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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 1-11 sierpnia
2017 roku
, czyli oferty:
Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

www.ksiegarniaverbum.pl
DOBRA MATKA
Na wakacyjny czas książka o dość ciekawej, choć nieco przewidywalnej fabule, intrygujący i niezwykle wciągający kryminał, od którego
trudno się oderwać. Tematem przewodnim tej powieści są nasze dane
prywatne, które zamieszczamy w sieci, a więc treści bardzo na topie. Bezmyślnie wrzucamy do Internetu swoje zdjęcia, informacje o rodzinach,
nie myśląc o tym, jak poważne może nieść to za sobą konsekwencje.
W Lesie Kabackim zostaje zastrzelona
młoda kobieta,

ZRÓB ZAKUPY I ODBIERZ 10% RABATU U PARTNERA

"bądź dobrą matką".

Księgarni
VERBUM z firmą GLOBAL - punktem sprzedaży odżywek dla kobiet
i mężczyzn, mieszczącym się w pasażu TESCO przy ul. Połczyńskiej
121/125.

Agata Górska i Sławek
Tomczyk,
Kontakt do sklepu GLOBAL: tel. 570-643-023, mail
global.sklep@tlen.pl
Czy wiecie, co może się stać,
gdy nie pilnujecie swojej prywatności?
VERBUM zaprasza również do odwiedzin działu z dewocjonaliami.
krzyże, różańce, wisiorki
i breloki, pochodzące bezpośrednio z Ziemi Świętej

Zachęcamy również do składania zamówień w naszym panelu internet : www.ksiegarnia
verbum.pl,
664 241 536 lub
605 959 277, a także pod adresem mail-owym kontakt@ksiegarniaverbum.pl
zapraszamy do kontaktu z CompNET

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

CZY WARTO JEŹDZIĆ AUTOSTRADĄ ?
Od kiedy w Polsce pojawiła się rozbudowana sieć autostrad,
a śmiem twierdzić, że stało się to tuż przed rozpoczęciem Euro w 2012
roku, co roku w sezonie wyjazdowym (urlopowym) zadaje sobie pytanie: jak jechać, którędy jechać - jakimiś krajówkami, drogami wojewódzkimi, czy może autostradami i "eskami"?
Za punkt docelowy obrałem Jastarnię - piękną miejscowość na Półwyspie Helskim.
"po płytach" do Łomianek
starą "7" przez Ostródę aż do obwodnicy Trójmiasta.
Droga w tym dniu nie była zapchana, choć nie dało się zbytnio "popędzić".

Ponadto benzyna,
gaz, czy olej napędowy na autostradowych stacjach są o około 70 groszy droższe niż na wszystkich innych stacjach w kraju,

Kierowcy prowadzeni są na objazdy, co wydłuża trasę tak czasowo,
jak również kilometrażowo.

Jako wisienkę na torcie potraktuje w tej kalkulacji autostradowy bilet, który kosztował mnie 29,90 złotych.

Generalnie droga z punktu A do B wyniosła
426 kilometrów i trwała około 5,5 godziny,
średnia prędkość przejazdu "nie zwaliła z nóg"

Zapraszam do komentarzy na Babickim Forum Internetowym
Być może następnym razem opublikujemy odmienne zdanie,

Na drogę powrotną wybrałem jazdę drogą szybszą,
Tak więc po przejechaniu obwodnicy Trójmiasta
"wbiłem się" na autostradę A1, którą jechałem niemalże przez 400 km
aż do samiuśkiej Łodzi.
Całe 488 km pokonałem w 4,5 godziny,

Po tak szczegółowym opisie należy podsumować koszty i skalkulować wydatki.
autostradowa droga powrotna była droższa.

Fotkę zamieszam ot tak, dla wszystkich, którzy
w przeszłości mieli przyjemność podróżować PF 126p.
Michał Starnowski

ZJAZD RODU SZELENBAUM
Rodzina jest jak gałęzie na drzewie, wszyscy rośniemy w różne strony, ale korzenie pozostają te same. Ludzie nie znający historii
swojej rodziny to drzewa łatwe do wyrwania.
Historia Rodu Szelenbaum to 200 lat doświadczeń związanych z życiem w nowym kraju.
A wszystko zaczęło się w 1817r., kiedy to Euphrosina (1779-1830) i Benno Schellenbaum (17771832) udali się z Niemiec (z miejscowości Irndorf w dalekiej Wirtembergii) do Polski. Przybyli tu wraz z trzema córkami Marią, Anną
i Kordulą oraz czternastomiesięcznym Mateuszem (1816-1878), który okazał się być protoplastą wszystkich Szelenbaumów w Polsce.
Jego grobowiec, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Starych Babicach, na pamiątkę zjazdu został profesjonalnie odrestau
rowany.

To niecodzienne dla całej rodziny wydarzenie, miało miejsce 17 czerwca 2017 r.

