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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 1-12 października 2018 roku
 dowolną tablicę posesyjną 

w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



O CHODNIKU,
KTÓREGO NIE MA...

O tym, jak istotna jest kolejność inwestycji prowadzonych w gmi-
nie może przekonać się każdy, kto zechce dostrzec sytuacje utrudniają-
ce normalne funkcjonowanie mieszkańców.

Ulica Białej Góry w miejscowości Zielonki-Wieś 
 

Od czasu oddania jej do użytku trwają negocjacje z Wójtem Gminy 
o realizację prac związanych z dokończeniem inwestycji, czyli wykona-

niem chodnika przy ulicy. 
Sołtys składał wnioski już w 2014 roku, 

Wszystkie starania spełzły 
na niczym. Koszmar mieszkańców nasilił się po zamknięciu ulic - Jaku-
bowicza i Sportowej. 

ulica Białej Góry będzie przeciążona, znacznie 
zmniejszy się bezpieczeństwo jej użytkowników, a nasilony ruch może 
być przyczyną wypadków.

Gdzie 
ma poruszać się dziecko z plecakiem szkolnym lub jadące na rowerku,

Samochody 
osobowe a nawet tiry pędząc spychają wręcz pieszych i rowerzystów do 
przydrożnych rowów odwadniających.

Panie Wójcie, czy wybudowanie chodnika w Zielonkach-Wsi jest 
poza zakresem Pana obowiązków? z Zastępcą 
Wójta 

1. 
2. 

3. 

spowalniacze elektroniczne powiązane z przejściem dla 
pieszych.

Mieszkańcy nie oczekują od Pana cudów

chcemy chodnika.

Teresa Drzewińska - Zielonki-Wieś



LEX DEWELOPER
SPECUSTAWA, KTÓRA 
WPŁYNIE NA NASZĄ GMINĘ

Lex deweloper to potoczna nazwa specustawy, która weszła do obro-
tu prawnego na początku września tego roku. Jej twórcy założyli, że 
ułatwić ma ona przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych.

Skorzystać z tego ułatwienia będą mogli przedsiębiorcy chcący bu-
dować osiedla wielorodzinne, ale również (co doskonale wpisuje się 
w specyfikę naszego otoczenia) jednorodzinne z zastrzeżeniem że jedno-
razowo powstać ma nie mniej niż 10 obiektów mieszkalnych.

Deweloper na terenach obję-
tych planami miejscowymi może ignorować ustalenia tych planów, mu-
si natomiast liczyć się z wytycznymi zawartymi w studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Firma deweloperska bę-
dzie mogła np. wybudować osiedle na terenie powojskowym nie zważa-
jąc na studium. 

 inwestycję będzie można prze-

prowadzić (nawet na terenie otuliny) jeśli uzyska się odpowiednie śro-
dowiskowe zgody administracyjne. 

Pewnym ograniczeniem dla ekspansji firm deweloperskich mogą 
być kompetencje, jakie ustawa daje radom gmin, które w drodze uchwa
ły decydować będą w terminie 60 dni od momentu wpłynięcia wniosku 
o zgodzie lub odrzuceniu lokalizacji inwestycji. 

Pozostaje więc tylko nadzieja, że za każdym ra-
zem analiza taka przeprowadzona zostanie w sposób prawidłowy a de
cyzja rady zgodna będzie z interesem gminy. 

Obostrzenia nakazujące 
budować w odległości

Przepisy ustawy Lex Deweloper obowiązywać mają 10 lat.

czy Lex Deweloper wpłynie na roz-
wój Gminy Stare Babice?

Dla zainteresowanych podaję pełną nazwę:

Tomasz Szuba (zdjęcie poglądowe - ul. Górczewska)



Przed nami wybory samorządowe. Wybierzmy tak, aby organy ad-
ministracyjne działały zgodnie z zasadą praworządności, stosowały ure-
gulowania i procedury zapisane w prawnych przepisach. Ponadto urząd 
pozostaje usługodawcą, a urzędnicy mają zachowywać się właściwie, 
uprzejmie i być dostępni. 

