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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 6-17 czerwca 2016 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).
Pyk.. i już mamy czerwiec.
czynku,
A co w numerze?
o nurtujących Nas problemach
my relacjom z najróżniejszych imprez,

W maju mieliśmy wiele okazji do świętowania i odpokontynuacja tematu o przyszłości oświaty.
Kilka stron poświęcaMiłego czytania.

Redakcja

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
"POGORZELISKO"
Najbardziej inwigilowany i prześladowany
w Polsce dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński w swojej najnowszej książce obnaża rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Opowiada o parano
icznym świecie tajnych służb, o niewyjaśnionych samobójstwach i zabójstwach na zlecenie, o przestępstwach najważniejszych osób
w państwie i spisku zawiązanym na szczytach
władzy. Polacy nie dowiedzieli się o tych faktach, bo uznano, że prawda jest zbyt szokującą,
by o niej mówić. Nieprawdopodobnie prawdziwe wydarzenia i świat jaki nas otacza bez zbędnych dekoracji, przez które tracimy z pola
widzenia to, co naprawdę istotne.

"Ojciec, twardy oficer (WSI), w oczach którego łza
była gościem rzadkim, przepłakał całą noc. Jak
dziecko. Nazajutrz postanowił: to o mnie im chodzi, załatwię to. Gdzieś pojechał i nie wracał dwa
dni. Gdy wrócił, powiedział krótko: może teraz dadzą nam spokój. Miesiące później, gdy byli już
w Kanadzie, nie podając szczegółów i nazwisk,
powiedział więcej: - Nigdy nie powiem, co musiałem zrobić, a wy nigdy nie będziecie o to pytać.
Powiem tylko, że odpuszczono nam. Mieliśmy
szczęście. To dlatego umorzono sprawę, zwrócono paszporty. Mieliśmy wyjechać i nie wracać.
I nigdy już żadnych słów. Na odchodne rzucili:
Będziemy się przyglądać. Gdziekolwiek będziecie. To wszystko.
Pamiętam, że gdy jesienią 2015 opowiadałem
o tym Tomkowi Budzyńskiemu (majorowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi delegatury w Lublinie), ten odparł krótko: słysza
łem o tym. I dla rewanżu opowiedział mi inną hi-

storię: - Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie
człowiek, o którym wiesz, kim jest, i że nie jest
skłonny do blefu. Wyciąga urządzenie i w transmisji na żywo okazuje ci twoje dziecko. I dodaje:
za minutę nie istniejesz albo nie istnieje twoje
dziecko, wybór należy do ciebie. Co zrobisz? Nie
odpowiedziałem, bo jak można odpowiedzieć na
takie pytanie? Zamiast więc odpowiedzi, sam zadałem pytanie: - Czy pytasz mnie o sytuację hipotetyczną, czy taką, o której wiesz, że miała miej
sce naprawdę? I wtedy mój kolega, którego odzyskałem po siedmiu latach rozłąki, spojrzał mi
głęboko w oczy, a potem, nagle, spuścił wzrok,
dodając tylko: - To tyle w tym temacie. I nie musiał dodawać nic więcej…”.
Drodzy klienci, w VERBUM każdy znajdzie
coś dla siebie. Oprócz książek polecamy ręcznie wykonane ikony i malowidła na drewnie,
a także różnego rodzaju pamiątki na Chrzest
i Pierwszą Komunię Świętą.

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

MIESZKAŃCY, MEDIA I PARTIE,
CZYLI SAMORZĄD A POLITYKA
Zgodnie z założeniem tych, którzy ustrój naszego państwa tworzyli, samorząd to wszyscy
mieszkańcy danej jednostki terytorialnej - gminy, powiatu lub województwa. Nieważne, kto jaką opcję polityczną popiera lub jaką ideologię
społeczną wyznaje. Wszyscy to wszyscy, bez żad
nych wyjątków.

W dotychczasowej praktyce, w naszej gminie oraz
w gminach sąsiednich, większość osób, które
kandydowały w wyborach albo już później
dzierżyły mandaty wójtów, burmistrzów i radnych, unikała przypinania sobie łaty członka jakiejkolwiek partii politycznej.

W wyborach gminnych w Starych Babicach,
od lat dominują po
obu stronach barykady
grupy, których zapatrywania
określone są już w przyjętych nazwach: Nasza
Gmina contra Wspólnota, Działajmy Razem
A więc gmina jest nasza, jest wspólnotą
i trzeba starać się razem działać dla jej rozwoju.

