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KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA
"…wpadamy na oświetlone pożarem podwórko. Pod ścianą stoją z podniesionymi rękami jacyś ludzie w rozchełstanych niemieckich mundurach. Doskakuję i opieram jednemu z nich pod brodę mojego mausera,
a on woła: - Panie, ja toże Polak! Ja spod Dukli! Ktoś otwiera mu kieszeń na piersi i wysuwa jakąś legitymację - widzę tłusty druk nagłówka
SS GALIZIEN - to przecież niedawni mordercy z Ochoty i Woli. Stojący
obok z drugim esesmanem "Czarny" wali go lufą "na sztorc". Widzę to
kątem oka i naciskam spust mojego gorącego mausera - targnięcie,
i oczy tego człowieka uciekają w górę i mrok śmierci… Osuwa się w cień
ściany… Ja miałem wtedy szesnaście lat..."
Agencja Wydawnicza "EGROS" wraz z Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki przedstawia kolejną po "Powiecie Warszawskim Zachodnim" wartościową publikację, dotyczącą regionu w którym żyjemy.

zapraszamy do odwiedzin księgarni i do zakupu, tak książki jak i flag narodowych.
Dariusz Smoliński
W jednym z poprzednich numerów polecaliśmy powieść lokalnej autorki - Pani Marianny Zawadzkiej
pt. "W cieniu styczniowych nocy".

Serdeczne gratulacje Pani Marianno, trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
Pracownia Psychologiczna KAIROS Marii Śmigaj i Księgarnia "VERBUM" serdecznie zapraszają na wykład Barbary Godzińskiej
- psychologa, inicjatorki i współzałożycielki Stowarzyszenia Profilaktyki Depresji ISKRA. Temat wykładu "Depresja wciąż nieznana".
Depresja - epidemia XXI w. Depresja - zaburzenie nastroju u dorosłych, dzieci i młodzieży. Depresja a zagrożenia samobójcze -

WOLONTARIUSZE SZLACHETNEJ PACZKI
WYRUSZAJĄ DO RODZIN
- Bardzo przejmujące były prezentowane historie ludzi, którzy byli włączeni do projektu

Szlachetna Paczka pomaga rodzinom, które znalazły się w niezawinionej biedzie, ale nie pozostają bierne, tylko
starają się wybrnąć z tej ciężkiej sytuacji.
16 listopada 2013 na stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawią się anonimowe opisy rodzin z całej Polski. Darczyńcy będą mogli
wybrać konkretną rodzinę i podarować jej
to, czego najbardziej potrzebuje.

SuperW skompletowani i przeszkoleni. Wyruszają do rodzin, aby wzniecić w nich iskierkę nadziei na lepsze jutro. Odwiedzą około 50
potrzebujących rodzin w naszej okolicy.
SZLACHETNA PACZKA w Starych Babicach po licznych rozmowach rekrutacyjnych,
skompletowała całą Drużynę SuperW w liczbie 15 Wolontariuszy.
- Mamy cudownych ludzi, każdy jest
inny, w różnym wieku i każdy wnosi dużo wartości do naszej Paczki. Wiem, że z taką świetną
ekipą zdziałamy wiele dobrego, tym bardziej, że
łączy nas wspólny cel.

odbyło się szkolenie Wolontariu-

szy.

- Szkolenie było naprawdę wartościowe merytorycznie, ponieważ prowadziła je trenerka, która ma już doświadczenie jako SuperW. Było
zabawnie, ale były też momenty wzruszeń. Nawet nie zwróciłam uwagi kiedy minęło te 8 godzin. Wyszliśmy zmotywowani do konkretnych
działań i nakręceni na szlachetną i mądrą pomoc, ale również świadomi tego co nas czeka.
Wiemy, że możemy liczyć na pomoc naszej wspaniałej liderki. Jestem przekonana, że udział
w tym niezwykłym projekcie jest dla mnie szansą - szansą na stanie się lepszym człowiekiem

Darczyńca może te marzenia spełnić, do czego
serdecznie Państwa zapraszamy. Otwarcie
bazy rodzin 16 listopada br. www.szlachetnapaczka.pl
Kontakt:
e-mail: marzena.szlachetnapaczka@gmail.com
facebook: Szlachetna Paczka Stare Babice

CYKL PRAWNIK RADZI
PODNOSZENIE POZIOMU GRUNTU
W jednym w ostatnich numerów Gońca Babickiego do tablicy wywołany został wątek
podnoszenia poziomu nieruchomości przez
jej właściciela. Redakcja Niecodziennika obiecała skonsultować ten problem ze mną i poniżej (mam nadzieję), że choć częściowo udało
mi się wyjaśnić ów temat.
Problem ingerowania w wysokość działki
względem sąsiednich nieruchomości związany
jest z poruszanym we wrześniowym numerze
tematem stosunków sąsiednich.

