Adres wydawcy (redakcji):
www.babice24.pl
facebook.com/babice24
twitter.com/babice24
Redaguje Zespół w składzie:
Michał Starnowski
Dariusz Smoliński i Tomasz Szuba
Zdjęcie na okładce: Emilia Kawczyńska-Banaszek - www.fotoniebanalne.pl
ZGŁOSZENIA REKLAMOWE I OGŁOSZENIOWE: 796-920-796 lub 796-020-796 oraz goniecbabicki@gazeta.pl lub goniecbabicki@gmail.com
Skład:
; Konto: mbank
Druk:

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 6-17 maja 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł.
Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

FOTORELACJA
GROBY PAŃSKIE W NASZEJ GMINIE

Parafia Babice

Parafia Lipków

Parafia Blizne

Parafia Borzęcin

NOWY GMINNY OBIEKT
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH
JUŻ NIEBAWEM BĘDZIE WIĘCEJ MIEJSCA…
Każdy, kto ma dziecko w wieku szkolnym i jego pociecha uczęszcza
do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach wie, że od lat szkoła ta jest
przepełniona. Budynek przy ul. Polnej 40, który został oddany do użytku w 1985 roku zaprojektowany został na około 400 dzieci. W tym roku szkolnym w obiekcie uczy się ich ponad 900, a wszelkie możliwe
miejsca, w tym także gabinet dyrektora zostały dostosowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
włodarze gminy myślą nie tylko o remontach, ale także o rozbudowie obiektu.
Tymczasem nadarzyła się okazja zakupienia budynku, który zlokalizowany jest nieopodal ul. Polnej,

Gminy w tej sprawie rozwiała wszelkie ewentualne wątpliwości.

Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne wyniesie łącznie 2 mln. złotych. W tym roku w budżecie wygospodarowano
220 tysięcy złotych, które pozwolą spisać akt notarialny.
Już od września
w budynku miejsce swe znajdą
najmłodsze dzieci, czyli oddziały zerówkowe i pierwszoklasiści.
A co w przyszłości??
Na zlecenie wójta Sławomira Sumki wykonano niezbędne ekspertyzy i wyceny obiektu, które potwierdziły jej dobry
stan techniczny.
Wizja lokalna przeprowadzona w marcu oraz komisja Rady

Potrzeby w tym zakresie są duże, na pewno nie będzie stał pusty.

Michał Starnowski

ZEBRANIE W LATCHORZEWIE
CZY PRZEDŁUŻĄ NASZĄ ULICĘ ???
W środę, 10 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej budynku komunalnego w Starych Babicach odbyło się spotkanie mieszkańców Latchorzewa.

Urząd Gminy nie jest zainteresowany procedowaniem tych
zmian

Na zaproszenie Sołtysa Sylwestra Klimka przybyli:
Sumka,
Tomasz Szuba
Jerzy Piętocha
nowski.

Sławomir

Tematy korków, komunikacji, dróg, braku chodników, pasów i bezpieczeństwa, w szczególności na ul. Warszawskiej,
Reymonta, Okulickiego i Hubala Dobrzańskiego.

Jan Kali-

Pozytywnie zaskoczyła frekwencja, bo na sali zgromadziło się około
100 mieszkańców.
wyjątkową frekwencję zapewniła kontrowersyjna wiadomość rozpowszechniana wśród mieszkańców osiedla zamkniętego, o pomyśle przedłużenia (połączenia) ul. St.
Zająca z ulicą Armii Krajowej,

Oczywiste pojawiło się zagadnienie dotyczące jakości wody na osiedlu

Cóż jeszcze?
Michał Starnowski - facebook.com/babice24

PO WIELKANOCNYCH
WARSZTATACH RĘKODZIEŁA
Czyli piątkowe popołudnie w Koczargach Starych.
Być może zrodziła się nowa gminna tradycja i to za sprawą Agnieszki Stanickiej,
zorganizowała rodzinne warsztaty przedświąteczne.
W ruch poszły krepiny i farby,

Organizacja imprezy przez Sołectwo Koczargi Stare

Podobnie jak w Koczargach, Pani Agnieszka dzień później pracowała w niedalekim Zaborowie,
Być może i u nas ten zwyczaj przyjmie się na stałe.
Michał Starnowski - twitter.com/babice24

