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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 3-14 lipca 
2017 roku

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



www.ksiegarniaverbum.pl
PRZED KATASTROFĄ

Polecana dzisiaj powieść (thriller) to cytując za Publishers Weekly 
"…mistrzowska mieszanka tajemnicy, suspensu, tragedii i karygodnego szu-
mu medialnego. Brutalnie szczera opowieść o mężczyźnie przytłoczonym nie-
chcianą, złą sławą, ze zdumiewającym, głęboko satysfakcjonującym zakoń
czeniem…". 

Dwa słowa o książce Noaha Hawleya

To ma być krótki, niespełna trzy-
dziestominutowy lot do Nowego Jorku.

Zachęcamy do lektury.

ZRÓB ZAKUPY I ODBIERZ 10% RABATU U PARTNERA.

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu partner-
skiej współpracy Księgarni VERBUM z firmą GLOBAL - punktem 
sprzedaży odżywek dla kobiet i mężczyzn, mieszczącym się w pasażu TE-
SCO przy ul. Połczyńskiej 121/125. 

Każdy, kto dokona dowolnego zakupu w jednym z partnerskich 
punktów, w drugiej placówce do-
stanie automatycznie 10% rabatu na cały asortyment. Kontakt do sklepu 
GLOBAL: tel. 570-643-023, mail global.sklep@tlen.pl .

Cały czas bardzo gorąco zachęcamy do składania zamówień w na-
szym panelu internetowym: www.ksiegarniaverbum.pl

 zapraszamy do kon
taktu z CompNET

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



Ucho malucha jest wyjątkowo wyczulone 
na dźwięki. Dzieci do trzeciego roku życia czu-
ją muzykę w zupełnie naturalny sposób i uczą 
się jej na równi z poznawaniem mowy.

To, że wszyscy rodzimy się z muzycznym po-
tencjałem, wyraźnie widać na "Gordonkach", 

zor-
ganizowanych w Klubie Mieszkańca na ulicy 
Polnej 40 w Starych Babicach przez Fundację 
Nasze Szczęścia.

pa-
ni Asia 

Patrzą na panią Asię i momen-
talnie się uspokajają.

Melodia i ruch

Wyjaśnia to teoria profesora E.E. Gordo-
na z University of South Carolina w stanie Co-
lumbia,

muzyka dla małego dziecka jest 
podstawowym bodźcem i stanowi jedną z głów-
nych form aktywności i komunikacji.

Rodzice, którzy przyprowadzają swoje dzie
ci na Gordonki być może przyczyniają się do 
rozwoju ich muzycznego geniuszu.

Trzeba lubić dzieci

Muzyka sprawia, że dzieci szybciej się roz-
wijają, łatwiej zaprzyjaźniają i są spokojniej-
sze. 

mówi Joanna Dubrawska, 
 Śpiew powi-

nien być ciągły, ruchy płynne i należy unikać 
np. klaskania.

Jej nauczycielami stali się Jolanta i Miłosz Ga
wryłkiewiczowie,

wyjaśnia Asia.

Podążać za dzieckiem

Waż-
ni są też rodzice,

wy-
jaśnia Asia Dubrawska. 

Bo rodzice są 
bardzo ważni w tej aktywności. 

Rodzic 
ma podążać za dzieckiem, być takim jego dru-
goplanowym asystentem.

Same korzyści

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzi-
ce u swych dzieci obserwują zwiększoną płyn-
ność mowy i lepszą dykcję. 

Zapraszamy wszystkich rodziców z mały-
mi dziećmi w wieku 0-3 lat na Gordonki do 
Klubu Mieszkańca!

