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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 5-16 czerw-
ca 2017 roku

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



www.ksiegarniaverbum.pl
WIELKA KSIĘGA FATIMY

Był 25 marca 1987 roku, Święto Zwiastowania. Sparaliżowana Emi-
lia (Santos) znajdowała się w pokoju, w ośrodku dla chorych, kiedy na-
gle usłyszała dziecięcy głos: "Usiądź! Usiądź! Potrafisz to zrobić!"… 
W chwili, gdy usłyszała ów głos, odczuła mrowienie w nogach i ciepło 
przechodzące przez całe ciało… Emilia, której lekarzom nie udawało 
się uleczyć ani określić jej choroby, zawsze wierzyła, że jej modlitwa 
do dzieci, które widziały "Piękną Panią" mogłaby ją uzdrowić. Konty-

nuowała więc swe modlitwy i nowenny. 
Aż do owego marcowego dnia 1987 ro-
ku, kiedy po wielu latach prawie całko-
witego paraliżu była w stanie usiąść na 
wózku.

W rocznicę śmierci Hiacynty, 
20 lutego 1989 roku, z uniesionymi ku 
niebu rękoma, Emilia zwróciła się wła-
śnie do Hiacynty takimi słowami: "Jeśli 
pewnego dnia wyprosisz to, że będę cho-
dzić, będę najszczęśliwszą kobietą na świe-
cie!".

Po stu latach od objawień fatimskich zachęcamy do lektury bogato 
ilustrowanego kompendium, wydanego tuż przed okrągłą rocznicą. 

W dalszym ciągu zachęcamy do odwiedzin naszego sklepu interne-
towego: www.ksiegarniaverbum.pl 

W razie pytań jesteśmy 
dostępni pod telefonami: 664 241 536 lub 605 959 277, 

kontakt@ksiegarniaverbum.pl

W przypadku problemów z kom
puterem, zapraszamy do kontaktu 
z CompNET 

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



W sobotę, 22 kwietnia 2017 roku rodzina, sąsiedzi, znajomi oraz władze samorządowe Gminy Stare Ba-
bice i Strażacy OSP z Borzęcina Dużego oraz z sąsiednich jednostek wzięli udział w ostatniej drodze Śp. Wa
cława Dziudziego.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m. in.  Krzysztof Turek
Marcin Zając,

ks. Kanonik Jan Wróbel

ŚP. WACŁAW DZIUDZI 

Za swoje zaangażowanie w życie społeczne miejscowości, z którą związany był od dziecka oraz za dzia-
łalność na rzecz Gminy Stare Babice został uhonorowany najwyższym gminnym wyróżnieniem - statuet-
ką Babinicza za rok 2009. Żył 79 lat. Ostatnio chorował. Cześć Jego Pamięci.

Michał Starnowski

OSTATNIE POŻEGNANIE
DRUHA WACŁAWA DZIUDZI



W niniejszym artykule chciałbym odnieść się do Uchwały Rady 
Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice".

Studium dotyczy m.in. zabudowy działki o pow. 5,4 ha wchodzącej 
w obszar kilku działek o łącznej pow. 20 ha stanowiących własność pry-
watną jednego z warszawskich deweloperów. 

w niezbyt jasnych okolicznościach

Obszar ten położony jest w środku Parku Leśnego Bemowo między 
dwiema częściami Rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota. 

Ostatnio złożona w Urzędzie Gminy Stare Babice 
propozycja to budowa szpitala z Ośrodkiem Rehabilitacji, miejscami 
parkingowymi i być może również z lądowiskiem dla helikopterów.

 
Jedynie 20 ha stanowi własność prywatną.

Wybudowanie czego-
kolwiek na tym terenie zakłóci ekosystem, szczególnie system wodny. 

Wiąże się to rów-
nież z budową infrastruktury, w tym dróg, kanalizacji, instalacji wodo-
ciągowej, instalacji elektrycznej i gazowej, parkingu oraz prawdo
podobnie także lądowiska dla helikopterów.

