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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 12-23 września 2016 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).
Powolutku, pomalutku zapominamy o wakacyjnym odpoczynku i wpadamy w trans pracy zawodowej i odpowiedzialności rodzicielskiej
w zakresie szkolnym. Przypominany sobie też bardziej oraz działalności społecznej i medialnej, a przedsiębiorcy pragną przypomnieć klientom o swoich firmach. Tradycyjnie więc tuż po wakacjach jest więcej reklam niż zazwyczaj.
"zakasa" rękawy
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącym numerem,
Redakcja

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
SZKOŁA ŻON & PENSJONAT MARZEŃ
Polecany w tym numerze tytuł to powieść,
a w zasadzie dwie powieści bestsellerowej pisarki - Magdaleny Witkiewicz zebrane w jedną całość. To książka dla kobiet i o kobietach.
Bohaterki spotykają się w tajemniczym,
egzotycznym SPA, gdzie przede wszystkim poznają siebie i swoją wartość. Różnią się od siebie wiekiem, doświadczeniem życiowym, pla
nami na przyszłość, a łączy je zdecydowanie
jedno - poszukiwanie szczęścia...

Drodzy klienci, zapraszamy do składania
w naszej księgarni zamówień na podręczniki.
Wszystkie dostępne tytuły do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum a także zbiory zadań i arkuszy maturalnych, przy
gotujemy do odbioru w ciągu 24-48h. Podręczniki akademickie sprowadzamy również,
jednakże na niektóre tytuły trzeba poczekać
trochę dłużej - od 2 do 5 dni.

"Kobietom. By zawsze miały siłę otwo
rzyć drzwi, za którymi stoi nieśmiałe Szczęście",

Przypominamy także, że w naszej księgarni działa CompNET - zdawczo-odbiorczy punkt
serwisu komputerowego. Kontakt pod nr tel.
602-799-668, lub za pośrednictwem strony internetowej www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

BURZLIWE SPOTKANIE
PRZED PRZEBUDOWĄ ULICY IZABELIŃSKIEJ
Optymistycznie można patrzeć w przyszłość.
Wszystko wskazuje na to, że w 2017 roku doczekamy się generalnego remontu ulicy Izabelińskiej w Starych Babicach.
Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Ożarowie Mazowieckim planuje w 2017 rok ge
neralny remont ulicy Izabelińskiej w Starych
Babicach

zarządca drogi przystępując do wykonania projektu budowla
nego dotychczas nigdy nie spotkał się z mieszkańcami, choć jak wiadomo planowana inwestycja będzie ingerować w niektóre działki
łącznie z wykupywaniem gruntów, trzeba będzie też przebudowywać niektóre ogrodzenia
i zjazdy.

wieni przed faktem dokonanym.
Mieszkańcy wyłapali też szereg błędów w przed
stawionym projekcie,

Przedstawiciele ZDP spisali wszystkie zgło
szone przez mieszkańców uwagi
Wnioskowano
też o przebudowę skrzyżowania Izabelińska/Sienkiewicza/Osiedlowa w Starych Babicach poprzez wykonanie ronda, ale decyden
ci oświadczyli, że zostało zbyt mało czasu na
dokonanie tej zmiany.

jest jak
najbardziej realna pod warunkiem, że wnioskodawca tj. zarządca drogi dostanie dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudo
wy Dróg Lokalnych, czyli z programu nazywanego potocznie schetynówkami.
Powiat Warszawski Zachodni i Gminy: Stare Babice i Izabelin.

Zebranie trwało ponad dwie godziny,
na pierwsze spotkanie,
w dniu 21 lipca 2016 roku
przybyło ponad 50 osób - mieszkańców Starych
Babic, Izabelina i Lasek.
Marcina Zająca
Ryszarda Haczka

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęciowej na stronie www.babice24.pl,

Jan Żychliński.
Mieczysław Wójcik
Czasu
na złożenie projektu w NPPDL jest mało, bo
upływa on 15 września 2016 roku.

Urzędnicy szczegółowo omówili wykonany i już prawie gotowy
projekt całej inwestycji.
zebrani zadawali
wiele pytań, było też wiele pretensji o to, że
spotkanie odbywa się dopiero teraz, a wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostali posta-

Michał Starnowski
Radny Starych Babic

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017
- KOLEJNA ODSŁONA DEMOKRACJI W GMINIE
A jednak myliłem się, pisząc w połowie roku, że wątpię w kolejną edycję budżetu partycypacyjnego w Gminie!!!!
Niestety na definicji budżetu i zadaniach Komisji podobieństwa pomiędzy warszawskim
i babickim budżetem partycypacyjnym się kończą.

