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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 4-15 września 2017 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

www.ksiegarniaverbum.pl
"PIOSENKA" JEST… DOBRA NA WSZYSTKO
…jest pełna miłości, mądrości i nadziei. To historia dwojga młodych,
bardzo wierzących ludzi. Jeda ukształtowała muzyka i błędy jego ojca.
Chce stworzyć własną, całkowicie odmienną piosenkę, lecz nie przychodzi mu to łatwo, a marzenia o karierze muzycznej wydają się być nie do
zrealizowania. Wszystko się zmienia, gdy na drodze muzyka pojawia się
Rose, córka właściciela winnicy. Pod wpływem ich miłości powstaje pełna emocji, tytułowa piosenka, oczekiwany klucz do sławy.
Jed staje przed trudnym wyborem.
10% RABATU U PARTNERA.
Trwa akcja partnerskiej współpracy Księgarni VER
BUM z firmą GLOBAL
w pasażu
TESCO przy ul. Połczyńskiej 121/125.
Przedstawiona w "Piosence" historia, trafia czytelnika prosto w serce.

Zachęcamy do lektury.
Księgarnia VERBUM zaprasza również do działu z dewocjonaliami. Przypominamy, że od ponad miesiąca
oferujemy w nim krzyże, różańce, wisiorki i breloki, pochodzące bezpośrednio z Ziemi Świętej (patrz fot.).

10%rabatem

Dane kontaktowe: GLOBAL tel. 570-643-023, mail globalsklep
@tlen.pl , VERBUM - tel. 664-241536 lub 605-959-277, mail kontakt
@ksiegarniaverbum.pl, sklep in
ternetowy: www.ksiegarniaverbum.pl.,
COMPNET (zdawczo-odbiorczy punkt
serwisu komputerowego) - tel. 602-799668, www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba
www.ksiegarniaverbum.pl

BIEGANIE NA ODSTRESOWANIE,
CZYLI MATKA BIEGA Z DZIECKIEM
Bieganie pomaga nie tylko szybko wrócić do
formy, ale też zdystansować się od codziennych
spraw i zrelaksować umysł. I można to robić razem z dzieckiem! A jak się jest matką trójki dzieci - taką jak ja, to bieganie jest też chwilą dla
siebie. Momentem, gdy łapię oddech, mogę posłuchać ulubionej muzyki, zastanowić się, czego
tak naprawdę jeszcze chcę od życia. To taki czas
rozpieszczania siebie.

z tego biegania wynikają same korzyści.
Bieganie to taki fajny sport, który zależy tylko i wyłącznie ode mnie.
Zainwestowałam w specjalny wózek do biegania, który
łatwo można kupić przez internet, ale mogłabym też używać zwykłej spacerówki.

A jak jest ruch, to
jest życie!

Po bieganiu wracam do domu, w którym wiecznie trzeba coś zrobić, posprzątać, wyprać, wyprasować.
I znowu mi się chce. I znowu mam ochotę. I wracają
do mnie siły,

Potem bierzesz udział w imprezie biegowej i czujesz, że jesteś mistrzem świata

A bieganie w wakacje - jakiż to wspaniały
sposób na zwiedzanie miejsc, w których się zatrzymujemy!

Biegania się uczyłam. Uczę się dalej, bo nie
jest to wcale takie proste.
Biegam od ponad dwóch lat.

Do biegania trzeba mieć motywację.
A odkąd Basia przyszła na świat, często właśnie
z nią, smacznie śpiącą w wózku biegowym, podczas gdy ja rozkoszuję się chwilą dla siebie.
Biegasz, bo się przygotowujesz. Biegasz, bo masz cel.

Biegajcie więc drogie Matki i Niematki, Ojcowie i Nieojcowie! Rozpieszczajcie siebie!

tekst i foto: Karina Grygielska

NASZE GMINNE SPRAWY - SZPITAL,
CMENTARZ, A TERAZ JESZCZE TE OPŁATY
Wtopa goni wtopę, czyli to, co w tej kadencji wyczynia nasza gminna
"Grupa Trzymająca Władzę" ni jak zwykły obywatel zrozumieć nie zdoła. W swojej króciutkiej opowieści pominę stare sprawy (np. temat oddania nowej szkoły we władanie fundacji), za to skupię się tylko na tych
trzech ostatnich.
Zaczęło się od szpitala w lesie.
Ośmiu (z 15 radnych)
przegłosowało, aby dać zielone światło na wprowadzenie zmian w PZP

pisano, że na tym terenie planowane jest urządzenie cmentarza komu
nalnego.

. Zapis o urządzeniu nowego cmentarza komunalnego w Wojcieszynie jest dla mnie tym bardziej niezrozumiały,
Radnym przedstawiono wersję, że nie ma potrzeby powiększania cmentarza w Babicach
Cmentarz komunalny w tym miejscu, tuż obok
cmentarza parafialnego, to byłoby idealne rozwiązanie.