Dziś Park Leśny Bemowo to teren wypoczynkowy

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania trzech radnych: Jerzy 
Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska i Michał Starnowski

 o wyłączenie tego obszaru z projektu Uchwały. Wnioskodawcy uza-
sadniali, że projekt Uchwały jest kontrowersyjny i powinien podlegać 
wnikliwej analizie i szerokiej konsultacji (np. poprzez referendum) 
z mieszkańcami osiedlonymi w bliskim sąsiedztwie Parku Leśnego Bemo-
wo i znajdujących się tam Rezerwatów Przyrody. W głosowaniu nad 
wnioskiem 7 radnych było za wyłączeniem, 7 radnych było przeciw-
nych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

W związku z powyższym projekt Uchwały podlegał procedurze gło-
sowania. Został zgłoszony wniosek, aby to głosowanie było imienne. 
Przed głosowaniem przedstawiłem zgłoszoną przez mieszkańców Lat-

chorzewa sugestię, 

Powoła-
łem się na odkupienie ostatnio od prywatnego inwestora na rzecz 
Skarbu Państwa kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

ednak sugestie Wójta Gminy Stare Babice oraz sugestie i naciski 
Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Henryka Kuncewicza oraz Za-
stępcy Przewodniczącego Rady, Pana Leszka Poborczyka spowodowa-
ły, że przedstawiona przeze mnie propozycja nie została uwzględniona 
i odbyło się głosowanie.

Za przyjęciem projektu Uchwały było 8 radnych: Remigiusz Fijołek, 
Krzysztof Kalinowski, Paweł Karczmarek, Henryk Kuncewicz, Leszek 
Poborczyk, Hubert Stawiski, Justyna Szczepanik, Krzysztof Szuba.

Przeciw przyjęciu projektu Uchwały było 5 radnych: Karolina Bie-
lińska, Jerzy Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska, Dariusz Sobczak, Mi-
chał Starnowski.

Od głosowania wstrzymało się 2 radnych: Ewa Kawczyńska i Sła-
womir Sumka.

Uważam jednak, 

Natomiast budowanie takiego szpita-
la na terenie Parku Leśnego Bemowo,

 uważam za bar-
dzo kontrowersyjne. 

Stanowisko 5 radnych, którzy głosowali przeciwko temu projektowi 
Uchwały wynikało i wynika jedynie z troski o dobro wspólne, jakim jest 
Park Leśny Bemowo

Radny Jerzy Piętocha

Z OBRAD SESJI
RADY GMINY STARE BABICE
- GŁOSOWANIE IMIENNE W SPRAWIE...



W ostatnich miesiącach władze naszej gminy podjęły słuszną akcję 
w obronie samorządowej niezależności, sprzeciwiając się (zgodnie, jak 
się wydaje z wolą większości mieszkańców) na szybkie pożarcie nas 
przez Warszawę. Akcja ta prowadzona w porozumieniu z wieloma inny-
mi gminami tzw. obwarzanka warszawskiego przyniosła skutek. Par-
tia rządząca wycofała się z projektu ustawy metropolitarnej, o czym 
poseł Jacek Sasin poinformował w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

kto pomysł ten popiera to zdecydowanie pisowiec, a kto przeciw to na 
pewno zwolennik totalnej opozycji. to wielka 
niesprawiedliwość i kolejna próba dzielenia społeczeństwa. Należy z po-
zycji mieszkańca wspólnoty lokalnej patrzeć bardziej racjonalnie, niż 
robią to politycy skoncentrowani wyłącznie na zbijaniu własnego kapi-
tału politycznego

Tymczasem wójt naszej gminy Krzysztof Turek posunął się o jeden 
krok (a może wiele kroków) za daleko. 

I nie usprawiedliwi udziału w Marszu 
fakt, że inicjatorem jego organizacji był Związek Gmin Wiejskich (lub 
podobna temu organizacja), a dopiero potem "podłapała" ten pomysł 
Platforma Obywatelska. 

Impreza stała się więc inicjatywą czysto 
polityczną, organizowaną przez środowisko obecnej opozycji parlamen-
tarnej

 Co naszej gminie 
do tego? 

Wójt maszerował (można było sobie popatrzeć na to np. na facebo-
oku) trzymając nad głową transparent z napisem Gmina Stare Babice.

Wójt na własne życzenie złamał zasadę 
apolityczności. 

 
Oto jej fragment: "Dzięki samorządom, które są najlepszym reprezen-
tantem mieszkańców gmin, powstały szkoły, place zabaw, drogi i inne 
miejsca przydatne mieszkańcom. Samorządy dały nam wolność decydo-
wania o naszych sprawach. Nie dajmy sobie zabrać wolności(…). Projekt 
ogranicza również tożsamość mieszkańców Gminy Stare Babice.

Ga-
zeta Babicka powinna bardziej ważyć słowa i nie wypisywać podobnych 
bzdur.

Nie udała się ta akcja polityczna wójtowi Krzysztofowi Turkowi. 