żaden wniosek nie
ma szans realizacji bez aprobaty Wójta Gminy.
Czy ktoś jeszcze dostrzega w tym procesie
miejsce na decydowanie mieszkańców o przeznaczeniu części budżetu gminy na realizację
zgłoszonych przez siebie wniosków??? Szczerze wątpię.

Istotne różnice pojawiają się podczas
weryfikacji projektów i głosowania nad nimi.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane projekty są poddawane pod głosowanie. Głosując można wybrać dowolną liczbę
projektów, ale trzeba się zmieścić w kwocie
przeznaczonej dla obszaru.

"… Budżet partycypacyjny nazywany też obywatelskim to forma
konsultacji społecznych, w których mieszkańcy
decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy
na zgłoszone bezpośrednio przez siebie zadania
(przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności. Czekam na Państwa propozycje …".

Nie ma natomiast mowy o decydowaniu, bo głosowanie,
na
stąpi na projekty wybrane przez wąskie grono decydentów gminnych.

- § 15 ust. 2. Wszystkie złożone projekty wraz
z ich oceną dokonaną przez Komisję zostają przekazane Zespołowi;
- § 15 ust. 3. Zespół ma prawo wnioskować
do Komisji o dokonanie ponownej oceny projektu, a także o uzupełnienie oceny;
- § 15 ust 4. Pod głosowanie mieszkańców
poddaje się wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane przez Zespół dla danego obszaru terytorialnego;
- § 16 Zespół sporządza zestawienie projektów wybranych pod głosowanie, które przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy lub osobie
przez niego upoważnionej.

Zespół ma prawo wniosko
wać do Komisji o dokonanie ponownej oceny
projektu, a także o uzupełnienie oceny.

- Jeżeli Komisja przy odrzuceniu projektu
nie dokona pełnego uzasadnienia projektu dlaczego odrzuciła projekt, Zespół ma prawo żądać
o uzupełnienie oceny. Poza tym wszystkie złożone projekty wraz z ich oceną dokonaną przez
Komisję zostają przekazane Zespołowi (i te pozytywnie zweryfikowane i te negatywnie zweryfikowane przez Komisję);
- Pod głosowanie mieszkańców poddaje się
wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane przez
Zespół dla danego obszaru terytorialnego. Weryfikacja projektów powinna odbywać się z uwagi
na to, czy zadania należą do zadań własnych
gminy, czy są zadaniami jednorocznymi itp. (§ 11
regulaminu).

wypada wierzyć, że takie
zasady będą przestrzegane,
że nie zostały wpisane do Regulaminu stwa
rzając pole do jego dowolnej interpretacji.
Jak będzie, zobaczymy w praktyce!
Opracował:
Krzysztof Kaliszewski
- Mieszkaniec Klaudyna

CHAOS URBANISTYCZNY,
CZYLI SŁOWO O NASZEJ ZABUDOWIE
Do napisania tego felietonu skłonił mnie jeden dosyć trafny wpis
w Babickim Portaliku Internetowym, cytuję: Generalnie mamy w Gminie straszliwy chaos urbanistyczny. Między domy jednorodzinne powciskane są olbrzymie hale lub kilkupiętrowe budynki(…). Wiem, nie mu
szę tu mieszkać, ale mieszkam i zwyczajnie mi się to nie podoba.

W miejsce pojedynczych inwestorów wchodzą powoli firmy deweloperskie,

postanowiono postawić na budownictwo jednorodzinne

przyczyni się do wzrostu zamożności sfery publicznej, co
ułatwi Babicom rozwój.

wiele
wokół nas zmieniło się na lepsze.

coraz większej ilości budynków, czy wręcz hal wznoszonych w związku z prowadzoną działalnością.
Jest to
również odstępstwo od pierwotnych założeń związanych z rozwojem
przestrzennym Gminy.
Prawie zawsze sąsiedztwo takich obiektów wiążę się z mniej lub bardziej negatywnym
oddziaływaniem na otoczenie.

Powstają już i u nas lokalne "strefy przemysłowe"
w okolicach wysypiska w Klaudynie czy drogi ekspresowej S8

następuje jakieś zaburzenie ładu przestrzennego.
Liczba osób zamieszkujących nasz teren i jednocześnie bez skrupułów czerpiących z dostępnych w gminie dóbr, ale nie
odprowadzających tu swoich podatków związanych z osiąganym dochodem, sięga już zapewne kilku tysięcy(!).

formowanie ładu przestrzennego
w Gminie o tak dużej dynamice rozwoju jak nasza, jest ważnym elementem planowania lokalnej strategii rozwoju.
i sprawić by
Gmina Stare Babice pozostała piękna i ciągle atrakcyjna dla mieszkańców.
Tomasz Szuba, fot. Agnieszka Szuba

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
Jedną ze spraw jaką chcemy poruszyć na
naszych łamach jest przyszłość Naszej babickiej Poczty.

ju uzdrowiska, czyli wybudować obiekty medyczno-rehabilitacyjne wraz z usługami towarzyszącymi (jednostka badawczo-rozwojowa).

