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PROF. DR HAB. JAN ŻARYN
SYLWETKA KANDYDATA DO SENATU
Prof. dr hab. Jan Żaryn (ur. 13.03. 1958; Warszawa); historyk,
publicysta, działacz społeczny.
Jestem działaczem społecznym, m.in.
przewodniczącym Komisji Historycznej Ko
mitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów,
Jestem
prezesem Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza,

Jako przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych,

Jestem wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Moi rodzice, w lipcu 1940 r. jako mieszkańcy majątku Jawornickich w Szeligach, wzięli ślub w pobliskim kościele w Babicach.

Jestem pracownikiem IPN
Byłem także doradcą ś. p. Janusza Kurtyki, prezesa IPN.
Specjalizuję się w historii Kościoła katolickiego w Polsce, ruchu narodowego i chadeckiego,
Od 2013 r. prowadzę jeden
z najbardziej poczytnych miesięczników historycznych "W sieci Historii";
W ramach
swej pracy na uczelni wypromowałem 14 doktorów historii
i dziesiątki magistrów.

W senacie chciałbym zajmować się reformą edukacji szkolnej i nauki
Dziedzictwo kresowe nie może zaginąć
wraz ze śmiercią - często tragiczną - jego twórców.

Prof. dr hab. Jan Żaryn

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- DŻIHAD I SAMOZAGŁADA ZACHODU
Jak długo jeszcze Kościół będzie odwracał
oczy od zbrodni popełnianych na chrześcijanach. Masowe zbrodnie ekstremistów islamskich mrożą krew w żyłach. Drastyczne fil
miki z egzekucji umieszczane w Internecie są
manifestem siły i nieobliczalności wyznawców
Allaha. Zalewa nas fala terroru, której nie potrafimy powstrzymać. Czy na pewno nie potrafimy? Jaka jest rola Kościoła katolickiego
w tych działaniach? Jak długo jeszcze będziemy nadstawiać drugi policzek i ze spokojem
patrzeć na rzeź niewinnych?

Pawła Lisickiego,

Drodzy klienci, w dalszym ciągu zapraszamy do składania zamówień na podręczniki
szkolne.

O czym jest ta książka?

Czy to
właśnie, że Europa uważa się za chrześcijańską uratuje ją czy pogrąży?

działa CompNET
tel. 602-799-668,
www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński

KLAUDYŃSKIE ROWY
INFORMACJE Z GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
We wrześniu bieżącego roku Sołtys Aleksander Jadczak wraz z Radną Karoliną Bielińską, w obecności pracownika Gminnej Spółki
Wodnej "Babice" Pani Magdaleny Słowińskiej
inspekcjonowali klaudyńskie rowy melioracyjne.

Teraz firma zaczęła wykonywać prace w innych miejscowościach naszej gminy.

Usunięto też kilka awarii,

Przypominamy,
Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

obywatele klaudyńskich
ziem robią wszystko, by rowy te zanieczyścić,
Jeśli obszar na którym znajduje się rów melioracyjny podlega pod spółkę
wodną,
Gminna Spółka Wodna "Babice"
Wykonawcą jest
Przeprowadzona wizja
wykazała, że obecnie klaudyńskie rowy wyglądają znakomicie. Nierozwiązanym wydaje się
tylko problem drzew rosnących na skarpach.

O urządzenia melioracyjne należy dbać co
roku,
Rów
aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości.

pozwólmy spółce wodnej działać, usuńmy wszystkie drzewa z rowów

Karolina Bielińska - Radna Klaudyna

O TYM JAK KONOPIELKĘ
W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ KRĘCILI
"Konopielkę" w reżyserii Witolda Leszczyńskiego zna zapewne każdy koneser sztuki filmowej. Nakręcony na podstawie powieści Ed
warda Redlińskiego film z 1981 r. opowiada
o losach wiejskiej, żyjącej z dala od cywilizacji rodziny której życie burzy przyjazd "uczycielki" z miasta i próby wprowadzenia postę
pu przez władze państwowe - m.in. linii elektrycznej i melioracji a oprócz tego zlikwidowania zacofania i braku higieny.