Ten z Borzęcina podobno nie zabrał nikogo. W Babicach 
oprócz samego wójta pojawiło się kilka osób, w tym Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kucewicz i Radny Leszek Poborczyk

Tomasz Szuba

WÓJT
NA TZW. MARSZU WOLNOŚCI



9 maja 2017 roku zapadł bardzo ważny dla pacjentów wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III OSK 311/17), zgodnie 
z którym nie ma podstaw do pobierania od pacjentów opłaty manipula-
cyjnej za dostarczenie dokumentacji medycznej. Wyrok zapadł w zwią
zku z praktykami, jakich dopuszczał się szpital w Wołominie (choć za-
pewne nie tylko ten jeden szpital tak postępuje): Powiatowy Szpital 
w Wołominie pobierał od pacjentów wyższe niż maksymalne opłaty za 
jedną stronę kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, 
w tym również za jej udostępnienie na elektronicznym nośniku da-
nych w wyniku doliczania "opłat za przesyłkę pocztową realizowaną 
na zamówienie klienta", w tym opłat manipulacyjnych w wysokości 
pięć złotych (niezależnie od rodzaju przesyłki).

Takie działanie zaskarżył do sądu Rzecznik Praw Pacjenta, 

"Pacjent ma prawo do dostępu do dokumenta-
cji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świad-
czeń zdrowotnych" "1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowo
tnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawi-
cielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 2. po 
śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upo-
ważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjen-
ta była jego przedstawicielem ustawowym".

Rzecznik Praw Pacjen-
ta w decyzji wezwał szpi-
tal w Wołominie do za
przestania takich prak-
tyk. Szpital nie zastoso-
wał się do decyzji

Postępowanie 
znalazło swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

Sędzia stwierdziła również,

Jakie inne prawa przysługują pacjentowi? 

Temat praw pacjenta jest tematem trudnym, choć prawa wskazane 
w ustawie wydają się zrozumiałe i oczywiste

dotyczy on każdego z nas i powinniśmy 
mieć wiedzę i świadomość przysługujących nam praw.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ ORAZ INNE PRAWA PACJENTA



Lubię jeździć rowerem i potrzebne jest mi to dla zdrowia. W ostat-
nim czasie pojechałem do Janowa, bo w Janowie powstała nowa ulica. 
Nadano jej nazwę, imię bohatera Księdza Kapelana Adama Chudziń-
skiego (1911-2008).

Sołtys Janowa, Śp. Włodzimierz Sulwiński był dobrym człowie-
kiem i sołtysem, . 
Główna ulica Janowa ma nazwę bohatera gen. Władysława Andersa,

Słusznym więc było wyszukanie przez Pana Włodzimierza żołnie-
rza, bohatera Bitwy pod Monte Cassino. Tak za radą Pana pułkowni-
ka Kazimierza Dymka wybór padł na Księdza kapelana pułkownika 
Adama Chudzińskiego.

pisał Melchior Wańkowicz 
"Szkice spod Monte Cassino": "Ksiądz kapelan płk. Adam Chudziński 
czynił posługę kapłańską i ratował rannych, wyciągał rannych i zabitych 
spod ognia Niemców".

Ksiądz kapelan

 żył 97 lat. Pan płk. Kazimierz Dymek 

sędziwy Ksiądz kapelan Adam Chudziński, 
miejscowy Proboszcz Parafii Pogwizdów i Pan płk. Kazi-

mierz Dymek

Stanisław Fijałkowski

UCZESTNIK MONTE CASSINO
PATRONEM ULICY W JANOWIE

DZIEŃ OTWARTY W OSP BABICE
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach zapraszają na Dzień Otwar-

ty, który odbędzie się 11 czerwca 2017 roku (niedziela) w nowej strażnicy OSP przy ul. Wie-
ruchowskiej 5.

Strażacy zapraszają wszystkich Mieszkańców licząc, że niektórzy z Was zechcą zostać no-
wymi członkami OSP.

www.ospbabice.waw.pl ; facebook.com/ospbabice



BUDOWANIE PRAWIDŁOWEJ
KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
W RODZINIE, CZYLI ROZMOWY
"DZIADKÓW" Z "WNUKAMI"

Komunikacja, to słowne przekazywanie wiadomości i myśli - czyli 
porozumiewanie się. Efektywna komunikacja to taka, której treść wy-
powiedzi jest odbierana zgodnie z intencją nadawcy.

Komunikacja jest skuteczna, 

Ważnym uzupełnieniem wiadomości jest 
Przekaz niewerbalny

Rozmowy z Ludzmi Starszymi mogą wnosić do życia młodszego po-
kolenia wartości, zdarzenia i przeżycia niemożliwe do poznania w teraź-
niejszości. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Seniorzy jako najstarsi członkowie rodzinnej społeczności są często 
również ważnymi negocjatorami międzypokoleniowych konfliktów ro-
dzinnych.

 jednak najważniejsze, że buduje pozytywne 
relacje międzypokoleniowe, między "Dziadkami" a "Wnukami".