Obecne władze samorządowe dały dowód, że całkowicie mijają się 
z Kodeksem Dobrej Administracji. 

Dla przypo-

mnienia w 1993 roku Urząd Gminy Stare Babice odmówił nam zabu
dowy siedliskowej 

Już 25 lat trwa nasza walka co zmusiło nas do złożenia skargi na 
Państwo Polskie do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Skarga 
została przyjęta za zasadną. W sierpniu odbyło się pierwsze posiedze-
nie Trybunału w naszej sprawie.

Kolejna sprawa dla mnie szczególnie bolesna wydarzyła się w 2003 
roku

Szczęście trwało bardzo krótko bo już 2 września dyrektor gimna
zjum w Koczargach Starych Piotr Szczepkowski dopuścił się hanieb-
nego zachowania. Wójt 
Krzysztof Turek nie widział w tym nic nagannego

Sprawa była przedstawiona w programie 
TVN Uwaga. Starosta Jan Żychliński 

 Czy ojciec może za-
akceptować płacz syna?

W 2016 ro-
ku Starostwo wydało decyzję zmieniającą kwalifikację naszego siedli-
ska rolnego  
Odwołaliśmy się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Geodezyjnego i Kartograficznego, który uchylił decyzję Starostwa 
w całości.

Obecnie Urząd Gminy Stare Babice chce przeprowadzić na na-
szym terenie scalenie i odrolnienie.

złożyliśmy sprzeciw na scalenie i odrolnienie. 
Pytam, czy już zawsze po każdym kontakcie z urzędem muszę korzy-
stać z pomocy kancelarii prawnej?

Paweł Szczypiński

ŻYCIE I HISTORIA



Przed nami gorący okres wyborów samorządowych. Budzi się 
w nas świadomość, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. 
Chcemy rozmawiać, szukać rozwiązań, mieć czynny udział w decydo-
waniu o wszystkim, co jest z nami ściśle związane. Nic o nas bez nas.

Tak właśnie zaczyna się dziać w Koczargach Starych i Nowych, czy-
li w miejscu, jakie ja wraz z rodziną wybrałam do życia. 

 Dotarło to do mnie w momencie, jak poruszyłam sprawę 
montażu "spowalniaczy drogowych" na ul. Klonowej. 

Jednak coś, co miało nam dawać prowi
zoryczne bezpieczeństwo (brak tutaj chodników), stało się jeszcze więk-
szym zagrożeniem.

Uznałam, że nie można milczeć i udawać, że wszystko jest dobrze.

Rozmawiając z mieszkańcami zrozumiałam, że nie byli poinformo-
wani o spotkaniu w celu zagospodarowania funduszu partycypacyjne-
go a lista głosów jaka trafiła do Gminy nie była listą większości.

. Na drodze kompromisu z pięciu za-
instalowanych progów zdjęto trzy.

Co jednak jest największym sukcesem w całej tej sytuacji? 
działając razem

 Sprawy, które wydaja się być nieodwracalne, 
wcale takimi nie są, a świadomość, że od nas coś zależy i naszego gło-
su, to klucz do wygranej.

Dorota Sikorska - Koczargi Stare

DIALOG
GWARANCJĄ SUKCESU



Nadchodzi czas chwalenia się sukcesami, opowiadania o planach na 
przyszłość, pomijania milczeniem wpadek, albo szukania sposobu, jak 
odsunąć od siebie wspomnienie porażki. Przed najbliższymi wyborami 
warto jednak przypomnieć mieszkańcom fakt, że obecna Władza Gmi-
ny nosiła się z zamiarem przekazania nowego budynku szkoły w Zielon-
kach-Parceli w ręce prywatne (koszt budowy przekroczył znacznie 
planowane 56 milionów złotych z naszych podatków). Tylko duży opór 
społeczny powstrzymał Pana Wójta od wydzierżawienia nowiutkiego 
budynku szkoły na 10 lat.

