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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 9-20 października 2017 roku
,
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (70 zł.).

www.ksiegarniaverbum.pl
PIERWSZA BIOGRAFIA ANNY PRZYBYLSKIEJ
Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od
razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek, utożsamiała "polski sen lat 90" - była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji
w szczytowych godzinach oglądalności.
Sympatyczna Marylka

Nadal trwa akcja 10% RABATU U PARTNERA.
Księgarnia VERBUM współpracuje z firmą GLOBAL
w pasażu TESCO przy ul. Połczyńskiej 121/125.

i to chyba najlepsza zachęta, by sięgnąć do lektury.

10%-rabatem

GLOBAL - tel. 570-643-023,
mail global.sklep@tlen.pl., VERBUM - tel. 664-241-536 lub 605-959-277,
mail kontakt@ksiegarniaverbum.pl, sklep internetowy: www.ksiegarniaverbum.pl.,
COMPNET
- tel. 602-799-668, www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba
www.ksiegarniaverbum.pl

CZY OPŁATY ŚMIECIOWE
BĘDĄ NALICZANE
OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY?
Realizując mandat Radnego Gminy Stare Babice uczestniczę w wielu
spotkaniach, zebraniach, komisjach i oczywiście w sesjach Rady Gminy.
Bardzo często radni po zasięgnięciu opinii mieszkańców, ekspertów, gminnych urzędników czy nawet wójta gminy, zobowiązani są podejmować decyzje. Jeżeli są to głosowania idące w stronę mieszkańców, rękę podnosi
się bardzo łatwo gorzej, gdy podejmowane decyzje biją wprost w mieszkańców.

wanie więcej.

Radnych zapoznano z całą koncepcją zmiany
sposobu naliczania opłat, której ewentualne wprowadzenie wzoruje się
na Gminie Lesznowola.

Jedną z takich niepopularnych decyzji, którą będą zmuszeni wprowadzić radni, będzie podwyżka cen za wywóz nieczystości. Już dziś wiemy,
że stawki 12 zł. za segregowane i 25 za niesegregowane nie mogą zostać
utrzymane.
Gdyby była możliwość prawna, aby samorząd mógł dopłacać do wywozu śmieci, to zapewne by to uczynił
Szacuje się, że po rozstrzygnięciu przetargu stawka z 12
złotych wzrośnie do 18 zł., a nawet do 20 złotych
duży nacisk położono na niedoskonałość systemu oraz na rozbieżności pomiędzy faktyczną liczbą mieszkańców zamieszkujących w Gminie Stare Babice a ogólną
liczbą, która została wykazana za pomocą deklaracji śmieciowych.
Szacuje się, że różnica pomiędzy zadeklarowanymi
mieszkańcami a faktyczną ich liczbą wynosi około 3 tysiące.
Nie dziwi więc fakt, że wójt szuka nowych rozwiązań, aby zlikwidować
tzw. "szarą strefę". Jednym z pomysłów jest wprowadzenie opłaty śmieciowej na podstawie ilości zużytej wody.
metr sześcienny wody miałby kosztować około 6 złotych, przy czym
ci, którzy zużywają poniżej 3 m3 płaciliby mniej, a ci drudzy, którzy zużywają więcej wody (powyżej 3 m3 na osobę w miesiącu) płaciliby zdecydo-

Wyliczenia eksperta nie przekonały radnych,

Władze Gminy, radni i sołtysi apelują do mieszkańców, aby zweryfikowali swoje deklaracje śmieciowe i z poprawnymi danymi złożyli je ponownie do urzędu i aby płacili na czas rachunki.

Mnie osobiście propozycja, z którą wójt zapoznał
radnych nie przypadła do gustu.
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
KURS ALPHA I SPOTKANIE Z POSŁEM
czyli co tam słychać... nie tylko w gminnym świecie
Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z czerwca br. Mieszkańcy ulicy Koczarskiej w Starych Babicach doczekali się asfaltowej nakładki
na swojej ulicy. Tym samym zakończyła się wieloletnia gehenna, czyli
"dolomitowy pył" w słoneczne i błoto w deszczowe dni. Przyjdzie czas,
że dobudowany tam zostanie chodnik, odwodnienie i wszelkie inne drogowe "bogactwa". Na dzień dzisiejszy jest OK., a Zastępcy Wójta Marcinowi Zającowi należą się podziękowania za zadziałanie zgodnie z wcze
śniejszymi deklaracjami.
Podobną nakładkę wykonano na środkowej części ul. gen. Maczka
nie odbył się w tym roku remont powiatowej
drogi - ulicy Izabelińskiej
Razem z Radną i Sołtys
Lucyną Skrzeczkowską w dniu 12 października br. o godz. 18.00 w gminnym budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 organizujemy spotkanie władz z mieszkańcami Starych Babic

więc będzie o czym rozmawiać.
Nowa linia połączy Borzęcin i okolice z Ożarowem Mazowieckim.

