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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 18-29 lipca 
2016 roku

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

Nasza Re-
dakcja postanowiła przesunąć wydanie czerwcowego nu-
meru Gońca na połowę lipca kolejny numer ukaże się dopiero pod koniec sierpnia br.

A co w numerze? o ''kukułczym jaju''
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącym numerem, 

Redakcja



KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
POWIEŚĆ ''PRZEZNACZENI''

W dzisiejszym odcinku cyklu pozycja, na któ-
rą fani czekali cztery długie lata. Książka z jed-
nej strony przepełniona optymizmem i nadzie- 
ją, z drugiej pokazująca ludzi sfrustrowanych, 
pogubionych i okaleczonych przez życie.

Najnowsze ''dziecko'' Katarzyny Grocholi - 
''Przeznaczeni''.

 napisała powieść, jakiej jeszcze nie było.

To powieść, w której gra toczy się o napraw-
dę dużą stawkę. 

 

 

''To bardzo dojrzała literatura, widać ogrom pra-
cy w nią włożony, widać jak autorka się rozwinę-
ła, jak głęboką wiedzę o psychologii człowieka 
zdobyła. Wielkie brawa! To nie jest leciutka ko-
media, to głęboka rzecz o człowieku, jego natu-
rze, jego słabościach, radościach, życiu, umie  
raniu. To historia pięciu osób zupełnie ze sobą 
nie związanych, a jednak w końcu dochodzi do 
spotkania. Niestety nie takiego, jakby sobie czytel-
nik wymarzył czy wyobraził. To naprawdę dobra 
pozycja. Polecam''.

Czy po lekturze ''Prze  
znaczonych'' będziemy potrafili odpowiedzieć 
na to pytanie?

Trwają wakacje, a my zapraszamy do VER  
BUM po szkolne podręczniki.

dostępne są praktycznie 
wszystkie tytuły do klasy 6 szkoły podstawo-
wej i 3 gimnazjum, a także wiele pozycji do li-
ceum/technikum.  

przypomi-
namy o działającym w naszej księgarni zdaw-
czo-odbiorczym punkcie serwisu komputero  
wego CompNET.

Kontakt pod nr. tel. 602-799-668, lub za po-
średnictwem strony internetowej www.pece-
serwis.pl

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



Zgodnie z majowym ustaleniami między Ra-
dami Rodziców z gminnych placówek oświato-
wych a Wójtem gminy Stare Babice - Krzysz
tofem Turkiem, temat wizji gminnej oświaty, 
a w szczególności organizacji pracy w nowobu-
dowanej szkole w Zielonkach miał być kontynu-
owany. Przedstawiciele rodziców dzieci uczęszcza
jących do 3 gminnych szkół, wyłonili ze swoje-
go grona 25 osób, które na zaproszenie wójta 
przybyły do Urzędu Gminy Stare Babice by do-
wiedzieć się czegoś konkretnego. Wójt zapropo-
nował termin 29 czerwca, jako wypadkową 
między ogłoszeniem rządowych założeń refor-
my oświatowej a początkiem wakacji. Na spo-
tkaniu obecni byli również radni Gminy Stare 
Babice (choć nie wszyscy).

jak coś jest dobre to nie znaczy, że nie 
może być jeszcze lepsze, a spoczęcie na laurach 
to pierwszy krok do upadku.

 ''…to jest smutne, bo to 
tak, jakby wyprzęgać konie z pojazdu, który do-
brze jedzie…''.

''złe jest to, że tak naprawdę gmina ma płacić 
i nic nie gadać''.

rolę służebną,

''bogactwo''. 

 
''Weźcie sprawy w swoje ręce'' 

Dariusz Smoliński

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI…
OŚWIATY W GMINIE STARE BABICE



Na początku kwietnia mój znajomy zapytał, 
czy to prawda, że jedna z większych w regionie fir-
ma Hetman zajmująca się gospodarką odpada-
mi komunalnymi, buduje sortownię obok Góry 
Śmieci (taka duża hala przy Kampinoskiej od 
strony Klaudyna), oczywiście już na terenie nale-
żącym do gminy Stare Babice.

 poprosiłem o wyja-
śnienie na zebraniu wiejskim w Klaudynie 

Obecny na zebraniu Vice Wójt 
stwierdził, 
to na pewno nie jest inwestycja Hetmana. 