NASI RADNI SZKOLĄ SIĘ
NOWE OBOWIĄZKI W TEJ KADENCJI
Nikt z nas nie jest alfą i omegą, w szczególności, że wraz z nową kadencją samorządu wprowadzano szereg zmian prawnych.
1 kwietnia 2019 roku wszyscy radni gminy Stare Babice spotkali się
w sali konferencyjnej budynku komunalnego przy ul. Rynek 21,
"Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023 - uwarunkowania prawne i praktyczne".
Szkolenie,
zostało zorganizowane w związku z zgłaszanymi potrzebami w tej kwestii przez samych radnych.
obligatoryjne powołanie komisji
skarg, wniosków i petycji, imienna identyfikacja radnych głosujących
w głosowaniach jawnych, obowiązek transmitowania obrad organu stanowiącego "na żywo", rozszerzenie uprawnień kontrolnych radnych,

nowe uprawnienia i obowiązki przewodniczącego, obligatoryjne interpelacje i zapytania radnych do organu wykonawczego, czy też wprowadzenie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego, czy też
powołanie instytucji budżetu obywatelskiego.
opowiadał Pan Włodzimierz Zając z Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej Centrum Mazowsze.
działań komisji skarg, wniosków i petycji,
w pierwszych miesiącach
przerodziła się w komisję śledczą.

To nie był czas stracony.

Michał Starnowski, fot. M.M.

ZIELONKI-WIEŚ
I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW
W czwartek, 11 kwietnia 2019 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Starych Babicach (w Zielonkach-Parcela, przy ul. Południowej 2)
spotkali się mieszkańcy wsi Zielonki-Wieś. Na zebranie sołeckie przybyło około 50 mieszkańców, a przy stole prezydialnym zasiedli: wójt Sławomir Sumka, z-ca wójta Tomasz Szuba, radny Kazimierz Lade oraz
sołtys Józef Drzewiński.

Podczas zebrania poruszono najważniejsze tematy związane z sołectwem.
zagadnienia związane z jakością dróg, brakiem chodników, a co
za tym idzie bezpieczeństwem.
przeważały pytania o ul. Białej Góry i ul. Sportową

Wójt podkreślił ważność przebudowy ul. Białej Góry, zbudowania chodnika i oświetlenia części przy lesie.

Szereg pytań dotyczyło palonych śmieci w piecach i w przydomowych ogródkach,
podejmowania interwencji przez straż
ników Straży Gminnej
Poruszono również temat komunikacji publicznej i możliwości "puszczenia" autobusu nocnego.

Tomasz Szuba
na placu po klubie sportowym (Białej Góry 2) już niebawem powstanie duże
osiedle.
Michał Starnowski

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI-PARCELA
29 marca 2019 roku w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice przy ul. Południowej odbyło się zebranie Sołectwa Zielonki-Parcela.
Nasza redakcja nie mogła być obecna na tym spotkaniu,
zamieścił radny z tego okręgu Radosław Karpiński.

W dalszej części zebrania dyskutowano o planowanych inwestycjach w sołectwie Zielonki-Parcela oraz o problemach z jakimi na co
dzień mają do czynienia Mieszkańcy.
Sławomir Sumka,
Tomasz Szuba,
Henryk Kuncewicz,
Radosław Karpiński,
Tomasz Lesisz,
Paweł Błażejewski
sierż. Tomasz Bednarski
Podczas zebrania
w 2019 roku powstanie pomost na stawach w Zie
lonkach przy ul. Południowej.

"Momentami było burzliwie ale przeważała merytoryka"
Radosław Karpiński
Tomaszowi
Lesiszowi
zebrał: Michał Starnowski

WIEŚCI Z RENSEI BORZĘCIN DUŻY
Wiosna, to szereg imprez i turniejów sportowych, w których biorą
udział zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w klubie karate Rensei. Poniżej przekazujemy kilka słów o tym, co działo się w ostatnim czasie.
1.
W dniach 15-17 marca 2019 r., w Tczewie odbył się międzynarodowy turniej International Tczew Energa Karate Cup. Był to turniej rankingowy do Kadry Polskiej Unii Karate. Organizator odnotował aż
1329 zgłoszeń z 7 krajów, w związku z czym zawody były rozgrywane
na 6 tatami przez 3 dni.

Konkurencja kata drużynowego dziewcząt została połączona ze
starszą U14,
i wyszły z tej konkurencji z brązowym medalem.
Hela Szłyk,

Ogromne słowa uznania kierujemy dla Marysi Jakubik,

Doskonale spisały się nasze najmłodsze zawodniczki,
Helena Szłyk
ska

Katarzyna PrzybylińKatarzyna Przybylińska
Helena Szłyk

Helena Szłyk

2.
Z wielką przyjemnością informujemy, że zawodniczki Kadry U10
stanęły na podium podczas odbywającego się w jeden z kwietniowych
weekendów na zawodach Pucharu Świata Harasuto w Łodzi!