W przekazaniu budynku i utworzeniu tam szkoły niepublicznej do-
radzała Panu Wójtowi Krzysztofowi Turkowi i jego zastępcy Panu Mar
cinowi Zającowi - wynajęta za pieniądze z naszych podatków - Pani Li-
gia K. - była działaczka Platformy Obywatelskiej, była poseł na Sejm 
(utraciła mandat po wyborach w 2015 roku), zwolenniczka niepublicz-
nej edukacji i założycielka szkoły społecznej w Wesołej. Obecnie czyta-
my, że Ligia K. ma postawione zarzuty karne w związku z korupcją, 
jest oskarżona o systematyczną defraudację pieniędzy szkoły niepu-
blicznej, nad której kasą miała sprawować pieczę.

Warto również przypomnieć, że Pan Wójt Krzysztof Turek i jego za-
stępca Pan Marcin Zając, byli zainteresowani przekazaniem budynku 
szkoły w Zielonkach Parceli w dzierżawę Fundacji Pozytywne Inicjaty-
wy z Gdańska,

Po skompromitowaniu tej Fundacji 
władze gminy szukały innych 

rozwiązań, byleby tylko przekazać szkołę pod prywatny zarząd.

Jan Żychliński
 Krzysztofem Turkiem 

nasi Włodarze wy-
korzystali ankietę 

i doprowadzili do wstawienia zmanipulowanych pytań 
dotyczące edukacji.

 Ciekawe jest to, że wyni-
ków tej ankiety nigdy nie podano do publicznej wiadomości.

W marcu 2016 roku Pan Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kun-
cewicz próbował zablokować zebranie nauczycieli i rodziców z Radą 
Gminy,

 Odczytał oburzający list sygnowa-
ny przez grupę radnych,

i ostentacyjnie opuścił zebranie wraz 
z niektórymi radnymi.

pod którym podpisało 
się ok. 1,5 tysiąca mieszkańców gminy.

Rodzice walcząc o szkołę zorganizowali zebranie w dniu 10 maja 
2016, na które zaproszono Pana Wójta, Radnych Gminy, pracowników 
szkół i mieszkańców. 

 Iwona Postek-Turchońska. 

 O sprawie szkoły 
w Zielonkach pisano między innymi w

Anita 
Czerwińska, Prof. Janem Żarynem

Wielkie wsparcie dostaliśmy od Radnych Gminy skupionych obecnie 
wokół Komitetu Wyborczego Wyborców "Działajmy Razem". Między in-
nymi to właśnie Ci Radni nie wyszli ze spotkania w marcu 2016 r., nie 
sygnowali pisma odczytanego przez Przewodniczącego Rady Gminy 
przed tym spotkaniem, jak również bardzo aktywnie wspierali działania 
rodziców od pierwszej chwili powstania zagrożenia oddania budynku 
szkoły w prywatne ręce.

Wynajmowanie za gminne pieniądze doradców o wątpliwej uczci-
wości oraz firm z obcym kapitałem, szukanie luki prawnej, żeby prze-
kazać szkołę w prywatny zarząd i „odzyskać VAT” przez gminę - uwa
żam za postępowanie niegodne Władz Gminy.

Aby "biznes się spiął" 
szkoła nie mogłaby mieć rejonizacji, więc prawdopodobnie przyjmo-
wałaby nieograniczoną ilość uczniów spoza naszej gminy

Walka o szkołę w Zielonkach pokazała mi, jak działa samorząd 
w praktyce. Jak władze mogą zrobić wiele dobrego, ale jak mogą z ła-
twością zaszkodzić lokalnej społeczności. Iwoną Postek-
Turchońską

Szkoła w Zielonkach pozostała gminna.

Doświadczenie to zaowocowało moją decyzją o kandydowaniu na 
radną do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jest wiele spraw 
w Powiecie oddziałujących bezpośrednio na gminy, których trzeba pil-
nować w dobrze pojętym społecznym interesie. Liczę na Państwa głosy 
w zbliżających się wyborach.