Taka jest
idea samorządu - wsłuchiwać się w głos obywateli a nie wypełniać zadania nałożone przez partyjnych szefów.

Od pewnego czasu coraz
śmielej wnika również w struktury samorządowe,

Biada tym włodarzom, którzy zatracą umiejętność wsłuchiwania się w głos ludu

Na własnym gminnym podwórku można
a nawet należy spierać się o rzeczy istotne, bo
merytoryczne spory kreują pozytywną rzeczywistość.

"Upolitycznienie"
Tomasz Szuba

JAK DAWAĆ, ABY NIE DAĆ,
CZYLI FUNDUSZ SOŁECKI I BUDŻET
PARTYCYPACYJNY W WYDANIU BABICKIM
Muszę przyznać, że nasi włodarze starają
się być w czołówce gmin wprowadzających demokratyczne rozwiązania dla mieszkańców.
Szkoda tylko, że zapał szybko gaśnie i pozostaje niesmak. Tak było w przypadku Funduszu
Sołeckiego i Budżetu Partycypacyjnego, które
z powodzeniem funkcjonują w innych społecznościach lokalnych, a szybko przeminęły w Gminie Stare Babice.

kacji decydujący głos mają przedstawiciele Wójta, można było więc z góry założyć, że przejdą
tylko projekty złożone po myśli Wójta. I chyba
nie myliłem się !!!

Po prostu totalne
"widzimisię" i łamanie regulaminu przez osoby stojące na straży przestrzegania prawa
w gminie.

Jak więc wygląda w Gminie dotychczasowa
realizacja budżetu partycypacyjnego na 2016
rok?

Bardzo istotną zmianę do Regulaminu budżetu wprowadzono już w pierwszym tygodniu jego funkcjonowania.
W budżecie Gminy można wydzielić pie
niądze, o których przeznaczeniu zadecydują
mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna i Wójt ma obowiązek zrealizować zadanie.
kierownictwo Gminy doszło jednak do wniosku,
że wystarczy zabawy w demokrację

Pierwszą weryfikację złożonych projektów
pod względem formalnym i finansowym miała
przeprowadzić Komisja pod kierownictwem Vce Wójta,

W kolejnych latach Radni (większość)
skutecznie "w imieniu społeczności lokalnej"
blokowali uruchomienie funduszu sołeckiego
na kolejny rok. W oficjalnych wypowiedziach
gminnych decydentów przewijały się niezgodne z prawdą hasła i slogany o treści: "…FS cały
czas funkcjonuje w Gminie, tylko na innych zasadach; …są problemy ze sporządzaniem wniosków;
lepszy będzie budżet partycypacyjny; trzeba rezerwować środki i później są marnowane; …sołtysi
nie chcą FS; …wystarczy poprosić Wójta; …w wie
lu sołectwach nie udało się; …trzeba zatrudnić
dodatkowego urzędnika … itd."

Wójt zaaprobował łamanie regulaminu, którego był inicjatorem i którego
treść osobiście zaakceptował. Czysta hucpa.
Warto byłoby jednak na przyszłość zapamiętać, że Budżet partycypacyjny to jest zabawa w demokrację dla mieszkańców, a nie demo
nstracja arogancji i buty osób pełniących fun
kcje publiczne w Gminie.

bo już czerwiec za pa
sem, a ogłoszenia o budżecie ani widu, ani słychu.

Dlaczego zachowujecie się jak pies ogrodnika? Sami nie chcecie funduszu? Ktoś każe Wam nie
chcieć?
Dalej niestety było już tylko gorzej.
Zespół, który zgodnie z §14 Regulaminu miał poddać ocenie wyłącznie pozytywnie zweryfikowa
ne przez Komisję wnioski.

Kilka słów o babickim budżecie partycypacyjnym na 2016 rok.
Łącznie około pół godziny pracy, z przerwą
na kawę.

Najbardziej istotną różnicą jest fakt, że jeśli został dobrze sporządzony wniosek o FS, to
Wójt miał obowiązek wykonać zadanie. Natomiast w regulaminie budżetu partycypacyjnego wprowadzono wielostopniową weryfikację,
a ponieważ na każdym kolejnym etapie weryfi-

Krzysztof Kaliszewski
Mieszkaniec Klaudyna

MY POLACY, NIESTETY
NIE CHWALIMY SIĘ POLSKOŚCIĄ
Nie ma takiej siły, która byłaby w stanie
złamać Polaków. Przez stulecia walczyliśmy
o wolność i o to, żeby „Polska była Polską”. Nigdy nie poddaliśmy się Niemcom, Rosjanom,
czy też we wcześniejszych latach Tatarom,
czy Szwedom.