Mieszkańcy Gminy Stare Babice i warszawskich
dzielnic tak skutecznie zebrali się w sobie, że oprotestowali zamiar Wójta, a ten pod wpływem opinii społecznej wycofał się z pomysłu.
"dla obszaru nr 5 wpłynęło 836 wniosków, przy czym
niektóre były sygnowane przez wiele osób. Łącznie w tej formie wypowiedziało się 1151 osób, z czego około 70% to mieszkańcy naszej gminy. Dodatkowo wpłynęła petycja internetowa popierana przez ponad 1000 inter
nautów"
uwzględnił
wszystkie uwagi i na obszarze nr 5 utrzymana zostanie obecna funkcja
studium, czyli zalesienie.
Czytając jednak ostatni numer Gazety Babickiej i artykuł Wójta ze strony 3 śmiem twierdzić, że
w dalszym ciągu Radni i Mieszkańcy muszą być czujni.
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia,

Ostatnią rzeczą, o której chciałem napisać, a w temacie której póki
co Wójt "nabrał wody w usta" jest odpłatność za przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
"Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych".
Wójt przez niemalże dwa tygodnie
nie wydał
oświadczenia w tej sprawie, pomimo skierowanego przeze mnie oficjalnego zapytania. Czyżby zatem coś było na rzeczy?
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

PO D Z I E K O WAN I E

Inwestycja jest
składową większego przedsięwzięcia i wykonywana będzie dzięki zastosowaniu tzw. spec ustawy.
Innym tematem, który cichaczem chciano w ostatnich miesiącach
przeforsować, to zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części wsi Wojcieszyn.
Wszystko byłoby w porządku i w tym przypadku, gdyby nie fakt, że w uzasadnieniu za-

Dziękujemy: radna z Klaudyna - Karolina Bielińska; radny z Latchorzewa - Jerzy Piętocha i radny z Janowa i Kwirynowa - Dariusz Sobczak.

PRAWNIK RADZI...
UMOWA DOŻYWOCIA - PRAWA I OBOWIĄZKI
Z umową dożywocia bardzo często mamy do czynienia, gdy rodzice
dokonują na rzecz dzieci darowizny nieruchomości zabudowanej domem i w zamian za to do swojej śmierci mają prawo korzystać z całości lub opisanej części tego domu.
"Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy,
przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania,
mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym." art. 908 § 1 kc.
Przeniesienie własności nieruchomości

Zrzeczenie się dożywocia musi
nastąpić w formie aktu notarialnego. Praw dożywocia ustanowione
może zostać zarówno na osobę, która nieruchomość przenosi lub inną
osobę przez nią wskazaną.

dostarczać mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb
odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zaspokajanie tych potrzeb
powinno być realizowane z majątku nabywcy nieruchomości.

Prawo dożywocia jest niezbywalne.

dożywotnik, może dochodzić na drodze sądowej świadczeń wymagalnych, jak też może żądać naprawienia szkody będącej następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dożywocia na zasadach ogólnych oraz jak wskazywałam już wyżej rozwiązania umowy.
Anna Mioduszewska
- Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

NA UL. "HUBALA"
JEST TA ŚCIEŻKA, CZY JEJ NIE MA?
Co jakiś czas w przestrzeni medialnej pojawia się temat ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Od lat
w tym miejscu wciąż obserwujemy podobne zachowania. Rowerzyści
dzwonią na pieszych, piesi wygrażają cyklistom, kierowcy parkują
wzdłuż ulicy w miejscach, gdzie zdaniem rowerzystów stawać nie powinni. Koło zamyka się, a opisana powyżej historia cyklicznie powraca
od chwili, gdy przeprowadzono modernizację tej ulicy, czyli od kilkunastu już lat. Otóż pragnę Państwa poinformować, że to co wygląda jak
ścieżka rowerowa, w rzeczywistości nią nie jest.
Jeszcze w 2016 roku
o wydanie opinii i wskazanie, co należałoby zrobić, aby "to coś" na
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" dostosować do standardu
ciągu pieszo-rowerowego.

2.