Anna Czajkowska



NIE MA ZŁEJ POGODY, 
SĄ TYLKO NIEWŁAŚCIWE UBRANIA

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego, przy ul. Kwiatowej 136A w miejscowo-
ści Mariew - w gminie Stare Babice - pod nazwą 
"Leśne Zuchy" powstaje nowe przedszkole - 
przedszkole leśne.

proporcja czasu 
spędzanego pod gołym niebem do czasu w po-
mieszczeniu wynosi około 80% do 20%.

Właściwe dobranie ubioru do panują-
cych warunków atmosferycznych jest wyzna
cznikiem komfortu i bezpieczeństwa dziecka.

Przedszkole "Leśne Zuchy" będzie przezna-
czone dla 20 dzieci. 

W Polsce idea leśnych przedszkoli jest 
dość nowatorska,

Większość obecnych rodziców spędziła 
dzieciństwo w swobodnym kontakcie z natu-
rą. 

A kontakt z przyrodą to wspa-
niała przygoda, sposób na wewnętrzną równo
wagę, sprawność fizyczną,

Przebywanie na świeżym powietrzu i obco-
wanie z przyrodą przyczynia się w ogrom-
nym stopniu do właściwego rozwoju dzieci. 

W każdą sobotę CZERWCA 2017 r. w godz. 
11:00-16:00 w przedszkolu leśnym "Leśne Zu
chy" odbywać się będą DNI OTWARTE. Trwa
ją też już zapisy na okres letni - LIPIEC i/lub 
SIERPIEŃ 2017 r.

Przedszkole leśne "Leśne Zuchy" to alterna
tywa dla przedszkola "budynkowego":
www.lesnezuchy.pl

Zapraszamy:
Agnieszka Wojciechowska

www.lesnezuchy.pl E: info@lesnezuchy.pl



TENNIS 4 LADIES W KAMPINOSPORT
KampinoSport rozpoczęło skuteczne pro-

mowanie tenisa ziemnego wśród kobiet. W klu-
bie w Starych Babicach ruszyły treningi gru
powe, dedykowane Paniom w każdym wieku, 
które chciałyby rozpocząć lub kontynuować 
przygodę z tenisem. Aby przystąpić do trenin-
gów, wymagane są jedynie chęci (i buty na 
zmianę), a niezbędny sprzęt oraz umiejętno-
ści nabędą Panie w obiekcie!

Tenis4Ladies ma na celu poprawić kondy-
cję fizyczną, koordynację ruchową, pozytyw-
nie wpłynąć na samopoczucie kobiet.

Treningi prowadzone są 
pod okiem wykwalifikowanych, sympatycz-
nych trenerów,

Oprócz tego, tenis jest czystym, eleganckim 
i mało kontuzyjnym sportem.

W trakcie godzinnych zajęć organizm jest 
w stanie spalić do 700 kcal, 

Tenis wpływa więc pozytywnie nie tylko 
na nasze zdrowie, ale i samopoczucie!

 Koszty związane z zajęciami są bardzo 
atrakcyjne i porównywalne do miesięcznych 
karnetów fitness.

Więcej informacji znajdą Państwo w re-
cepcji klubu KampinoSport ul. Izabelińska 79, 
05-082 Stare Babice; na stronie internetowej 
www.kampinosport.pl oraz pod nr telefonu 
606 122 322 

Tomasz Musiał
KampinoSport - Stare Babice, ul. Izabelińska 79



20 kwietnia 2017 roku w Sali Koncertowej im. K. Wiłkomirskiego 
(Szkoła Podstawowa w Starych Babicach) odbył się Koncert Finałowy 
II edycji konkursu piosenki angielskojęzycznej.

do finałowej rozgryw-
ki zakwalifikowano kilkunastu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach i po raz pierwszy również z Zespołu Szkolno-Przed
szkolnego w Borzęcinie Dużym.

W jury festiwalu zasiadły: Beata Stasiak
 Ludmiła Miłowanowa  Milena Jastrzębska

Zbigniew Załęski
Mike Kaczorowski

zaśpiewała Agnieszka Met-
zgier

 (Malwina Reutt i Łukasz Basiń-
ski).  Pola Radoń,  Kaja Baszyń-
ska i Kazimierz Łotowski, Grand Prix II Festiwalu Piosenki 
Angielskojęzycznej "YOU CAN SING" przypadło w udziale Annie Ol-
szewskiej.

Gmina Stare 
Babice, "Strefa Języka" i Wydawnictwo Oxford University Press, 

Marcin Zając.
Michał Starnowski - więcej zdjeć na www.babice24.pl

II EDYCJA KONKURSU "YOU CAN SING"



Na początku maja odbyły się drugie "war
sztaty", zaplanowane w ramach projektu Era-
smus+ "Różnorodność pod parasolem toleran-
cji".