Dobrą wiadomość mamy za to dla mieszkańców Klaudyna.
w końcu Gmina Stare Babice zakupi działkę na której powstanie plac zabaw i teren rekreacji.

9 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w Domu Parafialnym ARKA w Starych Babicach rusza Kurs Alpha.

Gmina pozyskała także działkę w Borzęcinie
Dużym, na której w przyszłości będzie mogło powstać np. przedszkole.

macji: rsn.babice@gmail.com lub 609 646 580.

Być może z nowym rokiem wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji.

16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w budynku komunalnym Urzędu Gminy Stare Babice (nowy budynek przy ul. Rynek 21) odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Jarosławem Kra
jewskim (PiS).

Jest więc szansa, aby autobus (np. 714) znów (w końcu) zaczął jeździć w obydwie strony.
Podczas komisji, czy sesji radni zgłaszali też inne pomysły zmian w komunikacji,

zebrał: Michał Starnowski

Zapisy i więcej infor

PRAWNIK RADZI...
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE
W przepisach prawa znaleźć możemy przepisy wprowadzające zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim. Kodeks cywilny wymienia cały katalog tzw. "klauzul arbu
zowych".

Aby ocenić, czy klauzula zawarta w umowie
ma charakter niedozwolony spełnione muszę być następujące warunki:

Aby postanowienie umowne można było uznać za niedozwolone, po
wyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Do klauzul niedozwolonych zalicza się m.in. postanowienia umowy,
które:
1)
2)
3)
•

4)
5)
6)

•
Kodeks cywilny wymienia w sumie 23 klauzule niedozwolone.
Anna Mioduszewska
- Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

PRAWNE CZY NIEPRAWNE ?
OPŁATY ZA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
Po szumie na portalach internetowych, lokalnych forach dyskusyjnych, jak również po moim oficjalnym zapytaniu z dnia 17 sierpnia br.
i artykule w ostatnim numerze Gońca Babickiego (strona 6), Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając w dniu 15 września br. wydał
w tej sprawie oficjalny komunikat, który prezentujemy poniżej.
Szanowni Mieszkańcy! W nawiązaniu do pisma z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
skierowanego do urzędu gminy, w którym poruszono zagadnienie pobierania przez gminy opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w nawiązaniu do pisma zastępcy prokuratora general
nego R. Hernanda i komunikatu Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa
Turka z dnia 30 sierpnia 2017 r. (przyp. Red. - informacja o analizowaniu tematu i terminie udzielenia informacji) poinformuję Państwa, że:
Zgodnie z §16 ust. 2 obowiązującego na terenie Gminy Stare Babice
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego
uchwałą nr XXXV/294/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 lutego
2006 r., za wydanie warunków technicznych, nadzór realizacji i odbiór
przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowę wyżej wymienionych sieci pobiera się jednorazową opłatę ryczałtową.
Uchwała ta została zweryfikowana przez Wojewodę Mazowieckiego
w ramach ustawowego nadzoru prawnego nad uchwałami organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a następnie opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2006 r. nr 67
poz. 2197.
Podkreślenia wymaga więc fakt, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa powyżej, obowiązuje aktualnie jako niepodważany dotychczas akt prawa miejscowego.
Wyroki sądów administracyjnych, przytaczanych w piśmie zastępcy
prokuratora generalnego R. Hernanda, nie dotyczą bezpośrednio Gminy
Stare Babice. Tym nie mniej, teza zawarta w tych wyrokach nie pozostawia wątpliwości co do ich interpretacji: rady gmin nie są uprawnione do

uchwalania ani do stosowania opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
W związku z powyższym informuję również, że wójt Krzysztof Turek
podjął decyzję o niezwłocznym skierowaniu do Rady Gminy Stare Babice
projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXXV/294/06 Rady Gminy Stare Babice z dn. 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gmi
nie Stare Babice, celem wykreślenia możliwości stosowania opłat, o których mowa powyżej.
Komentarz w sumie zbędny, choć nasuwa się pytanie co z takimi
osobami, które już zapłaciły? Jeden z użytkowników facebooka zasugerował, że tylko zbiorowe pozwy mogą być dla nich rozwiązaniem.
Temat jest jednak świeży i póki co nierozpoznany - ciąg dalszy nastąpi.
Michał Starnowski, fot. internet