Sprawdzajcie na bieżąco, co się u nas dzieje:

https://www.facebook.com/FundacjaNa-
szeSzczescia/

https://www.facebook.com/groups/MamyG-
minyStareBabice/

tekst i foto: Karina Grygielska

UCHO MALUCHA



O części nadawczej Polskiej Transatlantyc-
kiej Centrali Radiotelegraficznej (PTCR), po-
tocznie zwanej Nadajnikiem Babice, pisałem 
wielokrotnie. Przypominam, że jego obiekty: 
budynek nadawczy i antena, zostały zniszczo-
ne, najpierw w 1945 roku przez saperów nie-
mieckich, a następnie po wyzwoleniu beztros
ko rozebrane. Jednak pozostały po nich śla-
dy, które umożliwiły mi odzyskanie wielu in-
formacji o tej części. Znajdują się one w [1], 
[2] i [3], gdzie podane zostały szczegółowe opi-
sy działania i budowy urządzeń oraz oszacowa-
ne rozmiary jej obiektów.

Natomiast po części odbiorczej PTCR, któ-
ra znajdowała się w znacznej odległości od czę-
ści nadawczej, bo w Grodzisku Mazowieckim, 
wiadomości jest niewiele.

 
o tym ważnym obiekcie PTCR nie ma szczegó-
łowych opisów. Również nie ma żadnych śla-
dów po budynku, w którym znajdowała się 
Stacja Odbiorcza (SO), 

podjąłem wysiłki dla uzyska-
nia informacji o jej położeniu, obiektach, urzą-
dzeniach i wyjaśnienia, dlaczego umieszczono 
ją akurat w Grodzisku Mazowieckim z dala 
od części nadawczej. 

Doszedłem do wniosku, że na wybór miej-
sca umieszczenia Stacji Odbiorczej (SO), pra
wdopodobnie miały wpływ następujące czynni-
ki:

"na obrze-
żach ówczesnej wsi Grodzisk, położonej w odle
głości ok. 30 km na południowy zachód od War-

szawy i znajdującej się na głównej linii kolejo-
wej Warszawa-Kraków".

zwany Czerwonym 
Dworem.

Anteną główną w SO, by-
ła tzw. antena falowa,

 i była skierowana w stro-
nę wsi PAROLE lub SIESTRZEŃ.

 Przypo-
minała zwykłą linię telegraficzną, składającą 
się z dwóch przewodów miedzianych, rozcią-
gniętych na drewnianych słupach o wysoko-
ści ok. 6 m, rozmieszczonych w odstępach ok. 
46 m, z poprzeczką na szczycie o długości ok. 
1.2 m, zaopatrzonych w szklane izolatory, wy-
trzymujące napięcie 22 kV.

Radio Corporation, 

 jedyną pa-
miątką po SO był mały budyneczek nazywa-
ny Stróżówką. 

[1] http://www.nadajnik-babice.pl
[2] https://dobiech-ireneusz.jimdo.com
[3] Goniec babicki nr 10, październik 2013
[4] Nieznana historia Stacji Odbiorczej
PTCR w Grodzisku Mazowieckim,
Ireneusz Dobiech, Broszurka
- Centrum Kultury Grodzisk Maz. - 2016 r.

Ireneusz Dobiech

PODSTAWOWE INFORMACJE
O CZĘŚCI ODBIORCZEJ PTCR
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Widok budynku Stacji Odbiorczej
w Grodzisku Mazowieckim



Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku zo-
stał założony we Francji w 1972 roku z inicja-
tywy profesora prawa i nauk społecznych 
Pierre'a Vellasa. Uważał on, że UTW powin-
ny być związane z ośrodkami akademickimi 
i prowadzić działalność dydaktyczną i badaw-
czą (to tzw. model francuski). Bardzo szybko 
Uniwersytety zaczęły być powielane w róż-
nych regionach kraju, a także w wielu kra-
jach Europy. W Polsce pierwszy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku powstał w 1975 roku w War-
szawie, przy Centrum Kształcenia Medyczne-
go Podyplomowego, zapoczątkowany przez 
prof. dr nauk medycznych Halinę Szwarc.

Na początku w Polsce UTW powstawały w du-
żych miastach w ramach struktur uczelni wyż-
szych. 