Marzena Pawłowicz
więcej na www.marzenapawlowicz.pl

sfinansowano ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość

DLACZEGO NIE CHCIAŁAM,
ŻEBY NOWA SZKOŁA W ZIELONKACH
BYŁA W RĘKACH PRYWATNYCH? 
MARZENA PAWŁOWICZ - KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO



sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem

TOMASZ SZUBA
KANDYDAT NA WÓJTA
GMINY STARE BABICE

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

DZIAŁAJMY RAZEM

KANDYDACI NA RADNYCH GMINY STARE BABICE

WIĘCEJ O NAS
I NASZYM PROGRAMIE NA:
dzialajmy-razem.blogspot.com
facebook.com/DziałajmyRazem

SŁAWOMIR MAREK
KOŚCIELNIAK
Okręg Wyborczy Nr 2

Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów

LUCYNA PELAGIA
SKRZECZKOWSKA

Okręg Wyborczy Nr 5
część sołectwa
Stare Babice

DOROTA BEATA
SIKORSKA

Okręg Wyborczy Nr 11
Koczargi Stare

BARBARA ZOFIA
PAŁYSKA

Okręg Wyborczy Nr 4
Babice Nowe, 

Zielonki-Parcela

MICHAŁ WOJCIECH
STARNOWSKI

Okręg Wyborczy Nr 6
część sołectwa
Stare Babice

JERZY JAN
PIĘTOCHA

Okręg Wyborczy Nr 3
Latchorzew

DARIUSZ MIROSŁAW
SOBCZAK

Okręg Wyborczy Nr 7
Kwirynów

Janów

KRZYSZTOF
KALISZEWSKI
Okręg Wyborczy Nr 8

Klaudyn

TERESA IWONA
DRZEWIŃSKA

Okręg Wyborczy Nr 10
Zielonki-Wieś

Koczargi Nowe

SYLWESTER
ZADROŻNY

Okręg Wyborczy Nr 14
Borzęcin Duży

TOMASZ STANISŁAW
RUTKOWSKI

Okręg Wyborczy Nr 15
Borzęcin Mały

Topolin



To problem nie tylko z zakresu medycyny ,ale też polityki społecz-
nej, socjologii, procesów i przemian kulturowych. O starości trzeba wię-
cej mówić, aby ją zrozumieć a nawet się jej nauczyć. 

Seniorzy zgodnie wskazują na istotne aspekty, które mają najwięk-
szy wpływ na marginalizację osób starszych. W pierwszej kolejności 
są to prozaicznie - pieniądze. 

 Przy tak niskich emeryturach, jeżeli nie można liczyć na po-
moc rodziny, starsza osoba po prostu wegetuje.

najczęściej leki i jedzenie. 

większość polskich emerytek ma 
o wiele niższe emerytury od mężczyzn,

Minimalne świadczenia upośledzają osoby starsze na wielu pozio-
mach,

Nieosiągalne są bilety do teatru, książki, czy inne płatne

Czynnik finansowy ma ogromną moc wy-
kluczającą.

Dla wielu seniorów głównym sposobem spędzania wolnego czasu jest 
program telewizyjny czy radiowy, 

Drugi w kolejności to czynnik rodzinny. 

 Seniorzy nie są uwzględniani w funkcjonowaniu 
tej komórki społecznej,

 Starsi ludzie czują się emocjonalnie zaniedbani,
Matka dla dzieci ma zawsze czas, 

a odwrotnie najczęściej go brak.

Wielką rolę w budowaniu prawidłowych struktur ma współczesna 
Pedagogika Społeczna, 

Trzeci czynnik to niedopasowanie wizerunku osoby starszej do pa-

nującego kultu wiecznej młodości, atrakcyjności, niezależności

Trzeba pytać Seniorów czego oczekują, pragną, 
bo inaczej wiele inicjatyw w zamierzeniu pro-senioralnych może trafić 
w pustkę

Ciekawą inicjatywą jest kampania Fundacji "Zaczyn" - Zrozumieć 
starość 

Ćwiczy empatię!

Pokazali to kolejny raz, uczestnicy V Parady Seniorów -"Dojrzali 
Wspaniali",

Istotna jest odpowiedz na jeszcze jedno pytanie - gdzie łatwiej żyje 
się Seniorom w mieście czy na wsi? 

 Nawet o podwiezienie do kościoła trzeba prosić 
często sąsiadów. 