S8

na podstawie informacji
remontowane jest ogrodzenie ko
ścielne.
Poczta Polska pozostanie w dotychczasowym miejscu.
oszerzy
w tym miejscu chodnik.
otworzył swoje podwoje
nowy market "Netto".
Znamy też zamierzenia w stosunku co do obiektu budowlanego po zlikwidowanym sklepie
"MarcPol
Otóż już w połowie września (14-tego)
nastąpi w tym budynku otwarcie nowej sieciówki "Carrefour Express".

na granicy z m. st.
Warszawa i Gminy Stare Babice planowane
jest stworzenie coś na kształt wielkiego Centrum Handlowego, czy jak by to inaczej nazwać Galerii Handlowej.
sam kompleks miałby być zlokalizowany pomiędzy terenami warszawskimi, a trasą

czy

W Lipkowie zaś z dnia na dzień zamknięty
został plac zabaw (ten przy stawach).

tak naprawdę jest to nam potrzebne?
czy nowy kompleks nie sparaliżuje i tak zatłoczonego dojazdu do Warszawy
Nowy właściciel powiesił
na furtce spory łańcuch,

właściciel terenu po byłej rakietowej jednostce wojskowej
w Parku Leśnym Bemowo (Janów),

chciałby tam zorganizować coś w rodza

wspólnymi siłami przez wiele lat budowali i modernizowali kolejni Radni i Sołtysi
wraz z Radami Sołeckimi przy dużym współudziale Gminy Stare Babice.

Tyle na teraz... zapewne ciąg dalszy nastąpi.
Zebrała Redakcja

PRAWNIK RADZI...
TRUDNA WSPÓŁWŁASNOŚĆ
łych współwłaścicieli.
jak każdy inny współwłaściciel może on posiadać całą rzecz i korzystać z niej.
"rodzaj
własności,
jedno
i to samo prawo własności tej samej rzeczy
przysługuje więcej niż jednej osobie"
każdemu ze współwłaścicieli przysługuje to samo prawo,

mogą powierzyć zarząd
nad wspólną rzeczą jednemu ze współwłaścicieli,
działanie we wspólmają prawo żądać rachunków z za-

rozróżnia się dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączna oraz współwłasność w częściach ułamkowych art. 196 kc.
Cechą współwłasności jest jej niepodzielność.

nym interesie.

rządu.
zwykłego zarządu,
mogą żądać podziału pozyskanych dochodów proporcjonal
nie do posiadanych udziałów we współwłasności.

Do podejmowania takich czynności wystarczy zgoda większości właścicieli.
(przekra
czające zwykły zarząd rzeczą)
zgody wszystkich właścicieli.

Jednym z najważniejszych praw współwłaściciela jest możliwość żądania zniesienia współwłasności.
prawo do rozporządzania swoim udziałem.
żądać oni mogą
zaprzestania naruszeń,
wydania rzePrawo do współposiadania rzeczy wspólnej
oraz do korzystania z niej. Jednak współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej w takim
zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta-

czy.
nie przedawniają się.
obowiązek (a jednocześnie prawo)
współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną:

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

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
KOLEJNA EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI
Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, działającym na skalę ogólnopolską. Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy rodzin pozyskiwane są przez wolontariuszy,
którzy działają lokalnie. Jest to projekt, który łączy ze sobą: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. W tym roku
po raz kolejny Szlachetna Paczka pomoże rodziną z naszych okolic,
obejmując Gminy Stare Babice i Izabelin.
Lider Rejonu Stare Babice i Okolice - Agata Siemiątkowska - "Moim
zadaniem jest stworzyć niepowtarzalny zespół SuperW, który będzie mądrze pomagać. Dotychczasowe Liderki, Marzena Jakutowicz i Joanna
Trojak w tym zadaniu spisały się na szóstkę. Dziękuje dziewczynom, że
do tej pory mnie wspierają. Od urodzenia jestem związana z Gminą Stare
Babice, na co dzień widuję jak wiele osób ma ciężką sytuację i boryka się
z problemami dnia codziennego. Z całego serca pragnę to zmienić. Wierzę w to że w naszej okolicy znajdują się osoby, które myślą tak jak ja
i z miłą chęcią przyłączą się do mojej drużyny SuperW".
SuperW - To wolontariusz, który pomaga ludziom potrzebującym.
JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!

Jak zostać wolontariuszem?