Funkcjonują dwa główne modele uniwersy-
tetów dla osób starszych: I-wszy - usytuowany 
przy Uczelniach,

 II-gi - tworzony przez 
samodzielne organizacje pozarządowe, 

Uniwersytety trzeciego wieku proponują swo-
im studentom: 

Wykłady

Poradnictwo

Regularne i cykliczne zajęcia,

Aktywność fizyczna i turystyka

wyda-
rzenia kulturalne i imprezy okolicznościowe 

Finansowanie UTW

Rządowy 
Program na rzecz Aktywizacji Społecznej 
Osób Starszych - A.S.O.S.,

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku

"nie to co 
wiemy, ale to co chcemy wiedzieć, świadczy 
o naszej mądrości" Agnieszka Matu-
szewska - Prezes Stowarzyszenia,

z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice.

Uniwersytety Trzeciego Wieku powstały, by 
wspierać Seniorów

Anna Czajkowska

JUBILEUSZ UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU
45 LAT W EUROPIE, 42 LATA W POLSCE



Nieprzypadkowo wracam do tematu praw pacjenta, usłyszałam iż 
trwają pracę na zmianą przepisów dotyczących dostępu do świadczeń me-
dycznych, które pozwalałyby szpitalom na odpłatne świadczenie Usług me-
dycznych. Co prawda nie mogłoby to dotyczyć świadczeń gwaranto
wanych w  Narodowym Funduszu Zdrowia, jednak trudno nie oprzeć 
się wrażeniu, iż byłaby to prosta droga do funkcjonowania państwo-
wych szpitali jak prywatnej służby zdrowia, gdzie wiadomym jest, że 
posiadanie pieniędzy gwarantuje dostęp do najlepszej opieki medycznej.

"(…) 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji mate-
rialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzie-
lania świadczeń określa ustawa."

prawo do świadczeń zdrowotnych. pacjent ma pra-
wo do świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych, mamy prawo żądać, aby lekarz:

"Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych 
udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świad-
czeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odręb-
nych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się 
zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawo-
dów medycznych."

Na straży ochrony praw pacjenta stoi Rzecznik Praw Pacjenta,

Musimy wiedzieć, iż w przypadku zawinionego naruszenia praw 
pacjenta, możemy domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za dozna
ną krzywdę. 

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

PRAWNIK RADZI...
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH



Długo zastanawiałem się w jakich dwóch słowach, moglibyśmy spró-
bować streścić wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć naszym rodzicom 
składając im życzenia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Czy wybór jest 
właściwy?... ocenicie sami. W mojej opinii to kim jesteśmy i jacy jeste-
śmy dla innych, to przede wszystkim zasługa rodziców.

to okres od 
Dnia Matki do Dnia Ojca.

Nasze dzieci tańcząc i śpiewając

Tak było i w babickiej podstawówce występy klasy 3A

A ponieważ każdy z nas jest czyimś dzieckiem… Kochani Mamo 
i Tato… wiedzcie, że za wszystko Wam dziękujemy i zawsze o Was pa-
miętać będziemy.

Dariusz Smoliński

MAMO, TATO… DZIĘKUJEMY I PAMIĘTAMY

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU
UCZESTNIK MONTE CASSINO PATRONEM ULICY W JANOWIE

W ostatnim numerze Gońca Babickiego (5/2017) błędnie zapisano nazwisko jednego z patronów ulic w Janowie. Otóż prawidłowe nazwisko 
bohatera bitwy pod Monte Cassino, to "Ksiądz Kapelan Adam Studziński". Za niezamierzony błąd przepraszamy - REDAKCJA

W niedzielne popołudnie, 28 maja 2017 roku na "Polanie Dwóch Sta
wów" w Zielonkach przy ul. Południowej odbył się gminny festyn 
"Dzień Babic 2017 r."