Sceny z chałupami w tle nakręcono we wsi Famułki Kró
lewskie a także w okolicach Mariewa.
grany przez Krzysztofa Majchrzaka chłop Kaziuk ścina "święte",
Kilkukrotnie w tle kadrów widać przypadkowe osoby

Obecnie widoczne na filmie budynki nie istnieją w ich miejscu rośnie las a jedyną po nich pamiątką jest "Konopielka".
kcja historii ma miejsce we wsi Taplary
na białostocczyźnie - jednak mało kto wie, że
tak naprawdę podlaskie scenerie "zagrały"
krajobrazy Puszczy Kampinoskiej.

kunszt aktorski Krzysztofa Majchrzaka (chłop Kaziuk)
i Franciszka Pieczki, grającego Pana Boga,
"co jak dziad przebrany chodzi po świecie i ludzi podgląda".

Kto jeszcze nie widział Konopielki - serdecznie polecam
Adaptacja Leszczyńskiego

Ewa Ugorowska, fot. film "Konopielka"

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 5-16
października 2015 roku
,
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

PRAWNIK RADZI - GENERALNE PORZĄDKI,
CZY ZNIKNĄ ULICZNE REKLAMY I BANERY?
Długo trwały prace nad wprowadzeniem
przepisów, które miałyby za zadanie uporządkowanie przestrzeni publicznej tzn. uregulowanie zasad umieszczania reklam wielkoforma
towych, określenie krajobrazów priorytetowych. W prace zaangażowanych było bardzo
dużo organizacji pozarządowych, które zabiegały o uporządkowanie przestrzeni. Ustawa
jest aktem prawnym, który wprowadził zmiany w szeregu obowiązujących przepisach, m.in.
w: prawie budowalnym, ustawie o drogach publicznych, kodeksie wykroczeń, o ochronie środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przes
trzennym.

wych i urządzeń reklamowych z (wyłączeniem
szyldów). Regulacje wprowadzone przez gminę mają moc prawa miejscowego i mogą dla
różnych obszarów gminy wprowadzać różne zasady.
Ważne: uchwala, o której wspomniałam
określi również warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie ustawy obiektów małej architektury, ogrodzeń
oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej
określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie uchwały.

Samorządy województw mają 3 lata na sporządzenie audytu krajobrazowego od dnia wej
ście w życie ustawy.

Ustawa, która weszła w życie 11 września br.
i definiuje takie pojęcia jak: reklama, szyld, audyt krajobrazowy.
Ustawa definiuje pojęcie krajobrazu kulturowego
Umieszczenie reklam niezgodnych z uchwałą Rady Gminy karane będzie karą pieniężną.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów Rada Gminy w uchwale może określić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architek
tury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej
nieruchomości przez podmiot prowadzący
w niej działalność. Rada Gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamo-

Wprowadzone przepisy dały Radom Gmin
narzędzia na kreowanie krajobrazu i wprowadzenie ładu przestrzennego.

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

ZEBRANIE W SPRAWIE UL. LUTOSŁAWSKIEGO
7 września bieżącego roku w starym budynku Urzędu Gminy, w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca odbyło się spotkanie z grupą
mieszkańców Klaudyna w sprawie przyszłego, ewentualnego remontu
ulicy Lutosławskiego, zlokalizowanej właśnie w tej miejscowości.
Wszyscy, których posesje położone są przy wspomnianej drodze dostali listowne zaproszenie, niestety na zebranie przyszło niewiele, bo tylko dwadzieścia kilka osób.
Urząd Gminy reprezentował Zastępca Wójta Marcin
Zając
Sprawa gruntownej naprawy ulicy Lutosławskiego postulowana
jest przez mieszkańców Klaudyna od dawna,

Odszkodowania za likwidowane ogrodzenia mają być wypłacane
na podstawie wycen dokonywanych przez rzeczoznawców.

zainteresowany mieszkaniec musi
wystąpić do urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie takiej operacji,
nie należy więc czekać na inicjatywę urzędnika, tylko samemu taką
inicjatywę wykazać.

Nie jest przewidywana budowa ścieżki rowerowej.

Na koniec jednak informacja trochę mniej optymistyczna.
dopiero po zakończeniu budowy gim
nazjum w Zielonkach.

Mieszkańcom Klaudyna mimo wszystko życzymy, żeby nowa ulica
Lutosławskiego powstała jak najprędzej,
Konieczny jest wykup fragmentów około 30 działek.

