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- Niedawno mieliśmy okazję oglądać Pana w filmie Jana Komasy "Miasto 44". Co skłoniło Pana do udziału w filmie? Jaką rolę Pan grał?

- Jak wyglądała praca na planie?

- Czy udało się Panu poznać występujących w filmie młodych aktorów?

- 31 maja br. w Centrum Kultury Izabelin odbędzie się wyreżyserowany przez Pa-
na spektakl "Przyszedł mężczyzna do kobiety". O czym opowiada?

- Co jest Pana pasją? Co w wolnym czasie lubi Pan robić?

- Zatem zachęcamy wszystkich do oglądania i czytania, a Panu bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Ugorowska

ROZMAWIAMY Z TADEUSZEM CHUDECKIM
NASZYM AKTOREM, REŻYSEREM I PODRÓŻNIKIEM



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
…RESORTOWE DZIECI - SŁUŻBY

Niespełna półtora roku po zaprezentowaniu pierwszej części "Re-
sortowych dzieci" dotyczącej "czwartej władzy", czyli mediów, wy-
dawnictwo FRONDA serwuje nam kolejny pakiet informacji (ponad 
900 stron) o powiązaniach elit III RP ze strukturami PRL-u. Tajnym 
służbom, bo o nich mowa, nigdy nie działa się krzywda. Bezpieka cy-
wilna i wojskowa najpierw umacniała władzę ludową, potem broniła 
socjalistycznej ojczyzny przed Kościołem i opozycją demokratyczną, 
by ostatecznie stać się zakulisowym animatorem III RP.

"…po przeczytaniu tego tomu, nikt już nie powinien się dziwić, 
dlaczego media głównego nurtu mówią jednym głosem w sprawach lustracji i dekomunizacji, lub też dlaczego zajmują dość jednolite stanowisko 
w konflikcie - sprawa polska a integracja europejska. Otóż sprawa jest dość prosta. Winne są korzenie środowiska, z którego wywodzą się luminarze 
polskich mediów…".

"…zakres 
i skala przeprowadzonej kwerendy archiwalnej do drugiego tomu "Resortowych dzieci" robią na 
mnie – historyku, spore wrażenie. To co jest niewykonalne dla badaczy, okazuje się możliwe dla 
trojga publicystów z których przecież tylko jeden jest naukowcem. Im więcej kolejnych części "Re-
sortowych dzieci", tym szerszy margines naszej wolności, bo przecież fundamentem systemu III RP 
jest chęć ukrycia prawdy i zakulisowych interesów ludzi tajnych służb".

W upominkowej ofercie VERBUM zaproszenia i pamiątki na Chrzest i Pierwszą Komunię 
Świętą: karty, szatki, świece, profitki, różańce i obrazki pamiątkowe. Wśród książkowych pre-
zentów na I Komunię Świętą polecamy różne wydania Biblii, albumy pierwszokomunijne, 
"CREDO – Podstawowe prawdy wiary" z fotografiami Adama Bujaka i słowem Ks. prof. Wal-
demara Chrostowskiego, oraz "Boże drogowskazy" brata Tadeusza Rucińskiego w wersji dla 
dziewczynki i dla chłopca.

Przypominamy także, że w naszej księgarni działa CompNET - zdawczo-odbiorczy punkt ser
wisu komputerowego. Kontakt pod nr. tel. 602-799-668, 
lub za pośrednictwem strony internetowej www.pece-
serwis.pl

Z początkiem czerwca rozpoczynamy również przyj
mowanie zamówień podręcznikowych na nowy rok 
szkolny 2015/2016. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Smoliński



Zielonkowska budowla nie będzie już zadziwiać i intrygować miej-
scowych i przyjezdnych. O historii tego budynku pisaliśmy w jednym 
z Gońców Babickich (Nr 12/2012 - grudzień 2012 r.).

Tymczasem w ostatnim czasie kolumnada przestała istnieć.

Dziś po kolumnadzie pozostało 
tylko rumowisko, kilka zdjęć i artykuł z Gońca Babickiego.