Zalewanie sąsiednich działek w wyniku nawożenia kolejnych warstw ziemi, gruzu itp. ma
charakter bezpośredniej immisji negatywnej.

Reguluje on tzw. prawo immisji.

Problematyka dodatkowo związana jest
również: z prawem wodnym

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18
tel. 609-992-191

KLAUDYN MA NOWEGO SOŁTYSA
25 września 2013 roku, podczas wiejskiego
zebrania w Klaudynie wybrano nowego sołtysa. Dotychczasowy - Pan Karol Brzozowski zrezygnował z pełnionej funkcji, którą piastował
przez niespełna dwa lata. Nowym Sołtysem podwarszawskiej miejscowości, liczącej 1253 mieszkańców został Pan Aleksander Jadczak.

Pan Aleksander Jadczak lubi aktywnie spędzać czas na rowerze.

Pan Aleksander ma 65 lat i od urodzenia
mieszka w Klaudynie.
Z zawodu
Strażak

Pracując w podziale bojowym, na początku lat
80-tych zeszłego stulecia gasił również pożar
w Bazie Paliw w Mościskach

Sołtysa można spotkać w Klaudynie przy
ul. plut. Ciećwierza 103 i kontaktować się
z Nim telefonicznie: 22-722-79-43 i 721-539607.

SPACERY PO NASZEJ GMINIE
19 października 2013 roku odbył się ostatni piętnasty spacer po Gminie Stare Babice. Punktualnie o godz. 12.00 duża grupa prowadzona
przez Panią Ewę Andrzejewską - przewodnika
warszawskiego i terenowego z Fundacji Hereditas i Pana Marcina Ładę - redaktora naczelnego Gazety Babickiej ruszyła z Latchorzewa
szlakiem historii, by poznać "Tajemnice babickiej transatlantyckiej radiostacji z 1923 roku komunikacja dawnej i dziś".

rozmawiał: Michał Starnowski

ZEBRANIE WIEJSKIE W KLAUDYNIE
Na początku ustawy o samorządzie gminnym czytamy, że instytucja ta zbudowana jest
z dwóch składników. Pierwszy to określona
społeczność (czynnik ludzki), drugi to miejsce
zamieszkania tej właśnie społeczności (czynnik terytorialny). Nie są więc samorządem organy powołane do wykonywania pewnych
określonych zadań administracyjnych czy legislacyjnych, takie jak wójt, urząd gminy, rada
gminy czy każdy radny z osobna. Te powinny
być jedynie służebne w stosunku do ogółu.

niej miejscowości, największej w gminie (ponad 1000 mieszkańców), na ostatnie spot
kanie z Wójtem i jego współpracownikami przy
było około 30 osób.

Część merytoryczna zebrania rozpoczęła
się od wystąpienia wójta Krzysztofa Turka,
który mówił o wynikach wdrażania ustawy
śmieciowej,

Sporo emocji wzbudziła sprawa wykonania chodnika wzdłuż ulicy Lutosławskiego,
Następnie dyskutowano o budowie sieci kanalizacyjnej.

Niestety w tej ostat-

cd. na stronie obok

cd.

SPOTKANIE Z REŻYSEREM
5 października 2013 roku gościliśmy w Starych Babicach Grzegorza Brauna - reżysera,
scenarzystę i publicystę. Pokaz jego filmu dokumentalnego Transformacja od Lenina do Putina cz. II p.t. "Zmienna linia partii, III wojna
światowa i raport lokomotywy" zgromadziły
w babickiej remizie OSP wielu zainteresowanych.

Dalej padło pytanie o działania straży
gminnej

Przytoczyłem powyżej kilka wydaje mi
się najważniejszych spraw o których rozmawiano na zebraniu wiejskim w Klaudynie. Były oczywiście jeszcze inne.
O wszystkich nie sposób pisać. Uświadomić sobie jednak należy, że rozmowa toczyła się pomiędzy co najwyżej kilkunastoma
osobami. Miała wygląd kameralny…
w najludniejszej miejscowości w Gminie
Stare Babice.
Tomasz Szuba

Po pokazie odbyło się
spotkanie z Grzegorzem Braunem.

http://new.livestream.com
Jolanta Dobrzyńska
fot. Edward Łukaszewicz

KAPLICZKA W BLIZNEM
W Bliznem Łaszczyńskiego przy ul. Łaszczyńskiego, nieopodal skrzyżowania z ulicą
Fortową stoi jak nie najstarsza, to jedna z najstarszych kapliczek na terenie Gminy Stare
Babice.
Obiekt o wartości historycznej został odrestaurowany w latach 2012-2013 i to za pieniądze zebrane od mieszkańców tak Blizne
Łaszczyńskiego, jak również Blizne Jasińskiego.
Zofia Zawadzka, Daniela Gręda i Józef
Grudziński.