Wymijająca odpowiedź z gminy, na piśmie, że 
gmina nic nie wie, z sugestią, żebym pytał gdzie in-
dziej, jest to ko-
lejna ''śmierdząca sprawa'' po słynnym stoku 
narciarskim na Górze Śmieci w Klaudynie.

Gmina siedzi w tym "g....." po 
uszy.

firma EKO-
HETMAN Sp. z o.o. decyzją nr 623/2014 z 9 ma-
ja 2014 roku otrzymała pozwolenie na budowę in-
stalacji mechaniczno-biologicznego przetwarza- 
nia, czyli śmierdzącej kompostowni podobnej do 
instalacji MPO na Kampinoskiej

Postanowiłem więc wyjaśnić, jak doszło do bu-
dowy kompostowni na terenach działek jeszcze 
kilka lat temu należących do gminy.

czyli już wówczas w założeniach było, że 
odpady komunalne z części Warszawy będą gro-
madzone na terenie gminy Stare Babice.

dalej było już tylko gorzej.

Wówczas Wójt, łaskawie nam panujący 
w gminie do dzisiaj, wywarł ''presję'' na Radnych 
i przyjęto uchwałę o wykupieniu udziałów War-
szawy.

Decyzję podjęto pomimo zgłaszanych zastrze-
żeń przez część Radnych,

spółka od kilku 
lat generuje straty i została pochłonięta głównie 
kosztami wynagrodzenia dla członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej

255 tysięcy złotych, 232 tysiące zło-
tych

Radni 
gminy Stare Babice podjęli jednak większością 
głosów

w składzie dzisiejszej rady są Radni, którzy 
wówczas brali udział w głosowaniu dotyczącym 
wykupu udziałów.

wyrażająca zgodę na zbycie przez Wójta udzia-
łów Spółki ECO-PARTNERS na podstawie pu-
blicznego zaproszenia inwestorowi, którym w wy
niku trybu negocjacyjnego została firma ECO-
HETMAN.

obecny Radny 
z okręgu Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczowa.

O dogłębnej znajomości tematu przez na-
szych włodarzy świadczą między innymi doku-
menty wydawane przez Gminę w procesie 
uzyskiwania pozwolenia przez firmę ECO-HET-
MAN na budowę Instalacji Mechaniczno-Biolo-
gicznego Przetwarzania w Klaudynie:

gmina wydała de-
cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ECO-PARTNERS brak potrzeby prze
prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko do planowanego przedsięwzię-
cia budowie zakładu biolo
giczno-mechanicznego przetwarzania odpadów

decyzję podpisał obecny Vice;

Gmina użyczyła 
część działki gminnej 844/3 na budowę parkingu 
dla Hetmana - pismo podpisał obecny Wójt.

Vice wysłał do Stowarzyszenia Klau
dyn pismo

wprawdzie 
Hetman coś tam buduje, ale wszystkiemu winna 
jest ta niedobra Warszawa,

Rozłożenie in-
westycji w czasie nie oznacza, że jej nie będzie,

Więc zmia-
ny w projekcie mogą być sztuczne, być może 
dokonane pod naciskiem gminy, aby wyciszyć 
mieszkańców.

Wójt 
stwierdził, że Gmina nic nie może zrobić w spra-
wie Hetmana.

Teraz jeszcze może odsprzedać sąsia-
dującą z budowaną kompostownią gminną dział-
kę 

Dlate-
go kulisy sprzedaży działki przez gminę Stare 
Babice dla firmy Hetman oraz tajemnice i ewen-
tualne powiązania pomiędzy stronami postaram 
się opisać w kolejnym numerze.

Krzysztof Kaliszewski
- Mieszkaniec Klaudyna

KOMPOSTOWNIA HETMANA
- KOLEJNA WTOPA NASZEJ GMINY



Podstawowym aktem prawnym regulującym 
kwestie bezzałogowych statków powietrznych jest 
Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. 
poz.978, 1221 i 1586) jest art. 126 ust. 1 pozwalają-
cy na wykonywanie lotów bezzałogowych w pol-
skiej przestrzeni powietrznej, natomiast art. 33 ust. 2 
- wprowadza tzw. rozporządzenie ''wyłączające''.

Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków po-
wietrznych dotyczy między inny-
mi modeli latających oraz bezzałogowych statków 
powietrznych o masie startowej nie większej niż 
25 kg, używanych wyłącznie w zasięgu wzroku ope-
ratora

 
określa warunki i zasady wykonywania lotów oraz 
bezpieczeństwa ich eksploatacji.

 używania 
go w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, 
mienia lub innych użytkowników przestrzeni po-
wietrznej.

strefy powietrzne w ja-
kich loty są zakazane lub ograniczone.