Było to 2-go
maja 1945 roku i po wojnie stało się ono symbolem udziału Polaków w szturmie Berlina.
Czyn pięciu polskich żołnierzy był też jedną
z inspiracji do ustanowienia przez Sejm RP
w 2004 roku Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia
prywatnego.

I tak oto już od 12 lat, 2 maja obchodzimy
to właśnie święto, które popularyzowali kolejni prezydenci: Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, a obecnie robi to Andrzej Duda.

nej

Gest ten ma wynikać z woli samych obywateli, a nie z przymusu.
Flaga państwowa podlega ochronie praw-

2 maja br. przejechałem m. in. ulicą Trakt Królewski. Na całej jej
długości, a jest to przecież kilka kilometrów,
naliczyłem zaledwie 12 wywieszonych flag.

Warto dodać, że osobom prywatnym
nie wolno wywieszać flagi państwowej z godłem.

Wstyd przyznać, ale flag nie wywiesili też niektórzy radni i sołtysi,
Jakim zatem sposobem można byłoby zachęcić Mieszkańców do wywieszenia flagi?
W Polsce znane są samorządowe akcje,
gdzie wójt i urzędnicy rozdają flagi mieszkańcom za darmo.
pierwszego
dnia akcji mieszkańcy odebrali 150 flag.

Drodzy Mieszkańcy, najbliższa okazja do
wywieszenia flagi to 15 sierpnia,
1 sierp
nia,

Od 2004 roku każdy może legalnie wywieszać flagę narodową

Michał Starnowski
fot z wikipedia.org
- Maciej Szczepańczyk

DAR SERCA
- RAZEM POBIJMY REKORD
Rankiem 25 czerwca 2016 roku (sobota),
do Ożarowa Mazowieckiego, a konkretnie
pod siedzibę Starostwa Warszawskiego Zachodniego - ul. Poznańska 129/133 przyjedzie kilka czerwonych ambulansów krwiodawczych.
Tego właśnie dnia, My Krwiodawcy z terenu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego będziemy próbowali pobić rekord Polski w ilości osób,
które w jednym miejscu oddadzą honorowo
krew.
Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN" przyłącza się do
tego niecodziennego wydarzenia i prosi swoich krwiodawców i wszystkich mieszkańców
z Gmin: Stare Babice i Izabelin o obecność na
tej nietypowej akcji.
Klub HDK PCK
"Strażak" w Błoniu,
Powiat Warszawski Zachodni i Lokalna Grupa
Działania "Między Wisłą a Kampinosem".

gocennego płynu.
bądźmy w tym
dniu razem.
Dotychczasowy rekord ustanowiony został
4 lipca 2015 roku.
Krew oddało wówczas 397
osób, czyli zebrano prawie 179 litrów tego dro

Szczegóły dotyczące akcji już niebawem
na plakatach oraz na naszych stronach internetowych.
Zapraszam serdecznie
Michał Starnowski (FLORIAN)

PRAWNIK RADZI...
OBOWIĄZKI PRACODAWCY WZG. PRACOWNIKA
Prawie każdy z nas był lub jest pracownikiem, a wielu dopiero będzie. Zbliża się koniec roku szkolnego i "na rynku pracy" pojawi się wie
lu absolwentów szukających pracy. O tym, iż
zabronione jest prawem zastępowanie umów
o pracę umowami cywilnymi już pisałam.
Chciałabym Państwu przybliżyć zagadnienia uregulowane w Dziale Czwartym Kodeksu
Pracy tzn. obowiązki pracodawcy i pracownika. W tym numerze Gońca Babickiego bliżej
zajmę się obowiązkami pracodawcy, w następnym numerze obowiązkami pracownika.

Wśród podstawowych obowiązków pracodawcy wymienia się:
1)

Pracodawca naruszający ciążące na nim obo
wiązki podlega karze.