3.
Zawodnicy RENSEI odnieśli kolejny wieki sukces wygrywając medalowo Mazowiecką Ligę Karate,
Łącznie nasi zawodnicy zdobyli aż 35 medali, z czego aż 12 razy stawali na najwyższym miejscu podium!

Wśród tej międzynarodowej obsady nie mogło zabraknąć RENSEI!
Hela Szłyk, Ala Bartosik i Marysia Jakubik.

Gratulujemy wszystkim fantastycznych rezultatów i życzymy jeszcze więcej tak radosnych momentów!
Rensei

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BABIC
W piątek, 12 kwietnia 2019 roku zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Droga Krzyżowa o godz. 19.30 przeszła ulicami Starych Babic
i Kwirynowa.

Krzyżowej
ks. prałat Grzegorz Kozicki,
Michał Starnowski
Pątnicy przeszli ulicami:
W ostatniej w tym roku Drodze

TEATR "BLIŻEJ NIEBA"
I SZTUKA "KONIK NA BIEGUNACH"
W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury Stare Babice
odbyło się przedstawienie dla dzieci "Konik na biegunach".
Sztuka, którą wystawiła grupa teatralna działająca przy Parafii
w Bliznem
ks. Janusz
Stańczuk,
Anna Warzycha-Druzd

bohaterowie Teatru "Bliżej Nieba",
Historia zakończyła się oczywiście happy endem,
wieść przedstawiona z chrześcijańską nutą
"Konik na biegunach":
ks. Janusz Stańczuk,
Aleksandra Perkowska,
Paweł Roszatycki,
szka Idźkowska, Marek Sujecki,
Bogdan Idźkowski.

opo-

Agnie

Zespół, czyli aktorzy Teatru "Bliżej Nieba":

zebrał: Michał Starnowski

4. DZIESIĄTKA BABICKA
W sobotę, 6 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 wystartowała 4. Dziesiątka Babicka. Czwarta edycja biegu ulicznego zgromadziła wielu biegaczy z Mazowsza, Polski a nawet spoza terenu Naszego kraju.
W biegu ulicznym,
Gmina Stare Babice, GOSiR Stare Babice i Powiat Warszawski Zachodni wzięło udział około 720 biegaczy oraz 100 zawodników uprawiających nordic walking.
Start i meta biegu zlokalizowane zostały na babickim Rynku,
Dziesięciokilometrowa trasa
Edyta Rosa-Haftaniuk z ekipą Body Beat.

Bieg wygrali:
Wioletta Marchuk

Dmytro Didvodiuk
Sergiusz Sobczyk
Tomasz Mikulski
Olesia Didovodiuk
Aleksandra Niwińska

W klasyfikacji nordic walking triumfowali: Leszek Bielawski
Sławomir Reda
Robert Gański
Marianna Jóźwiak
Monika Gawron
Marzena Berkowska

Wielkie wyzwanie i wytężona praca wielu osób tj. organizatorów,
wolontariuszy oraz ekip porządkowych i ratowniczych
Bieg miał też wielu sponsorów i partnerów,

W zawodach uhonorowano także zawodników w kategoriach wiekowych
Nagrody i puchary wręczali
Sła
womir Sumka,
Tomasz Szuba,
Henryk Kuncewicz,
Jarosław Płóciennik przedstawiciel
Auto Żoliborz.
Oczywiście na podium stanęli też najlepsi zawodnicy z gminy Stare
Babice: Grzegorz Wartałowicz, Michał Leśniewski, Robert Giegowski
(biegi), Arkadiusz Kantorski, Marek Farecki, Jacek Puchajda (nordic);
Magdalena Bubeła, Urszula Jezierska, Anna Milińska-Tymendorf (biegi), Elżbieta Gadomska, Danuta Dyszkowska, Joanna Szymańska (nor
dic)
Biegacze ze "Stare Babice Biegają" zdobyli 4 miejsce, a zawod
nicy "Stare Babice Nordic Walking" stanęli na najwyższym podium.
4. Dziesiątka Babicka,
Jest to wydarzenie stworzone z myślą
o wszystkich fanach biegania, sportu i zdrowego stylu życia.
Michał Starnowski - www.babice24.pl

4. YOU CAN SING
12 kwietnia 2019 roku w Sali Koncertowej Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A odbył się
Koncert Finałowy 4. edycji konkursu piosenki angielskojęzycznej.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano nagrody w dwóch kategoriach
wiekowych, a mianowicie: klasy 3-5 i 6-8.
do finałowej rozgrywki zakwalifikowano kilkunastu uczniów ze wszystkich szkół z terenu
gminy Stare Babice.