1.
3.
4.

kto dziś podejmie się prucia chodników i po
szerzania ich do odpowiedniego standardu?
problemu rozwiązać się raczej nie da.
Na dzień dzisiejszy pozostaje nam wzajemna wyrozumiałość i uśmiech. Niech żyją ro
werzyści, niech żyją kierowcy, niech żyją piesi.
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

W DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA
POŻEGNANIE KSIĘŻY W PARAFII BABICE
15 sierpnia przypadała Uroczystość Wniebowzięcia NMP, czyli również patronalne święto babickiej parafii. Po każdej Mszy św. miało
miejsce poświęcenie warzyw, kwiatów owoców i ziół, zaś o godz. 11.30
odprawiona została uroczysta Suma, która sprawowana była w intencji całej Wspólnoty Parafialnej. Po sumie miało miejsce wystawienie
Najświętszego Sakramentu, modlitwa adoracyjna i procesja eucharystyczna. Wspomniano również o wydarzeniach z 1920 roku.
W tym dniu na Mszy św. o godz. 11.30 Parafianie podziękowali Ks.
dr Michałowi Polnemu (z lewej) i Ks. Piotrowi Marchalewskiemu za dotychczasową posługę duszpasterską w babickiej wspólnocie.
Ks. dr Michał Polny, po siedmiu
latach spędzonych w Babicach

Ks. Piotr Marchalewski, po pięciu latach pracy w naszej Wspólnocie
Warto dodać, że właśnie mija 10 lat od chwili, kiedy Proboszczem
Parafii Babice został mianowany ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki.
miało miejsce 2 września 2007 roku.
W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku w Parafii Babice powitani zostali nowi kapłani.
Ks. dr Marka Pawlaka,
Ks. Tomasz
Paśko,
zlecił budowę kościoła i tworzenie nowego
ośrodka duszpasterskiego w Warszawie - Chrzanowie.
fot. Michał Starnowski

BASEN CZY KLINIKA?
WAKACYJNA ANKIETA INTERNETOWA
Na płocie działki po klubie sportowym LKS Naprzód Zielonki (ul.
Sportowa/Białej Góry), ktoś wywiesił tabliczkę o zamiarze sprzedaży tej
nieruchomości. Powróciły wspomnienia i ludzie zaczęli się zastanawiać, jaka gminna inwestycja mogłaby powstać, w tym można powiedzieć historycznym miejscu?

zdaniem partycypować inwestor.

Głos mieszkańców
i sprzeciw jaki wyrazili, został zauważony przez Wójta. Próbując uniknąć
takiego rozdźwięku w przyszłości,
założyłem internetową i nie
anonimową ankietę na temat możliwych kierunków inwestowania na terenie naszej gminy.
W ciągu zaledwie kilku dni w ankiecie oddano ponad osiemset głosów.

Internauci zgłosili także potrzebę poprawienia komunikacji z Ożarowem oraz budowę chodnika na ul. Białej Góry.

Zacznę nietypowo, nie od tych, na które oddano najwięcej głosów, ale od
tych najmniejszych, które można rozwiązać bez wieloletniego planowania
i potężnych pieniędzy.
Mieszkańcy zgłaszali problemy z placami zabaw.

Czy taki plac nie mógłby powstać gdzieś w okolicach ul.
Ogrodniczej lub Wieruchowskiej?

Na terenie naszej gminy nie ma kąpieliska.

Z pewnością poprawiłoby to bezpieczeństwo rowerzystów i komfort podróżowania.
Mieszkańcy zastanawiają się także, jak wraz z otwarciem nowej szkoły w Zielonkach będzie wyglądała sprawa dojazdu i wyjazdu.
Niektórzy widzieliby sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Warszawskiej z Południową, inni uważają, że budowa ronda może być rozwiązaniem problemu z wyjazdem z ul. Południowej.
czy Lidla. W momencie, gdy wydaje się zgodę na takie inwestycje, to inwestor na swój koszt powinien zadbać o bezpieczeństwo - na przykład wybudować w tym miejscu rondo. Może sytuację w Zielonkach poprawiłby
nakaz wyjazdu w prawo?
Mieszkańcy zgłaszają potrzebę rozbudowy obiektów sportowych.
Zaproponowano także lodowisko,

W części z nich powinien moim

bieżnię lekkoatletyczną 400 metrów więcej na stronie obok.

dokończenie ze strony 10…

W ankiecie, ponad połowę głosów zdobyła budowa basenu.

Może kiedyś w Babicach powstanie prawdziwy amfiteatr?

Otwarte targowisko zdobyło w głosowaniu druga lokatę.
Mieszkania socjalne to też ważny problem.
W jednym dniu mogą się spotykać gołębiarze
w innym rolnicy, handlarze.

Wsadzanie ludzi do kontenerów, to też nie jest najlepsze rozwiązanie,
a na pewno nie długoterminowe.

Trzecie miejsce zajął pomysł wybudowania parku z fontannami dla
dzieci

Kolejne miejsce zajął żłobek publiczny.

Nowe przedszkole stale pojawia się we wszelkich dyskusjach.

Pośród wielu pomysłów pojawił się także amfiteatr, jak w parku Bemowo.

Dziękuję tym wszystkim ponad ośmiuset mieszkańcom za udział w an
kiecie i komentarze.
Niektóre problemy są do rozwiązania od ręki, w niektórych sprawach coś
się robi, czas pokaże czy inne Wasze zgłoszenia zostaną wzięte pod uwagę.