Michał Starnowski
fot. budynku: archiwum rodzinne Grzegorza Rogalewicza

W KĄCIKU - KOLUMNADA LEGŁA W GRUZACH



Mieszkańcy naszej gminy mają to szczęście, że praktycznie wszyscy 
posiadają mniejszy lub większy ogródek. Praktycznie każdy szczęśli-
wy posiadacz swojego kawałka ziemi posiada w nim również różnego 
rodzaju drewno ogrodowe. Chociażby pergole, podpory do roślin, drew-
niane meble, płotki i płoty czy nie wspomnę już o altankach czy do-
mach z drewna.

Niestety pewnie tyl-
ko garstka z czytelników sięga po sprawdzone przez wieki bardzo trwa-
łe i naturalne sposoby zabezpieczania drewna. 

warto przeczytać ten tekst na opakowaniu, 
który jest napisany najmniejszym drukiem. "Gwarancja obowiązuje po 
położeniu przez Użytkownika 2-3 warstw primera naszej firmy, a następ-
nie 2-3 warstw tego preparatu".

Zapytacie za-
pewne co w takim razie zrobić? 

powiem Wam co ja robię.
korzystam 

z dawnych praktyk, 

Z czego bierze się różnica okresów ochrony 
drewna

Drewno pracuje cały czas. 
W zależności od pogody, temperatur i wilgotności

Olej lniany natomiast wnika dość głęboko w drewno, następ-
nie utwardza się zachowując elastyczność.

Dla mnie dowodem na to są 
okna, 

Pamiętajcie.

 Z chęcią odpo-
wiem na wszelkie pytania i służę radą.

Marcin Jaskólski - marcinjaskolski71@hotmail.com

ZABEZPIECZANIE DREWNA OGRODOWEGO



Od 2 lat na terenie naszej gminy funkcjonu-
je grupa składająca się z pasjonatów milita-
riów. Ideą do jej powstania było upamię
tnienie 56 Kompanii Specjalnej - elitarnej jed-
nostki Wojska Polskiego w PRL.

Kim jesteście? Skąd wzięła się inspiracja do 
założenia takiej grupy i jej nazwa?

56 Kompania Specjalna wchodziła z innymi 
w skład I Batalionu Szturmowego stacjonują-
cego w Dziwnowie. Komandosi ww. jednostek 
jako pierwsi w kraju posiadali na stanie za-
graniczne uzbrojenie i wyposażenie, byli elitą 
ówczesnych wojsk, określali się "żołnierzami 
jednorazowego użycia".

Od jak dawna się tym zajmujecie? Na czym 
polegają treningi? 

Czy często odbywają się spotkania grupy?

Czy jesteście otwarci na współpracę z inny-
mi formacjami bojowymi? Czy każdy może się 
do Was przyłączyć?

Jakie są dalsze plany grupy?

rozmawiała: Ewa Ugorowska

56 KOMPANIA SPECJALNA



Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży Stare Babice 2016 zapra-
szają na kolejną imprezę!

Te-
raz przyszedł czas na wspólne grillo-
wanie z Wolontariuszami ŚDM 
Stare Babice oraz członkami babic-
kiej wspólnoty parafialnej.

20 czerwca br. (sobota) o godzi-
nie 15.00 ogródki parafialne wypeł-
ni zapach aromatycznych dań barbe
cue.

Przybywajcie całymi rodzinami!!!!

Wolontariusze czekają  na Ciebie i Twoją rodzinę!
Weronika Kalinowska

Sekcja Medialna ŚDM Stare Babice 2016

WOLONTARIUSZE ŚDM ST. BABICE 2016
ZAPRASZAJĄ NA RODZINNEGO GRILLA

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu. tabliczka trafiła do Koczarg Starych,

zgłosił się w dniach 1-12 czerwca 2015 roku

Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty Księgarni 
"Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (55 zł.).