Karolina Bielińska - Radna
Tomasz Szuba

"KU PRZESTRODZE"...
- A LICZNIK LICZYŁ JAK CHCIAŁ
Sezon grzewczy dla większości z nas tak
z automatu kojarzony jest z wyższymi rachunkami za gaz lub spalaniem wcześniej zakupionego za niemałe pieniądze węgla lub drewna.
Nasze domy ogrzewamy również energią elektryczną i właśnie dziś, tuż przed okresem jesienno-zimowym pragniemy "ku przestrodze"
zapoznać Państwa z historią, która przytrafiła się naszym mieszkańcom.

Dziś mieszkańcy mają już inny licznik,

Warto zatem postarać
się o wymianę liczników
na nowe,
Zwracamy również uwagę, że ręczne przestawianie czasu z zimowego na letni
wysłuchał: Michał Starnowski

To, co miało być tańsze okazało się zdecydowanie bardziej kosztowne, a nieświadomi niczego mieszkańcy prawdopodobnie przez 1,5
roku byli błędnie rozliczani przez zakład energetyczny.

W efekcie znikło przełączanie nocą na strefę nocną,
przez 1,5 roku
mieszkańcy byli rozliczani przez 22 godziny
na dobę wg dziennej strefy cenowej.
skorygowano poniesione koszty tylko z ostatniego półrocza

GARŚĆ WAŻNYCH INFORMACJI
DLA MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA STARE BABICE
Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babice (03.09.2015.) Radni zostali poinformowani, że do 25 września br. należy złożyć wnioski do budżetu Gminy Stare Babice na 2016 rok. Nie chcąc samodzielnie
podejmować decyzji, na naszych sołeckich tablicach zamieściliśmy stosowne informacje z myślą, by wspólnie z Państwem wypracować
spójne stanowisko w tej sprawie. Niestety na apel zamieszczony na tablicach zareagowali nieliczni Nasi mieszkańcy.

12.
13.
14.
15.
16.

Lucyny Skrzeczkowskiej

7 września br. odbyło się zebranie, na które przybyli Radna i Sołtys
Lucyna Skrzeczkowska wraz z Radą Sołecką oraz Radny Michał Starnowski.
W wyniku rozmów do babickiego Urzędu złożono wniosek obejmujący w swym zakresie niżej wymienione pozycje: 1.
2.
3.
4.

Teraz Nasz wniosek będzie rozpatrywany w Urzędzie Gminy.
Wszystko więc w rękach gminnych Urzędników i Wójta Gminy.

5.
6.

wybie-

7.

8.

rzemy Sołtysa na nową kadencję.
9.

10.
11.

Lucyna Skrzeczkowska - Radna i Sołtys
Michał Starnowski - Radny

DYŻURY RADNYCH GMINY STARE BABICE
Uprzejmie informujemy, że Radni Gminy Stare Babice będą pełnili dyżury, w czasie których mieszkańcy naszej gminy będą mogli zgłaszać wnioski i postulaty oraz inne trudne sprawy, których załatwienie wymagałoby
włączenia się radnej / radnego z danego terenu (obwodu wyborczego).

I tak, pełnią dyżury:
1. Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Kuncewicz
2. Radni Gminy Stare Babice - Lucyna Skrzeczkowska, Michał Starnowski, Jerzy Piętocha, Karolina Bielińska, Dariusz Sobczak

Lucyna Skrzeczkowska, Michał Starnowski
Jerzy Piętocha
Karolina Bielińska, Dariusz Sobczak
3. Radny Gminy Stare Babice - Remigiusz Fijołek
4. Radni Gminy Stare Babice - pod telefonem:
Leszek Poborczyk
Ewa Kawczyńska
Paweł Karczmarek

Sławomir Sumka
Krzysztof Szuba
Krzysztof Kalinowski

Justyna Szczepanik
Hubert Stawiski

TRAGICZNY WYPADEK W BLIZNEM
Tak tragicznego zdarzenia na terenie Gminy Stare Babice jeszcze
nie było. 3 września 2015 roku około godz. 8.15 na ul. Hubala Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego w zderzeniu autobusu miejskiego linii
149 z samochodem osobowym marki BMW 320 zginęły dwie osoby,
a dwie inne, w tym kierowca autobusu zostały ranne.
W wyniku poniesionych obrażeń na miejscu zginął kierowca BMW i Jego 8-letnie dziecko.
Michał Starnowski, fot. Paulina D.