Zgłoszone postulaty zostaną przedstawione Radzie Gminy i każdy
z radnych otrzyma listę Państwa propozycji omawianych powyżej.
Maciej Szuba

SPRAWY KLAUDYNA
NA SESJACH RADY GMINY - CZĘŚĆ II
Na majowej sesji Rady Gminy Radna Klaudyna Pani Karolina BIELIŃSKA zadała kilka pytań, w tym dwa niezwykle 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 doty
czące stanu zaawansowania prac związanych
z przygotowaniem do modernizacji głównych
dróg w Klaudynie. W ostatnim (lipcowym) numerze Gońca Babickiego przybliżyłem Państwu zagadnienia związane z terenem rekre
acyjno-sportowym w Klaudynie, zaś w tym numerze skupimy się na temacie zamknięcia Góry Śmieci (również w Klaudynie).

W tym miejscu pozwolę sobie

"Zapoznanie z aktualnym
stanem rekultywacji składowiska odpadów "Ra
diowo"

przypomnieć,
wręcz
gwarantując dotrzymanie przez MPO terminu zakończenia formowania stoku narciarskiego i zakończenia rekultywacji, w opinii gminy
określonego na koniec 2016 roku.

Niestety, nie doczekali się i po półtoragodzinnym oczekiwaniu na przyjazd Radnych,
ostatecznie rozeszli się.
Radni
w końcu wyjechali, ale do Lasku Bemowskiego, zaś wizyta na Górze Śmieci z powodu opadów deszczu została odwołana.

władza gminna myliła się i przesza
cowała o prawie rok termin zakończenia formowania składowiska

Zdarzało się już wcześniej, że
oficjalny komunikat rozmijał się z realnym
działaniem.

Na majowej sesji Rady Gminy

"…z opóźnieniem co prawda, ale jednak z dużą dynamiką,
MPO kończy kształtowanie bryły byłego wysypiska śmieci i w przyszłym roku już będzie można
przystąpić do realizacji inwestycji na tym wysypisku…"
"Przyrost jest bardzo
duży …kierownik twierdzi, że są zdeterminowani wykonać to do końca listopada…"
Rzecz w tym, że ani Wójt, ani pracownicy
gminy, ani mieszkańcy, nie mają kompetencji
do oceny stopnia zaawansowania prac.

gmina nie skorzystała z proponowanej przez mieszkańców
deklaracji włączenia się w proces monitorowania prac wykonywanych przez MPO.
sygnały od mieszkańców

Przez wspomniane półtorej godziny oczekiwania zaobserwowaliśmy 17 ciężarówek, wywrotek, któ
re załadowane do połowy, tak, że nie można
było rozpoznać ładunku, wyjechało z terenu
Instalacji MBP (z rejonu tych śmierdzących
pryzm) prosto na Górę Śmieci.

spotkały się z "kpiną"
włodarzy, wyrażaną publicznie na sesji Rady
pod adresem Radnej i mieszkańców Klaudyna. "…Cuda są wożone … pracownik podjedzie z tą osobą, która mówi o cudach… z góry
widać, co jest wożone…"
- ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy ze strony 12

Cóż innego mogą uczynić
mieszkańcy, jeśli nie mogą uczestniczyć w kontroli formowania stoku, a nadzór gminny ogranicza się do wcześniejszego powiadomienia
MPO o planowanej wizycie,

Chodzi o powią
zane relacje pomiędzy przerobem na pryzmach odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a rzeczywistym odbio
rem przerobionych odpadów przez różne firmy i unieszkodliwianiem ich przez składowanie na innych składowiskach odpadów.

2. Czy termin zamknięcia składowiska, czyli również zakończenia rekultywacji, określony na 30 listopada 2017 roku w opinii MPO
i gminy jest realny do osiągnięcia?;

Okazało się, że do przetargu zgłosiły się
"aż" dwie firmy, w tym tylko firma z Mławy
zmieściła się w założonych przez MPO kryteriach cenowych, dziwnym trafem oferując za
odbiór 18 tysięcy Mg (stanowiącą zaledwie
1/3 potrzeb) kwotę co do złotówki identyczną,
jaką na tą usługę przeznaczyło MPO. Przypadek?
co MPO zrobi z pozostałymi 2/3 odpadów
komunalnych
Możliwości jest kilka.