W obowiązującym stanie prawnym mamy 
następujące podstawowe rodzaje umów o pra-
cę: umowa na okres próbny, umowa na czas 
określony i umowa na czas nieokreślony. Może-
my spotkać się również z umowami o prace: na 
zastępstwo oraz na czas wykonania określonej 
pracy. Mniej popularne są: umowy o pracę na 
podstawie powołania lub mianowania czy spół-
dzielcza umowa o pracę.

Przepisy prawa pracy bezwzględnie określa-
ją, 

 Umowa o pracę może zostać rozwiązana 
lub może dojść do jej wygaśnięcia 

Rozwiązanie umowy o pracę następuje po-
przez:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

 Rozwiązanie umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia,

Pracodawca nie może wypo-
wiedzieć umowy o pracę pracownikowi,

Jeżeli pracownik nie zgadza się z przyczyna-
mi wypowiedzenia lub twierdzi, że umowę wypo-
wiedziano z naruszeniem przepisów prawa, 
przysługuje mu odwołanie do sądu pracy. 

Pamiętać należy, iż 
termin na wniesienie odwołania do sądu pracy 
jest krótki, wynosi zaledwie 7 dni od dnia otrzy-
mania wypowiedzenia

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

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

PRAWNIK RADZI - GDY TRACI SIĘ PRACĘ



Po długim oczekiwaniu, wreszcie nadszedł dzień 17 kwietnia 2015 
roku, czyli dzień rozpoczęcia parafialnej pielgrzymki autokarowej do 
Matki Bożej Ostrobramskiej. Najpierw Msza święta w naszej parafii 
o godz. 6.00, której przewodniczył ks. Proboszcz, potem błogosławień-
stwo i ruszyliśmy w drogę.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do sanktuarium w Studzienicznej, 
gdzie znajduje się cudowna studzienka i kapliczka Matki Bożej Szka-
plerznej. 

 Rano, tuż po śniadaniu, skierowaliśmy 
się ku Matce Bożej Ostrobramskiej. Uczestniczyliśmy na Mszy św. 
o godz. 10.00 w bramie z cudownym wizerunkiem Maryi.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od początków państwowości Litwy, czyli 
Baszty Giedymina,

Bardzo Polskim akcentem, było oddanie czci żołnierzom na Cmen-
tarzu na Rossie, z sercem gen. Józefa Piłsudskiego i jego matką. 

Po takiej uczcie udaliśmy się wieczorem jeszcze raz do Matki Bożej 
przy Ostrej Bramie, 

Po takiej duchowej uczcie prze-
jechaliśmy do Trok, zwiedzając ślicznie położony Zamek Książąt Li-
tewskich. 

ks. Piotr Marchalewski; fot. Uczestnicy Pielgrzymki

PIELGRZYMKA DO MATKI B. OSTROBRAMSKIEJ



Dnia 10 marca 2015 roku, w wieku 63 lat 
zmarła Pani Ewa Łubińska - wspaniała na-
uczycielka, która była związana ze Szkołą 
Podstawową w Borzęcinie Dużym.

Właśnie w tym miejscu rozpoczęła swo-
ją pracę zawodową po ukończeniu Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

 Jej kariera zawodowa rozwija-
ła się dynamicznie

Była charyzmatycznym człowiekiem i wiel
kim społecznikiem, nie zadawalała się prze
ciętnością i "bylejakością".

W dniu 12 czerwca 2015 roku 
o godz.17.30, w kościele parafialnym w Bo-
rzęcinie Dużym zostanie odprawiona Msza 
Święta w jej intencji, na którą serdecznie 
zapraszam.

Była uczennica
fot. www.kurierzurominski.pl

WSPOMNIENIE O PANI EWIE ŁUBIŃSKIEJ
NAUCZYCIELCE Z BORZĘCINA DUŻEGO



Punktualnie o godz. 18.00 w dniu 21 maja 2015 roku rozpoczęło się 
Zebranie Sołeckie mieszkańców Starych Babic, którzy licznie przybyli 
do budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach. Gospodarzami zebra-
nia byli: Radna i Sołtys Lucyna Skrzeczkowska wraz z Radą Sołecką 
oraz Radny Michał Starnowski. Zebranie prowadził i moderował To-
masz Szuba.