 Stowarzyszenia 
"Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadaw
cza",  Towarzyszącymi impre-
zami były również:

Przez cały czas, a więc począwszy od godz. 15.00, aż do późnej nocy 
trwały występy sceniczne.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół "Eney",

Michał Starnowski, zdjęcia na www.babice24.pl

DZIEŃ BABIC 2017 R.



JAK TO WOŁODYJOWSKI
W LIPKOWIE USIEKŁ BOHUNA

27 maja 2017 roku na lipkowskiej polanie rekreacyjnej odbył się II 
Piknik Historyczny.

Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą 
a Kampinosem" wraz z Powiatem Warszawskim Zachodnim, Gminą 
Stare Babice i Gminą Izabelin

z Zakładu dla Ociemniałych w Laskach.

Jedną z głównych atrakcji była rekonstrukcja walki Wołodyjow-
skiego z Bohunem oraz pokazy jazdy konnej w wykonaniu chorągwi 
husarskiej. 

Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl



"MĄDRE SÓWKI" - OPIEKA DZIENNA
NAD DZIEĆMI I ŚWIETLICA W BORZĘCINIE

W centrum Borzęcina Dużego na ulicy 
Warszawskiej 699 (vis a vis Szkoły) w dużym, 
bajkowym domu powstało miejsce przeznaczo-
ne dla maluszków od 10 miesięcy do 3 lat 
oraz dzieci starszych uczęszczających do Szko-
ły Podstawowej.

Kilka słów o Opiece dziennej nad dziećmi:

Świadomie 
tworzymy małą grupę podopiecznych, aby móc 
dostrzegać w każdym dziecku indywidualne-
go człowieka. 

 

Nasza placówka zapewnia zdrowe i smacz-
ne posiłki, które są przyrządzane na miejscu. 

Mądre Sówki swoją nazwą nawiązują do 
sposobu naszej pracy z dziećmi. 

 Będziemy realizo-
wać każdego dnia m.in.: 

Weroni- 
ki Sherborne 

W Mądrych Sówkach chętnie dzielimy się 
radami i pomysłami. 

 Znajdą również 
Państwo pomoc logopedy i psychologa.

Zapraszamy na dzień otwarty 29 lipca br.! 
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
- Janusz Korczak

Kilka słów o Świetlicy Mądre Sówki:

Właśnie z myślą o tych, którzy pragną 
odrobiny spokoju po szkole, stworzyliśmy wy-
jątkowe miejsce będące alternatywą dla szkol-
nej świetlicy, 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszyst-
kich rodziców, 

w przyjaznych warunkach dzieci mogą spędzać 
czas przed zajęciami w szkole lub bezpośred-
nio po nich.

Prywatna edukacyjna świetlica dla dzieci 
"Mądre sówki",

Zapewniamy Państwa dzieciom pomoc w od-
rabianiu lekcji. Szeroką ofertę zajęć dodatko-
wych oraz zdrowe i smaczne przekąski.

"Wszystkie dzieci potrzebują trochę pomo-
cy, trochę nadziei i kogoś, kto w nie wierzy" - 
Magie Johnson.

"Mądre Sówki"
Opieka dzienna nad dziećmi i świetlica

Patrycja Barszcz & Karolina Góralczyk
kontakt: 573-926-075

05-083 Borzęcin Duży, ul. Warszawska 699



ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW UL. KOCZARSKIEJ
Na miedzy, pod chmurką spotkali się w pią-

tek (2 czerwca 2017.) Mieszkańcy z ulicy Ko-
czarskiej w Starych Babicach. Spotkanie trwa
ło godzinę.

Z inicjatywy Radnej i Sołtys Lucyny Skrzecz-
kowskiej i Radnego Michała Starnowskiego, 

Przypomnijmy, że od wielu 
lat składane są wnioski do Urzędu Gminy, 
aby tłuczeń, czyli tzw. "dolomitowy pył" zmie-
nić na nakładkę asfaltową lub przeprowadzić 
gruntowną modernizację tej ulicy.