A może - jeśli Wójt podtrzymuje swoje
wcześniejsze stwierdzenia,

3. Dlaczego wywrotki wjeżdżające na Górę są załadowane tylko do połowy, tak, że nie
można z ulicy zaobserwować, co wwożą?
4. Dlaczego zdecydowana większość wywrotek wyjeżdża z terenu Instalacji MBP, czyli
z terenu, gdzie znajdują się pryzmy z przerabianymi odpadami komunalnymi?
5. Jak w opinii MPO będzie wyglądał monitoring Składowiska od 2018 roku? Czy Gmina będzie mogła równolegle rozpocząć swoje
inwestycje na terenie Składowiska?

Najwyższy czas, aby gmina uniemożliwiając legalne działanie mieszkańców Klaudyna
i lekceważąc docierające od nich sygnały

Bo przecież składowisko jeszcze nie jest zamknięte.

internauci proponowali skorzystanie z klauzuli w umowie z MPO umożliwiającej kontrolę obiektu i wejście na teren Góry
w ciągu godziny od zgłoszenia.

1. Jaki jest osiągnięty % (stan na koniec
półrocza) formowania Góry? Na początku roku, w zależności od źródeł, brakowało 65-80
tysięcy m3 wypełnienia ziemią i gruzem;

Przy częściowym, niepełnym załadunku daje to średnio dziennie ponad 40 po
jazdów,

Osobiście, w przeciwieństwie
do władz gminnych, nie wierzę jednak w terminowe zakończenie prac i zamknięcie składowiska,
"…przystąpienie już
w przyszłym roku do realizacji inwestycji na
tym wysypisku…"
kie
rownictwo super zadowolone
odtrąbiło sukces i zadeklarowało, że w przyszłym roku będzie można
przystąpić do realizacji inwestycji na tym wysypisku.

nie można wykonywać żadnych inwestycji na koronie składowiska przez 50 lat

Ale mieszkańcom zawsze można wmówić,
że rozpoczął się proces planowania inwestycji,
Z góry przepraszam urażonych za swoje
sarkastyczne wypowiedzi,
Krzysztof Kaliszewski
Mieszkaniec Klaudyna

ZABIEGI LASEROWE W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
Lato zbliża się ku końcowi, niebawem rozpocznie się czas, gdy będzie można wrócić do
wykonywania zabiegów laserowych. Klinika
Sanobello posiada najnowocześniejszy sprzęt
laserowy wykorzystywany w medycynie estetycznej. W kolejnych publikacjach postaramy
się przybliżyć Państwu zastosowanie wszystkich naszych urządzeń medycznych.

Laser Square Epil

Zacznijmy od lasera do epilacji.
Gwarantuje
to komfort zabiegu,
tłumaczy dr Kaczorowski.
Coraz większą popularność zyskują zabiegi laserowego usuwanie owłosienia.

Parametry lasera
dobierane są indywidualnie nie tylko dla konkretnego pacjenta, ale przy każdym zabiegu,
tak aby był on jak najbardziej efektywny ale jednocześnie bezpieczny, eliminując ryzyko wystąpienia poparzeń skóry.

dr Mariusz Kaczorowski
- dyplomowany lekarz medycyny estetycznej
Specjalizuje się w bezoperacyjnych
i laserowych korektach
defektów estetycznych twarzy i ciała,
propagując profilaktykę przeciwstarzeniową
mgr kosmetolog Karina Jabłońska
- specjalista laseroterapii SQUARE EPIL
Dla pełnego efektu należy wykonać ok. 3-5 zabiegów,
Ostateczna decyzja
o liczbie wymaganych zabiegów jest uzależniona od indywidualnych cech skóry danego pacjenta,
Karina Jabłońska.

Zabieg nie wymaga szczególnego przygotowania,
Naszą odpowiedzią na te problemy jest trwałe, laserowe usuwanie owłosienia przy zastosowaniu włoskiego lasera aleksandrytowo-neodymo
wo-yagowego. Square Epil
Klinice Sanobello.

radzi p. Karina Jabłońska
Kliniki Sanobello.
Podczas konsultacji przeprowadzony jest także dokładny wy
wiad,

gwarancja najwyższej skuteczności, jak i bezpieczeństwa zabiegów.
Efekty działania lasera widoczne są już po
pierwszym zabiegu.
Zabiegi mogą być wykonywane u osób o każdym fototypie jak i o bardzo wrażliwej skórze.

Synergia oddziaływania wymienionych fal
powoduje, iż uszkadzamy struktury
odpowiedzialne za wzrost włosa
na różnych głębokościach
- wyjaśnia dr Mariusz Kaczorowski

HOPSANKI - ROZWIJANKI W KLINICE SANOBELLO
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 1,5-2 letnich i 2-3 letnich z rodzicami
Pani Kasiu, Hopsanki- Rozwijanki to dość niepoważna nazwa…

Zajęcia te dedykowane są bardzo małym dzieciom. Czy to nie za wcześnie?

Czy do zajęć należy się jakoś specjalnie przygotować?
W co bawić się z dziećmi, aby jak najlepiej rozwijać ich twórczy potencjał?