MARSZ PO ZDROWIE,
CZYLI NORDIC WALKING W BORZĘCINIE
W piątek, 1 września 2017 roku grupa mieszkańców Borzęcina i okolic
spotkała się na placu Chopina w Borzęcinie Dużym na pierwszym spotkaniu "Nordic Walking - Marsz po Zdrowie".
Pogoda dopisała, a Pani Agnieszka - instruktor Nordic Walking w bardzo ciekawy sposób przeprowadziła warsztaty.
na początku Pani Agnieszka opowiedziała
grupie o zaletach uprawiania Nordic Walking, a następnie w ramach rozgrzewki pokazała wiele ćwiczeń,

Rozpoczęliśmy przygodę z Nordic Walking.
Już na pierwszym spacerze,
Pierwszy spacer odbył się u boku instruktorki Agnieszki Stanickiej.
spróbowaliśmy chodzić po prawie wszystkich nawierzchniach.

bardzo ważne jest wy-

Grupa ćwiczy we wtorki i piątki o 18:00 na Skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym, więc zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, również tych niezdecydowanych. Grupa nazywać się będzie "Borzęcińskie
BOBRY".

pracowanie poprawnych nawyków i ciągłe doskonalenie techniki.

- Na naszych spotkaniach zawsze znajdzie się miejsce dla nowych osób,
zapraszam i deklaruję, że postaram się wszystkim przekazać jak najwięcej
i jak najlepiej
Pani Agnieszka.
Remigiusz Fijołek
Mówią borzęcińskie BOBRY, zacznij chodzić, chód jest dobry,
I dla ducha i dla ciała, to rozrywka Doskonała,
Kilogramów im ubywa, wolą chodzić niżeli pływać.
Nauczyciel ich przykładem, ważył tyle co niedźwiadek,
Rok na kijach potrenował i na RYŚA awansował,
Z Bobrem w las dziś idzie Ryś, nie chcą ważyć ile miś,
Czy potrzebna ,,Dieta cud,,, NIE -wystarczy dobry chód.
Wiersz - Anna Ślęzak

JAK WYGINAĆ CIAŁO,
TO NAJLEPIEJ W PLENERZE!
Od czerwca do września mieszkańcy gminy
Stare Babice i Izabelina mogli bezpłatnie poruszać się na świeżym powietrzu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. We wrześniu za
kończyła się akcja Szkoły Jogi Halasana adresowana do wszystkich chętnych, która realizowana była na Polanie lipkowskiej. W zajęciach
w plenerze wzięło w sumie udział kilkadziesiąt
osób. Projekt zrealizowany został dzięki uprzejmości władz Kampinoskiego Parku Narodowego. Mimo, że pogoda w lato nie rozpieszczała,
na sobotnie zajęcia zawsze było sucho - czasem
nawet wychodziło słońce:)

wniosku, że warto wzmacniać takie idee podkreśla Małgorzata Baranowska, właścicielka Szkoły Jogi Halasana,
Pracujemy z klientami w gminie Stare Babice już blisko 10 lat. Uznaliśmy,
że warto poświęcić trochę czasu, by zaproponować im to, na czym najlepiej się znamy, czyli
możliwość usprawnienia swego ciała, poprawy
kondycji i elastyczności. W przyszłym roku będziemy chcieli rozszerzyć ten projekt o większą
liczbę spotkań
Małgorzata Baranowska.

- Od kilku lat ćwiczę w Szkole Halasana
w czasie regularnych zajęć na sali. Pomysł spotkań na świeżym powietrzu wydał się na tyle interesujący, że nawet mimo wczesnej pory nie było
problemu by dotrzeć na czas

Wykwalifikowana kadra to bezpieczny
trening
Szkoła Halasana działa na terenie Gminy
już blisko 10 lat.