Pracodawca, po zakończeniu stosunku pracy jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.
Generalna zasada jest ta-

2)

ka,

3)

4)

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników
5)

6)

W zakresie obowiązku określonego w pkt. 6)
powyżej,

Kodeks karny określa
czyny popełnione przez pracodawcę stanowiące przestępstwo,
Są to m.in.:

7)
8)
9)
Mimo jednak tak surowych przepisów i realnych narzędzi do walki z naruszeniami przepisów praw pracy,

10)

Obowiązek określony w pkt. 4

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co
najmniej raz w miesiącu.

www.pip.gov.pl
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

"NIC O NAS BEZ NAS",
CZYLI PO SPOTKANIU W SPRAWIE
PRZYSZŁOŚCI GMINNEJ OŚWIATY
W Zielonkach, trwa budowa kompleksu kulturalno-oświatowego, z niecierpliwością oczekiwanego przez lokalną społeczność, a wokół coraz głośniej o pomyśle Wójta Gminy Stare Babice - Krzysztofa Turka, związa
nym z przekazaniem nowobudowanej szkoły w dzierżawę fundacji. Jak
się okazuje pomysł nie przypadł do gustu mieszkańcom, bowiem zdaniem
wielu oświata to nieodpowiednia "gałąź" do poszukiwania oszczędności.

"Społeczność rodziców i mieszkańców Gminy Stare
Babice w krótkim czasie zebrała ponad 1500 podpisów (potwierdzonych przed notariuszem) przeciwko wydzierżawieniu gminnego gimnazjum organizacji prywatnej. Wójt w celu
ograniczenia wydatków na oświatę w gminie chce przekazać w długoletnią dzierżawę nasze nowe, wyposażone gimnazjum w Zielonkach. 15 stycznia 2016 roku w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji
Pozytywne Inicjatywy z Gdańska, którzy zachwalali "innowacyjny" model edukacji, wprowadzany w otwieranych a raczej przejmowanych przez siebie szkołach. Czy fundacja z Gdańska, która na Pomorzu
przejęła szkołę z naruszeniem prawa jest potrzebna w Zielonkach? Zresztą
wyrokiem sądu Urząd Miasta w Gdańsku ma zwrócić nienależnie oddany
VAT z inwestycji, więc dlaczego wójt chce powtarzać błędy innych kosztem
naszych dzieci?"
Iwona Postek-Turchońska,

Pani Marzena Pawłowicz,

"Za kilka (-naście) lat zyskiem mierzalnym będzie tu właściwie wykształcona młodzież i odpowiednio utrzymany majątek gminny, a nie odzyskane
z Urzędu Skarbowego złotówki z podatku VAT"
Organizatorzy

"W naszej gminie działają szkoły prywatne, a ich model biznesowy jest jasny
i zrozumiały - właściciele inwestują własne pieniądze w taką szkołę, biorą
kredyty, wynajmują lub budują lokal, wyposażają go i ponoszą pełne ryzyko
związane z prowadzeniem szkoły. Wydzierżawienie gimnazjum w Zielonkach
to całkowicie inny model biznesowy. Nowy obiekt (koszt budowy szacowany
na około 56 mln zł) ma zostać wydzierżawiony w części lub całości na okres
nawet 10 lat organizacji prywatnej. Nasz protest nie dotyczy przedsięwzięcia
biznesowego, jakim jest szkoła prowadzona przez podmiot prywatny np. fundację. Nasz protest dotyczy przekazania nowej szkoły budowanej w Zielonkach za pieniądze mieszkańców, podmiotowi prywatnemu."
ciąg dalszy na stronie obok...

ciąg dalszy ze strony 10

Czemu zmieniać coś, co dobrze działa, pytali?

Na spotkaniu przytoczono także fragment pisma wójta z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
skierowanego do Rad Rodziców: "Proponuję powołanie naszej gminnej fundacji oświatowej, której założycielami byłyby instytucje gminne, a także sprawdzone organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy od wielu lat."
W zarządzie mieliby znaleźć się

"Poruszono kwestię motywowania dzieci, nauczyciele wypaleni, nie mają ochoty
na podjęcie większego zaangażowania, brak motywacji również nauczycieli."
Podsumowaniem spotkania były deklaracje wójta złożone na prośbę organizatorów:

Dariusz Smoliński; fot. Michał Starnowski

"Szkoła, która nie konfrontuje swojego poziomu nauczania z innymi w żadnych konkursach zewnętrznych, opiera swój sukces na przechowywaniu dzieci
przez nieludzko długi czas, funduszach unijnych, które przychodzą i odchodzą
stanowi raczej zagrożenie dla wychowania i edukacji niż innowacyjne rozwiązanie"
Iwona Postek-Turchońska. "Na lepsze funkcjonowanie szkoły
przekłada się zaangażowanie rodziców, którzy mają zaufanie do kadry nauczycielskiej, otrzymują wsparcie wynikające z doświadczenia i wiedzy o środowisku życia konkretnej rodziny".