Zgłoszenia: www.superw.pl
Kontakt: Agata Siemiątkowska - Lider Rejonu
agatasiemiatkowska16@gmail.com
facebook.com/szlachetnapaszkastarebabice

PO WAKACJACH KLUB MAM RUSZA PEŁNĄ PARĄ
W poprzednich numerach Gońca pisaliśmy
już o inicjatywie naszych gminnych mam - Klubie, który rozpoczął swoją działalność w styczniu br. w Zielonkach przy ul. Południowej 71A.
Niezmiennie od kilku miesięcy, w każdy wtorek
mamy spotykają się w ramach bezpłatnej świetlicy, gdzie przy kawie snują plany na przyszłość.
W związku z tą inicjatywą w głowach rodzą się
nowe pomysły, a w sercach nadzieja, że dzięki zajęciom w Klubie Mam jesień nie będzie smętna
i

Pierwsze, bezpłatne zajęcia pokazowe odbędą się we wto
rek 13.09.16. o godz. 10.00.
Poranek / Wieczór z… -

Warsztat LEGO® + Strefa TATY - 17.09 godz.
10.00-13.00 -

Warsztat Rodzicielstwo bliskości - 14.09 godz.
18.00-21.00 Agnieszka Stein

Fundację Nasze Szczęścia.
Klika słów o proponowanych zajęciach:
Bezpłatna świetlica - w każdy wtorek w godzinach 11.00-13.00

O budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka - 30.09 godz. 18.00-20.00
Justyna Wichot

Aktywna mama - poniedziałki i czwartki godz.
18.00
Agnieszka Markiewicz,

Zapraszamy do zapisów:
klub@klubmamstarebabice.pl

Gordonki - czwartki godz. 10.00 i 10.45
Więcej informacji na Facebooku, profil "Ma
my gminy Stare Babice", a także na stronie inter
netowej www.klubmamstarebabice.pl.

Prof. E.E. Gordona,
Wyprzedaż garażowa - 10.09 godz. 10.00-14.00

Klub Mam

Edufigle - wtorki godz. 10.00
Anna Warzycha-Druzd, fot. Aleksandra Kwiecień

WIOSKA CISV PO RAZ PIERWSZY
W PODKOWIE LEŚNEJ
Okres wakacyjny skłania do powrotu na łamach Gońca do stowa
rzyszenia CISV (z ang.
Children’s International
Summer Villages), międzynarodowej organizacji non-profit, która od
ponad 60 lat uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju przez edukację dzieci i młodzieży. Celem naszego stowa
rzyszenia jest wychowanie przez dialog nowego pokolenia ludzi, którzy będą żyć w przyjaźni bez względu na rasę, pochodzenie, język,
religię, czy przekonania. Wierzymy, że poprzez wartościowe doświadczenia i budowanie przyjaźni na całe życie, możemy zmienić
świat. Oferujemy szeroki wachlarz programów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Są one niepowtarzalną okazją wejścia
w świat zabawy, przyjaźni i edukacji w gronie
rówieśników z różnych krajów. Każdy program (obóz) CISV jest bezpiecznym środowiskiem, w którym dzieci uczą się nawzajem
o swoim życiu, o tym jak się komunikować
i wspólnie żyć pomimo barier i dzielących je
różnic kulturowych. Wszystkie programy CISV
są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy. Dynamicznie się rozwijamy wychodząc
naprzeciw potrzebom młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Działamy w ponad 60
krajach na wszystkich kontynentach, a w naszych projektach bierze udział ponad 7000
uczestników rocznie! Współpracujemy z ośrodkami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi - ONZ, Radą Europy i UNESCO.

Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy szanują pokój, wolność i prawa człowieka.

ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy ze strony 12
Programy CISV nie są typowymi wycieczkami nastawionymi na zwiedzanie kraju organizatora, ale mają na celu jak najlepsze poz
nanie uczestników z innych delegacji i ich kultur.
Taki Dzień Otwarty
Wioski w Podkowie Leśnej miał miejsce 22 lipca 2016 r.

Zorganizowanie nawet najkrótszego programu CISV to duże, logistycznie przedsięwzięcie. Przekonali się o tym członkowie CISV
Warszawa, którzy aktywnie włączyli się w działania związane z organizacją tegorocznej Wioski. Wszystkim, którzy choć w minimalnym
stopniu pomagali DZIĘKUJĘ... BARDZO,
BARDZO, BARDZO ;-).

W trakcie obozu każda delegacja wybiera dzień, w którym przygotowuje narodowe potrawy oraz prezentuje
swój kraj, jego historię i panujące tam obyczaje.