Założenia polityki senioralnej państwa są bardzo ambitne, ale jak 
dotąd marzenia przerastają rzeczywistość.

 Powstające coraz liczniej, w Polsce Rady Seniorów - diagno
zują potrzeby starszych osób w swoich środowiskach,

Różne formy aktywności zorganizowanej - Uniwersytety III Wieku, 
Kluby Seniora, zajęcia w sekcjach gimnastycznych, rehabilitacyjnych, 
tanecznych, muzycznych, itp. zaspakajają potrzebę kontaktów towa-
rzyskich i przeciwdziałają osamotnieniu, a znajomi, koleżanki i kole-
dzy, czy przyjaciele są bezcenną wartością w każdym wieku.

Seniorzy nie bądźmy wyizolowani i bierni, 

W zgodzie z wypowiedzią dr Adrianny Bartnik - socjolożki i prawniczki
z Wydziału Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej - też seniorki.

Anna Czajkowska

TRZEBA GODNIE PRZEŻYĆ STAROŚĆ





13-go września 1939 roku w Umiastowie na granicy z Topolinem, 
Niemcy rozstrzelali około 20 osób.

 odprawiona została polowa Msza Święta w intencji pomordo-
wanych mieszańców Topolina i Umiastowa.

Przypomnijmy: 

 

Tego samego dnia, niedaleko, w Umiastowie na granicy z Topolinem, 
Niemcy rozstrzelali niczemu winną ludność cywilną. 

W 2009 roku pobliżu tego miejsca, przy granicy dwóch 
gmin odsłonięto Pomnik Pamięci Pomordowanych Mieszkańców.

fot. Michał Starnowski - www.babice24.pl

MSZA NA GRANICY DWÓCH GMIN



SENSowne
ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW

Fundacja Nasze Szczęścia uruchomiła właśnie Sensofigle - nowe za-
jęcia dla najmłodszych dzieci w Klubie Mieszkańca. Jest mnóstwo zaba-
wy, muzyki i legalnego brudzenia rąk i ubrań.

 Sensofigle to zajęcia sensoryczne, czyli ma-
jące na celu zintegrowanie wszystkich zmysłów małych ludzi. Dziecia-
ki poznają świat poprzez

Prowadząca korzy-
sta przy tym z odpowiednich narzędzi edukacyjnych,

Te zajęcia mają SENS
Sensofigle to wstęp do świata społecznego, często pierwszy kontakt 

maluszka z większą grupą rówieśniczą. 
Mali uczestni-

cy są podzieleni na trzy grupy wiekowe 

Ania Warzycha-Druzd, 

Zapisanie dzieci na te zajęcia to świetna inwestycja w przyszłość. 
Maluch, który regularnie będzie uczestniczył w zabawie,

Nasza Fundacja zorganizowała już podobne zajęcia w ubiegłym ro-
ku szkolnym Ania Warzycha-Druzd.

Edufiglami

Wielu edufiglowych "absolwentów" jest już teraz w przedszkolach i na-
prawdę świetnie sobie radzą. 

Te zajęcia 
po prostu mają SENS!

To po prostu trzeba przeżyć
Podczas Sensofigli dzieci uczą się i bawią w bezpiecznym dla siebie 

środowisku i pod czujnym okiem rodzica lub opiekuna. 

Bardzo ważne jest to, żeby rodzice zrozumieli, jak ważną rolę peł-
nią na tym najwcześniejszym etapie rozwoju swoich dzieci
Dorota Tchorek, Sensofigle

Rodzic to pierwszy nauczyciel swojego dziecka, pierwszy 
i najważniejszy, bez którego nic się nie uda.

Podczas cyklu można też podpatrywać przeróżne propozycje cieka-
wych zabaw

 Z tygodnia na tydzień widzimy jak szybko 
nasze dzieci się rozwijają,

Dorota Tchorek,
Tych wspomnień nikt nam nie odbie-

rze,

Zapraszamy do zapisów na czwartkowe Sensofigle - www.naszeszcze-
scia.pl Na naszej stronie internetowej został udostępniony grafik zajęć.

tekst i foto: Karina Grygielska



W SPRAWACH KLAUDYNA
PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Długo zastanawiałem się, jak określić relacje między władzą gmin-
ną a mieszkańcami Klaudyna. Przyszła mi na myśl jedna z naczelnych 
zasad etycznych w medycynie, którą zgodnie z Wikipedią jest "Pri-
mum non nocere" (z łac. "po pierwsze nie szkodzić").