W związku z tym, że organizatorzy chcieli poruszyć szeroki wa-
chlarz zagadnień, które dotyczą mieszkańców sołectwa, na zebranie za-
proszonych zostało wiele osób. Przy prezydialnym stole zasiedli: Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek wraz ze swoim Zastępcą Marci-
nem Zającem, Pani Mirosława Majchrzak oraz Kierownicy Gminnych 

Referatów: Marcin Klimek, Piotr Czajkowski, Paweł Błażejewski i An-
drzej Koliński. Nie zabrakło też reprezentacji Policji z Komendantem 
podinsp. Tomaszem Szachowskim. Straż Gminną reprezentował Ko-
mendant Tomasz Adamczyk, a Ochotniczą Straż Pożarną w Starych 

Babicach Prezes Michał Kos. Ponadto wśród zaproszonych gości obec-
ni byli: Magdalena Słowińska reprezentująca Gminną Spółkę Wodną 
"Babice" i Jan Kalinowski wraz z kilkoma przedstawicielami Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego "Eko-Babice".

"Niecodziennika".

Zebranie trwało niemalże 2,5 godziny

Z toczącej się na sali rozmowy wydawać się może, że największymi 
bolączkami w sołectwie jest brak chodnika na ul. Pohulanka i Izabe-
lińskiej oraz kursowanie linii 714 tylko w jednym kierunku. Wiele 
osób żywo zainteresowanych było również tematem odrolnień.

Cóż dodać, frekwencja na zebraniu była zadowalająca, choć liczy-
łem na większy odzew mieszkańców Naszej miejscowości.

Już dziś zapraszamy.

Michał Starnowski - Radny Starych Babic

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW STARYCH BABIC



W sobotę 9 maja 2015 roku na lotnisku modelarskim w Koczar-
gach odbyła się impreza zaliczana do Pucharu Polski. Zawody modeli 
zdalnie sterowanych odbyły się na lotnisku modelarskim w Koczar-
gach Starych. Impreza odbyła się pod hasłem: "I Bitwa o Koczargi". 
Maszyny był różne, przeróżne, a uczestnicy latali modelami z okresu 
I i II Wojny Światowej.

Wiele się działo 

najważ-
niejsza okazała się jednak dobra zabawa,

Michał Starnowski

PODNIEBNE WALKI W KOCZARGACH

WYBRALIŚMY PREZYDENTA R.P.
W Naszej gminie (Gminie Stare Babice) w I turze wyborów prezy-

denckich, które odbyły się 10 maja br. wygrał Bronisław Komorowski 
(3048 głosów). Andrzej Duda zdobył 531 głosów mniej (2517), trzeci 
wynik przypadł w udziale Pawłowi Kukizowi (1357). Frekwencja w gmi-
nie wyniosła 59,05%. Uprawnionych do głosowania było 13300 osób.

W drugiej turze
Ogólnogminne zestawienie 

mówi, że ponownie wygrał Bronisław Komorowski uzyskując 4666 gło-
sów(52,74%). a Andrzej Duda otrzymał 4181 głosów (47,26%).

Kandydat PiS wygrał w okręgach nr: 4, 6, 7 i 8, czyli w sołectwie Stare 
Babice oraz w sołectwach: Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi No-

we Bugaj, Koczargi Stare, Wojcieszyn, Wierzbin, Zalesie, Mariew i Bu
da, Stanisławów oraz Borzęcin Duży, Borzęcin Mały i Topolin.

zebrał na podstawie informacji PKW – Michał Starnowski



16 maja 2015 roku w Wojcieszynie ku radości dzieci i uśmiechom 
dorosłych otwarto nowo wybudowane obiekty rekreacyjne.

Gminna inwestycja cieszy i nie dziwi fakt, że na uroczyste otwarcie przy
było wiele osób.

Wójta Gminy Stare Babice Krzysz
tofa Turka i Radnego Wojcieszyna Sławomira Sumki.

Sołtys Wojcieszyna Jadwiga Wasiak 
i Radna Zalesia, Wierzbina, Stanisławowa, Mariewa i Budy Justyna 
Szczepanik.