Pan Krzysztof Wąsikowski i Pani Ewa Kawczyńska

Pani Alicja Szelenbaum.

Pan

SZEMU POSTAWILI GOSPODARZE WSI
BLIZNE ROKU 1899.

Wiesław Pogorzelski
Pan Jarosław Dziekański.
Referatu Ochrony Środowiska
Pani Wiesława
Wojtachnio

"Kapliczka czworokątna, dwukondygnacyjna, na
trójstopniowej podstawie, kamienna (piaskowiec), malowana farbą. Kondygnacje oddziela
uproszczone belkowanie. Ściana frontowa zasadniczej kondygnacji ożywiona półkoliście zamkniętą, przeszklona wnęką, w której figura
Matki Bożej. Pod wnęką dekoracyjnie rzeźbiona konsola. Poniżej napis: JEZU CHRYSTE
UKRZYŻOWANY ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
Całość wieńczy niepełne belkowanie, ponad
którym daszek namiotowy. W zwieńczeniu metalowy krzyż z kutych prętów. Obiekt otoczony
ziemną rabatą, dookoła której istnieją chodniki z betonowych płyt".

Pani Jolanta Stępniak.
Obecnie na ogrodzeniu można znaleźć m.
in. tabliczkę z QR Code

FIGURĘ TE NA CZEŚĆ BOGU NAJWYŻ-

W ten prosty sposób można
chociażby porównać stan obecny figurki, to
stanu sprzed renowacji.
Michał Starnowski

W KĄCIKU - SPOTKANIA Z KSIĘDZEM
W pierwszych dniach marca bieżącego roku mieliśmy przyjemność
przeprowadzić rozmowę z Panem Henrykiem Piechowiczem, który w czasie II Wojny Światowej, jeszcze jako nastolatek, bo od sierpnia 1942 roku,
był Kościelnym w babickiej Świątyni. Pan Henryk ma dziś 85 lat i wspaniale pamięta stare czasy, ludzi i zna różne babickie historie.
Dziś, w przeddzień Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
chcielibyśmy przytoczyć jedną z Jego opowieści. Opowieści niecodziennej,
bo mówiącej o Jego spotkaniach z Księdzem Kanonikiem Bernardem Jarzębskim,

dłem wieczorem przez pola od strony Starych Babic, szkoły przecież jeszcze
nie było, ale za to było dużo pola i dwa stawy. Ten, co teraz jest ładnie zrobiony, wówczas też był ładny, a drugi po przeciwnej stronie był strasznie zarośnięty. Między stawami stała taka okropnie wysoka topola i bocianiec
(gniazdo bociana). Kiedy zbliżyłem się na odległość około 20 metrów zobaczyłem, że stoi tam Siwy, oparty o drzewo. Pomyślałem, co zrobić, iść, nie iść,
ale myślę idę do Niego, przecież mi nic nie zrobi. Doszedłem niemalże do
Niego - i tak normalnie widziałem Go w sutannie, widziałem Jego siwe włosy i tak dalej. Kiedy dzieliła nas odległość około 10 metrów postać rzuciła się
do stawu, prosto w trzcinę. Jak tej nocy ptaszki głośno śpiewały, tak momentalnie cicho się zrobiło. Ja stanąłem pomiędzy takimi dwoma mostkami i dopiero po jakiś 5 minutach zgnieciona wcześniej trzcina zaczęła się unosić,
a kiedy już się podniosła, wówczas i ptaszki zaczęły śpiewać".

Wiele zrobił dobrego dla Babic, gdyż m. in. był budowniczym wieży kościelnej i plebanii. Ponadto był
społecznikiem i współzałożycielem babickiej straży ogniowej.
Pan Henryk Piechowicz

Pierwsze spotkanie miało miejsce w budynku kościoła. "Zamknąłem
bramę, zamknąłem boczne (te mniejsze) drzwi od kościoła, a tu szur, szur słychać, że ktoś idzie w kaloszach. Myślałem, że to stara Przedworska, która
miało 80 lat, albo stara Carossowa, która też była po 80 -tce. One zawsze siedziały w ławkach, tyle tylko, że jedna po prawej, a druga po lewej stronie i zawsze przesiadywały dłużej w kościele. Już myślałem, że zamknąłem jedną
z nich, ale idąc przez kościół, pomimo szumu i odgłosu kaloszy, nie widziałem nikogo. Pamiętam, że miałem w ręku taki pęk kluczy - nagle patrzę,
idzie. Doszedł do mnie, jakby dmuchnął, wziął mnie za jedno ramię, za drugie, obszedł naokoło i poszedł w kierunku trumny (przy. Redakcji - podwyższenia pod trumnę, której dawniej używało się podczas ceremonii pogrze
bowych, tzn. katafalku). Przypomniałem sobie - Siwy, Boże. Klucze mi wyleciały i lecę na podwórko, a tam ojciec mówi: "Co, Siwy Cię pogonił? Choć,
On Ci nic nie zrobi, On jest porządny". Wróciliśmy z ojcem do kościoła. Klucze leżały tam, gdzie je upuściłem, a po duchu nie było śladu."
"Drugi spotkanie z ks. Bernardem Jarzębskim miałem trochę później. Sze-