Bolesława Szelenbaum 1924r. i Dionizego Szelenbaum 1934r. oraz Panią Teresę Weinkauf
1934r.
Panią Apolonię Maruszak (Ciocię Alicji) oraz Pana Elma
ra Blessinga z małżonką.

Genealogią rodu zajmujemy się od blisko
14 lat.

jedyny syn Mateusz (1816-1878) miał
dwie żony: Mariannę z Obermanów (18201844) i Teresę z Franków (1821-1895),

Dzięki wspólnym staraniom wykonane
zostało drzewo genealogiczne, które sięga korzeniami do roku 1710 i obejmuje swoimi gałęziami kilkuset członków naszej wielkiej ro
dziny.

Warto zaznaczyć, że na spotkanie, które poniekąd stanowiło okazję do bliższego poznania się, łącznie
przybyło nas około 300 osób.

księdza proboszcza Grzegorza Kozickiego.

Jako organizatorki zjazdu i zarazem stryjeczne siostry: Alicja z Szelenbaumów Szelenbaum i Małgorzata z Szelenbaumów Dawidow
ska,
Andrzeja Szelenbaum 1919r. (tatę Alicji),

obecny na zjeździe
Dr. Elmar Blessing (obecnie mieszka w Stuttgarcie, natomiast wywodzi się z Irndorf),
w 2008r. wydał książkę "Historia Irndorf",
w której zamieszczony jest rozdział o dziejach rodziny Szelenbaum w Polsce.
rodzinę Szelenbaum,
uważano za zaginioną.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i stwo
rzenie kolejnego rozdziału wspólnej historii.
Alicja i Małgorzata - Organizatorki
fot. Kamila Szuba

PRAWNIK RADZI... POZASĄDOWE SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że 10 stycznia br. w życie weszły przepisy regulujące pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich. Nie jest to zmiana ustawy o prawach konsumenta, a odrębna
ustawa regulująca jedynie ten wycinek stosunków konsumenckich. Ustawa reguluje obowiązki przedsiębiorców i prawa konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, niezależnie
od tego, czy mamy do czynienia ze sprzedażą towarów czy usług. Dotyczy ona wszelkich sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, wynikających z zawartej między nimi umowy. W praktyce oznacza to, że
nie ma żadnego znaczenia czy sprzedajemy samochód, chleb czy świadczymy usługę organizacji imprezy turystycznej.

Poza podmiotami wpisanymi do Rejestru spory rozstrzygają również:

Postępowaniem, prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie i polegające na:
1.
2.
3.
Przydatne informacje - (pochodzą ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): Przy Prezesie UOKiK został utworzony
Punkt kontaktowy,
Podmiot uprawniony (mediator) do prowadze
nia postępowania
Z Punktem można skontaktować się telefonicznie
za pomocą poczty elektronicznej
Z pracownikiem Punktu można
też spotkać się osobiście
Aby móc skorzystać z procedury polubownego załatwienia sporu,
spełnić należy trzy warunki:
1.
2.
3.

Powyższe informacje naprawdę warto zapamiętać,

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku.

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

CO DALEJ Z ULICĄ IZABELIŃSKĄ ?
Z remontem ul. Izabelińskiej w tym roku jest bardzo słabo, napisałbym, że wręcz tragicznie. W tym roku modernizacji naszej ulicy nie będzie, sprawa jest już przesądzona, przetargi zostały unieważnione, a sche
tynówka przepadła.
Ogłaszany w zeszłym roku we wszystkich naszych mediach,

Na otarcie łez warto dodać,

W związku z powyższym co dalej z naszą ulicą?
Gmina Stare Babice podejmie się tego zadania w 2018 roku.

pomysł nie ziścił się.
Modernizacją miała zostać objęta sieć
dwóch dróg powiatowych o łącznej długości niemalże 5 kilometrów. Przebudowa miała również obejmować budowę ciągów pieszo-rowerowych
oraz budowę dużego ronda w Izabelinie.
I tak przeznaczone na całe zadanie 11 200 000,00 zł. okazało się niewystarczające,

Następnym posunięciem było
podzielenie zamówienia na cztery części i ponowne ogłoszenie przetargu.

za to w czerwcu Wójt już trochę zmienił swoją
wypowiedź,
Starosta Jan Żychliński
nie potwierdził tej informacji,
Dyrektora Mieczysława Wójcika,
"…dalsze plany
dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W na odcinku położonym
w Gminie Stare Babice (tj. ul. Izabelińskiej) jak i rozbudowy ul. 3 Maja
w gm. Izabelin ustalone zostaną przez Samorządy Powiatu i Gmin w bezpośrednich rozmowach".
Jak zatem będzie, czy zwycięży rozsądek?
Ubolewam, że Pan
Mieczysław Wójcik
nie miał życzenia spotkać się pod tzw. "chmurką" po godzinach swojego urzędowania.