Centrum MedycznoRehabilitacyjne SORNO
Urząd Gminy w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

BAKOMA
ŻYWIEC ZDRÓJ
Kampi
noski Park Narodowy

Wam
również bardzo, bardzo dziękujemy.
Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć
się więcej o CISV
http://www.cisvwarszawa.pl
Z pozdrowieniami,
Dariusz Smoliński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia CISV Polska
Oddział w Warszawie

ŚDM 2016 - GOŚCIE Z MONAKO W BABICACH
20 lipca, dzień jak co dzień, ale nie dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach,
bowiem zbliżały się już dni, w których młodzież
z całego świata będzie miała okazję spotkać się
z Papieżem Franciszkiem.
My, jako wolontariusze, wraz z pomocą Naszej Parafii mieliśmy za zadanie zaopiekować
się gośćmi z księstwa Monako,

W sektorze, do którego
mieliśmy bilety, spotkaliśmy naszych drogich zna
jomych z Monako.
Wieczorem odbył się ostatni
punkt dnia czwartkowego, mianowicie koncert
na placu Piłsudskiego.
Nasi goście byli jeszcze w

Papieża widzieliśmy nie tylko przy ołtarzu,
ale też w innych miejscach.
Jednym z ważniejszych punktów w naszym
harmonogramie było uroczyste nabożeństwo
z okazji święta św. Kingi 22 lipca,

Cały pobyt naszych miłych gości
z Monako zwieńczyła msza odpustowa o godz.
11:30 w naszym kościele wraz z błogosławieństwem arcybiskupa Bernarda i podziękowaniem
dla nas wszystkich za miłe przyjęcie. Nie zabrakło też uroczystej kolacji oraz zabawy w hotelu
Splendor, jak również ozdobienia muru, który
znajduje się przy drodze z parku w stronę kościoła w Babicach. Młodzi Monakijczycy ustroili mur różnymi malowidłami oraz różnymi
hasłami związanymi mocno ze Światowymi
Dniami Młodzieży.
Dzięki tym wydarzeniom, dzięki temu spotkaniu wiemy już, że nic nie osiągniemy "wygodnymi kapciami, siedząc na wygodnej sofie".
Następny dzień zaczęliśmy od mszy z udziałem księży z naszej Parafii oraz arcybiskupa Bernarda Barsiego wraz z księżmi z Monako.
w dwóch językach:

Rozpoczęliśmy naszą piel
grzymkę, naszą podróż na spotkanie z Ojcem
Świętym, Papieżem Franciszkiem.
Krzysztof Kowalski

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH
"WELCOME" W PARAFII BLIZNE
19 lipca późnym wieczorem do niewielkiej parafii pw. Objawienia
Pańskiego w Bliznem przybyła grupa młodych ludzi z Dubaju. Jak tylko autokar pojawił się przed kościołem, wolontariusze oraz mieszkańcy
Bliznego przywitali gości śpiewem, brawami, chorągiewkami i wielkim
banerem z napisem WELCOME.
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Wśród przybyszów znaleźli się
25 młodych ludzi

skosztowali tradycyjnych polskich pierogów.

Młodzi zwiedzali wiele ciekawych miejsc,

Popołudniami natomiast bliznowscy wolontariusze zapewniali

swoim gościom różne atrakcje.
Izabelina
Odwiedzili także

wyjechali do

Młodzi z Dubaju byli
na koncercie na placu Piłsudskiego, a także w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Jednak najwięcej wrażeń dostarczył pożegnalny piknik zorganizowany dzień przed wyjazdem.

Może kiedyś ugoszczą Polaków
z Bliznego w "wielkim świecie" i przywitają ich serdecznym WELCOME.
Ola Perkowska

ZMIANY W NASZYCH PARAFIACH
Ze strony internetowej Archidiecezji Warszawskiej, jak również z coniedzielnych ogłoszeń parafialnych dowiedzieliśmy się, że wraz
z końcem wakacji nastąpią pewne zmiany personalne w Naszych Parafiach.

PARAFIA LIPKÓW
Ks. Piotr
Jaworski.

PARAFIA BABICE
Ks. Piotr Sta-

ks. Łukasz Wawro,

PARAFIA BLIZNE

niewicz.
ks. Marcin Szatanek.

ks. Paweł Paliga,
Ks. Roberta Rasińskiego,

Nowym kapłanom, którzy będą pracować
na terenie Naszej Gminy życzymy wszystkiego najlepszego w codziennej posłudze kapłańskiej.
Zebrała: Redakcja

CIEKAWA INICJATYWA W STANISŁAWOWIE
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Sołtys
Stanisławowa Pani Urszula Świątek. Otóż przy
sołeckiej tablicy informacyjnej pojawiła się ogól
nodostępna biblioteczka. Mogą w niej znaleźć
się przeczytane i niepotrzebne już książki, jak
również czasopisma lokalne.
Z pozostawionych tam literackich pozycji
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pani Urszula

Kiedy zobaczyła podobne biblioteczki w War
szawie na Ursynowie pomyślała, aby taką biblioteczkę postawić i udostępnić również u Nas.
biblioteczka stanęła tuż koło tablicy sołeckiej
na początku Stanisławowa.