 Wszystkie loty inne niż rekre-
acyjne lub sportowe związane np. ze świadcze
niem usług, takich jak: wykonywanie zdjęć, reje-
stracja nagrań wideo, wykorzystywanie ''bezzało-
gowców'' w fotogrametrii, prowadzenie różnego 
rodzaju pomiarów czy monitoringu z powietrza, 
czy też loty badawcze, itp. wymagają od osoby pilo-
tującej UAV posiadania 
odpowiedniego świadectwa kwalifikacji

Świadectwa kwalifikacji dzielimy na VLOS 
i BVLOS

Art. 53c Ustawy dotyczy bezzałogowych statków 
powietrznych cięższych niż 25 kg.

wszystkie bezzałogowe statki powietrzne o MTOM 
przekraczającej 25 kg wymagają dopuszczenia do 
lotu oraz rejestracji przez ULC.

Bezzałogowe statki powietrzne o masie przekra-
czającej 25 kg 

kary za nie stosowanie się do przepisów ustawy

W myśl obowiązujących przepisów, aby wyko-
nywać loty ''dronem'' w Warszawie, operator mu-
si uzyskać szereg pozwoleń.

Jeżeli ktoś ma zamiar wykonywania lotów ''bezza-
łogowcem'' w okolicach Starego Miasta czy al. 
Ujazdowskich 

Zachęcamy wszy
stkich amatorów bezzałogowego lotnictwa oraz ro
dziców, którzy planują zakup tego typu urządzeń 
swoim pociechom do zapoznania się z akcją pro-
wadzoną przez ULC - LATAJ Z GŁOWĄ.

Obowiązywał całkowity zakaz wy-
konywania lotów w promieniu 100 km od Stadio-
nu Narodowego.

asp. Rafał Retmaniak
Sekcja Prasowa Komendy Stołecznej Policji

VADEMEKUM - BEZZAŁOGOWE
STATKI POWIETRZNE ''DRONY''



Podczas Wielkiego Pikniku Krwiodawstwa, 
który odbył się w ostatnią sobotę w Ożarowie 
Mazowieckim, udało się pozyskać niemal 149 
litrów krwi.  Mimo wyjątkowo upalnej pogo-
dy, sobotnia impreza zgromadziła blisko pół 
tysiąca krwiodawców z całej Polski.

 organizatorami byli Po-
wiat Warszawski Zachodni oraz HDK PCK 
"Strażak" w Błoniu, 

 Problem nie-
doboru krwi nasila się w Polsce szczególnie 
w miesiącach letnich. 

na miej-
scu wydarzenia stawiło się aż 420 osób,

Po wstępnych badaniach lekarskich do po-

boru zakwalifikowano 338 krwiodawców, któ
rzy oddali łącznie 149 litrów krwi.

Agnieszka Palej; fot. Michał Starnowski

WIELKI PIKNIK KRWIODAWSTWA

GROŹNY WYPADEK NA OGRODNICZEJ
8 czerwca 2016 roku około godz. 17.40 na 

ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych doszło do zde-
rzenia 3 samochodów marki: Renault Scenic, 
Dacia Lodgy i Hyundai i30. W wyniku zderze-
nia 5 osób zostało poszkodowanych, w tym 9-let
nia dziewczynka.

doszło do czołowego zderzenia 
dwóch pojazdów osobowych: Hyundai'a oraz Da-
ci. i ty-
łem uderzyła w przód samochodu Renault Scenic.

Ratownicy mieli 
pełne ręce roboty, nie obyło się bez udzielania kwa
lifikowanej pierwszej pomocy. 

W wyniku zdarzenia 5 osób zostało poszko-
dowanych, w tym 4 osoby zostały odwiezione 
do szpitali. Wśród nich była 9 letnia dziewczynka.

Michał Starnowski, zdjęcie: OSP Stare Babice



W ostatnim numerze ''Gońca Babickiego'' 
przedstawiłam Państwu jakie obowiązki ma pra-
codawca względem pracownika. W najnow-
szym tekście, chcę przedstawić jakie obowiąz  
ki ma pracownik względem pracodawcy.