Parafrazując zasada ta całe lata była stosowana przez władze gmin-
ne wobec Klaudyna i jego mieszkańców. 

nie leczyła

Jeśli 
komuś wydaje się, że przesadzam, to proszę przykłady. 

 Wśród przekazanych informacji wspomniano o rozpoczęciu mię-
dzy innymi następujących inwestycji:

Co z tych rozpoczętych 10 lat temu inwestycji mamy dzisiaj i jak wy-
gląda stan realizacji trzech kluczowych dróg w Klaudynie łatwo oce-
nić. 

Ktoś patrzący z boku mógł-
bym pomyśleć, że Stare Babice są bardzo bogatą gminą

 bo na Szymanowskiego 
jeszcze nie ogłoszono przetargu.

Szczytem hipokryzji było powtarzanie w kolejnych samorządo-
wych kampaniach wyborczych tego samego hasła "Czas na Klaudyn". 

Pomijam dużą inwesty-
cję dotyczącą wykonania kanalizacji, 

W obecnej kadencji coś drgnęło i realnie powstały dwie pierwsze 
od lat inwestycje. 

został 
wymuszony przez Radną aktywnie wspieraną przez protestujące mat-
ki z małymi dziećmi.

 Nie wspominam o słynnych 
już "inicjatywach" w gminie dotyczących wykorzystania terenu poba-
senowego, przekazania fundacji w zarządzanie nowej szkoły i innych 
związanych z budownictwem wielorodzinnym i przeznaczeniem tere-
nu pod markety.

Podobnie było w Klaudynie. 
 skutkiem której było ścią-

gnięcie na teren Klaudyna ponad 300 tysięcy m3 przetworzonych odpa
dów komunalnych.

"Trasy narciarskie, rynny snowboardowe, tory saneczkowe, tarasy wido-
kowe…. dawne wysypisko śmieci - rekultywowane od kilku lat Składowi-
sko Radiowo, znajdujące się na granicy Klaudyna i Warszawy, ma szansę 
już za kilka lat stać się jednym z najciekawszych miejsc Mazowsza….. 
w najbliższej okolicy wzniesienia mają powstać obszerne parkingi, bary 
i kawiarnie, a także wypożyczalnie sprzętu sportowego. Czy nie jest to 
wspaniały pomysł? Mieszkańcy Klaudyna uzyskają bajkowe otoczenie….

"Liczymy na szybkie powstanie nowego obiektu sportowego 
w Klaudynie".  to przedział 
30-50 lat

Jeszcze gorszym pomysłem mogącym mieć wpływ na zdrowie miesz
kańców była inicjatywa Wójta skutkująca odkupieniem od Warszawy 
przez gminę udziałów spółki Eco-Partners, 

Przedsięwzięcie było tak utajnione, że nawet zastępca Wójta na ze-
braniu wiejskim w Klaudynie zarzekał się, że nic nie wie na temat po-
wstającej inwestycji, choć sam osobiście podpisywał pisma i opinie 
gminne dotyczące budowy tej "kompostowni". 

Czy można coś na to poradzić? Tak, ale zależy to od mieszkańców. 
Wracając do początkowej maksymy, jeśli przez kilkanaście lat lekarz 
nie tylko nie pomógł, a wręcz zaczął szkodzić, jednym z zalecanych 
rozwiązań jest zmiana lekarza.

Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna





W niedzielne popołudnie, 23 września 2018 roku Mieszkańcy Klau-
dyna spotkali się na integracyjnym spotkaniu - Klaudyniadzie.

Spotkanie zorganizowane zostało tradycyjnie w "HOTELU STAWI-
SKO"  a wśród organizatorów wymie-
nić należy:

 I choć cała niedziela była pochmur-
na, to szczęśliwie w tym roku nie popadało, a mieszkańcy dopisali.