Proszę powiedzieć jak po krótce wyglądają takie zajęcia?

Spotkania te powstały dzięki fascynacji twórczością, nieokiełznaną
energią i światem wyobraźni dziecka. To przyjazne, bezpieczne, stymulujące zajęcia tworzone z pasją. Serdecznie zapraszam do Kliniki Sanobello, gdzie 10 września odbędzie się pierwsze bezpłatne spotkanie. Zapisy
pod numerem telefonu : 22 355 31 52
Katarzyna Białas - Pedagog, animator dziecięcy
Instruktor Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

JUBILEUSZ KSIĘDZA BOGUSŁAWA
Wydawać by się mogło, że to zaledwie
„wczoraj” do babickiej parafii trafił młody absolwent warszawskiego seminarium, kiedyś zawodnik, a do dnia dzisiejszego wielki kibic
stołecznej Legii - ks. Bogusław Kowalski, gdy
tymczasem w maju br. minęło 30 lat od czasu
jak przyjął święcenia kapłańskie i… "ruszył
w świat" głosić Słowo Boże.

sza kilkuosobowa grupa ze Starych Babic.

potem ks. Bogusław trafił do naszych
Babic (1989-1992).

Po odejściu z Babic przez 3 lata ksiądz
Kowalski był prokuratorem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

O księdzu Bogusławie można by jeszcze
długo pisać.

W czerwcu 2001 "nasz ksiądz
Boguś" został proboszczem.

Oczywiście nie mogło zabraknąć sceny,
"Seniores Ramoles Granda Banda".

zarówno młodzi jak i starzy "lgną" do
niego,
"nasz ksiądz Boguś".

Dariusz Smoliński
Stare i nowe histo-

rie, dowcipy, opowiastki z dzieciństwa, z wojska, z seminarium…
I to właśnie tu, w katedrze przy Floriańskiej 3, 27 maja 2017r. odbyła się uroczysta
Msza Święta.
a wśród nich na-

MĘSKA SZOPA
- PROJEKT DLA NASZYCH SENIORÓW
"Męska szopa" - projekt realizowany przez Fundację im. księdza
prof. Ryszarda Rumianka dla wszystkich Panów a szczególnie Seniorów.
Idea "Men's Shead", czyli "Męskiej szopy" powstała w Australii
mężczyzna aktywny, działający w grupie, nie odczuwający samotności czy
przygnębienia, dłużej zachowuje pełnię zdrowia, co z kolei odciąża system opieki zdrowotnej.
"SZOPA", to pracownia, warsztat, dobrze wyposażony w profesjonalne narzędzia i materiały do majsterkowania.
Fundacja "Nasza Ziemia",
Mira Stanisławska-Meysztowicz
Karolina Burns - kierownik Fundacji im. ks. Ryszarda Rumianka,

eżeli mężczyzna nie posiadał wcześniej jakiejś życiowej
pasji, to tym bardziej na emeryturze nie będzie mu łatwo zaangażować się w coś zupełnie nowego i nieznanego.

"Męska szopa" - samą nazwą wskazuje, komu jest zadedykowana.
W pracowni tej, w mę-

skie tematy,
Może to być również dobry pomysł,
aby uniknąć samotności, wykluczenia, a może nawet czas na nowe przy
jaźnie.
ierwsza "Męska Szopa" powstała w Warszawie, w Dzielnicy Włochy.

"Szopa" zaprasza do odwiedzin i korzystania z pracowni wszystkich chętnych, aktywnych Panów, nie tylko ze swojego terenu. Warsztat zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji im. ks. prof. R. Rumianka
w Warszawie przy ul. Rybickiej 27. Czynna jest we wtorki i czwartki
w godz. 9.00-17.00. Uczestnictwo jest bezpłatne. "Szopa" ma też swoją
stronę internetową na facebooku
https://web.facebook.com/meskaszopa .

skim gronie można pożytecznie spędzić czas,
797-866-554;
Nieobojętnymi mogą okazać się również rozmowy na typowo mę-

mianka.pl

biuiro@fundacjaruAnna Czajkowska

PORZĄDKI NA RYNKU OTC
W tym miesiącu chciałbym poświęcić odrobinę czasu na to, aby bliżej przyjrzeć się proponowanym przez Ministerstwo Finansów zmianom w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (UoOIF).

Zdecydowana większość proponowanych zmian powinna spotkać
się z aprobatą uczestników rynku.

Głównym założeniem nowelizacji ustawy

Większość z nas zadaje sobie sprawę w nieuczciwych praktyk stosowanych przez tzw. Łowców frajerów.
nadzór nad tego typu podmiotami był mocno ograniczony.