OBOWIĄZKOWE ODBLASKI DLA PIESZYCH
Ponieważ dzień już jest coraz krótszy i szybciej zapada zmrok policjanci przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmroku po drodze poza ob
szarem zabudowanym.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do
ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.

widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów.
widoczna nawet z odległości 150 metrów.

koszty elementów odblaskowych są znikome, natomiast
koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania.
info: kgp, /ego/;
odblaski: wiadomosci.olsztyn.pl

Przypominamy:
Za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny w wysokości 100 złotych.
Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku,
którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyjątek:

I DEBATA BABICKICH SENIORÓW
9 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się
Spotkanie pod hasłem: "Porozmawiajmy o seniorach w naszej gminie". Przeprowadzone w formie debaty - było okazją do dyskusji na temat potrzeb, marzeń i ważnych do załatwienia problemów dotyczą
cych Babickich seniorów.

Wójt Gminy Krzysztof Turek,
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
Przemysław Wiśniewski.
"W drodze do

zapewnienie osobom w podeszłym wieku wysokiej jakości opieki medycznej na terenie gminy,

Rad Seniorów na Mazowszu".
kolejne zaplanowane jest na 7 października (środa) na godzinę 15:00
Co jest
celem tych spotkań?

organizowanie wydarzeń kulturalnych, wycieczek,
Potrzebne są też lokalne
Osoby starsze będące studentami Babickiego UTW
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnym spotkaniu zapraszamy 7 października (środa) na 15:00 do starego budynku Urzędu Gminy Rynek 32 na małą salę konferencyjną.
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

TA OSTATNIA NIEDZIELA...W BABICACH
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Tym razem czerwony ambulans zaparkował na Rynku w Sta
rych Babicach - na placu przy kwiaciarni (vis
a vis babickiego kościoła).
48 oddało krew w ilości 21,6 litra.

Dziękujemy wszystkim za udział, Jesteście
wielcy!!!
Pani Beacie
i Panu Dariuszowi
Już dziś zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się również w Babicach 22 listopada 2015 roku.

Wolontariuszki ze "Szlachetnej Paczki",

Prezes MK HDK PCK "FLORIAN"
Michał Starnowski (hdk-florian.pl)

LIGA MAZOWSZA W STAJNI ZIELONKI
KONKURSY O PUCHAR STAROSTY I WÓJTA
Na terenie naszej Gminy znajduje sie wiele ośrodków jeździeckich, co zapewne wpływa
pozytywnie na trend organizacji zawodów jeździeckich na jej terenie. Kiedyś organizowano
zawody przy okazji Wielkiego Festynu Babickiego, który odbywał się w Zielonkach na Polanie Dwóch Stawów, potem okoliczne stajnie
zaczęły organizować Kampinoskie Spotkania
Jeździeckie (na które serdecznie zapraszamy
już 03-04.10.2015r. do Stajni Zielonki), a w tym
roku 30 sierpnia Stajnia Zielonki była organizatorem jednego ze spotkań z cyklu zawodów
regionalnych i towarzyskich w skokach przez
przeszkody, a mianowicie Ligi Mazowsza.
Liga Mazowsza
Klub Jeździecki Hippica Polonia,
Ligi Mazowsza były dwa konkursy o Puchar
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także dwa o Puchar Wójta Gminy Stare
Babice.

Stajnia Zielonki

mogliśmy obejrzeć aż 145 przejazdów.

W tym spotkaniu

Zapraszamy ponownie do stajni Zielonki
w październiku

Emilia Kawczyńska-Banaszek

POLOWA MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI POMORDOWANYCH
13-go września 1939 roku w Umiastowie na
granicy z Topolinem, Niemcy rozstrzelali około 20 osób.

w intencji pomordowanych mieszańców Topolina i Umiastowa.