Już na
W związku z powyższym realizacja tej inwestycji w całym, pierwotnie
zakładanym zakresie w bieżącym roku stała się niemożliwa.

dniach zacznie się remont ul. Sienkiewicza w Izabelinie.

ulica 3 Maja od Poczty w Izabelinie do kościoła w Laskach ma zostać w tym
roku sfrezowana i ma zostać wylany na niej nowy asfalt.
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

WOLNOŚĆ SŁOWA
JAKO WYBRANY ASPEKT DEMOKRACJI
W GMINIE STARE BABICE
Jedna z dostępnych definicji demokracji brzmi: …forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji oraz szanują prawa i wolność innych ludzi.

Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do
publicznego wyrażania własnego zdania oraz swoich poglądów,

"Projekt wycofany, ale licho nie śpi…",
a zwłaszcza w bardzo niewybredny i nieetyczny sposób wyraził się o Panu Tomaszu Szubie,

Bulwersują mnie wyrażone w artykule opinie: "…nie stał się prawdziwym samorządowcem…. ważne, by były to zajęcia nie szkodzące naszej
wspólnocie samorządowej…"
jakie kompetencje i kwalifikacje ma Wójt do wydawania takiej oceny

"stwierdził on, iż nie przeszkadza mu, że Gmina Stare Babice miałaby stać
się strukturą podobną do dzisiejszych warszawskich dzielnic, na wzór Woli
i Bemowa" dla porównania patrz artykuł w Gońcu Babickim z maja
2017 roku (autor Pan T. Szuba).

w wydanym oświadczeniu po
wygranych wyborach Wójt stwierdził, że "wygrywa uczciwość i prawda… demokracja zwyciężyła".

Zdarza mi się czasem uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.

Zastanówmy się chwilę, jak przeciętny mieszkaniec, interesujący się
działaniami gminy, może być zadowolony, jeśli na przestrzeni tylko
ostatnich kilku lat władze gminne manipulują informacją w sprawach
Góry Śmieci
za wiedzą i zgodą
gminy powstał w Klaudynie kolejny kompleks
Pod pretekstem formowania stoku narciarskiego Wójt zaakceptował ściągnięcie z Warszawy i okolic na teren gminy setek tysięcy metrów sześciennych odpadów komunalnych
Wójt nie dopuścił pod obrady na sesji rady Gminy obywatelskiego projektu uchwały
w sprawie Góry Śmieci,
Mam na myśli znane większości historie z gruntem pobasenowym, próbą przekazania dla fundacji kompleksu szkolnego w Zielonkach lub ostatnia akceptacja władz
gminnych stanowiąca pierwszy krok do umożliwienia budowy kompleksu szpitalnego w Lesie Bemowskim.
Wójt kilkakrotnie podkreślał, że Gazeta Babicka jest dla wszystkich,
że każdy mieszkaniec może w niej publikować swoje artykuły.
w odpowiedzi usłyszałem "…Gazeta Babicka jest organem prasowym gminy Stare Babice. Publikuje zatem opinie,
plany, zamierzenia i intencje pochodzące od władz samorządowych gminy …"
W swoim artykule Wójt "skarży się", że ktoś złożył na niego doniesienie do prokuratury.

"…zaskoczyła go wrzawa, jaka została rozpętana przez kilku zwolenników
partii rządzącej… jedną z zastosowanych form było doniesienie do prokuratury o rzekomym łamaniu prawa przeze mnie…"

zdziwiła mnie niespotykana wręcz "agresja", z jaką Wójt odsądził od czci i wiary swoich oponentów

"Wobec powtarzających się w ostatnich miesiącach przypadków
naruszenia dobrego imienia Gminy Stare Babice, głównie dotyczących działań w sprawach wysypiska "radiowo" i jego rzekomej szkodliwości w gmi
nie, podjąłem decyzję o wystąpieniu z pozwem sądowym przeciwko autorom pomówień. Wójt Gminy Stare Babice".
Ludzie, którzy skarżą się na Wójta są traktowani jak pieniacze, ale
w 2001 roku Wójtowi nie przeszkadzało, żeby we własnym i kolegów
Radnych interesie współuczestniczyć w złożeniu skargi aż do Trybunału Konstytucyjnego,

"Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to
jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy".
Otóż na tle artykułu w Gazecie Babickiej przypominają mi się powtarzane przy ka
żdej okazji jak mantra słowa Wójta, że każdy ma prawo wypowiadać
publicznie swoje zdanie i wyrażać swoją opinię oraz rzucane slogany
o cywilizowanej debacie i polemice na argumenty.
ironiczna wypowiedź posła Pawła Kukiza
"demokracja dla nich jest wówczas, kiedy oni mają pełnię władzy. To jest dla
nich państwo demokratyczne".