Ministerstwo
proponuje szereg zmian, które miałyby na celu ukrócenie opisanego wyżej
procederu wykorzystywanego przez Łowców frajerów. Jakie to zmiany?
• Projekt przewiduje przyznanie KNF nowych uprawnień,
• KNF będzie prowadził rejestr domen internetowych,

W mojej opinii jednak,
najistotniejszy będą tutaj zmiany w art. 178 UoOIF.
"Sprawca przestępstwa - stypizowanego jako
przestępstwo skutkowe - będzie mógł być ścigany w każdym przypadku gdy
w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego."

• Projekt przewiduje także zaostrzenie odpowiedzialności karnej
• Przyznania
• Zapewnienie mechanizmu zewnętrznej sądowej kontroli

Jarosław Paweł Kuczyński
Statystyki z rynku OTC: Forex oraz kontrakty CFD
Źródło: opracowanie NIK, raport z kontroli P/16/007

PEŁZAJĄCY TOTALITARYZM
Szwedzi to naród wyjątkowy...Chyba żaden inny nie stawia posłu
szeństwa wobec państwa tak wysoko.
Szwed nie będzie oszukiwał.

KRAJ SAMOTNOSCI
to naród ludzi samotnych.
Mniej więcej polowa młodych Szwedów to single.

Szwed bez marudzenia
zbiera jedno za drugim.
"samowystarczalni".
Szwed płaci nie zadając pytań.
"Tak nie wolno!".
Kobieta może zapłodnić się sama w domu,
w Szwecji niektórzy politycy są niemal
jak gwiazdy.
Szwedzki naród
przypomina wytrenowaną młodzieżówkę. Zawsze gotowy podporząd
kować się rozkazom polityków i mediów.
Próbuje
blokować wolność wypowiedzi prawicowych mediów
Chce delegalizacji centrowej partii "w imię
obrony demokracji".
"brodatymi dziećmi",
rodzenie dzieci jest nieeko
logiczne i szkodzi przyrodzie...

Dokąd zmieszasz Szwecjo?
Natalia Karwowska

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego
naszej redakcyjnej koleżanki Natalii z Mattiasem,
Życzymy Nowożeńcom
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
Wielu miodowych dni, Wspólnych radości bez trosk.
Szczęść wam Boże.
Redakcja B.B.C.

ALTIERO SPINELLI
- NASZ EUROPEJSKI OJCIEC
z przymrużeniem OKA
Obywatele i Obywatelki Europejskiego Sojuzu. Ludu pracujący miast i WSI. Jest rzeczą niewyobrażalną w jakim ciemnogrodzie
przyszło nam żyć. Najnowsze badania najwyższych komisarzy Naszego Ukochanego Eurokołchozu niezbicie dowodzą, że 99,9% europej
skich autochtonów nie wie kim był Altiero Spinelli.
Ja rozumiem, że można zapomnieć kim
był Lenin.
ale nie
znać twórcy doktryny UE, naszego mentalnego przywódcę… nauczyciela, mistrza, fizjonoma? Jest rzeczą niewybaczalną!

działacz Włoskiej Partii Komunistycznej[1], zwolennik federalnej koncepcji zjednoczenia Europy. Często nazywany ojcem Unii Europejskiej
jako osoba, która wywarła ogromny wpływ na
proces integracji europejskiej po II wojnie światowej. W 1941 roku przyczynił się do powstania
tekstu zwanego Manifestem z Ventotene, w którym przedstawił swoją wizję zjednoczonej Europy. Pod koniec wojny, w 1943 roku, w Me
diolanie założył Europejski Ruch Federalistyczny (Movimento Federalista Europeo). Przez 6
lat (1970–1976) jako członek Komisji Europejskiej był odpowiedzialnym za politykę przemysłową i badania naukowe. W 1979 roku został
wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. W latach 80. odgrywał jedną z decydujących ról w procesie integracji europejskiej
poprzez idee wzmocnienia traktatów, zwaną planem Spinellego[1]. Na jego cześć jeden z głównych budynków Parlamentu Europejskiego
w Brukseli nazwano jego imieniem.

Jerzy Buzek, zainaugurował otwarcie Grupy
Spinelli
w Parlamencie
Europejskim,
Danuta Hübner i Róża Thun

przytaczam tekst
z Wikipedii, ukazujący tylko część dokonań
Naszego Europejskiego Ojca:

Niech zatem Manifest z Ventotene będzie
nam drogowskazem, jak powiedział Jerzy Buzek w czasie obchodów 25. rocznicy śmierci
Spinellego!

Altiero Spinelli (ur. 31 sierpnia 1907 w Rzymie, zm. 23 maja 1986 tamże) - włoski polityk,

Romanie Dmowskim.