"Wojcieszyn cieszy", 

Michał Starnowski - www.babice24.pl

WOJCIESZYN CIESZY,
CZYLI MIESZKAŃCY SPOTKALI SIĘ TŁUMNIE





Nasz lokalny klub "Naprzód" Stare Babice 1 maja 2015 roku roze-
grał mecz z "Passovią" Pass w 22 kolejce Mazowieckiej A Klasy. Nasi 
zawodnicy od początku meczu postawili rywalowi wysoką poprzeczkę 
i  już w 22 minucie po podaniu od bramkarza Piotra Staniaka, Karol 
Guz świetnym trickiem przeszedł bramkarza, a następnie strzelił bram-
kę. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy, po świetnym dograniu 
Kamila Janasza, Karol znów umieścił piłkę w siatce.

Łu-
kasz Kępa

Przeciwni-
cy kompletnie nie radzili sobie z naszym zespołem,

Mecz był bardzo 
zacięty, a świadczy o tym ilość kartek które sędzia pokazał podczas te-
go meczu

"Partyzanta" z Leszna
Jakub Piotrowski

"tak słaby wynik przede wszystkim spowodowany był liczny-
mi kontuzjami i brakiem kilku czołowych zawodników".

FC Płochocin 

 Piasta Feliksów. 

fot. i relacja: Michał Paradowski
o wynikach pozostałych Naszych drużynach

można czytać na stronie www.babice24.pl

WIEŚCI Z PIŁKARSKICH BOISK

ZAWODY NA MATACH BORZĘCINA D.
16 maja 2015 w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Borzęcinie Dużym odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz 
VI Puchar Mazowsza Karate WKF.

Zawody współorganizowane przez Staro-
stwo Warszawskie Zachodnie, GOSiR Stare 
Babice, borzęciński Rensei TEAM oraz Pol-
ski Związek Karate

Do walki stanęło 
ponad 110 zawodników z 16 klubów z całej 
Polski.

 kata kumite 

Na otwarcie przy
byli:

Zaraz po otwarciu odbył się samu
rajski pokaz.

Michał Starnowski



W niedziele w Zielonkach odbył się gmin-
ny festyn. Gwiazdą wieczoru był kabaret Noe-
Nówka. Sam festyn rozpoczął się o godz. 
15.00, ale już od 6.00 swoje zawody przepro-
wadzali zielonkowscy wędkarze. Również 
o godz. 10.00 rozpoczął się turniej siatkówki 
plażowej. Już podczas trwania festynu roze-
grano mecz, w którym Naprzód pokonał rywa-
la 4:2. Gwiazdą wieczoru był kabaret 

Neo-Nówka 

Wiele było pytań, co z sierpniowym festy-
nem? 

Michał Starnowski - www.babice24.pl

DZIEŃ BABIC W ZIELONKACH

ĆWICZENIA "LATAWIEC",
CZYLI KIEDY SPADA SAMOLOT...

W dniu 20 maja 2015 roku około południa 
na gminnym terenie w Zielonkach Parcela 
(ul. Południowa przy stawach) odbyły się ćwi-
czenia pod kryptonimem "Latawiec".

Ćwiczenia były jednym z elementów dwu-
dniowych, powiatowych ćwiczeń, 

Założono, że 
z niewiadomych przyczyn na zielonkowskich 
łąkach rozbił się samolot. W maszynie podró-
żowało ponad 30 osób, a w wyniku zderzenia 
z ziemią wszystkie zostały poszkodowane (bar-
dziej lub mniej).

 Działania polegały na zli-
kwidowaniu zagrożeń, przeprowadzeniu segre
gacji (zdarzenie masowe), ewakuacji poszko-
dowanych ze strefy niebezpiecznej i przetrans-
portowanie ofiar do szpitali.