"…co wolno wojewodzie, to nie tobie… kasztelanie…",
nie wolno stosować "mowy nienawiści",
każdy mieszkaniec Starych Babic ma prawo wyrazić swoje zdanie i swoją opinię, ale pod warunkiem, że będzie ona zbieżna z jedynie słusznymi poglądami władzy
gminnej.
Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna

WIELKIE, OGROMNE "NIE"
DLA ZABUDOWY LASU BEMOWSKIEGO
Od kilku tygodni w mediach społecznościowych i w realnych rozmowach trwa dyskusja na temat kontrowersyjnej uchwały, którą niejednogłośnie i po burzliwej dyskusji podjęli Radni Gminy Stare Babice w dniu 27
kwietnia 2017 roku. O całej sprawie pisaliśmy w majowym "Gońcu Babickim" (artykuł Radnego Jerzego Piętochy na stronie 6).

Mieszkańcy masowo składali więc swoje negatywne wnioski do
magistratu, zorganizowanych zostało też kilka wspólnych list poparcia i an
kiet internetowych. Szacuje się, że wniosków "PRZECIW" budowie prywatnego szpitala, a co za tym idzie również "PRZECIW" zabudowie lasu
bemowskiego wpłynęło kilkaset
NIE-dla-zabudowy-Lasu-Bemowskiego
obecny właściciel, którego notabene żadem Radny tej kadencji nie widział na oczy

Przypomnę, że za podjęciem kontrowersyjnej uchwały byli Radni:

Dwóch radnych

Mieszkańcy wyrażając swoje zdanie, dali znak
Wójtowi, aby cały obszar 20 ha, w tym wschodnia część działki nr 180
i działka nr 181

Prawdziwa burza i protesty Mieszkańców Gminy Stare Babice
rozpętały się
z chwilą, gdy Referat Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice opublikował ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

Przeciwni tej uchwale byli Radni:
wstrzymało się od głosu:

a Radni: Karolina Bielińska, Jerzy Piętocha i Dariusz Sobczak zaapelowali do Mieszkańców w liście otwartym,

pojawiły się artykuły w ogólnopolskiej prasie, telewizji i w radiu. W grupie "Mieszkańcy gminy Stare Babice" na
facebooku
przez ponad tydzień nie dyskutowano o niczym innym, tylko o prywatnym szpitalu, który miałby niechybnie powstać w środku lasu, na prywatnej działce, zakupionej w nie
jasnych okolicznościach od "Skarbu Państwa".

SŁÓW KILKA PANIE WÓJCIE
POLEMIKA DO ARTYKUŁU Z GAZETY BABICKIEJ
Zmuszony jestem odnieść się do kilku twierdzeń zawartych w artykule Projekt wycofany, ale licho nie śpi… autorstwa wójta Krzysztofa
Turka (Gazeta Babicka czerwiec 2017). Nie chcę już pisać o samym
tzw. marszu wolności i o udziale w nim przedstawicieli naszego urzędu
- to rzecz miniona i chyba w obecnym czasie na tyle nieistotna, by ograniczyć się do poświęcenia jej jednego felietonu, a taki umieściłem wcześniej na łamach Gońca Babickiego.
Obecnie nowe kontrowersje wychodzą z Urzędu Gminy
zmiana studium zagospodarowania terenu w celu zabudowy obszaru powojskowego w Janowie
(albo, jak kto woli w Lesie Bemowskim), czy chociażby koncepcja lokalizacji cmentarza komunalnego w północnym Wojcieszynie.
"Tutaj od razu chcę wyjaśnić, że
funkcja wójta gminy (…) podobnie, jak funkcja radnego - ze swej natury
są polityczne, gdyż pochodzą z bezpośredniego wyboru".

"Tak też się dzieje w naszym samorządzie, od początku jego
istnienia żadna partia polityczna nigdy nie miała klubu radnych."

dza mu, że Gmina Stare Babice miałaby stać się strukturą podobną do
dzisiejszych warszawskich dzielnic (…). Wg niego (Tomasza Szuba), nie
oznacza to ograniczenia tożsamości naszej gminy." Wójt myli tu dwie
kategorie pojęć
Od samego początku byłem przeciwnikiem zmian proponowanych
przez PiS,
Istnieje jeszcze jednak druga kategoria wartości - wolność
i tożsamość,
Powtarzam więc jeszcze raz wolność i tożsamość to cechy społeczeństwa obywatelskiego, których
nikt nie próbował i nawet nie zamierzał nam zabrać.
Kolejny cytat z wójta
Turka: "Osobiście żałuję, że Tomasz Szuba, mimo, że przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Gminy Stare Babice, nie stał się prawdziwym samorządowcem. W tym kontekście to dobrze, że para się także innymi
zajęciami. Ważne, by były to zajęcia nie szkodzące naszej wspólnocie samorządowej." Panie wójcie, tu zwrócę się już do Pana bezpośrednio
prawdziwym samorządowcem stałem się już dawno
jest to dla Pana problem
Ducha samorządowego zawsze starałem się łączyć z lokalnym patriotyzmem i jestem z tego dumny. Nie zamierzam w żaden sposób rezygno
wać z działalności społecznej.
mam zaszczyt być przedstawicielem Stowarzyszenia "Działajmy Razem",