PS.
nie odwiedzać strony niejakiego Krzysztofa Karonia

EuroPan
Foto i cytat - Wikipedia.org

ROŚLINNOŚĆ NA LIPKOWSKIEJ POLANIE
24 lipca 2017 roku internetowo poprosiłem Mieszkańców Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin o to, by zgłaszali do Kampinoskiego Parku
Narodowego potrzebę pilnego opielenia roślinności na "Polanie w Lipkowie".

Apel spotkał się z gorącym przyjęciem Internautów,

Rewitalizacja polany została wykonana dwa lata temu i z dotacją unijną kosztowała ponad 2 miliony złotych.
Michał Starnowski - fot. przed i po skoszeniu

ZAPROSZENIA NA WRZESIEŃ
STRAŻACKI JUBILEUSZ I AKCJA KRWIODAWSTWA
Strażacy ze Starych Babic zapraszają na uroczyste obchody 100. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Uroczystości rozpoczną się 9 września 2017 roku (sobota) o godz. 12.30 w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Babicach.

Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN"
organizuje kolejną w tym roku Akcję Krwiodawstwa.
17 września 2017
roku (niedziela) na parkingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie

Szkoła EARLY STAGE
Szkoła została założona przez Joannę Zarańską
Babicka filia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 r.
Nasz zespół wkracza w nowy rok szkolny świadomy
wyzwań, jakie niesie ze sobą reforma edukacji i dobrze do nich przygotowany.

Siedziba szkoły mieści się w samym centrum Starych Babic przy ul. Piłsudskiego 16a, zaledwie 600 metrów od Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40.
System
przyprowadzania uczniów ze świetlicy w Szkole Podstawowej i odprowadzania po skończonych zajęciach, spełnia oczekiwania pracujących rodziców.
Lekcje w EARLY STAGE

Udana współpraca z rodzicami to jeden z naszych priorytetów.
Uczniowie EARLY STAGE - oprócz pracy na
lekcjach są zobowiązani do nauki w domu.
Uczeń EARLY STAGE to uczeń
biorący odpowiedzialność za swoją naukę już od najmłodszych lat.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
WARSZTATY O TYM, JAK DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKA OBCEGO
8 września, godzina 18.00, Stare Babice, ul. Piłsudskiego 16a
12 września, godzina 18.00, Izabelin, ul. Poniatowskiego 1
Na warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe.

W EARLY STAGE
Nauka języka obcego to proces trwający wiele lat,
CAMBRIDGE ENGLISH.
Kursy językowe w EARLY STAGE

W roku szkolnym
2017/2018 zapraszamy do babickiej filii EARLY STAGE przedszkolaki
(3-5 lat), a także dzieci i młodzież w wieku szkolnym (6-14 lat).
EARLY STAGE to szkoła na lata

7. PÓŁMARATON IM. J. KUSOCIŃSKIEGO
KRÓTKO : 2:06:22 - REKORD ŻYCIOWY :-) YESSS!!!
Ciut więcej: Żyję, jestem zadowolony (nie
mylić ze słowem „szczęśliwy”) i dziękuję tym,
którzy we mnie wierzyli i trzymali za mnie
kciuki.
Dla zainteresowanych: Dwa dni temu
20 sierpnia 2017
roku, na trasie Błonie - Borzęcin Duży, odbył
się "7. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego". Na starcie stanęło 473 zawodniczek i zawodników,
a wśród
nich
gdzieś na końcu całej stawki, JA.
Jeszcze
w styczniu nie byłem w stanie przetruchtać
500m,
ale
w lipcu "zamarzyłem" wziąć udział w sierpnio
wym półmaratonie Kusocińskiego. Toć to "tylko" 21,0975 km i "aż" 3 godziny czasu,

Gdy poczułem się normalniej, wróciłem do swojego tempa i na półmetku z czasem 58:08 (co za
czas!!!) byłem 358.
"Zajarany" biegłem dalej, tak do
ok. 15 km. Wtedy poczułem znany mi już
z przeszłości ból w kolanie.

Przyszła myśl, że już do końca tylko będę kuśtykał, ale muszę ukończyć to wyzwanie.

UDAŁO SIĘ !!!
Bieg ukończyłem na 419. miejscu spośród
472 sklasyfikowanych biegaczy. Czas 2:06:22!!!
a ja wciąż nie wiedziałem w jakim tempie mam biec.

Obok mnie, z balonikiem
"1:55", biegnie "zając", który miał za zadanie doprowadzić na metę chętnych w czasie poniżej 1:55.

Jeszcze
raz bardzo dziękuję za trzymane za mnie kciuki (czułem to na trasie) i za gratulacje.

Wraz ze mną pobiegną lub
pomaszerują, m.in. Jakub i Grażka (tak, tak,
moja żona) oraz zawodnicy i "rodzina" klubu RENSEI Karate Dojo.

ONKOBIEG

Paweł Dobrzyński, fot. fotomaraton.pl