W niedzielę 13 września 2015 roku o godzinie 14.00

13-go września 1939 r. miała miejsce wielka bitwa ołtarzewska.

ks. Jan Wróbel

Tego samego dnia, niedaleko,

w Umiastowie na granicy z Topolinem, Niemcy rozstrzelali niczemu winną ludność cywilną. Pomordowanych pochowano na rozdrożu
dróg,

fot. Michał Starnowski

PARAFIALNE DOŻYNKI
W BORZĘCINIE I BABICACH
W niedzielę 6 września 2015 roku w borzęcińskiej parafii odbyły
się Dożynki Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
o godz. 11:30 - wtedy też pod kościół zajechał wóz zaprzężony w dwa
piękne, kare konie, z którego wniesiono do kościoła wspaniale upleciony wieniec.
ks. Jan Wróbel - Administrator w Parafii.
"Bogu dziękujemy za plony a rolnikom za ich pracę - gdyby nie ona, nie mielibyśmy co jeść - doceńmy to, ile trudu wkładają w nią przez cały rok. Szanujmy ją,
pamiętając też o tych, którym brakuje chleba"
Ogromną radość borzęcińskim parafianom sprawiła obecność
ks. Bogdana Wosławskiego - przywitano go gromkimi brawami.
Ewa Majkowska i Krzysztof Szuba.
Krzysztof Turek.
W babickim kościele
"Sami swoi" "Szła dziewczyna koło młyna", "Słoneczko nad Borzęcinem"

20 września 2015 roku o godz.
11.30

Mszę
Świętą celebrował ks. Mariusz Zaorski, a Starostami Dożynek byli Pań
stwo Walentyna i Henryk Kostera.

"Aby ogień nas
omijał a los gospodarzom sprzyjał - o szczęśliwy rok prosimy".
Ewa Ugorowska i Michał Starnowski
wiecej zdjęć na www.babice24.pl

UROCZYSTE PRZECIĘCIE WSTĘGI
NA LIPKOWSKIEJ POLANIE
5 września 2015 roku przecięta została wstęga otwierająca nowo urządzoną lipkowską polanę.
Gości przywitał Dyrektor KPN - Mirosław Markowski.
Żychliński,

Jan
Krzysztof Turek
Witold Malarowski
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Szachowski.
z Dniami Otwartymi

Kampinoskiego Parku Narodowego
Nie zapomniano też o byłej Radnej i Sołtys Lipkowa Agnieszce Kaczurbie,
W obecności fleszy aparatów i kamery Telewizji Polskiej wstęgę przecięli:
Pani Ewa Siatecka
Polana zlokalizowana jest w Lipkowie, tuż za kościołem i cmentarzem.

Michał Starnowski
www.babice24.pl

KONCERT MARII POMIANOWSKIEJ
W KOŚCIELE PARAFIALNYM W BORZĘCINIE
Koncert XI Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina” odbył się w niedzielę, 30 sierpnia
2015 r.

mianowska

W zabytkowym kościele p.w. Św. Ferreriusza, w Borzęcinie Dużym wystąpiła Maria Po-

Koncert odbył się pod patronatem
organizatorami byli:
Koncert został dofinansowany przez
Michał Starnowski
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TA JOJ TA LWÓW!
CZYLI O LWOWSKIM BAŁAKANIU…
Nie da się myśleć o Lwowie, wspominać,
zrozumieć starych zakątków polskiego lwowskiego życia bez zwracania uwagi na mowę.
To właśnie ta śpiewna lwowska gwara - bałak
- była esencją tamtej atmosfery...

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy,
ile z używanych przez lwowian na co dzień
zwrotów i słów przetrwało do dzisiaj, wchłaniając się w język na stałe.

nie do polskiego języka,

Bałak płynął
na "Wesołej Lwowskiej Fali" Polskiego Radia Lwów...

Ni ma jak Lwów!
Natalia Karwowska

wszystkie jednak przylgnęły ideal-

Ps.
Lwów Leopolis i Tylko we Lwowie

DRODZY IMIGRANCI…
Bułgarska szczerość, jak widać na załączonym obrazku, nie zna granic.
a i tak
imigranci nie walą drzwiami i oknami na naszą "Zieloną Wyspę".

"nasz" (nie)rząd
postanowił
jednak przekonać kilka, kilkanaście a może i kilkadziesiąt tysięcy imigrantów zarobkowych, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący.