pisanie o wieloletniej apolityczności babickich samorządowców powo
duje, iż twierdzenia te wzajemnie wykluczają się pod względem logicznym i kolejna część tekstu staje się zaprzeczeniem tej pierwszej.
Czy samorządy są w niełasce?
"Otóż stwierdził on (Tomasz Szuba), iż nie przeszka-

Z samorządowym pozdrowieniem, które kieruję również do Pana
Tomasz Szuba

SPRAWY KLAUDYNA
NA SESJACH RADY GMINY - CZĘŚĆ I
Na majowej sesji Rady Gminy Stare Babice Radna Klaudyna Pani Karolina BIELIŃSKA zadała kilka pytań, w tym dwa nie
zwykle istotne dla Mieszkańców Klaudyna pytania dotyczące Góry Śmieci oraz terenu rekreacyjno-sportowego, na które nie tylko nie
otrzymała od kierownictwa gminy konkretnych informacji, ale spotkała się z pozbawioną merytorycznej wartości i wręcz ironiczną
odpowiedzią. Tylko kierownik Referatu Geodezji w miarę wyczerpująco odpowiedziała
na pytania dotyczące stanu zaawansowania
prac związanych z przygotowaniem do modernizacji głównych dróg w Klaudynie.
Postaram się przybliżyć Państwu przebieg
dyskusji na sesji i wyjaśnienia gminy

W tym numerze Gońca Babickiego opiszę
zagadnienia związane z terenem rekreacyjnosportowym w Klaudynie, zaś w przyszłym miesiącu skupimy się na temacie zamknięcia Góry Śmieci (również w Klaudynie).
W odpowiedzi na pytanie Radnej o teren
rekreacyjno-sportowy
Wójt przeprowadził
bardzo długi wywód,

Gmina do
jakiejkolwiek winy się nie poczuwa. Fragmenty wypowiedzi Wójta: "…Więc no ja tutaj mam
ambiwalentne odczucia do Pani postulatów
i wniosków dlatego, że proszę Państwa, my taki
teren to już byśmy dawno mieli. Tylko przypomnę, że to między innymi Pani oprotestowała zamianę gruntu gminnego na .. z prywatnym są
siadem… No właśnie tam był dobry teren na taką realizację. …Wydawanie opinii, że to była zła
zamiana, niekorzystna dla gminy, dla budżetu
gminy, jest… no… dalece mijająca się ze stanem faktycznym… Tak, że trzymajmy się faktów,
bardzo proszę po raz kolejny i nie odwracajmy kota ogonem. Bo przyczyna jest po Państwa stronie, że nie mamy tego terenu. A Pani to tak
przedstawiła, jakby tu ktoś zawinił z naszej strony. Więc nie zgadzam się z taką opinią, proszę Pani. No cóż. Biedny Klaudyn nie ma placu. Tylko
jak byśmy dokładnie zanalizowali, …dlaczego tego placu w Klaudynie nie ma, to jednak chyba
po stronie mieszkańców jest przyczyna.… Ja naprawdę nie doszukuję się tu winy Wójta, ani żadnego mojego kierownika, ani jakiegokolwiek urzęd
nika, bo zrobiliśmy wszystko, aby ten plac powstał. Natomiast dlaczego nie powstał, to jest poza nami…"
nie pozostaje nic innego, jak przypomnieć historię terenu pod rekreację.

a obietnice Wójta "teraz czas na Klaudyn" padają regularnie, średnio raz na cztery
lata, gdy zbliżają się kolejne wybory samorządowe.

W kampanii wyborczej Starosta Warszawski Zachodni

"…Podejmę czynności zmierzające do przekazania przez Skarb Państwa w drodze darowizny na rzecz Gminy Stare Babice nieruchomości gruntowej opisanej w ewidencji gruntów
jako działka nr 532/4 z obrębu Klaudyn, z przeznaczeniem jej wykorzystywania na cele publiczne…".
Wójt Gminy Stare Babi
ce
realizując zalecenia Starostwa, gmina
dokonała z urzędu podziału gruntu wydzielając
działkę nr 532/4 o powierzchni 0,2406 ha
z przeznaczeniem na cel publiczny.
"…działka 532/4 położona jest na terenie o symbolu ZP z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną oraz ciągi space
rowe i ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury ogrodowej związanej z funkcją usługową, gospodarczą, dekoracyjną, terenowe urzą
dzenia sportowe, place zabaw i gier sportowych."
- ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy ze strony 12... Dalsze działania
związane z przekazaniem i zagospodarowaniem działki pod rekreację zostały wstrzymane ze względu na postępowanie administra
cyjne, które wszczął jeden z mieszkańców Klaudyna

Jednak na spotkaniu władz gminnych z kierownictwem Stowarzyszenia Klaudyn w dniu
6 sierpnia 2015 roku gmina przekazała informację, że uzyskała prawa własności do działki przy ulicy Ciećwierza i rozpocznie się
projektowanie jej zagospodarowania na cele
rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Klaudyna.