Tym razem delegacje z Niemiec, Hiszpanii, 
Grecji, Turcji i oczywiście Polski zawitały na 
Łotwie w Meiranu Kalpaka pamatskola z Lu-
banas novads.

Grupa nauczycieli z kilku europejskich szkół 
(w tym autorzy projektu z naszej, babickiej pod-
stawówki)

delegacje wzięły udział w lekcjach ciszy

Dariusz Smoliński

ERASMUS + ...WIZYTA NA ŁOTWIE





23 kwietnia 2017 roku na Mszy św. o godz. 9.30 w Kościele Parafial-
nym w Starych Babicach, modliliśmy się wspominając 77 rocznicę zbrod-
ni Katyńskiej oraz 7 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem.

ks. Prałata dr Grzegorza Kozickiego. wzięło 
udział wiele pocztów sztandarowych, 

Licznie zjawili się też przedstawiciele samorządów: 
 Janem Żychlińskim  Krzysztofem 

Turkiem 

Monika Ciurzyńska. 
Anita Czerwińska.

występ Chóru Parafialnego i Gminnej Or-
kiestry Dętej pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego.

nastąpił przemarsz do babickiej Alei Dę-
bów,

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl lub na facebook.com/babice24

KATYŃ I SMOLEŃSK W BABICACH





REFERENDUM GMINNE ODWOŁANE
11 maja 2017 roku na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Babi-

ce, Radni poprzez głosowanie zdecydowali, że referendum wcześniej za-
planowane na 4 czerwca br. nie odbędzie się.

 13 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 na Nadzwy-
czajnej (XXIX) Sesji Rady Gminy Stare Babice

Organiza-
cja referendum w dniu 4 czerwca 2017 roku miała kosztować około 30 
tysięcy złotych, a koszty z tym związane miały być pokryte z budżetu 
Gminy Stare Babice.

Wracając do Sesji, podczas której referendum zostało odwołane,

w związku z wycofaniem projektu ustawy metropolitarnej przez PiS, 

przeprowadzenie referendum staje się bezzasadne. Dodał, że wszyscy 
będą bacznie przyglądać się poczynaniom Posłów i jeżeli znów będzie-
my świadkami podobnych posunięć, wówczas, jak zajdzie potrzeba, 
referendum ponownie zostanie zarządzone.

Ja osobiście po zasięgnięciu opinii Mieszkańców

 postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
W dniu 10 maja 2017 roku o godz. 19.00 od-

było się jedno z trzech wcześniej zaplanowa-
nych przez Urząd Gminy Stare Babice spot
kań z Mieszkańcami w sprawie omówienia pro
jektu ustawy metropolitarnej i ogłoszonego 
w związku z tym gminnego referendum. Pomi-
mo to, że w Naszej małej Ojczyźnie, czyli w Gmi-
nie Stare Babice referendum zaplanowane na 
4 czerwca 2017 roku zostało odwołane, zebra-
nia odbyły się planowo i przerodziły się w ty-
powe spotkania informacyjne.

przybyło zaledwie 15 osób,

rozmawiano przez około 2 go-
dziny.

Drugie ze spotkań odbyło się w Borzęcinie 
Dużym w dniu 17 maja a trzecie 24 maja br.

Michał Starnowski

POIDEŁKO NA BABICKIM RYNKU
Na babickim Rynku pojawiło się nowe urządzenie. Po "poidełkach", które 

zostały zainstalowane w szkołach na terenie Gminy Stare Babice, tym ra-
zem „zdrój wody pitnej” pojawił się na Rynku w Starych Babicach (w oko
licy kościoła).

Jest to inicjatywa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BA-
BICE". Jak informuje Prezes Paweł Turkot, planowane jest jeszcze uru-
chomienie dwóch kolejnych poidełek. Otóż kolejne urządzenia zainstalo
wane zostaną: przy nowym budynku Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) oraz przy 
ścieżce pomiędzy Rynkiem a szkołą podstawową (w okolicach babickiego 
parku).

Michał Starnowski



W KIERUNKU NATURY
- BIORÓŻNORODNOŚĆ

Organizatorzy tegorocznego festynu, przygotowanego z okazji Dnia 
Ziemi w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach (impreza odbyła się 22 kwietnia 2017 r.), wzorem lat ubiegłych, za-
oferowali przybyłym całą masę atrakcji.

Ekologiczne warsztaty podzielono na trzy grupy: 

Swoje eko-stoiska zaprezentowali: Ośrodek Działań Ekologicznych 
"Źródła" i Kampinoski Park Narodowy. Naturalnie na festynie nie mo-
gło zabraknąć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babi-
cach.