WYPOWIADAMY WOJNĘ
NIEPRAWIDŁOWO JEŻDŻĄCYM
KIEROWCOM I ROWERZYSTOM
Na jednej z majowych Komisji Rady Gminy Stare Babice długo rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa i oczekiwań jakie do służb
porządkowych kierują mieszkańcy Naszej Gmi
ny.
Pierwsza z nich, to oczywiście TIRY jeżdżące ulicą Sikorskiego.

My Radni, poprosiliśmy więc Komendanta Powiatowego Policji,
aby stróże prawa przeprowadzali tam częstsze
kontrole drogowe.

Drugi zgłaszany problem dotyczy rowerzystów jeżdżących bez opamiętania ulicą Warszawską - jest to droga wojewódzka nr 580.

stycznym, wyczynowym, czy mieszkańcem, któ
ry jedynie wyskoczył po bułki do sklepu.
będzie mogła wykazać się Straż
Gminna.

analizując znane nam
fakty,
a przepisów należy przestrzegać bez względu na to, czy jest się rowerzystą tury-

Michał Starnowski

MAJOWA NIEDZIELA W BORZĘCINIE
Majowa niedziela 8 maja 2016 roku w Borzęcinie Dużym upłynęła w rytm parafialnego
odpustu i strażackiego dnia otwartego. Redakcja Naszej gazety uwieczniła przebieg uroczystej Sumy Odpustowej o godz. 11.30 oraz Pro
cesję Eucharystyczną dookoła kościoła. Odpust parafialny, to także stragany z różnościami, lody, wata cukrowa i obwarzanki. Nie
zabrakło też strzelnicy, takiej starej, sprzed lat.

ki,
Strażacy z OSP Borzęcin Duży
Michał Starnowski
(więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl)

W godz. 11.00 do 18.00 Strażacy z miejscowej OSP byli organizatorami Dnia Otwartego.

Wielką frajdą dla najmłodszych okazała się
możliwość polania wody ze strażackiej sikaw

MISTRZOSTWA KARATE WKF
NA MATACH W BORZĘCINIE DUŻYM
W sobotę 14 maja 2016 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz VII Puchar Mazowsza Karate WKF.
Zawody współorganizowane przez Wójta Gmi
ny Stare Babice, GOSiR Stare Babice i borzęciński Rensei TEAM Karate
kata

kumite

Wśród trum
fujących nie zabrakło oczywiście i Naszych karateków występujących w barwach Rensei TEAM Karate.
Michał Starnowski

SUKCESY
SQUASHYSTÓW ZE STARYCH BABIC
Po długim sezonie, trwającym od września 2015r. dwie drużyny ze Starych Babic - męska i damska ANOYA SQUASH FREAKS, po zaciętych
barażach, które odbyły się 8 maja w Legionowie awansowały do FINAŁÓW DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SQUASHU 2016.

W tym roku Stare
Babice będą tam reprezentowane przez klub ANOYA Squash.

celem obydwu drużyn był awans z niesamowicie mocnej strefy mazowieckiej do wielkiego finału.

Droga do wielkiego finału...
ANOYA SQUASH.
Paweł Kęsicki i Łukasz Kondratowicz
ANOYA SQUASH FREAKS

Cel został osiągnięty w 100%
będziemy walczyć o MISTRZOSTWO POLSKI 2016 !!!
ANOYA FREAKS TEAM MĘSKI:

ANOYA FREAKS TEAM DAMSKI:
Zespół ANOYA SQUASH

JUBILEUSZ
ZESPOŁU MUZYCZNEGO "THE RAZ"
17 maja 1991 roku spotkaliśmy się po raz
pierwszy. Na niewykończonym piętrze u Tomka
na Wieruchowskiej w Babicach postawiliśmy
pierwszy wzmacniacz lampowy, kolumnę "Vermona" i Mirka perkusję. Darek przyniósł gitarę swojej roboty, Wojtek i Tomek akordeony,
Michał wziął w rękę mikrofon - strasznie piszczał,
więc śpiewanie odbywało się z drugiego pokoju. Pierwsza piosenka pt. "MARIAN" wyszła
"wyśmienicie".

że gościnnego występu "młodych kadr",
Magdy i Tomka,
obecny był także Marek,

za które bardzo Wam dziękujemy.
Dziś Zespół "THE RAZ", który od samego po
czątku istnienia gra muzykę na żywo tworzą:

Michał Starnowski; fot. M.S. i Ł.S.