Podstawowym obowiązkiem pracownika wo-
bec pracodawcy jest 

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracow-
nik jest obowiązany w szczególności:

1) 

2) 

3) 

4) 

5)

6) 

Bardzo ważnym obowiązkiem pracownika 

obowiązkiem pracodawcy
Pracow-

nik powinien w ramach tego obowiązku:

znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 

 

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepi-

sami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pra-
cy 

dbać o należyty stan

stosować środki ochrony zbiorowej, 

poddawać się

niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi

Za nieprzestrzeganie obowiązków w zakre-
sie przestrzegania przepisów BHP na pracow-
nika może zostać nałożona kara porządkowa 
w postaci:

Pracownik nie może prowadzić działalno-
ści konkurencyjnej wobec pracodawcy 

 

Pracownik ma również obowiązek lojalno-
ści wobec pracodawcy, 

Pracownik zobo  
wiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

 

 

W przypadku naruszenia obowiązku ta-
jemnicy,

może on żądać od pracownika 

Porównując obowiązki pracodawcy i pra-
cownika oraz odpowiedzialności jaką pono-
szą za naruszenie tych obowiązków,

 

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

PRAWNIK RADZI...
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA



Z nieukrywaną przy-
jemnością pragniemy po-
informować, że Szkole Pod
stawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Starych Babi-
cach przyznano kolejny laur, 
o który wystąpił Starosta Po
wiatu Warszawskiego Za-
chodniego - Jan Żychliński.

Za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na 
rzecz województwa mazo-
wieckiego, babicka podsta
wówka została wyróżniona 
przez Marszałka Wojewódz
twa Mazowieckiego - Adama 
Struzika medalem pamiąt
kowym PRO MASOVIA. 

Serdecznie gratulujemy.

Redakcja

PRO MASOVIA
DLA BABICKIEJ PODSTAWÓWKI



6 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w budynku komunalnym przy ul. Ry-
nek 21 odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów w Starych Babi-
cach.

W Gminie Stare Babice Gminna Rada Seniorów została powołana 
uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XIII/120/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. 

Ostatecznie w skład Rady weszło 9 osób:

ŚLADOWSKA Wanda
WIŚNIEWSKI Tadeusz
CZAJKOWSKA Anna
BANASZAK Iwonna
GAŁECKI Karol
KAWALLA Hanna
KOSIŃSKA Marianna
MALINOWSKI Stanisław
PARLIŃSKA Maria

13 czerwca br. odbyło się I posiedzenie nowo utworzonej Rady. 
Prze-

wodniczący - Tadeusz Wiśniewski i Wiceprzewodniczący - Karol Gałecki.
Michał Starnowski

MAMY GMINNĄ RADĘ SENIORÓW



KONCERT FINAŁOWY ''YOU CAN SING''
8 czerwca 2016 roku w Sali Koncertowej 

im. K. Wiłkomirskiego (Szkoła Podstawowa w Sta-
rych Babicach) odbył się Koncert Finałowy 
I edycji konkursu piosenki angielskojęzycznej.

do finałowej rozgrywki zakwalifikowano 15 osób 
- uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starych Ba-
bicach.

Ewa Dżyga, Marze-
na Chmielarz, Anna Kozłowska, Beata Stasiak 
i Violetta Pruska.

zaśpiewały Agnieszka Metzgier i Be-
ata Stasiak.

 (Kaja 
Baszyńska, Pola Radoń, Karolina Puchajda) 

Grand Prix I Festiwalu 
Piosenki Angielskojęzycznej ''YOU CAN SING'' 
przypadło w udziale Magdalenie Sztampke.

W kolejnych tygodniach wykonawcy mieli 
okazję zaprezentować się 

 Agniesz-
ka Metzgier i Anna Kozłowska

Sponsorami wygranych byli: 

Dorota Smolińska
(Danielą Kwiatkowską i Dorotą 

Radecką)  
Iwona Postek-Turchońska.

Michał Starnowski



W środę 1 czerwca 2016 roku w kościele pw. Objawienia Pańskiego 
w Bliznem 25 kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania z rąk bi-
skupa Rafała Markowskiego.

 ks. Marcina 

ks. Mariana Rowickiego
ks. Grzegorza Kozickiego

Kolejna uroczystość tego typu odbyła się w poniedziałek, 6 czerwca 
2016 roku o godz. 18.00 w Parafii w Borzęcinie Dużym. 