Stałe punkty tego ekologicznego święta to również 

Na kolejnych stoiskach zaprezentowano

Były punkty

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na plakatach zapraszają-
cych na Dzień Ziemi,

Dla "głodnych literatury" zorganizowano kiermasz książek,

W trakcie festynu wręczono nagrody dla laureatów konkursów ekolo-
gicznych

Dariusz Smoliński



MATKI Z FACEBOOKA
Bycie matką to prawdziwe wyzwanie. Każ-

dego dnia nasuwają się nowe pytania, wątpli-
wości i obawy związane z opieką nad dziećmi. 
Odpowiedzi na wiele z nich można znaleźć w in-
ternecie.

Są to grupy dla kobiet oczeku-
jących dzieci, dla matek karmiących i takie, 
jak nasza grupa babicka - otwarte na wszyst-
kie rodzicielskie tematy. 

Wymiana informacji

mówi Ania Warzycha-Druzd,

wówczas Klubem Mam w Zie-
lonkach, aktualnie Babickim Klubem dla Ro-
dzin. 

przy-
znaje Kasia Cienkusz,

 Benita Jędral,

tłumaczy Benita. 

Profil Prymuli na Facebooku to jednak 
nie tylko promocja Szkoły Rodzenia.

mówi Benita.

Strzał w dziesiątkę

chwa-
li Irmina Garaj,

 Dzie-
cięcą Mapę Warszawy, 

w Babickim Klubie dla Ro-
dzin,

Wyciągnąć matki z domów

śmieje się Ania Wa-

rzycha-Druzd.

podkreśla 
Ania.

Zapraszamy do odwiedzenia
Babickiego Klubu dla Rodzin

i grupy Mamy Gminy Stare Babice 
na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/
MamyGminyStareBabice/

Tekst i foto: Karina Grygielska



14 maja 2017 roku o godz. 10.30 w Parafii w Bliznem do Pierwszej 
Komunii Świętej przystąpiło około 30 dzieci. Mszę Świętą odprawił Ksiądz 
Proboszcz Marian Rowicki, który w modlitwie polecał dzieci Panu Bo-
gu, aby dar, który otrzymały był dla nich prawdziwą radością.

Pierwsza Komunia Święta, to uroczystość katolicka, 

Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

KOMUNIJNA NIEDZIELA W BLIZNEM

BIERZMOWANIE W BORZĘCINIE D.
W niedziele, 14 maja 2017 roku na Mszy Świętej o godz. 16.30, gru-

pa młodzieży z Parafii w Borzęcinie Dużym przyjęła Sakrament Bierz-
mowania.

Mszy Świętej koncelebrowanej w Kościele pw. św. Wincentego Fer-
reriusza przewodniczył Biskup Pomocniczy Warszawski JE ks. Michał 
Janocha.

Obecność Biskupa w borzęcińskiej Wspólnocie, to jednocześnie dwu
dniowa wizytacja kanoniczna.

Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

I KOMUNIA ŚW. W PARAFII LIPKÓW
Około 60 dzieci przyjęło w sobotę, 13 maja 2017 roku I Komunię 

Świętą w Kościele pw. Św. Rocha w Lipkowie.
Proboszcza ks. kan. 

Tomasza Sobieckiego
Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl



Historia nabożeństw majowych jest długa i bogata. W Kościele Ka-
tolickim sięga XIII wieku i bierze swój początek z Hiszpanii, gdzie wła-
śnie w tym miesiącu gromadzono się wokół figur Matki Bożej, by śpie
wać poświęcone Jej pieśni.

W błędzie są więc ci, którzy zwyczaj ten uznają za typo-
wo polski, 

Piękny ten rodzaj kultu obecny jest na naszej ziemi od pierwszej po-
łowy XIX wieku. szybko rozwinął się jedno-
cześnie we wszystkich zaborach, nie bacząc na granice polityczne i re
gionalne odrębności

Tradycja odprawiania nabożeństw majowych trwa i w naszych oko
licach.

Proboszcz Lipkowski ks. Tomasz Sobiecki,

Tak było niedawno w Stanisławowie, gdzie redakcja 
nasza pojawiła się na zaproszenie pani sołtys Urszuli Świątek.

Tomasz Szuba

PRZY KRZYŻU W STANISŁAWOWIE



WIOSENNY RAJD ROWEROWY 
W sobotę, 20 maja 2017 roku odbył się kolejny, ale pierwszy w tym 

roku Rajd Rowerowy, w którym wzięli udział Mieszkańcy Gminy Stare 
Babice.

i tak przez Izabelin, 
Sieraków, udali się drogami i ścieżkami KPN do Muzeum w Palmirach.