 Materiał filmowy dostępny jest na 
kanale MazowszeTV, a zdjęcia u Nas, na naszej 
stronie: www.babice24.pl

Michał Starnowski; fot. Piotr Kanut



BABICKI BIULETYN CYKLICZNY                NR 6               MAJ 2015              egzemplarz bezpłatny
Redagują: Jarosław Paweł Kuczyński (Redaktor Prowadzący), Tomasz Konopa, Jacek Sypka, Natalia Karwowska

Kontakt: biuletynbabicki@gmail.com      tel. 500-505-575      https://www.facebook.com/pages/Babicki-Biuletyn-Cykliczny

1 maja 2016 skończy się 12-letni, wynegocjowany przez Polskę 
w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej, okres przejściowy na za-
kup nieruchomości rolnych przez cudzoziemców.

Już od 1 maja 2004 roku obcokrajowcy mogli bez ograniczeń kupo-
wać mieszkania w naszym kraju.

 Jak zauważa m.in. Najwyższa Izba Kontroli, mimo 
trwającego okresu przejściowego, problem istnieje już dzisiaj.

 Szczególnie 
trudna do wykrycia jest działalność tzw. "słupów",

Na 
Litwie w 2014 roku w sprawie zakazu sprzeda-
ży ziemi cudzoziemcom odbyło się referen-
dum. 

W Niemczech 
i Francji kupujący zobowiązuje się do uprawy 
ziemi przez minimum 15 lat i w tym czasie nie 
może jej ani sprzedać ani wydzierżawić. Na 
Węgrzech obowiązuje zakaz sprzedaży więcej 
niż 1ha ziemi uprawnej obywatelom tak UE 
jak i Węgier, którzy nie zostaną uznani za rol-
ników. 

Złożony został również obywatelski wnio-
sek 

Pod wnioskiem podpisało się 2.500.000(!) obywateli. 
Sejm odrzucił wniosek o uzupełnienie o niego 

porządku obrad...
Natalia Karwowska

POLSKA ZIEMIA…W OBCYCH RĘKACH!

ZAPRASZAMY
NA WOLNE DYSKUSJE

Chcesz porozmawiać o wolności, ekonomii, polityce lub histo-
rii? Masz ochotę napisać artykuł do prasy lokalnej? W każdą ŚRO-
DĘ zapraszamy na wolne dyskusje. Start godzina 18.30. Cukiernia 
u Czubaka (obok Biblioteki).



Drodzy Czytelnicy, w momencie pisania te-
go artykułu mija 10 dni od I tury wyborów 
do fotela Prezydenta RP. Niezależnie od tego, 
który z dwóch pretendentów wygrał, chciał-
bym poruszyć temat rozpalający na kilka dni 
nasze krajowe media czyli Jednomandatowe 
Okręgi Wyborcze zwane potocznie JOW'ami. 
Telewizja i radio poświęciły temu tematowi 
bardzo dużo czasu nie zajmując się prawie 
w ogóle meritum sprawy, czyli co JOW'y mogły-
by zmienić w układzie parlamentarnym kraju.

W skrócie wprowadzenie JOW'ów oznacza-
łoby,

Nie głosowaliby-
śmy na partie i układy na listach wyborczych, 
tylko na znanego nam kandydata, który w na-
szej ocenie miałby być najbardziej rzetelnym 
parlamentarzystą. 

JOW w zamierzeniach autorów

miałby zdemontować 
obecny "zabetonowany" układ PO/PiS, lecz 
istnieje wiele obaw, czy aby na pewno taka me-
toda głosowania układ ten zmieni. 

Wyborcy zawsze kierują 
się jakimiś preferencjami politycznymi,

dużo w obec-
nym układzie parlamentarnym można zmie-
nić innymi drogami,

Niemniej jednak kwestia JOW'ów jest cie-
kawą alternatywą, 

Tomasz Konopa

AWANTURA O JOW'y

O KULTURZE
POSIADANIA BRONI PALNEJ - CZĘŚĆ I

W Polsce od dziesięcioleci pokutuje obraz posiadacza broni palnej 
jako osoby potencjalnie niebezpiecznej dla otoczenia. Piętnując posia-
daczy broni krzywda wyrządzana jest zarówno osobie odczuwającej za-
grożenie jak i osobom w jej otoczeniu. Jak bowiem pokazują 
statystyki, broń w rękach praworządnego obywatela niezwykle rzadko 
jest używana w celach przestępczych, a służyć będzie również do obro-
ny osób nieuzbrojonych.