 JE Rafał Makowski

W trzecią niedzielę czerwca na Mszy Św. o godz. 13.00 grupa mło-
dzieży z lipkowskiej Wspólnoty przyjęła Sakrament Bierzmowania. 

ks. Piotra Jaworskiego,  JE Michał Janocha

zebrała Redakcja
przy m. in. współpracy

z Redakcją gazety parafialnej: Epifania (Blizne)
fot. Aneta Maliszewska i Dominika Maliszewska

- zdjęcia z fb: facebook.com/wincentyferreriusz13

CZERWIEC POD ZNAKIEM 
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA



W sobotę 11 czerwca 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej 
w Starych Babicach odbył się Piknik Rodziny zorganizowany przez Ra-
dę Rodziców i Szkołę Podstawową w Starych Babicach.

 wiele się działo, 

''Posmakuj 
Świata''

Indii, 
Grenlandii, Prowansji, Japonii, Australii, Koła Podbiegunowego, To-
skanii i Transylwanii. ''Klub Mam''.

''So-
snowej Szpilki''

Swoje punkty 
miały też Bank PKO BP, PZU, Early Stage i Strefa Języka.

 Powiat Warszawski Zachodni, firma 
Plantico i klinika stomatologiczna Dentaline.

Michał Starnowski

PIKNIK RODZINNY ''POSMAKUJ ŚWIATA''



GMINNY RAJD ROWEROWY
NA ROZPOCZĘCIE LATA

11 czerwca 2016 odbył się Rajd Rowerowy na Rozpoczęcie Lata. Cy-
kliści wyruszyli o godz. 10.00 z dwóch miejsc, tj. z borzęcińskiego Skwe-
ru im. F. Chopina i ze starobabickiego Rynku.

W rajdzie, 
wzięło udział około 200 rowerzystów 

w różnym wieku.

na Skwer im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym

 Rajd 
zorganizowało Towarzystwo Cyklistów Stare Babice.

Michał Starnowski



28 maja 2016 roku z okazji obchodów Ro-
ku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu od-
był się zorganizowany przez Powiat Warsza  
wski Zachodni Piknik Historyczny.

polana w Lipkowie zamieniła się w praw
dziwie sienkiewiczowską scenerię

w dawnych rzemiosłach

o rycerskim orężu
hetmański, szwedzki, tatar-

ski, krzyżacki, pospolitego ruszenia. 

Jedną z głównych atrakcji była rekonstruk-
cja walki Wołodyjowskiego z Bohunem 

 zwyciężył Mały Rycerz. 

Kolejną niespodzianką było przybycie akto-
rów, którzy ongiś zagrali w filmowych adapta-
cjach trylogii Sienkiewicza  Andrzeja Seweryna

Daniela Olbrychskiego
Pojedziesz waść na Babice i Lip-

ków do Zaborowa, gdzie czekają konie dla regi-
mentu przeznaczone...

"Ogniem i mieczem"

wydarzenie cieszyło się dużą frekwen-
cją.

 lipkowski pik
nik był udanym spotkaniem z "żywą" historią.

Ewa Ugorowska

LIPKOWSKI PIKNIK HISTORYCZNY





SCENA LETNIA
I PARK W STARYCH BABICACH

11 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 w obec-
ności władz samorządowych szczebla powiato-
wego i gminnego oraz licznie przybyłych gości 
i mieszkańców zainaugurowano otwarcie Sce-
ny Letniej w starobabickim parku.

Koncert odbył się w klimacie lat 20-tych ze-
szłego stulecia. wystąpiła Gmin-
na Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Penderec
kiego i Gminny Chór Babiczanie

Zbigniewa Załęskiego.

wy-
stęp Teatru Wodzisławskiej Ulicy pt. ''Szalo
ne Lata Dwudzieste''.

Marcin Zając.

Koncert prowadziła Hanna Domańska - 
Prezes Stowarzyszenia ''Odkrywamy Świat''. 

 na stronie 
Gminy Stare Babice.

Michał Starnowski





XXIV POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY
12 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 w sali 

koncertowej I Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród i koncert laureatów Powiatowego 
Konkursu Muzycznego.

wszyst-
kich laureatów,

Wśród 
instrumentów na których zagrali finaliści

Melodia z filmu ''Tita-
nic'' zagrana na harfie oczarowała wszystkich.