"Projekt i realizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klaudynie"

należałoby ponieść znaczne nakłady finansowe… ".
W imieniu części mieszkańców Klaudyna
podpowiadam więc ponownie prostą drogę do
celu.
Tak dochodzimy do jedynego fragmentu
wypowiedzi Wójta,

na zwołanym w trybie pilnym zebraniu
wiejskim mieszkańcy podjęli uchwałę, z której jednoznacznie wynikało, że mieszkańcy
przyjmą każdą rozsądną propozycję gminy,
która zagwarantuje realne powstanie terenu
rekreacyjno-sportowego w miejscu dogodnym
dla gminy i akceptowanym przez społeczeństwo
lokalne "Zebranie Wiejskie Sołectwa Klaudyn dopuszcza możliwość zamiany działki nr 532/4
przeznaczonej na rekreację mieszkańców wsi
Klaudyn po przydzieleniu przez Gminę innego
terenu na cel rekreacyjno-sportowy i zaakceptowaniu tej propozycji przez Radę Sołecką oraz
mieszkańców Klaudyna".

natychmiast rozpoczęto przygotowywanie stosownego wniosku do złożenia
z chwilą uruchomienia budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.

gmina
obiecała podjąć starania o uzyskanie terenu
po jednostce wojskowej na ulicy Szymanowskiego, obecnie we władaniu MSWiA. Równolegle Rada Sołecka kilkakrotnie wskazywała
przeznaczoną przez prywatnego właściciela
do sprzedaży działkę zlokalizowaną przy ścieżce rowerowej do Janowa,

Z niedowierzaniem kilkakrotnie czytaliśmy tekst projektu,
z którego jednoznacznie wynikało, że Gmina
zamienia działkę 2,5 tysiąca m2 przeznaczoną
pod teren rekreacyjno-sportowy na działkę
1000 m2 przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne.

po ponad dwóch latach "negocjacji" pozyskanie terenu po jednostce wojskowej okazało się nierealne, a procedura zmie
rzająca do kupna działki od prywatnego właściciela podobno nadal jest w toku.
W mojej ocenie winę za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie gmina.
Insynuacje i zarzuty wobec Radnej,

"…W znacznej części jest ona zadrzewiona i zakrzewiona, położona na terenie podmokłym, częściowo bagiennym. Aby zrealizować na niej
powyższy cel wynikający z miejscowego planu

są niepoważne.

Ale czy gminie odpowiada takie
działanie ???

Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna
W czwartek, 22.06.2017 r. o godz. 18.30
na rozstaju dróg (Krzyżanowskiego, Bramhsa i Kiepury) spotkała się grupa Mieszkańców Klaudyna.

Radna
Karolina Bielińska, Sołtys Aleksander Jadczak wraz z członkami Rady Sołeckiej oraz
Prezes Stowarzyszenia Klaudyn Walerian
Żyndul.
Michał
Starnowski

POZNAJ INNE BABICE…
BABICE W GMINIE LUTOMIERSK
Ktoś może nazwać to zboczeniem, ktoś inny wariactwem. Każdy ma jakiegoś bzika, jeden buduje domy, drugi łowi ryby, a trzeci
gra w karty, każdy z Was ma jakiś cel w życiu
i swoje pasje. Ja, Michał Starnowski dziesięć
lat temu, tj. w 2007 roku zapragnąłem być we
wszystkich Babicach w Polsce i tak też się stało. Wówczas swoje podróże po Polsce nazwałem "WYPRAWAMI ADMINA" i po zwie
dzeniu wszystkich ośmiu polskich Babic, informacje o tym udostępniłem na stronie Babickiego Portalika Internetowego. W tym roku, po
upływie dekady chciałbym powtórzyć swój
"wyczyn" i podzielić się z Czytelnikami wrażeniami ze wszystkich podróży.