Punktem wyjścia dla podejścia stosowanego w Szkole Halasana jest metoda opracowana przez B.K.S. Iyengara,

Zdrowy i silny kręgosłup, sprawne ciało
Regularny trening jogi w widoczny sposób
zmienia ciało.
Polana Lipków

Zajęcia prowadzone były nie tylko na trawie, ale także z wykorzystaniem dostępnej na Polanie infrastruktury

Działania na rzecz lokalnej społeczności
- Trening na świeżym powietrzu staje się
w Polsce coraz bardziej popularny. Doszliśmy do

W naszych zajęciach sięgamy również po ćwiczenia z zakresu gimnastyki
korekcyjnej, metody ruchu rozwijającego, treningu siłowego ale także mindfulness czy jogi
nidry
Małgorzata Baranowska.

POGODNY WRZESIEŃ W WOJCIESZYNIE
Jak można było zaobserwować tegoroczna wrześniowa aura nie była
łaskawa. Na szczęście dobre nastawienie społeczności i pogoda ducha pomogły znacznie ożywić pogodowy marazm.
"Pogodny wrzesień" w Wojcieszynie rozpoczęła całodzienna impreza
pod nazwą "Wojcieszyńskie Potańcówki".
2 września br. na terenie rekreacyjnym przy ulicy
Sielskiej.
Organizator wydarzenia - radny Wojcieszyna
Pan Sławomir Sumka
"Strefy Relaksu",
Pani Agnieszki Markiewicz, Pani Ewa Figaj
Michał Olek z babickiego "SORNO"
W "Strefie Qltury"
"Strefa Dziecięca"
Anny Jakubiak, Moniki Zalewskiej, Katarzyny Fajt i Teresy Piotrak
Pan Dariusz Świątkowski, sołtys Wierzbina,
druhny i druhowie z borzęcińskiej OSP
"Strefa Foto
budka"
Pani
Agnieszki Kowalskiej
Pan Kamil Malinowski. Pan Tomasz Zawadzki
"Strefę Niebo w Gębie".
"Strefy Wysokich Lotów"
Pilot Adrian Rosiński

Panem Januszem Markiem Niżyńskim
Pana Dariusza Śladowskiego "Strefa Historii"

"Akademii Balonowej"

ska Potańcówka", czyli "Strefa Dech"
ta Mays'a
Pana Zbyszka Tchórzewskiego,

"WojcieszyńDJ'a Rober-

Mieszkańcy nie zawiedli i przybyli licznie na to spotkanie. To daje dobre prognozy na kolejne spotkanie za rok. Już dziś
zapraszamy!!!
tekst: Agnieszka WS. foto: Kamil Malinowski

SAMI DLA SIEBIE, CZYLI FINAŁ
KOLEJNEJ AKCJI SPOŁECZNEJ…
…Pozytywna energia przeniosła się na kolejny tydzień, bo w sobotę
9 września br. na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej kolejny raz
spotkali się mieszkańcy Wojcieszyna i okolic. Tym razem lokalni społecznicy spotkali się w celu realizacji projektu w ramach gminnej inicjatywy lokalnej, a mianowicie budowy dwóch drewnianych wiat.
Materiał konstrukcyjny w postaci drewna został zakupiony w ramach gminnych środków z tzw. funduszu "Inicjatywy lokalnej", o który wcześniej wnioskowałem jako radny, cała reszta prac leżała po
stronie mieszkańców.
mieszkańcy we własnym zakresie
Lokalna betoniarnia
pracownicy babickiego składu drewna.
zrealizowano w trzy dni!
stawiło się
nieśmiało dziesięciu chętnych,
ponad trzydziestoosobowy zespół
Przekazuję ukłony wszystkim, którzy pracowali lub pomogli w tym
przedsięwzięciu:
Nie zawiodły nas też lokalne
gospodynie
Sobotni
"czyn społeczny" zakończył się późnym wieczorem, spotkaniem mieszkańców przy ognisku w atmosferze wyraźnego ożywienia i ducha pracy na dalsze dni.
Dzięki uprzejmości Redakcji Gońca Babickiego chcieliśmy jako
mieszkańcy Wojcieszyna podzielić się z Państwem informacją o tej społecznej inicjatywie, jednocześnie zachęcając do podobnych przedsięwzięć w Państwa okolicach.
Z tego miejsca jako główny inicjator przedsięwzięcia pragnę
podziękować wszystkim dobrodziejom i uczestnikom, bez których ta
przygoda nigdy nie miałaby miejsca.