Wśród wielu atrakcji jakie przygotowali organizatorzy nie zabra-
kło m. in.:

Były też
bar Kabak z Lasek

Hotelu Stawisko.

Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie mieszkańcy, organizatorzy 
i oczywiście sponsorzy, których z pamięci nie jestem w sta-
nie wymienić wszystkich. Michał Starnowski

NIEDZIELNA KLAUDYNIADA





DZIEŃ STRAŻY I SOŁECTWA
W niedzielę, 16 września 2018 roku odbył się Dzień Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starych Babicach połączony z Dniem Sołectwa Stare Babice.

Mieszkańców przywitali Prezes OSP Gracjan Klimek i Sołtys Starych Ba
bic Lucyna Skrzeczkowska. 

Marcina Zająca,
 Arlety Wysockiej

Przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego przekazała na ręce Prezesa OSP torbę medyczną typu PSP-R1.

uświetniła grupa 
rekonstrukcyjna G.R.H. Routiers,

 w tym sali przygotowanej m. in. do organiza-
cji imprez okolicznościowych i szkoleń "Koszarówka". 

o godz. 13.30 odbył się 
realistyczny pokaz z zakresu ratownictwa drogowego,

Dzień OSP w Starych Babicach w tym roku połączono z Dniem So-
łectwa Stare Babice. Z budżetu Gminy Stare Babice na 2018 rok,

 Sołectwa Stare Babice,
Zaku-

pione gaśnice, czujki czadu, kamizelki odblaskowe oraz fluorescencyjne 
zawieszki i opaski (promujące bezpieczeństwo w Gminie Stare Babice), 
rozdano w ramach przeprowadzonej loterii fantowej, gdzie każdy los 
wygrywał. gminne mapy, koszulki i maskotki, 
które trafiły na strażacko-sołecki piknik z Urzędu Gminy Stare Babice. 

przez firmę Bu-
kat z Zielonek-Parceli.

zachęcamy Państwa do osobistego udziału w ruchu ochotniczego pożar-
nictwa.
Zapraszamy. Michał Starnowski



KLINIKA PRZYSZŁOŚCI,
KLINIKA PIĘKNEGO UŚMIECHU

Biel, elegancja i uprzejmość obsługi - oto, co dostrzeżemy po prze-
kroczeniu progu Dr Sobczak Kliniki Babice przy ul. Okulickiego 5 
w Starych Babicach. O tym, jak się tworzy stomatologiczną Klinikę 
Przyszłości, rozmawiamy z jej współwłaścicielem Michałem Sobczakiem.

Czy trafiłam do leczniczego nieba?

Czy jest coś, co Was specjalnie wyróżnia?

Czyli wstawianie implantów tylko u Was?

Czy to w ogóle jest możliwe?

Wyjątkowo nowoczesne rozwiązanie…

Poza kliniką w Starych Babicach, macie Państwo jeszcze inne kliniki?

Tylko pozazdrościć mieszkańcom Wilanowa…

Ale chyba jednak nikt nie przepada za wizytami u dentysty…

Ale chyba nadal przekładamy lęki na nasze dzieci.

Skąd wiecie, jak to zrobić?

Czy pacjenci są pod opieką jednego lekarza?

Pewnie trudno o wolny termin?

To ja z pięknym uśmiechem dziękuję za tę rozmowę. Kto wie, może 
też się skuszę na wizytę…

tekst: Karina Grygielska, zdjęcia: Klinika dr Sobczak



SOSNOWA AKADEMIA
ROZWOJU MAŁYCH I DUŻYCH

Sosnowa Szpilka ciągle nas zaskakuje nowościami w swojej ofercie 
zajęć dodatkowych i rzeczywiście może się już śmiało nazywać Akade-
mią Rozwoju Małych i Dużych, świetnym uzupełnieniem lekcji w szko-
le i nie tylko.