Pani Sołtys
zaprasza wszystkich do korzystania.
powstaną kolejne takie miejsca w Naszej Gmi
nie.
zebrał i fot.: Michał Starnowski

DOBRZE I ŹLE O TCR
W 95 ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA
Powodem zredagowania tego tekstu jest 95 ro
cznica podpisania przez Przedstawicieli Radio
Corporation of America i Ministerstwa Poczt i Telegrafów w dniu 4 sierpnia (1921) umowy, która
miała zapewnić wybudowanie w Polsce międzynarodowej stacji radiowej wysokiej mocy najnowocześniejszego typu, powszechnie nazywaną Trans
atlantycką Centralą Radiotelegraficzną, TCR. Ponieważ jestem byłym wojskowym inżynierem „radiowcem” i słuchałem wykładów pionierów
polskiej radiotechniki, prof. Janusza Groszkowskiego i Stefana Manczarskiego, jak się później
okazało związanych z TCR, po przejściu w stan
spoczynku zainteresowałem się jej częścią nadawczą, znajdującą się w pobliżu mojego miejsca zamieszkania.

nych tematyką Nadajnika Babice, a był on tylko
jedną z części TCR. Kolejnymi jej częściami,
umożliwiającymi dwustronną łączność były: Stacja Odbiorcza (SO) mieszcząca się w Grodzisku
Mazowieckim i Biuro Centralne w Warszawie.

39 HISTORYCZNY,
AMERYKAŃSKI OPIS TRANSOCEANICZNEJ RADIOSTACJI - WARSZAWA.

Po prawie dziesięcioletnich poszukiwań śladów, najpierw po Nadajniku Babice, rozszerzonych następnie o TCR,

Trzecią, może mniejszej wagi pamiątką, mógł
być oryginalny, zbrojony, wielożyłowy kabel,
Już w lipcowo-sierpniowym numerze mie
sięcznika Bogoria, nr 260,

muszę poinformować czytelników o nowym
niebezpieczeństwie,
http://www.nadajnik-babice.pl/
Do chwili obecnej opublikowałem na niej ponad 55 artykułów i kilkaset
zdjęć, które obejrzało ok. 108.500 Internautów,

Czwarta, jednak spóźniona, moja interwencyjna działalność,

usz.jimdo.com

http://dobiech-irene-

"Obawa o pamiątki po Antenie
Nadajnika Babice"

Do dzisiaj rejestrując od początku jej istnienia, obejrzało ją 2026 Internautów,

Pismo zostało wydru
kowane w kwietniowym numerze Gazety Babickiej
Położenie tych fundamentów i ich rozmiary skojarzyły mi się ze rodzinnymi zdjęciami, wykonanymi w latach siedemdzie
siątych,

Moje nieświadome zainteresowanie się tą tematyką rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych,

Całe szczęście, że wówczas
z czystej ciekawości, proces burzenia tego fundamentu rejestrowałem fotograficznie,
(patrz zdjęcie).
Drugim pamiątkowym obiektem,

Nie sposób przytoczyć wszystkich przypadków bezmyślnego i barbarzyńskiego niszczenia
pamiątek,
Jednak to co zostało opisane i zamieszczone na stronie [1] jest czytane i doceniane przez Inter
nautów, otrzymałem bowiem kilkanaście bardzo
pochlebnych i życzliwych recenzji.
Należy zaznaczyć, że kierowałem przytoczone
informacje głównie do czytelników zainteresowa-

"Na terenie gminy Stare Babice trasa gazociągu
przebiegać będzie na długości ok. 5 km. Trasa została poprowadzona w taki sposób, aby między innymi nie kolidować z fundamentami radiostacji.
Gazociąg ma być zaprojektowany tak, aby podczas
realizacji nie naruszyć pozostałości po radiostacji.
Zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają
dla Pana szczątki po historycznym obiekcie i zapewniamy nie jest naszą intencją, aby w jakikolwiek sposób ingerować w pozostałe fundamenty."

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/
[2] http://dobiech-ireneusz.jimdo.com
Ireneusz Dobiech

DISCOPOLOWANIE W ZIELONKACH
15 sierpnia 2016 roku od godz. 17.00 do 23.00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcela przy ul. Południowej odbyła się impreza plenerowa w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Festiwalu DISCO
polowanie. Trasa promowana m. in. przez telewizję "Polo TV" odbyła
się w tym miejscu już drugi raz (pierwsza edycja miała miejsce rok temu).