Na spotkanie przybył Zastępca Wójta Gmi-

ny Stare Babice Marcin Zając, Radni: Lucy-
na Skrzeczkowska i Michał Starnowski oraz 
ponad 30 Mieszkańców zamieszkujących przy 
omawianej ulicy. 

Asfal-
towanie ulicy planowane jest pod koniec sierp-
nia lub we wrześniu br.

Mieszkańcy jednak nie chcą czekać, 
mają dość nierówności, pyłu w suche i kałuż 
w deszczowe dni.

W związku z odwołaniem w bieżącym ro-
ku modernizacji ul. Izabelińskiej w Starych 
Babicach i budujących pomysłach Wójta Gmi-
ny Stare Babice

 Niestety Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie 
Maz. Mieczysław Wójcik nie był zainteresowa-
ny spotkaniem po godzinach swojej pracy.

Michał Starnowski - Radny Starych Babic

DOMOWE I GARAŻOWE WYPRZEDAŻE
Z inicjatywy Fundacji "Nasze Szczęścia" 

w sobotę, 10 czerwca 2017 roku w babickim par-
ku, na ławeczkach wokół sceny letniej Miesz
kańcy powystawiali "różności", które inni mo-
gli nabyć za przysłowiową złotówkę. Ładna po-
goda sprawiła, że akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem tak sprzedających, jak i ku-
pujących.

Michał Starnowski



SUKCESY ZAWODNIKÓW KLUBU RENSEI
10 czerwca 2017 r. w hali sportowej Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, 
odbyły się dwa turnieje karate. 

Pierwszy z nich to Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików Karate WKF strefy C, 
obejmujące swym zasięgiem województwa: pod
laskie, lubelskie, mazowieckie oraz łódzkie. 

W zawodach tych uczestniczą najlepsi pol-
scy zawodnicy - młodzicy.

klub RENSEI

Jakub Dobrzyński i Dawid Krzywic-
ki. W konkurencji "KATA Młodzik 6.1 kyu 
i wyższe", bezkonkurencyjny, wygrywając wszy
stkie swoje pojedynki, okazał się Jakub Do-
brzyński. 

W kon
kurencji "KUMITE - 45kg" Jakub zajął wyso-
kie trzecie miejsce,

Drugi z naszych reprezentantów - Dawid Krzy
wicki, startował "tylko" w konkurencji "KATA 
Młodzik 6.1 kyu i wyższe" i … był bliski po-
dium.

Gratulujemy Jakubowi Dobrzyńskiemu, 
jednocześnie składamy podziękowania dla sen-
seia Daniela i senseia Witolda Kucharskich 
oraz sensei Ewy Gąsiewskiej! 

Około południa rozpoczęły się kolejne za-
wody - VIII Puchar Mazowsza Karate WKF. 

Przewodniczył im sędzia Remigiusz Powroź-
nik z Prudnika.

Złote medale dla RENSEI zdobyli: Michali-
na Wojtkowska - kata 9 lat, sensei Ewa Gą-
siewska - kata juniorki/seniorki (16+) , poko
nując w finale naszą drugą zawodniczkę – Ka-
rolinę Dzieńkowską, Jakub Kęsicki - kata 7 
lat i mł., Jakub Klepacki - kata 9 lat, Jakub 
Dobrzyński - kata 12-13 lat, Krystian Krzywic-
ki - kumite (fantom) - 8 lat, Jakub Dobrzyń-
ski - kumite - 45kg, sensei Konrad Rusztecki - 
kumite 18+ (+75kg), drużyna RENSEI TEAM 
- kata drużynowe 9 lat i mł. (Krystian Krzy-
wicki, Jakub Klepacki, Jan Kacperski).

Na szczególne wyróżnienie zasługuje posta-
wa Jakuba Dobrzyńskiego, 

Gratula-
cje!!! Bardzo dobrze spisał się Jan Kacper
ski, 

Niewiele brakowało, a w finale kumite sensei 
Ewa Gąsiewska

Tym razem nasza 
mistrzyni musiała zadowolić się "tylko" sre
brnym medalem.