Michał Starnowski

EKO PINKIK W EKO-BABICE
Podobnie jak rok temu, ale tym razem w majowe, sobotnie popołu-

dnie (20 maja 2017 r.), w siedzibie GPK Eko-Babice odbył się Ekopik-
nik 2.

Piknik odbył się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kutrzeby 36 

organizatorzy zadbali o to, by było 
ekologicznie, 

Można było też zwiedzić teren oczyszczalni 

Michał Starnowski - facebook.com/babice24



Przez większość środowiska lekarskiego jak i media głównego nur-
tu/ścieku uważani za wariatów. Szykanowani, przemilczani i cenzuro-
wani. Występują przeciwko wielkim biznesom wielkich korporacji farma
ceutycznych, które w Polsce są bezkarne. Mimo to twardo walczą o zdro-
wie nie tylko swoich dzieci.

Mowa oczywiście o rodzicach sprzeciwiających się przymusowi 
szczepień jaki obowiązuje w naszym kraju. 

To, co jeszcze łączy te kraje to brak funduszu odszkodo-
wawczego,

w przypadku wystąpienia Niepożądanych Odczy-
nów Poszczepiennych (NOP)

A w grę wchodzą naprawdę niebagatelne sumy, 

I tak, już 30 maja 2017r. o godz. 10.00 w Sądzie Okręgowym w War-
szawie, odbędzie trze-
cia rozprawa Justyny Sochy,

Pawła Grzesiowskiego,

www.tinyurl.com/
stopnop.

 tłumne przybycie na rozprawę, 

 PROTESTEM RODZIN POSZKODOWANYCH PRZEZ SZCZE
PIENIA I ICH PRZYMUS, 

 dwa przykłady cenzury, której dopuści-

ło się kierownictwo TVP
prócz TV Trwam

"Szczepić czy nie?",

Za to po programie Studio Polska - Szczepionki 

Po dwóch miesiącach od programu odsunięto głównego prowa
dzącego - Macieja Pawlickiego.

O zagrożeniach występującym po szczepieniach i problemach ze 
zgłaszaniem NOPów będziemy rozmawiać z panią Agnieszką Kutyłow-
ską warszawskim przedstawicielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wie-
dzy o Szczepieniach StopNop już 30 maja 2017r. o godz. 19.00 w salce 
na tyłach kościoła pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem.

Serdecznie zapraszam rodziców, przyszłych rodziców, dziadków, 
znajomych i nieznajomych do uczestniczenia w spotkaniu.

fot: www.stopnop.pl
Jarosław Paweł Kuczyński

PROTEST RODZIN
POSZKODOWANYCH PRZEZ SZCZEPIENIA

MÓJ SKROMNY GŁOS W OBRONIE DEMOKRACJI…
Piszę ten krótki tekst w dniu, w którym odbył się organizowany 

przez jedną z głównych partii opozycyjnych tzw. Marsz Wolności. Nie 
mnie oceniać szczegółowo czy impreza w oczach organizatorów udała 
się czy też nie, ale wg statystyk policyjnych, pomimo tak hucznych za-
powiedzi polityków PO, na imprezę przybyło zaledwie kilkanaście tysię-
cy osób.

marsz, który praktycz-
nie od początku organizowany był jako wyraz sprzeciwu wobec polity-
ki obecnego rządu został wsparty masowo przez władze gminne i sa
morządowe z całego kraju, w tym także naszą Gminę. 

Osobiście chciałem 
pójść na nasze gminne referendum

wspieranie przez samorządy marszów takich jak dzisiejszy miały 
jakikolwiek sens i były uczciwe wobec wyborców.

Platforma Obywatelska, 

Tomasz Konopa



Nasza opowieść o hegemonie powoli zmie-
rza ku końcowi. W poprzednich częściach ar-
tykułu omówiliśmy pokrótce wszystkie isto
tne czynniki, dzięki którym Stany Zjednoczo-
ne znalazły się na szczycie globalnego syste-
mu ekonomicznego. Wiemy już, że kraj ten 
lubuje się w nadużywaniu swojej uprzywilejo-
wanej sytuacji i jest w stanie podjąć wszyst-
kie możliwe kroki, aby zachować panujący 
porządek. W kolejnej części opowiem o tym, 
w jaki sposób udało się USA utrzymać popyt 
na swoją walutę pomimo rezygnacji ze stan-
dardu złota. Zadanie to bez wątpienia do pro-
stych nie należało, jednak i na to udało się 
znaleźć złoty, czy może bardziej trafnym w tym 
przypadku było by stwierdzenie "czarny" śro-
dek.