EPA.
Dziesięć lat temu
główna droga nie miała nawet nawierzchni asfaltowej.

nowe domy ukryły się
w drzewach i już teraz niewidoczne są wśród
ich zieleni.
We wsi jest Sołtys
zaniedbana Ochotnicza Straż Pożarna,
i sklep spożywczy
Doszedł nieduży plac zabaw w centrum wsi

Wówczas celem podróżny były Babice położone najbliżej Naszej Gminy (ok.
130 km), tj. Babice pomiędzy Lutomierskiem,
a Aleksandrowem Łódzkim,

pojawiły się nowe, gmin
ne oznakowania posesji
nowe wiaty
przystankowe.
A może ktoś
chciałby zostać sponsorem którejś z wypraw???
Michał Starnowski - pełnej fotogalerii szukaj na:
www.babice.waw.pl/babice_lutomiersk_2017.htm

WOLNY JAK PTAK…
OD CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ
Choroba zwyrodnieniowa stawów staje się problemem cywilizacyjnym. Coraz większa część populacji w coraz młodszym wieku skarży się
na dolegliwości bólowe stawów utrudniających chodzenie.

Choroba zwyrodnieniowa stawów ma charakter
postępujący a jednym z jej elementów jest degeneracja i niszczenie chrząstki stawowej.
W sytuacji jej braku ruch zaczyna
być bolesny a chodzenie utrudnione. Niestety chrząstka stawowa regeneruje się do 18 rż.
4. Komórki macierzyste
Głównym elementem który zapewnia chrząstce prawidłowe
odżywianie jest ruch stawu.
W dzisiejszych czasach znakomita większość ludzi prowadzi osiadły komputerowo - samochodowy tryb życia i zmiany zwyrodnieniowe stawów , które kiedyś obserwowaliśmy w 7 dekadzie życia teraz powszechnie
występują już u ludzi 40 letnich.

Wybór metody leczenia jest zależny od stopnia nasilenia choroby zwyrodnieniowej
W Klinice Sanobello wykonuję wszystkie niewymagające bloku operacyjnego (komórki macierzyste) procedury.

Najważniejszą z nich jest szeroko pojęta rehabilitacja ruchowa.
W sytuacji permanentnego bólu uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie stosuje się wymianę chorego stawu na sztuczny (protezopla
styka).
W naszej Klinice zespół specjalistów fizjoterapeutów indywidualnie
ocenia każdego pacjenta i dobiera mu "szyty na miarę" zestaw zabiegów.

Ideałem jest niedoprowadzenie do jej rozwoju
poprzez regularną aktywność fizyczną i nie prowadzenie siedzącego trybu życia.

Najskuteczniejszymi lekami stosowanymi w takich przypadkach są:
1. kwas hialuronowy
2. osocze bogatopłytkowe

3. Płytkopochodne czynniki wzrostu

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Fizjoterapii zapraszam na
Dzień Otwarty w Klinice Sanobello. W sobotę 9 września br. zostaną zorganizowane bezpłatne badania fizjoterapeutyczne.
tel. 22 355 31 52.
Dr n. med. ARTUR BIEL
specjalista Chirurg Ortopeda Traumatolog oraz magister rehabilitacji
Klinika Sanobello Sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Langiewicza 2; tel. +48 22 355 31 52

MAMY NOWEGO SOŁTYSA W JANOWIE
W czwartkowe popołudnie, tj. 22 czerwca 2017 roku o godz. 18.00
w Karczmie w Janowie rozpoczęło się przedterminowe zebranie, podczas którego dokonano wyboru nowego Sołtysa wsi Janów.

Przypomnijmy, że Sołtys
Włodzimierz Sulwiński zmarł nagle podczas gaszenia pożaru jednego
z budynków na terenie swojego sołectwa.
MarDariusz Sobczak

cin Zając

Zgłoszono tylko jednego kandydata na to stanowisko,
Mieszkańcy zgodnie orzekli, że Sołtysem będzie Stanisława Sulwińska, żona
śp. Włodzimierza, której nieobce są sprawy sołectwa i problemy Miesz-

kańców.
Nowo wybranej Pani Sołtys gratulujemy.
Michał Starnowski

KONCERT "W KRAINIE CHOPINA"
23 czerwca o godz. 21.00 babickim kościele odbył się koncert inaugurujący Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". XIII edycję Festiwalu otworzyli: Mariusz Dżyga - Dyrektor Artystyczny i ks. Grzegorz Ko
zicki - Proboszcz Parafii Babice.
pamięci Stefana Sutkowskiego
Justyna Stępień - sopran, Rafał Grozdew - tenor, Katarzyna Pawłowska - mezzosopran i Tomasz Raff - bas oraz Chór Tibi
Domine i Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją
Dariusza Zimnickiego.
W. A. Mozart - Vesperae solennes de confessore KV 339,
"Tropic".
Organizatorami koncertu byli:
fot. Michał Starnowski

WIANKI W NASZEJ GMINIE
Trzy imprezy plenerowe odbyły się na terenie Gminy Stare Babice
w sobotę 24 czerwca 2017 roku. Mieszkańcy wspólnie imprezowali
w Bliznem, Borzęcinie i w Topolinie.
Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na stronach:
www.babice.waw.pl ; www.babice24.pl i na facebook.com/babice24
fot. Michał Starnowski
i Emilia Kawczyńska-Banaszek – www.fotoniebanalne.pl