Jubileusz 25. lecia odbył się w sobotę 14 maja 2016 roku w budynku
starej remizy w Rynku.
"Therazówką"
ks. Bogusław Kowalski
Ks. Boguś
nie omieszkał rozbawić zebranych garścią ane
gdot i kawałów. radycyjnie nie zabrakło tak-

DZIEŃ BABIC W ZIELONKACH
Sobotnie popołudnie w dniu 21 maja 2016
roku przeszło do historii. Gwiazdą wieczoru była formacja "Poparzeni Kawą Trzy".
Festyn rozpoczął się o godz. 14.00.

Podczas festynu odbywały się też zawody:

Roberta Kochanka.

O godz. 20.30 wystąpiła gwiazda wieczoru
- zespół "Poparzeni Kawą Trzy".

Wojciech Jagielski, Roman Osica i Jacek Kret.
Michał Starnowski
(więcej zdjęć na www.babice24.pl)

KRÓLEWNA ŚMIESZKA
W XIX TEATRZE RODZICÓW
19 maja 2016 roku w Przedszkolu w Starych Babicach rodzice najstarszych dzieci kilkakrotnie wystawiali kolorową i wesołą sztu
kę teatralną.
Zła Królowa, krasnoludki, wrony, królewicz,
lustereczko, zwierzęta leśne i oczywiście królewna -

W XIX Teatrze Rodziców zagrali:
Radosław Zieliński,
Mariola Bitner,
Adrian Górecki,
Dariusz Wójcik,
Katarzyna
Zając,
Tomasz Zając,
Magda
Gajda, Monika Jędrzejczak
Anna Michalska,
Krzysztof Pachowski,
Katarzyna Kuchnio,
Ewelina Górecka,
Agnieszka Markiewicz,
Anna Kotwicka,
Eliza Wójcik
Sylwia Rostek,
Danuta Brudka i Danuta Struszewska
Anna Okulicz-Kozyra i Ewa Olchowska.
Beata Izdebska i Iwona Kaczmarczyk,
Małgorzata Prokopowicz.
Michał Starnowski (www.babice24.pl)

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W BABICACH
Idąc w procesji Bożego Ciała mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że święto to zawdzięczamy zapomnianej XIII-wiecznej francuskiej za
konnicy.
Julianna z Carnillon
To właśnie Jej zabiegi doprowadziły do ustanowienia święta Boże
go Ciała.

W czwartek 26 maja 2016 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej prze
szliśmy procesyjnie ulicami Babic.

w 1246 roku,

W Polsce po raz pierwszy tę uroczystość wprowadzono w 1320 r. w diecezji krakowskiej,

grupa studencka wraz z Ks. Michałem,
wspólnota Domowego Kościoła z Ks.
Mariuszem,
wspólnota Rodzinnego Świętowania z Ks. Piotrem
grupa brewiarzowa wraz z Ks. Probo
szczem.
Michał Starnowski

KONCERT
NA 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI
W niedzielę, 22 maja 2016 roku o godz. 17.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach odbył się koncert chóralny Chóru
Kameralnego Filharmonii Narodowej.

Chór Kameralny pod dyrekcją Kazimierza Bukata

Na niedzielny koncert

Michał Starnowski

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA
Mszą Świętą koncelebrowaną o godz. 11.00 w dniu 20 maja 2016 roku rozpoczęli swoje święto Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą
w Błoniu.
ks. Grzegorz Kozicki
ks. Tadeusz Jaworski
Do babickiego

dziękowali też Strażakom za poświęcenie, niesienie pomocy i zaangażowanie w kształtowanie bezpieczeństwa na
terenie powiatu.
Michał Starnowski

kościoła licznie przybyli goście oraz Strażacy z Błonia ze swoim sztandarem.
swoje poczty
sztandarowe wystawili strażacy z OSP Stare Babice i OSP Borzecin Duży.
Uroczysta Zbiórka
Zastępcy Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi.

Gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Błoniu - st. bryg. Zbigniew
Rafalski.

FORMMED - PRZYGOTUJ SIĘ NA LATO
- z dr n. med. Agnieszką Zegadło-Mylik

Czy zabiegi laserowe są wskazane w okresie wiosennoletnim?
Co możemy zrobić aby nasza twarz wyglądała promiennie?

Na wakacjach chcemy wyglądać młodo i świeżo,
a niestety na naszej twarzy widoczne są zmarszczki
i bruzdy. Czy istnieje możliwość zredukowania ich
w krótkim czasie?

Jakimi preparatami wykonywana jest mezoterapia?
Jak pielęgnować skórę po zabiegach laserowych?

Dziękuję za rozmowę.