 Brawo RENSEI !
PD



W sobotę, 10 czerwca 2017 roku odbyła się 
II edycja krwiodawczej akcji pt. "Dar serca - 
wspólnie pobijmy rekord".

Było zacnie, z atrakcjami
 tym 

razem rekordu Polski pobić się niestety nie 
udało, choć było blisko.

Michał Starnowski

DAR SERCA - WSPÓLNIE POBIJMY REKORD

W środę 7 czerwca 2017 roku o godz. 
17.30 w budynku komunalnym Urzędu Gmi-
ny Stare Babice przy ul. Rynek 21 rozpoczęła 
się debata społeczna na temat ogólno-rozumia-
nego bezpieczeństwa na terenie Naszej Gminy.

I Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji pod-

insp. Robert Stojak i Z-ca Wójta Gminy Sta
re Babice Marcin Zając oraz po. Komendan-
ta Straży Gminnej Leszek Grabowski i Naczel-
nicy Wydziałów KPP: Prewencji: kom. Robert 
Knap i WRD: podinsp. Dariusz Stepczyński.

"Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie
czeństwa" i "Moja Komenda".

"rowe-
rzysta na ul. Warszawskiej" i "TIR na ul. Si-
korskiego".

Michał Starnowski

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE



1. Jest Pani stylistką fryzur. Które z obo-
wiązujących trendów są Pani zdaniem najcie-
kawsze?

2. Czym charakteryzują się Pani cięcia?

3. Co w tym sezonie jest modne?

4. Czy szampony przeciwłupieżowe nisz-
czą kolor farbowanych włosów?

5. Jakie są sposoby rozjaśniania włosów 
by nie wyrządzić im krzywdy?

6. W jaki sposób można przedłużyć trwa-
łość koloru farbowanych włosów?

7. Jakich produktów używać do domowej 
pielęgnacji, aby farbowane włosy wyglądały 
przepięknie?

8. Czy możliwe jest zregenerowanie kom-
pletnie zniszczonych włosów tzw. siana?

9. Kilka słów dla czytelników?

Monika Sikorska
Dyplomowany fryzjer-stylista

Pasjonatka kreatywnego fryzjerstwa
z solidnym warsztatem umiejętności.

Posiada głowę pełną pomysłów.
Specjalista w dziedzinie stylizacji

i pielęgnacji włosów.

Klinika Sanobello Sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Langiewicza 2

tel. +48 22 355 31 51

KLUCZ DO POSIADANIA PIĘKNYCH WŁOSÓW
WYWIAD Z FRYZJEREM-STYLISTĄ - MONIKĄ SIKORSKĄ

przed i po metamorfozie



W niedzielę, 11 czerwca 2017 roku w godz. 12.00-16.00 na terenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, czyli w nowej siedzi-
bie przy ul. Wieruchowskiej 5 odbył się "Dzień Otwarty".

Strażacy zaznajamiali gości z samochoda-
mi, sprzętem i oczywiście nowym budynkiem strażnicy.

wśród tych, którzy przybyli do strażnicy 
OSP, znajdą się również tacy, którzy zechcą pozostać ratownikami OSP

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

DZIEŃ OTWARTY W OSP STARE BABICE



SZKOŁA W ZIELONKACH
- SPOTKANIE Z RODZICAMI

Z dużym zainteresowaniem Mieszkańców spotkała się propozycja 
Urzędu Gminy dot. spotkania informacyjnego w sprawie organizacji 
nowej szkoły podstawowej w Zielonkach Parcele.

Na zebranie przyby-
li Wójt Krzysztof Turek i Jego Zastępca Marcin Zając, Kierownik Refe-
ratu Wspólnej Obsługi Jednostek Iwona Mika i Pełnomocnik Wójta 
ds. utworzenia Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcele Hanna Do-
mańska

Pani Pełnomocnik przedstawiła zebranym założenia i koncepcje or-
ganizowanej szkoły, 

szkoła ruszy zgodnie z planem, tj. 
1 września 2017 roku,

Pojawiły się też pierwsze klasowe listy. 