W tym roku szkolnym Sosnowa Szpilka proponuje zajęcia zarówno 
najmłodszym dzieciom, uczniom podstawówki, młodzieży, a także doro-
słym Paleta zajęć jest tak sze-
roka, 

warto zajrzeć na stronę naszej lo-
kalnej Szpilki.  ruchowe, kre-
atywne, językowe, matematyczne oraz propozycje Aka
demii Nauki - nowość w tym sezonie  Agnieszka Przybylska,

Sosnowej Szpilki. 

Zrozumieć matematykę
Wielu uczniów narzeka na trudności z matematyką w szkole. 

Sosnowa Szpilka zauważa te proble-
my i wychodzi naprzeciw 

"Matplaneta".

stawiamy na rozwój "Matplanety",

zajęcia z programowania komputerowego, 

Nowa-
torska metoda Math Circle

Math Circle to me
toda wymyślona przez dwoje profesorów z Harvardu Agnie
szka Przybylska.

Nauczyciel jest w tym przypadku bardziej moderatorem niż 
wykładowcą.

Korzyści z takich zajęć szybko można zmierzyć
 Sosnowej Szpilki.

 To naprawdę działa!

Dzieci są mądre
Sosnowa Szpilka stawia w tym roku na zajęcia, podczas których 

uczniowie zaczną bardziej wierzyć we własne siły. 
 

Agnieszka Przybylska.

W Sosnowej Szpilce chcemy przywró-
cić ich wiarę w siebie. 

. Akademię Nauki,
Mały Odkrywca dla dzieci przedszkolnych, 

Mądre Dziecko dla młodszych uczniów podstawówki i Uczeń z Charak-
terem dla młodzieży.

Agnieszka Przybylska. 

 Trenujemy też techniki szybkiego czy-
tania

Dzieci, które korzystają z zajęć Aka-
demii Nauki zyskują lepszą samoocenę, 

Angielski i ruch na co dzień
Sosnowa Szpilka proponuje też zajęcia językowe i ruchowe, dwa 

nieodłączne elementy dzisiejszych czasów. 
kursy angielskiego Teddy Eddie 

Sosnowej Szpilki. Mamy też kursy dla 
starszych dzieci - Savvy Ed 

w ofercie Szpilki znajdziemy 
również popularne zajęcia kreatywne a także ruchowe dla dzieci i do-
rosłych. W Starych Babicach, w naszym lokalu, który wynajmujemy 
w budynku Anoya Squash, uruchamiamy właśnie Klub dla Kobiet 

 Agnieszka Przybylska.
staramy się uzupełnić propozycje o zajęcia taneczne 

Salsy i Zumby oraz kurs Save Women,
 podstawowych technik samoobrony, 

 Nie zabraknie też naszych warsztatów kreatyw
nych, które są tak lubiane, że po prostu muszą trwać wiecznie!

Serdecznie zapraszamy do zapisów: kontakt@sosnowaszpilka.pl
tekst: Karina Grygielska, foto: Sosnowa Szpilka



Po zeszłorocznym sukcesie organizacyjnym, w niedzielę 9 września 
2018 roku grupa parafian i wolontariuszy po raz drugi w Lipkowie zor-
ganizowała rodzinny piknik.

W przykościelnym parku, 

Można też było posmakować ciast własnego wypieku lub przejechać się 

konnym wozem. 

Na zakończenie wystąpił Zespół 2+5,
"Fundusz remontowy (rozbudowy) kościoła".

Michał Starnowski - www.babice24.pl

II LIPKOWSKI PIKNIK PARAFIALNY



RADIOSTACJA W ŚWIETLE NIEPODLEGŁEJ
I BORZĘCIN NA STAREJ FOTOGRAFII

Słupy świateł upamiętniające Radiostację Transatlantycką rozbły-
sły w iluminacji na granicy gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo, 
czyli w miejscach, gdzie dawniej stały maszty nadajnika. 

bardzo złe warunki pogo-
dowe pogorszyły widocz-

ność. "Babice Transatlantic Radio-Station"

W ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r. w Borzęcinie Dużym, na par-
kingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarta została wystawa 
plenerowa "Borzęcin na starej fotografii". 

 Krzysztofa Szuby. Zachęcamy, by w ra-
mach spaceru wstąpić na chwilę, pooglądać, poczytać i zobaczyć

Michał Starnowski