Jury festiwalu przez cały czas bacznie przyglądało się poczynaniom
młodych artystów,

W kategorii klas starszych:
kasz Basiński,
Eliza Graska,
W kategorii klas młodszych:
Basia Dubyk,
Gorące brawa
Metzgier

Kaja Baszyńska ŁuPoli Radoń.
Amelka Dubaj,
Malwinie Reutt.
Agnieszce

Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski

JAK DOBRZE
POROZUMIEWAĆ SIĘ W RODZINIE
Za nami spotkania rodzinne przy świątecznych stołach i przemyślenia, czy na pewno lubimy ze sobą być… A może jest coś, co należy poprawić w kontaktach z dalszą i bliższą rodziną? O tym, co robić, by dobrze
się porozumiewać i czuć się komfortowo wśród innych ludzi rozmawiamy z Anną Raczyńską, mediatorką, trenerką biznesu i rozwoju osobistego z Izabelina, która prowadzi swoje warsztaty m.in. w Klubie Mam
Gminy Stare Babice.

Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, szczególnie, gdy
jesteśmy rozczarowani…

Czy w obliczu wyzwań dnia codziennego jest jakiś sposób, by się nie
denerwować i być dla siebie wzajemnie wsparciem?

Bo chyba denerwujemy się wszyscy, prawda? Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy w sobie emocje.

I tu się na chwilkę zatrzymajmy i powiedzmy, co to w ogóle jest to porozumienie bez przemocy?
A można się tego jakoś nauczyć? Przecież ktoś może powiedzieć, że
jesteśmy już tak przyzwyczajeni do naszego zwykłego sposobu komunikacji, że wszelkie próby zastosowania innych metod mogą nam się nie
udać…

Ale często rozmijamy się co do oczekiwań - na przykład rodzice mają
zupełnie inne potrzeby niż dzieci…
Mamy różne temperamenty, charaktery. Często musimy z różnych
przyczyn dogadywać się z ludźmi, których w innych okolicznościach chęt
nie omijalibyśmy szerokim łukiem…

I będziemy wiedzieć, czy unikać pewnych tematów, zrobić krok w tył,
może czasem ugryźć się w język?
To, o czym mówisz dotyczy często stosunków małżeńskich…

Bo nawet jeśli pojawi się kryzys, to przecież coś nas kiedyś połączyło…

Kontakt:
www.naszeszczescia.pl / Facebook Anna Raczyńska Trenerka i Mediatorka
zdjęcia: Anna Raczyńska, Fundacja Nasze Szczęścia, tekst: Karina Grygielska

PO AKCJI HDK W BORZĘCINIE
Zawsze o tej porze roku, czyli na przełomie marca i kwietnia w Borzęcinie Dużym, na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej organizowana jest Akcja Krwiodawstwa.
Na krwiodawcze ogłoszenie Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK "FLORIAN" odpowiedziało 31 osób, a po weryfikacji lekarskiej
27 z Nich oddało ten drogocenny płyn (12,150 ml).

Organizatorzy dziękują Krwiodawcom za przybycie,
oraz
Krzysztofowi Szubie (Radnemu z Borzęcina Małego i Topolina), a za Jego pośrednictwem również pracownikom Baru "Pod Akacją" za prze
kazanie obiadów dla obsługi ambulansu.
Następna Akcja odbędzie się w 25 maja 2019 roku
w Ożarowie Mazowieckim.
Michał Starnowski, fot. M.M.

ODBYŁ SIĘ JARMARK LATCHORZEWSKI
W niedzielę, 7 kwietnia przy stawie w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej odbył się Jarmark Latchorzewski.
Nie był to typowy jarmark, ponieważ oprócz stoisk organizatorzy zapewnili szereg innych atrakcji towarzyszących.

Można było wziąć udział
w warsztatach robienia palm wielkanocnych, w zabawie "Poszukiwanie zajączka na polanie", czy w konkursie "Najpiękniejszy wielkanocny mazurek".
Piękna pogoda i dobra frekwencja

Zgodnie z programem odbyły się więc:
Nordic Walking
w Foto-

Magdaleny Bukowskiej.

Lustrze.