RENSEI - PODSUMOWANIE SEZONU
Pod koniec sezonu sportowego nadchodzi taki moment, że trzeba
uczciwie narysować grubą pionową kreskę. Z lewej strony wypisać plany z początku sezonu, a z prawej - realizację tych zadań. Tak więc, dzisiaj spróbujemy szybko i bez skrupułów rozprawić się z sezonem 2016
/2017!
Osiągnięcia?
zdobycie tytułu Mistrza Polski Karate Olimpijskiego
WKF

Jakuba Dobrzyńskiego

Jak widać działo się dużo!
Zatem wszystkich spoza Klubu już teraz
zapraszamy do wspólnego trenowania i rozpoczęcia z nami przygody
życia!

Jakub Dobrzyński,
Ewa Gąsiewska.
Jednak
było to również możliwe dzięki sprężynie motywacji, którą wspólnie
w tym roku krok po kroku nakręciliśmy:
Wywalczyliśmy w sezonie łącznie 127 medali, w tym 46 złotych;
Daniel Kucharski
Ewa
Gąsiewska
Konrad Rusztecki
Witek Kucharski
Dominik Karczewski
Zorganizowaliśmy w Borzęcinie Dużym Puchar Mazowsza Karate WKF, podczas którego walczyło
blisko 210 zawodników z całej Polski;

Jakub Klepacki oraz Kasia Zając
Stypendia Sportowe Gminy Stare Babice otrzymali - Jakub Dobrzyński i senpai Karolina Dzienkowska;
Karolina Dzienkowska

Z karateckim pozdrowieniem - OSS!!!

PIKNIKOWO W KAMPINOSPORT
W sobotę 10.06.2017 roku w Klubie KampinoSport zorganizowany
został 4. Piknik Rodzinny, na którym na uczestników czekały liczne
atrakcje i niespodzianki zorganizowane przez Klub oraz licznych Partnerów. Impreza startowała już od godziny 10:00. Pogoda ducha oraz
ta na zewnątrz dopisała sprawiając, że do Klubu w Starych Babicach
przybyło dużo rodzin z dziećmi, które chciały spędzić tą słoneczną,
czerwcową sobotę razem z ekipą KampinoSport.
Chłodnia MazowGłówną atrakcją

sze,
pikniku były przeprowadzone turnieje tenisowe:

Instruktorzy z Klubu Strzeleckiego Cover oraz Strzelnicy Warszawskiej

Równo o godzinie 12:00 Piknik przeniósł się na bajkową wyspę Zan
zibar, za sprawą premiery zabiegu Thalgo,
Salon Spa KampinoSport.
SPA w KampinoSport pomyślało nie
tylko o pielęgnacji twarzy, ale również o dłoniach wszystkich uczestników pikniku.

Flowers 4 You
Ivone Mandes.
Lexus i Toyota,
Lexus Warszawa-Wola i Toyota Wiśniewski Izabelin.
Salonu Fryzjerstwa Męskiego Sikorski
& Mandes w Starych Babicach,
prezentacja
SUP-ów - czyli pompowanych desek z wiosłem,

Na prowadzeniu z Mariuszem w roli głównej.

SUP Team

Hotel Splendor

Zrobimy Wszystko,
firmy Thalgo
Decathlon Bemowo!
Yonex (Dystrybutor Vek-

Studio MTJ.

tor Sport).
Profbud,
Oshee,
Już teraz zapraszamy na kolejny Piknik w czerwcu 2018 oraz do korzystania z szerokiej oferty KampinoSport każdego dnia.

Aquamo,

K.Monarcho /T.Musiał

Domów Tymczasowych dla
psów - Ratujemy Kundelki,
Fundacji Ratujemy
Kundelki
. Zofii Bachowskiej-Musiał,

KampinoSport

JUBILEUSZOWY KONKURS
Już po raz 25 odbyła się uroczysta gala, na
której wręczono nagrody w Powiatowym Konkursie Muzycznym. Na koncert laureatów, do
auli gimnazjum w Koczargach Starych, przybyło wielu słuchaczy, w tym rodziców, chcących
podziwiać swoje pociechy - młodych artystów.
Tradycyjnie już, koncert poprowadziła Pani Ewa Smoniowska–Dżyga, dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I-go stopnia i Studia
Muzycznego ze Starych Babic. Wykonawców
było wielu, ale najlepszymi z najlepszych zostali:

Miejsca drugie zajęli:
a na trzecim stopniu podium stanęli
Po występach nagrodzonych przyszedł czas na… "deser", najpierw muzyczny, potem dosłowny.
Pana Mariusza Dżygę.

Dariusz Smoliński