Wszelkie pytania dot. nowej szkoły, jej organizacji i rekrutacji na-
leży kierować do Urzędu Gminy Stare Babice, do Referatu Wspólnej 
Obsługi Jednostek (tel. 22-722-90-78) i do Pani Hanny Domańskiej.

Michał Starnowski

BIERZMOWANIE W PARAFII BABICE
W niedzielę, 11 czerwca 2017 roku w Parafii Babice Ks. Bp Michał 

Janocha udzielił Sakramentu Bierzmowania Naszej Młodzieży.

do Sakramentu przystąpi-
ło w tym roku 50 młodych osób. 

ks. Mariuszem Zaorskim

Wizyta Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, to jed-
nocześnie dwudniowa wizytacja kanonicza.

Michał Starnowski - www.babice24.pl



3. PIKNIK RODZINNY
(PARAFIALNY) W BLIZNEM

W niedzielne popołudnie, 11 czerwca 2017 roku na terenie Parafii 
pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem odbył się 3. Piknik Parafialny.

"Epifanek". na zakończenie 
dla wszystkich wystąpiła grupa muzyczna "Strona B".

Michał Starnowski



GALIMATIAS
NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

We wtorek, 13 czerwca 2017 roku o 19.00 
odbył się kolejny "Galimatias", czyli tradycyj-
na impreza finalizująca rok teatralny w babic-
kiej podstawówce.

Impreza artystyczna odbyła się dzięki Sto-
warzyszeniu "Kuźnia Przyjaźni", które prowa
dzą Panie Ludmiła Miłowanow i Izabela Ku-
rowska-Brandenburska. 

Michał Starnowski
zdjęcia na www.babice24.pl

RUSZYŁA BABICKA SCENA LETNIA
W sobotę, 17 czerwca 2017 roku o godz. 

18.00 na "dużej scenie", w obecności wielu Na-
szych Mieszkańców i Gości, Babicką Scenę Le
tnią otworzyli: Z-ca Wójta Gminy Stare Babi-
ce Marcin Zając i Hanna Domańska - Prezes 

Fundacji "Na Przekór". Pierwszy, inaugura-
cyjny koncert odbył się w klimacie lat 70. Ze-
brani mieli okazję posłuchać coverów takich 
zespołów jak Boney M (nasze zdjęcie) i Abba. 
W przerwie organizatorzy zaprosili zebranych 
na "letnią degustację".

Cały program, który potrwa aż do wrze-
śnia br. został dostarczony Mieszkańcom bez-

pośrednio do skrzynek na listy. 

Michał Starnowski



Urlop nad skandynawskim brzegiem morza. Piękne ulice, nowocze-
sność, zachwycająca natura, atmosfera wolności…i ci niesłychanie mi-
li ludzie! Kilkudniowy relaks w kraju naszych północnych sąsiadów 
może nasunąć pewną osnutą nutką zazdrości pomieszanej z kompleksa-
mi myśl: Tu chce się żyć! Ale czy na pewno? Po pewnym czasie życia 
w Szwecji przed oczami staje brutalna prawda: to wszystko fałsz. Mu-
ry pięknej iluzji runą.

FAŁSZYWOŚĆ

NIE MÓW

KSENOFOBIA

Część druga w następnym numerze BBC.
Natalia Karlsson - foto: www.political-correctness.net

SZWECJA - EKSTREMUM NA TLE EUROPY?



Doszliśmy już do końca cyklu artykułów trak
tujących o konsekwencjach odejścia od standar-
du złota, jakie zostaną niebawem przez nas po-
niesione. W poprzednich częściach dowiedzie
liśmy się czym w ogóle jest standard złota, kie-
dy został wprowadzony, dlaczego zdecydowa-
no się na jego zniesienie oraz przybliżony zo
stał system, na którym oparta została hegemo-
nia Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach. 
Jak już zdążyłem zaznaczyć w poprzednim ar-
tykule, system ten stoi aktualnie na glinianych 
nogach, dlatego też obecny prezydent stara się 
robić wszystko, aby stan ten odwrócić. Pierw-
szym pytaniem jakie powinniśmy sobie w tym 
momencie postawić, jest to dotyczące przyczyn 
takiego stanu rzeczy.