W ROCZNICĘ ŚMIERCI PAPIEŻA
W kolejną rocznicę śmierci Papieża Polaka.
Zaraz po śmierci Jana Pawła II
na Rynku stanie kamień
Od tego momentu,
każdego roku, w tym właśnie dniu na babickim Rynku stawiane są znicze, a wierni spotykają się o 21.37, czyli w godzinę śmierci Świętego.
W 14. rocznicę śmierci Papieża Polaka, grupa kilkudziesięciu osób oraz strażacy z babickiej OSP oddali
hołd Karolowi Wojtyle.

Michał Starnowski

Michał Starnowski

JARMARK W BLIZNEM
NIEDZIELA Z "DZIAŁAJMY RAZEM"
W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie "Działajmy Razem" przy współpracy z Parafią pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem
zorganizowało Jarmark Wielkanocny, na który zaproszono mieszkańców gminy Stare Babice i bliźnieńskich parafian.
Organizatorzy "zamówili" słoneczną aurę,

Podczas jarmarku można było nabyć bezpośrednio od producentów tradycyjne produkty spożywcze na stół wielkanocny oraz ozdoby
świąteczne.
Stowarzyszenie "Działajmy Razem" zapraszało
także na swoje stoisko na słodko-słony poczęstunek,
Było to nie pierwsze duże przedsięwzięcie organizacyjne Stowarzyszenia "Działajmy Razem".

Michał Starnowski - www.babice24.pl

JUBILEUSZ 60. LECIA
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Kampinoski Park Narodowy skończył 60 lat. Z tej okazji w dniach
4-5 kwietnia miała miejsce uroczysta konferencja uświetniająca to wydarzenie.

noską oraz liczne puszczańskie wycieczki w których uczestniczył.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter uroczystej gali i odbywał się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.
wychowanki
i nauczycieli Szkoły Muzycznej działającej w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

prof. Jerzy Solon

Valery Ivkovicz
Mirosław Markowskiego
Paula Labovitza
Michael Weber

z repertuaru Patrycji

W niezwykle ciepłych słowach, we wspólnym przemówieniu, zwrócili się do zebranych występujący w imieniu samorządowców,
Jan Żychliński
Witold Malarowski.

Markowskiej, zespołu Abba i Andrea Bocellego.
Cześć oficjalną gali rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Parku
Mirosława Markowskiego,
Henryk Kowalczyk.
Minister zwrócił uwagę na
ogromne znaczenie Puszczy Kampinoskiej dla Warszawy, jako zielonych płuc stolicy oraz dla całego regionu Mazowsza.

"Mieliśmy dwa wyjścia, iść na konfrontację albo na kompromis i współpracę. Wybraliśmy
współpracę i jak się okazało to był bardzo dobry wybór. Chociaż współpraca nieraz była bardzo trudna, to wszystkim się opłaciła…" - powiedział starosta Żychliński.
Magdaleny Biernackiej

Adam Struzik
Niezwykle uroczystym akcentem uroczystości było wręczenie przez
Ministra Środowiska, odznaczeń pracownikom i współpracownikom
parku.
Uhonorowano 51 pracowników KPN oraz osób współpracujących z par
kiem.
Jacek Metrycki,

Drugi dzień konferencji wypełniła sesja terenowa.
w Parku Rozrywki w Julinku

Jego Eminencja przywołał encyklikę Papieża Franciszka "Laudato si",

Ośrodek
Dydaktyczno-Muzealny KPN w Granicy, gdzie w Alei Trzeciego Tysiąclecia posadzili dąb nazwany "Jubilatem", dla upamiętnienia 60
rocznicy utworzenia parku.
skansen budownictwa ludowego oraz ścieżkę przyrodniczą Skrajem Puszczy.
Zamczysko.
Górki,

Wspominał również swoje związki z Puszczą Kampi-

tekst ze strony internetowej KPN, fot. Maciej Szajowski

Kardynał
Kazimierz Nycz,

FUNDUSZ SOŁECKI STANISŁAWOWA
PIERWSZE ZADANIE ZREALIZOWANE!
Na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim mieszkańcy Stanisławowa
zdecydowali o przeznaczeniu części środków funduszu sołeckiego na zakup budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Zakupiono ponad 100 domków w pięciu rodzajach:

Pod koniec marca na wielu posesjach mieszkańcy zawiesili bardzo
estetyczne, trwałe, drewniane domki i teraz mogą obserwować jak ptaki je zasiedlają. To widok, który sprawia wszystkim wiele radości.
W wyborze budek pomagał ornitolog,

zainteresowali się dziennikarze telewizji TVP3,

Sołtys Urszula Swiątek, fot. print screen TVP3