Kłamliwy obraz posiadaczy broni prezentowany od lat społeczeń-
stwu jest o dziwo utrwalany i w III RP. 

 Media głównego nur-
tu podają obywatelom zmanipulowane informacje 

 Nasze od-
biorniki radiowo-telewizyjne aż huczą, gdy dojdzie do jakieś masakry 
w USA

W Polsce niestety zasady obrony koniecznej uniemożliwiają 
praworządnemu obywatelowi bronienie się nawet przed bandytą z bro-
nią w ręku.

Ostatnie pozytywne informacje związane z bronią pal-
ną mogliśmy usłyszeć w roku 2000, kiedy to Renata Mauer zdobyła 
olimpijskie złoto.

Aktualny program nauczania w szkołach podstawowych i gimna-
zjach

Pytanie czy w dzisiejszych czasach nie trzeba by odkurzyć 
stare programy nauczania i wdrożyć je ponownie?

Tak więc na 
strzelnicę marsz,

JPK



24 maja o godz. 11.30 ks. Prałat dr Grze-
gorz Kozicki - Proboszcz Parafii Babice odpra-
wił Mszę św. jako dar dziękczynienia za 25 lat 
sakramentu Kapłaństwa. W ten właśnie spo-
sób poprzez Tajemnicę Eucharystii podzięko-
wał Panu Bogu za wszystkich ludzi, których 
postawił na Jego drodze kapłańskiej i wypra-
szał dla Nich potrzebne łaski.

ks. Edward Dzik ze Świdni-
cy, 

 Było wiele życzeń, które do-
stojnemu Jubilatowi złożyły dzieci, młodzież 
(ministranci i bielanki), Rada Parafialna, Dy-
rekcja Szkoły Podstawowej w Starych Babi-
cach oraz Władze Samorządowe Powiatu 
i Gminy.

Warto dodać, że na Mszy Świętej o godz. 
9.30 dzieci z klas III obchodziły rocznicę przy-
stąpienia do Pierwszej Komunii Świętej.

Janinie Micha-
łowskiej,

Specjalnie z tej okazji grono rodziców i Pa-
ni Janina wystąpili z krótkim programem ar-
tystycznym, 

Michał Starnowski

25 LECIE KAPŁAŃSTWA
NASZEGO PROBOSZCZA I DZIEKANA



,,Za miłość Twoją, Jezu, O jak Cię kochać mam, 
Tyś Zbawcą moim Panie, Miłować naucz sam."

W niedzielny poranek, 17 maja 2015 r. w Parafii PW. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach, 82 dzieci przystąpi-
ło do Pierwszej Komunii Świętej. Mszę Świętą odprawił i Słowo Boże wy
głosił Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kozicki.

Życzę, aby Komunia Święta stała się początkiem tej mocy ducha, 
do której dzieci będą mogły sięgać przez całe życie,

Janina Michałowska – katechetka

Pamiątkowe zdjęcia zrobiono w poniedziałkowe popołudnie, w pier
wszym dniu "Białego Tygodnia". 

fot. Michał Starnowski

I KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII
PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W BABICACH



XVIII PRZEDSZKOLNY TEATR RODZICÓW
W dniu 21 maja 2015 roku Rodzice z grupy "0" mieli przyjemność 

współorganizować i wziąć udział w XVIII Teatrze Rodziców. "Zielona 
wyspa banana" - taki oto tytuł miała sztuka, która została wystawiona 
na deskach babickiego Przedszkola.

Naszą Redakcję urzekła gitara 
i śpiewane na żywo szanty oraz… "marynarskie tango" i wieczna tęskno-
ta do dziewczyny z Pucka.

Obsada:
 Marynarze:

Piraci:
Papugi:

Małpka Kiki:
Reżyseria:

Scenografię wykonali:
Michał Starnowski