Sposób sprawdzony na milionach
Polaków, może więc i na Arabów zadziała.
JPK

ROTMISTRZ PILECKI
NARESZCIE NA DUŻYM EKRANIE
Wrzesień br. obfituje pod kątem ciekawych premier kinowych, na początku miesiące na ekrany wszedł film "Karbala" stworzo

ny na podstawie historii 4-dniowej bitwy polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Ja
ze swojej strony zachęcam jednak szczególnie
do obejrzenia filmu "Pilecki", którego premiera miała miejsce 25 września. Dlaczego zachęcam? Z kilku powodów…
historia samego Rotmi-

III RP ostatecznie zrehabilitowała Rotmistrza w 1991 r. a Pre
zydent Lech Kaczyński nadał mu Order Orła
Białego.
Powód drugi to fakt,

strza,

Witold Pilecki zapisał
bohaterskie karty historii
na ochotnika zgłosił się do budowy konspiracji w obozie koncentracyjnym Auschwitz,

Na budżet liczący około 250 tys. złotych
złożyły się darowizny ponad 2 tys. osób oraz
dotacja nowojorskiego okręgu Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i wkład
Auschwitz Memento.

Powód trzeci to sama konstrukcja filmu,
Po ucieczcie z Auschwitz
Śmierć dopada
Rotmistrza dopiero z rąk sowieckich katów
i w maju 1948 r. po pokazowym procesie, na
podstawie absurdalnych i sfabrykowanych os
karżeń m.in. o zdradę Polski zostaje zamordowany i pochowany anonimowo.

Zapraszamy do kin,
Tomasz Konopa, fot. internet

PRZED NAMI KOLEJNE WYBORY
Drodzy Czytelnicy, ledwo skończyła się medialna zawierucha związana z wyborami prezydenckimi a już jesteśmy w epicentrum nowej,
tym razem związanej z najważniejszymi dla naszego Kraju wyborami parlamentarnymi.

pomysły są w ogóle możliwe do zrealizowania.

Politycy większości partii będą obiecywać
Obyaby zdobyć Państwa głos.
czy ich

watelu:
Przypominamy, że wybory odbę
dą się 25 października br.
Tomasz Konopa

PIERWSZA POMOC NIE TAKA STRASZNA
Nie raz byliście świadkami wypadku komunikacyjnego tudzież innego zdarzenia gdzie zagrożone było ludzkie życie a tłum gapiów stał
bezczynnie wraz z Tobą i czekał na przyjazd
służb ratowniczych. W takich przypadkach liczy się czas, który nieubłaganie ucieka. Jak najszybsze podjęcie najprostszych czynności takich
jak: ustawienie trójkąta ostrzegawczego, odłączenie akumulatorów, udrożnienie dróg odde-

chowych i wczesne uciskanie klatki piersiowej
może uratować życie osobie poszkodowanej. Pamiętaj, że jutro może to TY będziesz poszkodowanym!
Aby udzielać pomocy nie trzeba być wykwalifikowanym ratownikiem.

zapraszam na szkolenie z udzielania pierwszej pomo
cy do naszej remizy 4 października 2015 r.
o godz. 17:00.
Z-ca Naczelnika OSP Borzęcin Duży
Paweł Majchrzak

PIKNIK PARAFIALNY W BLIZNEM
20 września 2015r. był niedzielą szczególną
w Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem,
bowiem Msza św. o godzinie 10.30, msza z nauką dla dzieci, odbyła się w plenerze i była inauguracją I Parafialnego Pikniku Rodzinnego,
który, miejmy nadzieję doczeka się corocznej
kontynuacji.

Księża z Parafii razem z mieszkańcami

Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.

chór Soul Connection

Za to im wszystkim należy się
wielkie DZIĘKUJĘ!
tekst i fot.: Emilia Kawczyńska-Banaszek

REKORDOWA FREKWENCJA
NA RAJDZIE ROWEROWYM
Ponad 170 cyklistów wzięło udział w rajdzie rowerowym, który został zorganizowany na pożegnanie lata.

ruszył Raj Rowerowy,

Inicjatywa Towarzystwa Cyklistów Stare Babice, Gminy Stare Babice i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przejechali około 30 kilometrów,
w rajdzie wzięło udział około 170 osób.

Michał Starnowski

KLAUDYNIADA,
CZYLI NIEDZIELNA INTEGRACJA
W niedzielne popołudnie mieszkańcy Klaudyna spotkali się na integracyjnym spotkaniu
obfitującym w wiele atrakcji.
13 września 2015 roku w godz. 14.00-18.00
mieszkańcy Klaudyna

Pożarnicza Scania
babiccy Policjanci.

"Klaudyniadą".
"HOTELU STAWISKO"

(Sołtys Aleksander Jadczak wraz
z Radą Sołecką, Radna Karolina Bielińska,
Stowarzyszenie Klaudyn i Gmina Stare Babice)

na"
sza Dżyga.