Moc serdeczności dla wszystkich towarzyszących dzieci i tych, których niezamierzenie nie wymieniłem, a którzy nas wspierali.
Sławek Sumka

MENU A'LA KROKODYL
NOWE MIEJSCE W BABICACH
W centrum Starych Babic powstaje nowe
miejsce - PIEROGARNIA U KROKODYLA,
gdzie zorganizujemy większe imprezy i dobrze zjemy. O nowym lokalu rozmawiamy z jego właścicielem Tomaszem Zawadzkim, zna
nym jako Krokodyl.
Od lat prowadzisz w Babicach lubianą Pierogarnię. Czy teraz po prostu zmieniasz lokal na
większy?

Czyli będzie to bardziej restauracja niż pierogarnia?
Sam jesteś z Babic, więc pewnie doskonale
orientujesz się w kulinarnych gustach Babiczan?

Kiedy otwarcie?
Ale przyznaj, że trochę taka restauracja kosz
tuje?

Czyli to będzie miejsce do wynajęcia?

Co tym razem będzie Twoją specjalnością?

Nie obawiasz się konkurencji? Mamy w Babicach już kilka ciekawych punktów na naszej mapie gastronomicznej. Niektóre bardzo blisko…

tekst: Karina Grygielska; foto: Tomasz Zawadzki

KOBIETY ZAWSZE AKTYWNE
TURBODOŁADOWANIE W RAMACH "AKTYWNA MAMA"
Kobiety w Babicach zadziwiają swoją aktywnością! Biegają, jeżdżą
na rowerach, uprawiają nordic-walking i ćwiczą jak szalone!
Nasze panie są aktywne po prostu zawsze i wszędzie.

Przychodzę do klubu fitness dwa razy w tygodniu
To stałe punkty mojego tygodnia, nie wyobrażam sobie bez
tego życia. Przychodzi tu wiele znajomych dziewczyn, część z nich poznałam właśnie w klubie.

Babiczanki ćwiczą nie tylko wtedy, gdy mają tzw. czas tylko dla siebie.

Dla przyszłych i obecnych mam tworzymy miejsce w naszym Klubie
Kasia Cienkusz
"Nasze Szczęścia".
Aktywne 9 miesięcy
Beatę Kazimierską-Balkan.
Aktywna Mama.

Biker Pubie.

Agnieszkę Markiewicz,
Aktywna Mama jest naprawdę niesamowitym "turbodoładowaniem" baterii na cały
tydzień.
Fama o aktywnym duchu Babiczanek roznosi się po naszych okolicach i po pobliskich gminach,

"Stare Babice biegają",

tekst: Karina Grygielska; foto: Agnieszka Markiewicz

POŻEGNANIE LATA
I JESIENNE POSTANOWIENIA
Pani Renato, skończyło się lato, dużo kobiet
wracając z wakacji ma nowe jesienne postanowienia dotyczące swojego wyglądu. Dążymy
do ideałów, które widzieliśmy podczas pobytu
na plaży, które tak bardzo przykuwały wzrok.

Ale co to znaczy?

To oczywiste, że na obecny wygląd pracujemy latami. A co z wysiłkiem fizycznym?

Co z kremami antycellulitowymi?

Jakie zabiegi Pani poleca? Które, są najbardziej skuteczne?
Jakaś rada dla naszych czytelniczek?

Przyznam szczerze, nie znam kobiety, która nie miałaby cellulitu, takiej która nie przejmowałaby się i nie wstydziła się swojej poma
rańczowej skórki. Sama od czasu do czasu chodzę na zabiegi antycellulitowe, ale zastanawiam się czy to w ogóle działa.

W Sanobello posiadacie Państwo również falę
radiową?