ŚWIĘTO PODATNIKA,
CZYLI DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ
Jak co roku od ponad 20-stu lat, ekonomiści z Centrum im. Adama Smitha w czerwcu
ogłaszają Dzień Wolności Podatkowej. Jest to
symboliczna data kiedy przestajemy pracować
na państwo a zaczynamy na siebie i swoje rodziny.
nie dziwi dlaczego
Święto Pracy, które obchodzimy 1-go maja
jest nadal świętem państwowym i ustawowo
dniem wolnym od pracy.
W zeszłym roku dzień ten przy
padł na 11-go czerwca
czy aby
na pewno tylko (?!) połowę?

A w kolejce czekają już następne, jak podatek sklepowy, czy audiowizualny.

My, podatnicy winni
śmy większą uwagę zwrócić na to: "jak", "ile",
"gdzie" i "na co" jest nam zabierane blisko 50%
naszych dochodów.

"Paying Taxes
2016" Polska zajmuje pod tym względem 58.
miejsce na świecie.
wyróżniamy stawki
18%, 32% i 19% liniowy, ale diety posłów,
czy sędziów to 0% są z niego zwolnione.

brak przejrzystości systemu i mnogość opłat pobieranych pod pretekstem świadczenia przez państwo usług słabej jakości,

Tabela i wyliczenia pochodzą z oficjalnej strony Centrum im. Adama Smitha - www.smith.pl
www.mapawydatkow.pl

Dzień Wolności PoJarosław Paweł Kuczyński

datkowej w 2015r.

NORWESKA ROPA CZĘŚĆ 1
Norwegia, która była uważana do niedawna za kraj mlekiem i miodem płynący, wprowadza plan oszczędnościowy, który ma uchronić
ją przed ewentualną recesją. Przyczyniły się
do tego duże spadki cen ropy w 2015 roku, które spowodowały niemały wstrząs gospodarczy
w kraju Wikingów.

Obecnie rząd norweski popełnia błąd za błędem,

"Szanse odkrycia złóż ropy naftowej
lub gazu ziemnego na szelfie kontynentalnym mogą być przecenione".
Pierwsze odwierty w szelfie kontynentalnym
rozpoczęły się 19 lipca 1966 roku

Norwegom udało się zapobiec tej chorobie

dzień przed Bożym Narodzeniem,
Norwegowie dostali najlepszy prezent świąteczny jaki mogli sobie wymarzyć - odkryto złoża.
rząd powołał Norweski Dyrek-

Skąd w Norwegii pojawiły się tak duże pieniądze

toriat Naftowy,
Drugą, bardzo ważną decyzją
było powstanie firmy Statoil.
Jak zarobić na ropie?

Pierwsze informacje na temat możliwego istnienia surowców energetycz
nych w szelfie kontynentalnym pojawiły się
już w latach pięćdziesiątych,

Ekonomiści obawiali się bowiem
tzw. "choroby holenderskiej".

Te dwie instytucje do dziś chronią Norwegię przede wszystkim przed "przejęciem" ro
dzimego rynku naftowego przez zagraniczne kon
cerny.
Krzysztof Radomski

TO TRZEBA PRZEŻYĆ
KORESPONDENT NADAJE Z BERLINA - CZ. 5
Jadąc do Berlina, każdy ma jakiś mniej
więcej ustalony plan. Są pewne "obowiązkowe"
atrakcje turystyczne, jak Brama Brandenburska, Berliner Fernsehturn - wieża telewizyjna,
czy Gmach Reichstagu, bez obejrzenia których "nie można" jechać do domu. Są też rzeczy, o których zwykle się nie myśli, a które przy
sporzyć mogą wiele zabawy i uczynić wyjazd
nietuzinkowym.

"pól rybę - pól żabę",
Mauer Park
(Wall park),
żył sławny niedźwiadek
Knut,

Curry Wurst,

Taką atrakcją jest np. …ZOO przy stacji Sbahn Zoologischer Garten.
Mustafa's Gemuse Kebap,
Natalia Karwowska

70-TA ROCZNICA WYDARZEŃ POZNAŃSKICH
W końcu czerwca mija 70-ta rocznica wybuchu pierwszych w historii PRL masowych
strajków nazwanych przez historyków Poznań
skim Czerwcem czy też Powstaniem Poznańskim. Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca
(w tzw. czarny czwartek) w Zakładach Cegielskiego a jego pierwotną przyczyną było niezadowolenie robotników z faktu niesłusznie pobie
ranego podatku.

zgromadzenie się
około 100 tys. mieszkańców przed Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej.