Grand Prix - Weronika Szem-
plińska I miejsca: Julia Jach

Zuzanna Kowalczuk  Julian 
Zdaniewicz II miejsce: Ignacy Zda-
niewicz  III miejsce: Adam Godzi-
mirski i Natalia Sztampke

Wyróżnienia otrzymali: Maja Dąbkowska 
Kornel Dzieża Nina Dzio-

ak Julia Gołębiewska
Wojciech Gołębiewski Marta Grza-
na Elżbieta Karasińska Emi-
lia Latko Mateusz Strejczek

Michał Szempliński Ignacy 
Szpakowski Tymoteusz Sztampke

Krystian Tymendorf Michał 
Zabłocki 
Karolina Kałużyńska - Julian Zdaniewicz; 

Karol i Piotr Blezień

Dyplom dla najmłodszej uczestniczki konkur-
su otrzymała: Marta Majchrowska

Studio Mu-
zyczne i Prywatna Szkoła Muzyczna w Sta-
rych Babicach, Staro
stwo Warszawskie Zachodnie, Gmina Stare 
Babice, Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłko-
mirskiego, Szkoła Podstawowa w Starych Ba-
bicach i I Gminne Gimnazjum w Koczargach 
Starych.

Michał Starnowski



WIANKI 2016 JUŻ ZA NAMI
25 czerwca 2016 r. w Bliznem odbyła się nie

codzienna impreza plenerowa, czyli ''Wianki 2016''.

na scenie odbywały się liczne wy-
stępy dzieci, w tym mieszkańców Bliznego.

Ewę 
Dżyga

''You Can Sing''.

konkurs na ''ciasto wła-
snego wypieku'', 

''IV Zlot Pojazdów Za-
bytkowych''.

 ''Rising Stars'',
''Megido''. 

Mariu-
sza Kalagi,  ''Partners'' 

''Wian-
ki 2016''

Michał Starnowski
fot. Emilia Kawczyńska-Banaszek

- www.fotoniebanalne.pl



RUSZYŁA XII EDYCJA FESTIWALU
MUZYCZNEGO ''W KRAINIE CHOPINA''

W piątkowy wieczór 24 czerwca 2016 roku w kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach odbył się Kon-
cert Inauguracyjny 12-tej edycji Festiwalu Muzycznego "W Krainie 
Chopina”.

 Orkiestra 
Symfoniczna Uniwersytetu Muzycz
nego im. Fryderyka Chopina w War
szawie Roksaną Kwa-
śnikowską Małgorzatą Paw
łowską  Orkiestrą dyrygo-
wał Rafał Janiak.

Wolfganga Amadeusza Mozarta:

pokaz sztucznych 
ogni sponsorowany przez firmę "Tropic".

Organizatorami koncertu byli: 

Michał Starnowski



ZABIEGI LASEROWE
W SŁUŻBIE NOWOCZESNEJ KOBIETY

Dzień dobry Pani doktor. Spotykamy się dzi-
siaj, aby porozmawiać na temat nowej porad-
ni ginekologicznej otwartej w Formmed ES.

Jakie usługi oferują Państwo swoim Pacjentkom?

Czym zajmuje się zatem ginekologia estetyczna?

W jakim wieku są kobiety, które przycho-
dzą do pani doktor na ginekologiczne zabie-
gi laserowe? 

Czy takim ginekologicznym laserem rów-
nież wyrównuje pani nierówności i przerosty 
warg sromowych?

Jak kobieta musi się przygotować do gine
kologicznego zabiegu laserowego?

Jestem ciekawa, jak wygląda taki zabieg.

Zaproszenie dotyczy także naszych Czytel
niczek.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

rozmawiała Paulina Matulaniec

Rozmowa z dr Martą Mączka



Stało się… to, co do niedawna europejscy 
eksperci uważali za senne marzenia euroscepty-
ków (czy też może raczej eurorealistów?) stało 
się faktem. Brytyjczycy w ogólnokrajowym re-
ferendum opowiedzieli się za wyjściem z UE. 
Widać na wyspach nie mają tak ''rzetelnych'' 
mediów i polityków jak u nas i nikt ich nie doin-
formował, że wyjścia z UE nie ma! Że skończy 
się to ich bankructwem, izolacją gospodarczą, 
zamknięciem granic itp. na plagach egipskich 
kończąc. Wszyscy to dobrze  znamy. Takimi bo-
wiem propagandowymi sloganami byliśmy i je-
steśmy torpedowani. Dowodem na ich niepra
wdziwość niech będą kraje, które do UE nie na-
leżą lub zerwały z nią rozmowy a mimo to ra-
dzą sobie nie gorzej niż jej członkowie. Mowa 
tu o Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie i Islan-
dii.