Renata Banaszek
Ekspert pielęgnacji ciała,
dyplomowany fizjoterapeuta
Klinika Sanobello Sp. z o.o.
05-080 Izabelin
ul. Langiewicza 2
tel. +48 22 355 31 51

NIE BĘDZIE KLINIKI
ALE WŁAŚCICIEL NIE SKŁADA BRONI
DALSZE USTALENIA DOT. DZIAŁKI W LASIE BEMOWSKIM
Kropka nad "i" została postawiona. Zgodnie z zapowiedziami, podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Stare Babice, radni w formie uchwa
ły podjęli decyzję o wyłączeniu z procedury wprowadzenia zmian planistycznych obszaru położonego w tzw. "lesie bemowskim". Tym samym
wójt zrealizował wcześniej opublikowane oświadczenie o zaprzestaniu
prac na tym terenie.

na tym terenie nigdy nie miało powstać lądowisko dla śmigłowców, bo
nikt nie wyraziłby na to zgody.

właściciel terenu nie składa
broni i wprowadza w obieg nowe hasła propagandowe.

ściciel ma niejasne intencje

utwierdziła większość radnych, że wła

Wrześniową Sesję Rady Gminy
Stare Babice nawiedziły kolejne osoby, a rzecznik Pana O. objaśnił, że

radni obecnej kadencji nie dadzą wiary w żadne zapewnienia i nie uwierzą w nowe wizje.
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

KRWIODAWSTWO
POD REMIZĄ W IZABELINIE
W niedzielę, 17 września 2017 roku w Izabelinie odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa
zorganizowana przez Międzygminny Klub HDK
PCK "FLORIAN".

tym razem na pobór
zgłosiło się mnie osób niż zwykle. W Izabelinie krew oddały 24 osoby, co dało łącznie niemalże 11 litrów.

Michał Starnowski - Prezes Klubu HDK

STANISŁAW GRZESIUK
KRÓL ŻYCIA, IKONA WARSZAWY
Drodzy Czytelnicy, dzisiaj z całej mocy chciałbym zachęcić tych, którzy jeszcze nie przeczytali, do lektury książki "Grzesiuk. Król życia",
czyli krótkiej historii o tym, jak zwykły chłopak z Czerniakowa został
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon Warszawy.
Osobiście z twórczością Grzesiuka spotkałem się stosunkowo dawno
temu kupując płytę zespołu Szwagierkolaska,

Grzesiuk jest w mojej ocenie przede wszystkim pisarzem, który jednocześnie przeraża i zachwyca,
"Boso ale
w ostrogach"
"Pięć lat kacetu" "Na marginesie życia"
autorowi udało się dotrzeć do osób, które
pamiętały Pana Stanisława
Tomasz Konopa - fot. http://culture.pl

SPROSTOWANIE
W sierpniowym numerze
Biuletynu Babickiego Cyklicznego
autorem artykułu "Porządki na rynku OTC"
jest Tomasz Radomski.
Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja B.B.C.

CZY POLSCE GROZI TERRORYZM?
Od początku trwania kryzysu migracyjnego, zmieniającego bezpowrotnie pejzaż Europy
Zachodniej umysły wielu Polaków dominuje pytanie "Czy nam też to grozi?". Wspomnienia
o przeciwdziałaniu terroryzmowi są często zbywane salwą śmiechu, bo "przecież w Polsce nie
ma terroryzmu." Właśnie o to chodzi, że nie ma
- na tym polega zapobieganie. Na niedopuszczeniu do przewidywanej sytuacji. Na próbie uniknięcia konieczności leczenia czegoś, co w tym
przypadku - może okazać się nieuleczalne.

"W Niemczech przebywa obecnie 1 600 osób
zaliczanych przez kontrwywiad do środowiska
islamistyczno-terrorystycznego."

Ilu naprawdę jest w Niemczech
potencjalnych terrorystów nikt jednak nie wie.

Co ma to wszystko wspólnego z Polską?
Szwedzka Policja Bezpieczenstwa alarmuje

Ta liczba to również dwa tysiące możliwych zamachów.
We Francji jest jeszcze gorzej.

mówi ekspert.

Zapraszam również
na mój kanał na YouTube: Fru Karlsson
http://www.youtube.com/channel/UCyKBxI9vXaoe3kM1FB58efw
https://tinyurl.com/FruKarlsson - Natalia Karlsson

SZCZEPIONKOWY TERROR 2.0
WALKA URZĘDNIKÓW MEDYCZNYCH
W ostatnim czasie, za sprawą wydarzeń
w szpitalu w Białogardzie, zrobiło się głośno
o przymusowych szczepieniach jakim poddawane są dzieci w Polsce. Tego skandalicznego incydentu nie dało się już przemilczeć czy ocenzu
rować jak to bywało dotychczas. Jak na dłoni
widać, że walka urzędników medycznych (bo
trudno ich nazwać lekarzami!) z rodzicami weszła w kolejny etap.