Krzysztof Turek.

"Grające Uliczki Klaudy
Państwo Ewę i Mariu-

"U Patrycji", właścicielce sklepu Muminek ze
Starych Babic, Paniom Ewie Dżyga, Hannie
Szablewskiej, Annie Połeć, Panu Andrzejowi
Dominiakowi, mieszkańcom ulic Paderewski
ego, Liszta, Brahmsa i Ciećwierza oraz innym
osobom, które przyczyniły się do usprawnienia
i uświetnienia naszego spotkania.

Nasza Redakcja dziękuje za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania.
Michał Starnowski

Nie nudziły się dzieci.
animatorki (Wróżki Chrzestne Hanię
i Monikę)

W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację i zabezpie
czenie imprezy integracyjnej "Klaudyniada
2015". W szczególności bardzo dziękujemy Panu Arturowi Wasiukowi oraz pracownikom
hotelu Stawisko, personelowi Wydziału Promocji Gminy Stare Babice, Pani Hannie Do-

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za udział w nie
dzielnym festynie. Mamy nadzieję, że ten czas
spędziliście również miło jak my. Klimat był
niepowtarzalny, a uśmiech i poczucie humoru
towarzyszyły przez całą imprezę wszystkim zaproszonym gościom oraz mieszkańcom Klau-

Stowarzyszenia "Odkrywamy Świat"
GKS GOSiR Stare Babice.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konne przejażdżki

mańskiej ze Stowarzyszenia Odkrywamy Świat,
Panu Andrzejowi Owczarkowi ze Stowarzyszenia Ludowy Klub Jeździecki "Klaudyn-Kampinos", przedstawicielom Policji, Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Wróżkom chrzestnym Hani i Monice, Pani Dorocie Stanickiej ze sklepu

dyna. Oby nasza impreza stała się cyklicznym
spotkaniem, na które będziemy wspólnie wszyscy wracać z uśmiechem na twarzy.
Organizatorzy

WĘGIERSKIE SERCE W LIPKOWIE
W sobotę 19 września 2015 roku w Lipkowie odbyła się Inscenizacja historyczna walk Grupy Kampinos AK.
"Niepodległej Rzeczypospolitej
Kampinoskiej" zatytułowana "Węgierskie Serce".

Gości wita Prezes Zarządu Środowiska "Grupy Kampinos" AK Marcin Biegas.
w Lipkowie licznie zgromadzili się
mieszkańcy Gmin: Stare Babice i Izabelin

- to wszystko zebrani zobaczyli w sobotnie popołudnie w Lipkowie.
Michał Starnowski

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016
9 klas pierwszych i ponad 850 dzieci będzie w tym roku uczęszczać
do babickiej podstawówki.
1 września, to tradycyjnie już początek roku szkolnego.
ks. Grzegorz Kozicki,
ks. Mariusz Zaorski i ks. Piotr Marchalewski
ks. Marcin Szatanek.

Ogólnie
do klas 1-6 będzie chodzić ponad 850 dzieci.
Dorota Smolińska
Doroty Radeckiej i Danieli Kwiatkowskiej,
Marcina
Zająca,
Adolfa Jarkowca
ks. Grzegorza Kozickiego

W I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych naukę rozpoczęło 367 uczniów
Borzęcińska podstawówka ma w tym
roku szkolnym 5 klas pierwszych,
ponad
400 uczniów.
Michał Starnowski

UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA
27 września 2015 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia września 1939 roku.
ks. Grzegorz Kozicki
ka
charystii zebrani modlili się

Krzysztofa TurMarcina Ładę. Podczas Eu-

przemarsz z Rynku na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach,

Prezes Związku Oficerów Rezerwy R.P. Marcin Łada poinformował, że
kierowanej przez Niego organizacji ufundowano sztandar.

nie zabrakło mieszkańców

Michał Starnowski – więcej zdjęć na: www.babice24.pl

NIEDZIELNE GRANIE W BLIZNEM
W niedzielę 30 sierpnia 2015 roku odbyła się impreza sportowa pt. "Blizne Cup 2015".
Po raz pierwszy w historii

Nie było przegranych.
odbył się turniej dla dorosłych,

o godzinie 17:00

Zwycięzcą tegorocznej edycji Blizne Cup została drużyna Green Pub Bemowo.
Michał Starnowski