Szczególnie ciekawy jest przykład Islandii, 

Na przestrzeni wie-
ków Brytyjczycy udowodnili, że nikt inny nie 
potrafi tak dbać o swoje interesy jak wyspia-
rze.

rząd RP powinien niezwłocznie ogłosić refe-
rendum w tej sprawie

Jarosław Paweł Kuczyński

BREXIT, CZYLI ANGLICY
WYBIERAJĄ NORMALNOŚĆ

NORWESKA ROPA CZĘŚĆ 2
Na przestrzeni ostatniego półwiecza Norwego-

wie wręcz perfekcyjnie zarządzali swoim państwem. 
Chronili własnych przedsiębiorców przed zagranicz-
nymi koncernami, inwestowali w infrastrukturę kra-
ju, tworzyli nowe miejsca pracy, rozwijali przemysł, 
inwestowali w edukację i wszystko szło tak do-
brze… że uwierzyli w nieśmiertelność swojego kra-
ju. W ostatnim czasie, skądinąd najcięższym od 
1969 roku, tak jakby zapomnieli o tym wszystkim 
na czym zbudowali swoje bogactwo… ale po kolei.

 Pieniądze były, technologia również, 
brakowało rąk do pracy.

Wszystko dzięki przystąpieniu Polski 
w 2004r. do Unii Europejskiej.

''Dzieci ropy'' pracując na kasie w skle-
pie, mogą pozwolić sobie na mieszkanie, samochód 
i wakacje na południu Europy 2 razy w roku. 

Norwegowie nie mają żadnej 
gospodarczej alternatywy wobec ropy. 

Krzysztof Radomski - zdjęcie www.thetyee.ca



PRAWO PRACY W NIEMCZECH
KORESPONDENT NADAJE Z BERLINA - CZ. 6

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, obo-
wiązuje 8-godzinny dzień i 40-godzinny tydzień 
pracy. Pracownikowi przysługuje przerwa, chro-
ni go szereg ustaw, a w razie zwolnienia może 
zaskarżyć pracodawcę do sądu. Okres próbny 
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Minimal-
na stawka to 8,5 EUR brutto za godzinę. To in-
formacje podstawowe. Jak jednak wygląda to 
wszystko w praktyce?

Niemcy na ogół nie znają angielskie-
go

 
rzeczą bardzo ważną jest znać swoje prawa. 

W Niem-
czech nie ma odpowiednika NFZ, jest wiele 
tzw. Krankenkasse

 
Z Krankenkasse dostaną Państwo specjalną 
kartę, którą należy okazywać u lekarza.

pracodawca zgodnie z prawem może zwol
nić pracownika w czasie, kiedy ten przebywa 
na chorobowym.

Zwolnić nie wolno natomiast kobiety w ciąży,

W drugim 

przypadku pracownica musi złozyć dodatko-
wo skargę do sądu pracy, tzw. Kundigungs-
schutzklage.

Jeśli chodzi o urlop, 

W ciągu roku zwykle przysługują 24 dni robo-
cze.

polecam strony polskich 
instytucji państwowych 

oraz polonii w Niemczech, 

Natalia Karwowska

ZUPEŁNIE NIEZNANA HISTORIA
OPERACJA POLSKA 1937-1938

Dzisiejszy krótki artykuł chciałbym poświęcić tematowi, o którym 
praktycznie nie mówi się w naszych mediach, szkołach, prasie a w moim 
mniemaniu przypadkowo zapytani Polacy także niewiele byliby w stanie 
na ten temat powiedzieć. Przyznaje szczerze, że sam o temacie dowiedzia-
łem się całkiem niedawno i całkiem przypadkowo, chociaż historią nasze-
go kraju interesuję się od wielu lat.

w grani-
cach Związku Radzieckiego zostało ponad 1,2 mln naszych rodaków,

 Rząd radziecki 
już na początku lat 30. zajął się zintensyfiko-

waniem prób kolektywizacji Polaków, 

Pierwsza fala represyjna wobec Polaków rozpoczęła się w latach 1935-
1937

Druga fala represji z lat 1937-39 objęła Pola-
ków z terenów Białorusi.

W sierpniu 1937 r. szef sowieckiej bezpieki Nikołaj Jeżow wydał roz-
kaz 

 Aresztowanych czekała śmierć,

Represje objęły wszystkich Polaków bez względu na przynależność kla-
sowo-społeczną, a aresztowań dokonywano w nocy. 