I tak rodzice, którzy w terminie odwołali się od decyzji Sanepidu, powołując się na
Ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta nałożonych kar nie zapłacili i dzieci
nie zaszczepili.

spowodował podjęcie nowych, bardziej radykalnych rozwiązań.

i tak z lekarza stał się Kapo! A gdzie
się podziała tajemnica lekarska?

Cała sprawa mocno podkopała zaufanie do
całej służby zdrowia.
Chodzi o szczepionkę
BCG przeciw gruźlicy i szczepionkę przeciw
WZW-B pewnej koreańskiej firmy. Trzeci preparat, który noworodek otrzymuje w szpitalu
to witamina K podawana w formie zastrzyku.

produkt ten
nie ma dopuszczenia do obrotu w Polsce

Sytuację w komiczny sposób próbuje ratować minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Jarosław Paweł Kuczyński
źródło: www.wrealu24.pl ; TV Republika;
foto: TexansForVaccineChoice -FB

PARAFIALNY PIKNIK W LIPKOWIE
W niedzielę 10 września 2017 roku odbył się pierwszy Rodzinny Piknik w Parafii św Rocha w Lipkowie. Organizatorem pikniku był ksiądz
proboszcz Tomasz Sobiecki wraz z kilkoma rodzinami z tutejszej parafii, od których wyszła inicjatywa tego wydarzenia.
Prace organizacyjne trwały kilka tygodni.

Cel był szczytny: integracja parafian oraz wsparcie funduszu remontowego kościoła w Lipkowie.

Zabawa była przednia - każdy znalazł coś miłego dla
siebie.
rodziny z Parafii św. Rocha.
koncert zespołu
Kontrapunkt,
Piknik rodzinny stanie się tradycją w kalendarzu Parafii św. Rocha
Upominki i fanty udało się pozyskać dzięki szczodrości lokalnych
przedsiębiorców m.in.:
Anna Druzd
fot. Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

INNY NIŻ ZAWSZE NOWY ROK SZKOLNY
W poniedziałek, 4 września 2017 roku w czterech powszechnych szkołach podstawowych na terenie Gminy Stare Babice naukę rozpoczęło niemalże 1500 uczniów.

To był wielki dzień w życiu samorządowym Gminy Stare Babice.
udało się otworzyć nowy obiekt i uruchomić Szkołę
Podstawową w Zielonkach Parceli.
efekt samorządowej pracy został wysoko oceniony przez Mieszkańców Gminy Stare Babice.
Obecnie na terenie Gminy Stare Babice funkcjonują cztery powszechne szkoły podstawowe, w murach których naukę rozpoczęło
1487 uczniów.

w Starych Babicach - 735 uczniów; w Zielonkach Par
celi - 280 uczniów; w Borzęcinie Dużym - 278 uczniów; w Koczargach Sta
rych - 194 uczniów (i 218 uczniów klas gimnazjalnych).
zebrał: Michał Starnowski

RENSEI - MEDALE NA ZAWODACH W RUMI
Zawodnicy RENSEI Karate Dojo wzięli udział w międzynarodowym turnieju jakim był VIII Puchar Pomorza w Karate WKF- POMERANIA CUP.
Nasi karatecy zdobyli 1. miejsce w konkurencji Najlepszy Klub woj. mazowieckiego!

Nasz Klub zdobył ten rewelacyjny wynik dzięki
ciężkiej pracy zawodników i trenerów.
W sumie wywalczyliśmy aż 10 medali: 2
srebrne i 8 brązowych.
Wyniki: SREBRNE MEDALE:
BRĄZOWE MEDALE:
Rensei

INTEGRACYJNA KLAUDYNIADA
W niedzielne popołudnie, 17 września 2017 roku Mieszkańcy Klaudyna spotkali się na integracyjnym spotkaniu obfitującym w wiele
atrakcji.
Spotkanie zwane od wielu lat "Klaudyniadą" zorganizowane zostało w "HOTELU STAWISKO" przy ul. plut. Ciećwierza.
(Radna Karolina Bielińska, Soł-

Partnerami Klaudyniady były również
nagłośnienie zapewnili
tys Aleksander Jadczak wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszenie Klaudyn z Prezesem Walerianem Żyndulem oraz Hotel Stawisko Pana
Artura Wasiuka)

"Działajmy Razem".