W 2003 roku, a dokładniej 20 
marca, rozpoczęła się II Wojna w Zatoce Per-
skiej,

Prawdziwym 
zapalnikiem dla tego konfliktu był fakt, że ów-
czesny prezydent (dyktator) Iraku rozpoczął 
sprzedaż ropy za euro, pomijając tym samym 
system petrodolara. Podobny los spotkał Mu'a
mmara Kaddafiego,

wystarczy rzucić 
okiem na obecne wydarzenia w Syrii, 

Do tej pory Amerykanie

Chiny, które 
uważane są obecnie za największą gospodarkę 
na świecie 

coraz częściej mówiło się o możliwym soju-
szu tego kraju z odwiecznym rywalem Stanów 
Zjednoczonych - Rosją.

 Zała-
manie kursu dolara oraz ceny obligacji ame
rykańskich

do-
prowadziłoby do wzrostu ich rentowności, co 
w konsekwencji doprowadziłoby do rychłego 
bankructwa dotychczasowego hegemona. 

chęć budowy przez Chiny nowego jedwabnego 
szlaku. 

Rozwiązaniem 
dla tej sytuacji jest wolna, lecz systematyczna 
sprzedaż amerykańskich obligacji 

W ten sposób Chiny będą w stanie upiec 
dwie pieczenie na jednym ogniu. 

Zegar tyka, jednak nikt nie zna dnia ani go-
dziny w której nastąpi wybuch. 

do władzy dopuszczony został 
prezydent, którego łączyły dobre relacje z... Ro-
sją.

Tomasz Radomski
źródło zdjęcia: http://news.abs-cbn.com

ZŁOTY STANDARD Z BIAŁEJ GÓRY - CZ. V

JEST RYZYKO…..MUSI BYĆ WYBÓR
Drodzy Czytelnicy, dzisiaj chciałbym zainte-

resować Państwa kwestią szczepień ochron-
nych oraz działalnością Ogólnopolskiego Sto
warzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP 
NOP, które zajmuje się popularyzacją wiedzy 
na temat szczepień i powikłań poszczepien-
nych. Dodam na wstępie, że sam byłem szcze-
piony w dzieciństwie oraz już jako ojciec zgo
dziłem się na zaszczepienie mojego dziecka. 
Uważam jednak, że każdy rodzic lub opiekun 
prawny ma prawo decydowania o kwestii szcze-
pienia jego dzieci i znam osobiście rodziców, 
którzy dzieci nie zaszczepili i prawdopodobnie 
szczepić nie będą. Ich wybór i nikomu wtrącać 
się w suwerenne decyzje rodzicielskie.

Podnoszone są aspekty bezpieczeń-
stwa innych dzieci,

chyba nikt na świecie nie wierzy

zachęcam jeszcze raz do 
odwiedzenia strony internetowej Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach 
STOP NOP 

Aby być jednak fair wobec czytelników za-
chęcam także do przewertowania stron wspie-
rających przymusowość szczepień.

Tomasz Konopa



I KOMUNIA ŚWIĘTA W BABICACH
W niedzielę, 21 maja 2017 roku, podczas Mszy św. o godz. 9.30 (pierwsza grupa) i godz. 12.00 (druga grupa) dzieci z klas trzecich, przystąpiły 

po raz pierwszy do Komunii Świętej. Dzieci do przyjęcia Świętego Sakramentu przygotowywały się na lekcjach religii, które w szkolnych mu-
rach prowadziły katechetki: Henryka Andrzejewska i Marina Sakowska. W tym roku Święty Sakrament przyjęło 119 dzieci.