Calibra, Imprerium, Power Play i Playboys.

Jednak na marginesie chciałbym jedynie przypomnieć, że trzy lata temu Władze Gminy oznajmiły,
Dlatego też między wierszami pozostaje jeszcze poruszyć aspekt finansowy discopolowego pikniku.

wydatkowała na ten cel odpowiednio: w 2015 roku - 56 tysięcy
złotych, a w tym roku - 25 tysięcy złotych.

Michał Starnowski

EARLY
STAGE
EARLY STAGE
intensywnej nauki angielskiego
EARLY STAGE
EARLY STAGE

EARLY
STAGE.

EARLY STAGE
DOŁĄCZ DO NAS I ROŚNIJ Z NAMI!

W dniu 1 września nasza szkoła była czynna w godzinach
11.00-19.00, zaś od 2 do 16 września w godzinach 14.00-19.00.
LITTLE
EARLY STAGE,

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, porozmawiamy o naszym programie, pokażemy nasze materiały edukacyjne. Zajęcia rozpoczynamy w dniach 19-28 września.

LIPKÓW - ZGINĄŁ MOTOCYKLISTA
- ZDARZENIA NA NASZYCH DROGACH
23 lipca 2016 roku około godz. 14.00 na jednej z ulic Lipkowa (ul.
Mościckiego, nieopodal sklepu Stokrotka) doszło do tragicznego zdarzenia drogowego, w którym zginął 35 letni mężczyzna (Mieszkaniec Borzęcina).

Doszło do czołowego
zderzenia.

Motocyklista z urazami wewnętrznymi i złamaną prawą nogą

Służby medyczne wraz ze strażakami przez około 50 minut walczyły o życie Mieszkańca Borzęcina, niestety nie udało się Go urato
wać.

Kilka dni później, tj. w czwartek 28 lipca 2016 roku około godz. 17.00
w okolicach węzła drogi wojewódzkiej nr 580 z krajową ekspresówką
(S8) doszło do karambolu 7 samochodów.
Prawdopodobnie zawinił kierowca śmieciarki.

Dzień później, tj. w niedzielne popołudnie (24.07.2016.) około godz.
15.30 na ul. Warszawskiej w Starych Babicach (przy restauracji Hedera) doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowany został
mieszkaniec Wojcieszyna.
W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał, ale w sumie siedem pojazdów
(Mercedes, Audi, Kia, Opel, Toyota i Fiat) zostało uszkodzonych
30-letni mieszkaniec Wojcieszyna
"położył motor" tuż przed stojącym samochodem ustali Policja. Ostatecznie motocyklista z impetem uderzył w przednie lewe koło samochodu Volvo, a sam jednoślad "ślizgnął się" na odległość około 100 metrów.
Pierwsi na miejscu zdarzenia byli Strażacy ze Starych Babic.

Michał Starnowski
(zdjęci na www.babice24.pl)

NATURALNA METAMORFOZA
W KLINICE FORMMED ES
Wywiad z dr Joanną Wiśniewską - Goryń,

Naturalna metamorfoza, czyli jaka?

Dlaczego warto się zdecydować na zabiegi
z zakresu medycyny regeneracyjnej ?

Dzień dobry Pani Doktor. Po urlopie wracając
do codzienności chcemy zadbać o to, aby efekt
wypoczętej i promiennej twarzy utrzymał się
jak najdłużej. Zastanawiamy się więc nad zabiegami, które nam w tym pomogą. Jak wygląda taka pierwsza wizyta u lekarza medycyny
estetycznej?

Nici z haczykami, czy to rodzaj bezoperacyjnego
liftingu?
Czy medycyna estetyczna może zastąpić zabiegi
plastyczne?

Zasada ograniczonego zaufania - co to oznacza?

Do jakich zabiegów wykorzystuje się osocze bogatopłytkowe a do jakich komórki macierzyste?

Dziękuję za rozmowę.

APEL DO NASZYCH CZYTELNIKÓW
I NIE TYLKO
Szanowni Państwo, co jakiś czas możemy
niestety zaobserwować akty wandalizmu na terenie naszej Gminy. Przez ostatnie półrocze za-

skakiwani byliśmy informacjami dotyczący
mi idiotycznego niszczenia gminnych kapliczek, które na szczęście skończyły się. Ostatnio doszło do kolejnego aktu wandalizmu na
terenie placu zabaw w mojej rodzinnej miejscowości, w postaci przewrócenia toalety
(tzw. "ToiToja") oraz zniszczenia jednej z zabawek na placu zabaw.

jeśli nie będziemy reagować
na takie przypadki, to tym samym dajemy
zielone światło wandalom.