(Elżbieta i Zbyszek Jęczmykowie).
"Piosenki Czesława Niemena".
Stadnina Ludowy Klub
Jeździecki LKJ Klaudyn-Kampinos.
OSP Stare Babice, policyjnym radiowozem,
grać w Carrom
Kampinoski Park Narodowy,
Stowarzyszenia Klaudyn
Panie Animatorki

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania:

"Klaudynkę".

Walerian Żyndul

Marcin Zając.
Głównymi Sponsorami Klaudyniady w tym roku byli:
Sponsorami
nagród dla dzieci byli:
Sponsorami słodkości dla dzieci byli:
Partnerem napojów oraz słodyczy była

zebrał i spisał, jak również zdjęcia wykonał:
Michał Starnowski - tegoroczny konferansjer

STRAŻ ZE STULETNIĄ HISTORIĄ
W sobotę, 9 września 2017 roku odbyły się
uroczystości 100 -lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.

rek - Wójt Gminy Stare Babice, ks. Jan Szubka - Kapelan Gminny ZOSP RP w Starych Ba
bicach i dh Michał Kos - Prezes OSP Stare Babice.
zebrani wysłuchali historii OSP,
dh Marcin Łada.
na strażacki jubileusz wydany został
specjalny numer Gazety Babickiej,

Proboszcz Parafii Babice ks. Prałat Grzegorz
Kozicki. Homilię wygłosił ks. Prałat Jan Szubka - Kapelan Gminny ZOSP RP w Starych Babicach.
Następnym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń i medali.
podczas uroczystości wręczone zostały jedynie odznaki "Strażak Wzorowy" i odznaki "Za wysługę lat". Odznaki "Stra
żak Wzorowy" przyznane zostały niżej wymienionym druhnom i druhom:

Odznaki "Za wysłu-

Nie zabrakło też przemówień i oficjalnych
wystąpień.
Sergiusz
Muszyński,
dh Bożena Żelazowska

gę lat" otrzymali:
"Pro Mazovia".

dh Michał Kos i dh Gracjan Klimek.
dh Paulina Burska odczytała listy,
Zdzisław Sipiera
dh Antoni Jan Tarczyński

dh Tomasz Szuba i dh Ryszard Pisocki
Ich pradziad zakładał OSP Babice w 1916 r.

Ponadto głos zabierali: st. bryg. Bogdan
Łasica, dh Jan Żychliński, bryg. Mariusz Tymoszewicz, Janusz Jeziorski, mł. chor. Tomasz
Cegliński i dh Krzysztof Turek.

a uroczystość przybyli m. in.: Sergiusz Muszyński
dh Bożena Żelazowska
st. bryg.
Bogdan Łasica
bryg. Mariusz Tymoszewicz
dh Paweł Majchrzak

Uroczystość zakończyła się przemówieniem
dh Michała Kosa - Prezesa OSP,

dh Jan Żychliński
Henryk Kuncewicz
dh Krzysztof
Turek
Marcin Zając
bryg. Paweł Janiszewski

dh Mirosław Lisiecki.

mł. chor. Tomasz Cegliński
oraz poczty sztandarowe i delegacje z je
dnostek OSP
Radni
Sołtysi i Mieszkańcy.

Uroczystość zakończył wspólny piknik i zabawa na świeżym powietrzu.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości p.o. Ma
zowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. Bogdanowi Łasicy złożył Dowódca Uro
czystości dh Mirosław Lisiecki - honorowy Prezes OSP Stare Babice.
Gości
przywitał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starych Babicach dh Michał Kos.

Podczas uroczystości oddano do użytku i poświęcono nowy obiekt remizy strażackiej.

dobitnie zaznaczył rolę w tych pracach
śp. dh Włodzimierza Sulwińskiego.

ks. Jan Szubka. Do przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: bryg.
Bogdan Łasica - p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; dh Jan Żychliński - Sta
rosta Warszawski Zachodni, dh Krzysztof Tu-

Gminna Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego,
Ochot
nicza Straż Pożarna z Łomianek,
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zaborowa,
Zespołu Muzycznego THE RAZ,
ekipa z Restauracji Hedera ze Starych Babic.
Michał Starnowski
- Wiceprezes OSP (konferansjer uroczystości)
fot. Dariusz Smoliński