 Zadanie to powierzone zostało ame
rykańskiemu sekretarzowi stanu - Henry'emu 
Kissingerowi. 

postanowił zwrócić się do... Arabii Sau-

dyjskiej, która była w tamtym czasie najwięk
szym producentem ropy na świecie. 

 Stany Zjed-
noczone zaproponowały szereg "udogodnień". 

sporym zagrożeniem dla pozycji Arabii na świa-
towym rynku ropy był Izrael.

Nowy model wpro-
wadzony został w życie w 1974 roku. 

Ceny ropy, nazywanej notabene "czarnym 
złotem", rosły w tamtym czasie w szybkim 
tempie, 

Dzięki temu zabiego-
wi Amerykanie mogli z jednej strony druko-

wać swoją walutę bez jakichkolwiek ograni
czeń

bardzo szybko traciły na warto-
ści.

Rząd Stanów Zjednoczonych 
porozumiał się w tym celu potajemnie z kra-
jami zrzeszonymi w OPEC, przekonując je 
do ograniczenia wydobycia ropy naftowej. 

System "petrodolara" pomógł zatem Ame-
rykanom w utrzymaniu statusu hegemona na 
światowym rynku przez wiele długich lat.

Tomasz Radomski
źródło zdjęcia: www.kidzmatter.com

ZŁOTY STANDARD Z BIAŁEJ GÓRY - CZ. IV

WYNALAZKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT
W społeczeństwie polskim panuje dziwna 

opinia, jakoby "kobiety nigdy nic nie wynala-
zły". Nikt o nich nie słyszał, nikt się o nich nie 
uczył, a w dyskusji o wkład kobiet w dziedzi-
nie nauki często usłyszeć można "To wymień 
jakiś wynalazek stworzony przez kobietę. No 
właśnie, nie ma takich." Winą za to, mimo wie-
lu stuleci, w czasie których szkolnictwo było 
dla płci pięknej niedostepne, obarcza się…ko-
biecy intelekt. Oczywiście każdy zachwyci się 
i za fenomen uzna Thomasa Edisona, który mi-
mo braku wykształcenia wynalazł żarowkę, 
tymczasem w przypadku kobiet brak ukończo-
nej szkoły nagle "nie jest żadnym usprawiedli-
wieniem" i każdy dziwi się, że "niczym się nie 
zasłużyły", bo "przecież gdyby były inteligent-
ne, to by coś wynalazły".

Wynalazki takie jednak istnieją i co wię-
cej, niektóre z nich na trwałe zmieniły oblicze 
świata. Najwięcej z nich znaleźć można w dzie-
dzinie medycyny, informatyki, życia domowe-
go oraz…motoryzacji. Oto jedynie kilka z nich:

1. Strzykawka

2. Telewizja przemysłowa (CCTV) 

3. Centralne ogrzewanie 

4. Oprogramowanie komputerowe 

5. Piwo

6. Elektryczna lodówka

7. Ogrzewanie samochodowe

8. Zmywarka 

9. Wycieraczki samochodowe

10. Kevlar

fot. www.joemonster.org
Natalia Karlsson



PODRÓŻ PO EUROPIE
W XX TEATRZE RODZICÓW

11 maja 2017 roku w Przedszkolu w Starych Babicach wystawiono 
teatralną sztukę, w której zagrali rodzice najstarszych dzieci.

W "Podróży po Europie" widzowie towarzyszyli Mieszkance Babic, 
"zagubienie"

 zwiedziła: Francję, 
Włochy, Szkocję, Hiszpanię, Grecję i Czechy. 

w kolejowym Warsie,

u Nas w Babicach spo-
tkać swego ukochanego.

Widowisku towarzyszyła wyśmienita gra aktorska, wspaniale dobra-
ne stroje i scenografia. z repertuaru Rafała 
Brzozowskiego

"Za mały jest świat na nasze po-
dróże, na loty w przestrzenie, które wołają nas".

Obsada XX Teatru Rodziców: Elżbieta Chmurska,  
Agnieszka Krawczyk, Radosław Tobiasz, Karolina Bielińska, 
Marta Sikorska, Dariusz Pensiek, Agnieszka Duszyńska, Ro-
man Góralski, Joanna Urban, Alicja Witkowska, Roman Ko-
złowski,  Jolanta Drzewińska, Monika Dąbrowska,

Anna Pensiek, Justyna Wrzesińska,  Justyna Wrzesińska,
 Paweł Krawczyk, Małgorzata 

Libert, Ilona Nowak, Grażyna Karbowska,  Małgorzata Pro-
kopowicz,  Dzieci i Rodzice z "Zeróweczki".

Michał Starnowski - Dziadek Leon z XIV Teatru Rodziców
galeria zdjęciowa na stronie www.babice24.pl








