrywki zakwalifikowano kilkunastu uczniów ze wszystkich szkół
z terenu gminy Stare Babice.
Beaty Stasiak

(Zofia
Grzelczak i Tymoteusz Kozaryna),
Łukasz Basiński
Pola Radoń,
Grand Prix III Festiwalu Piosenki Angielskojęzycznej "YOU CAN SING" przypadło
w udziale 9. letniej Basi Dubyk,

DZIEŃ ZIEMI - FESTYN EKOLOGICZNY
W sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w godz. 14.00-17.00 w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 odbył się festyn
z okazji Dnia Ziemi.

we.
wotną.

odbyły się warsztaty: edukacyjne, artystyczne i sportozdrowe odżywianie się i profilaktykę zdro
z OSP Stare Babice
Michał Starnowski - www.babice24.pl