Około 10.40 z tego
budynku padły pierwsze strzały.

ło 70-ciu cywili oraz 4 żołnierzy i 4 funkcjonariuszy UB i MO.
Symbolem sprzeciwu wobec władzy stał się Ro
mek Strzałkowski, trzynastoletnia ofiara śmier
telna.
Tomasz Konopa
foto: www.poznan.pl

Łącznie skierowano do pacyfikacji miasta 9983 żołnierzy,
359 czołgów, 31 dział pancernych, 36 transporterów opancerzonych, 6 dział przeciwlotniczych, 880 samochodów, 68 motocykli i kilka
tysięcy sztuk broni.

wła
dza nie zamierza podejmować jakichkolwiek
dyskusji z protestującymi
Wymiana ognia
trwała w różnych punktach miasta Poznania
do godzin południowych 29 czerwca,
Ostateczną decyzję o użyciu oddziałów wojska,
podjęło Biuro Polityczne KC PZPR.

słynne przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza,
"Każdy prowokator czy szale
niec, który odważy się podnieść rękę przeciw
władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie!".
zginęło oko-

RZĄD DAJE I ODBIERA
Jak radośnie donoszą media prawie 4 mld
zł mają dać dodatkowe opłaty za wodę - wynika z wyliczeń Ministerstwa Środowiska. Skończyć ma się era korzystania z wody za darmo.
Zapłacić za nią mają m.in. elektrownie i rolnicy. A to oznacza, że w konsekwencji wzrosną
ceny. Wprowadzona zostanie też opłata za...
deszczówkę i topniejący śnieg. Rząd przyznaje, że każdy Polak zapłaci przez to ok. 30 zł
rocznie.
nowej ustawy

o nazwie Prawo Wodne.
Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".

nowe opła
ty i zasady rozliczania się z wody oznaczać bę
dą problemy dla firm.

więc dlaczego przedsiębiorstwa dostaną po nosie?
Tomasz Konopa

TAJEMNICE BABICKIEGO OŁTARZA
Nie ma chyba osoby, która goszcząc na terenie naszej gminy nie zachwyciłaby się jednym z najbardziej okazałych zabytków - babickim kościołem. Tak mieszkańcy, jak i odwiedzający naszą miejscowość tu
ryści są pod wrażeniem jego monumentalności i przepełnionego światłem neobarokowego wnętrza. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jakie sekrety kryje w sobie jego centrum - czyli ołtarz główny.

znajduje się drugi obraz - to pochodzący z Hisz
panii św. Izydor Oracz - patron rolników,

W nastawie znajdują się dwa obrazy.
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Autorem tego przedstawienia jest pochodzący z Grabowa (dawny
pow. wrzesiński) Bolesław Łaszczyński słynący też z doskonałych portretów i pejzaży.
Maksymiliana Gierymskiego,

święci: Wojciech i Stanisław
rzeźby te oglądane od tyłu okazują się
kompletnie wydrążone - niczym łupiny orzecha.

W 1864 r. ukończył dedykowane babickiemu kościołowi "Wniebowzięcie" - w tym momencie obraz liczy 151 lat.

po wejściu do kościoła
wzrok wiernych od razu jest kierowany
na centralny punkt, jakim jest ołtarz głó
wny.
na awersie malowidła został umieszczony upamiętniający mecenatów napis:
"Fundatorowie tego Obrazu: Józef i Katarzyna - małżonkowie Żychlińscy - Gospodarze z Paschalina - Parafianie tutejsi - 29 października 1864 r.".

Redakcja składa serdeczne
podziękowania Ks. Proboszczo
wi Grzegorzowi Kozickiemu za
pomoc przy tworzeniu artykułu.
Ewa Ugorowska

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)

ZAPROSZENIE NA "ŻOŁNIERSKIE
HISTORIE LEWOBRZEŻNEJ WARSZAWY"
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na drugie spotkanie z Żołnierzem Wyklętym. Naszym gościem będzie Pan Major Zygmunt Boczkowski, ps. Karmin, żołnierz Armii
Krajowej i zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prawdziwą gratką dla miłośników historii będą niewątpliwie opowieści Pana Majora z terenu Puszczy Kampinoskiej gdzie działał wraz ze
swoim oddziałem.
Start: 9 czerwca 2016 r. o godz. 18.00,
Sala Konferencyjna Gminy Stare Babice (nowy budynek).
Serdecznie Zapraszamy
Redakcja BBC (zdjęcie ze strony www.akcja-testament.pl)