Miejsca kaźni są dzisiaj częściowo zna-
ne i można tutaj wymienić m.in.

Represje dotykały także rodziny aresz-
towanych:

ska-
zano ok. 140 tys. Polaków, zamordowanych zostało ok. 111 tys., czyli 
ponad pięć razy więcej niż w Katyniu.

Tomasz Konopa
http://nczas.com/wyroznione/operacja-polska-czyli-rozstrzelac-polakow/
źródło: Tomasz Sommer, ''Rozstrzelać Polaków.Ludobójstwo Polaków

w Związku Sowieckim
- dokumenty z centrali'', 3SMedia, Warszawa 2010

RELACJA ZE SPOTKANIA
Dnia 9 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Stare Babice po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć majora Zygmunta Boczkow-

skiego, urodzonego w 1927r., żołnierza ZWZ, AK, WiN oraz uczestnika Powstania Warszawskiego.

Barwne relacje i opisy przedwojennych miejscowości takich jak Wiersze czy Granica, jak również szczegóły bitwy pod Jaktoro-
wem Spotkanie na chwilę przerodziło się 
w dyskusję, z seniorami, mieszkańcami naszej gminy,

Redakcja BBC; foto: Michał Starnowski



GALIMATIAS, CZYLI...
IMPREZA ARTYSTYCZNA DLA WSZYSTKICH

W piątek 17 czerwca 2016 roku o 19.00 odbył się ''Galimatias'', czyli 
tradycyjna impreza finalizująca rok teatralny w babickiej podstawówce.

''Kiedy idziesz i myślisz o czymś poważnym, nie zapominaj się uśmie-
chać''  (Stowarzyszenie Kuź-
nia Przyjaźni)  Na 
scenie wystąpili młodzi aktorzy

Panie: Ludmiła Mi-
łowanow i Izabela Kurowska

Michał Starnowski

KAMPINOSPORT - RODZYNEK WŚRÓD PIKNIKÓW
Nadszedł czerwiec...miesiąc, w którym aż roi się 

od różnych imprez dla rodzin i pikników. Który wy-
brać? Takie pytanie postawiła sobie niejedna ma-
ma czy niejeden tata. Nie zawiódł się ten, kto zde
cydował się spędzić z rodziną sobotni dzień 11 czerw-
ca 2016 wraz z drużyną KampinoSport. Już po raz 
trzeci przy ul. Izabelińskiej 79 w Starych Babicach 
zorganizowany został Piknik Rodzinny o sportowym 
charakterze. Czemu był to piknik wyjątkowy? 
Z wielu powodów. Przede wszystkim była to impre-
za, która propagowała zdrowy tryb życia i aktyw-
ność fizyczną. To impreza, której celem była mię
dzy innymi integracja, współdziałanie i pogłębiania 
pozytywnych relacji wśród pokoleń w oparciu 
o wspólną rywalizację sportową. To także wydarze-
nie wypełnione ciekawymi i cennymi nagrodami 
dla najlepszych i najbardziej aktywnych rodzin. To 
jedyna impreza w okolicy, w której można było m. 
in. wyjechać najnowszymi modelami samochodów...
Ale zacznijmy od początku.

Piknik podzielony był na dwie strefy. W pierwszej 
odbywały się  turnieje tenisowe.

VEKTOR MEDIA 
YONEX

 Flowers For You

Hotel i Restau-
rację SPLENDOR.

 

Chłodnia Mazowsze.

Fotobudka
ze Studia MTJ.

Druga strefa Pikniku

 Day Spa KampinoSport

Thalgo i Purles
THAL-

GO Polska

Centrum Medycyny Sportowej,

już 
na jesieni KampinoSport oraz CMS zorganizują 
cykl warsztatów,

Pracownia Dronów 

iluzjonista Magic Magnus

 LEXUS 
i TOYOTA

Lexus NX Toyota 
RAV4

 Lexus Warszawa-Wola Toyota 
W&J Wiśniewski. Dla tych wszystkich, którzy nie 
grają w tenisa ziemnego organizatorzy przygoto-
wali konkurencje sportowe w plenerze. 

 PROFBUD

Mariusza Walczaka (firma Na prowadzeniu)

Zwycięzcom mocno gratulujemy i zapraszamy 
na następne tego typu wydarzenie w czerwcu 2017! 

Magdalena Wysocka / Tomasz Musiał