Brak reakcji to ciche przyzwolenie.
Tomasz Konopa
fot. wodzislaw.slaska.policja.gov.pl

NORWESKA ROPA CZĘŚĆ 3
Obecnym problemem norweskiej gospodarki jest niedobór specjalistów w zdawałoby się
prostych dziedzinach. Brakuje hydraulików,
elektryków czy mechaników, ludzi bez których trudno się obyć.

są rozdmuchane inwestycje infrastrukturalne.
otworzono rynek pracy dla mieszkańców Unii Europej
skiej,
Dołujące w 2015r. ceny ropy wymusiły cięcia budżetowe,
Inwestycji jednak nie zarzucono a zielone światło dostały firmy zagraniczne…

Jak to możliwe, że absolwentów szkół
zawodowych nie przybywa a podaż usług rośnie?
Polak z "fachem
w ręku" daję tą samą usługę w lepszej cenie

lokalny patriotyzm

nawet
gdy cena ropy wzrośnie i państwo znowu wejdzie na ścieżkę wzrostu gospodarczego,

W obecnej sytuacji również rynek budowlany zaczynają przejmować
firmy z Hiszpanii, Francji, czy Niemiec.

bezrobocie w Norwegii na ten moment wynosi
tylko 4,8%

zszedł na dalszy plan.

wysoki "socjal",

Norwegów woli przeczekać trudny okres
na zasiłku i wrócić na rynek pracy, gdy koniunktura się poprawi.

Do "pracowników" z Azji i Afryki, którym
nie opłacało się pracować dołączyli teraz Norwegowie,

w 2015r.
po raz pierwszy sięgnięto po pieniądze ze sławnego Norweskiego funduszu "oljefondet",
Krzysztof Radomski

Kolejnym wyraźnym problemem Norwegii

fot. www.dziennik.pl

ABC EKONOMII - DŁUG PUBLICZNY
Szanowni Państwo, rozpoczynamy cykl krótkich artykułów związanych z ekonomią.
na pierwszy ogień idzie hasło
Dług Publiczny.
Dług publiczny

ałość polskiego długu wynosi obecnie wg.
ustaleń obecnego rządu ponad 881 mld złotych, a wg innych niezależnych jednostek ponad 975 mld złotych.

na cały rok
szacowane zadłużenie wynosi około 110 mld złotych,
Tomasz Konopa
http://www.dlugpubliczny.org.pl

"OBŁĘD 44" - RECENZJA KSIĄŻKI
Drodzy Czytelnicy, za nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jak zwykle huczna, jak
zwykle obfitująca w wystąpienia czołowych polityków, przywódców kraju oraz uczestników tamtych wydarzeń,
a w tym roku także wyjątkowa pod względem kłótni o to, czy w ramach obchodów można i wypada wygłaszać
tzw. apele smoleńskie.
zachęcam Państwa przy okazji tej rocznicy do lektury książki "Obłęd 44", napisanej
przez historyka Piotra Zychowicza,
została bardzo mocno skrytykowana za m.in.
jej sens i myśl przewodnią.
Autor książki nie miał łatwego zadania,

Po co w ogóle powstała ta lektura?
Krytyczna analiza działań Polskiego Państwa
Podziemnego to temat trudny,
Tomasz Konopa

STARE BABICE STRZELAJĄ
Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących nauczyć się strzelać z broni palnej oraz tych posiadających już takie umiejętności do wspólnego wyjazdu na Strzelnicę Cel do Teresina pod Sochaczewem
(45 min licząc z babickiego Rynku).
27 września br.
Na miejscu czeka na nas instruktor a strzelnica posiada wszelkie atesty, uprawnienia oraz kilkanaście
rodzajów broni (pełny spis na stornie www.strzelnica-cel.pl)
Start: każdy ostatni czwartek miesiąca, 18.00, Cukiernia u Czubaka, babicki Rynek. Zapisy na naszym
profilu na Facebooku lub mailem na adres biuletynbabicki@gmail.com
Tomasz Konopa

ZAPROSZENIE I PRZYPOMNIENIE
Chcesz porozmawiać o wolności, ekonomii, polityce
lub historii? Masz ochotę napisać artykuł do prasy lokalnej?
W każdy CZWARTEK zapraszamy na wolne dyskusje. Start godzina 18.30. Cukiernia u Czubaka (obok
Biblioteki).
Drodzy Czytelnicy, przypominamy, że 1 września mnę
ła kolejna rocznica napaści Niemiec na Polskę, a 17 września minie kolejna rocznica napaści przez ZSRR.
Pokażmy naszą siłę i dumę z bycia Polakiem, Obywatelu wywieś flagę w kolejną rocznicę napaści Sowietów.
foto: szkolneblogi.pl ; http://www.kazimierzziobro.pl