Antoni Łuczak, Jan Szczepański i Jego syn Jacek.
Adam
Klimek
Znane są bowiem opowieści podobnej materii.

My jednak stawiamy na to,
że był to duch "Siwego" - Księdza Kanonika Bernarda Jarzębskiego - budowniczego babickiej Plebanii.
wysłuchali: Tomasz Szuba i Michał Starnowski

LIPKOWSKA DROGA I PRZYSTANEK
Zgodnie z planem wraz z ostatnim dniem
września br. otwarta została remontowana od
czerwca 2013 roku ulica Sienkiewicza i Mościckiego (odcinek od ul. Izabelińskiej w Starych
Babicach, do Centrum Lipkowa).

"Witam. Oto moje spostrzeżenie"
"W centrum Lipkowa, u zbiegu ulic
Mościckiego i Jakubowicza jest kapliczka (nie powiem ładna), a za nią tuż przy ścianie budynku
mieszkalnego zlokalizowany jest m. in. przystanek autobusowy linii uzupełniającej L6. Paradoks polega na tym, że tzw. peron przystankowy
zlokalizowany jest w takim miejscu, gdzie za sprawą kogoś, kto zna teren zza biurka (kogoś, kto zatwierdzał w tym miejscu organizację ruchu),
autobus ZTM nie może legalnie tam wjechać. Lokalny podmiejszczak nie może stanąć przy urządzonym peronie, by zabrać lub wysadzić
pasażerów, ponieważ: jadąc od strony kościoła
w Lipkowie w stronę Babic widać dwa zakazy
skrętu. Z ul. Mościckiego w prawo i z ul. Jakubowicza w lewo. Podobny znak stoi również na ul.
Jakubowicza, jadąc od strony Zielonek. Ktoś powie, że znaki, jak znaki, mogą dotyczyć wszystkich, ale prostokątne tabliczki tuż pod nimi
rozwiewają wszelkie niejasności, w szczególności te autobusowe. Nic mylnego, gdyż w celu
"udogodnienia" zainstalowano tabliczki,
które mówią, że zakazy nie dotyczą i tu uwaga: służb komunal
nych!!!. Autobus służbą komunalną raczej
nie jest, podobnie jak
firma, która obsługuje pojemniki do zbiórki odzieży dla potrzebujących, dlatego też zgodnie z prawem pojazdy te
nie mogą tam wjeżdżać. W ten oto sposób mamy

przystanek widmo, ponieważ kierowca linii L6
niby musi, ale nie może tam podjechać. Wyobraźmy sobie sytuację, w której w ciągu jednego dnia, jednej zmiany, kierowca z linii
dojazdowej, za mandaty i punkty traci uprawnienia lub pracę. Tak więc może tuż po następnej
modernizacji jakiejś ulicy, a przed następną, nazwijmy to po imieniu, delikatnie mówiąc bezmyślną decyzją o ustawieniu znaków, ktoś ruszy
się zza biurka z ciepłego gabinetu, aby zbadać teren i sprawdzić, czy nowe oznakowanie nie jest
bezmyślne".

Michał Starnowski

WRZEŚNIOWE UROCZYSTOŚCI
29 września 2013 roku w Starych Babicach odbyła się uroczystość
religijno - patriotyczna upamiętniająca wydarzenia września 1939 roku.
Uroczystość zorganizowaną przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZKRPiBWP Stanisława Drzewińskiego i Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył
i homilię wygłosił Proboszcz Parafii Babice ks. dr Grzegorz Kozicki.
Na początku Mszy Świętej poświęcono też nowy krzyż. który będzie
zdobił ołtarz Świątyni.

Wieńce i wiązanki złożyli:
Kpt. Wacław Sikorski (5 IX 1900 24 IX 1939) był Dowódcą 1 kompani Batalionu Stołecznego. Poniekąd
uważa się, że był twórcą Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Michał Starnowski

KLAUDYŃSKI HUBERTUS
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w bieżącym roku, wraz z z końcem października i zakończeniem sezonu jeździeckiego w Klaudynie przy ul. Lutosławskiego 47 zorganizowano imprezę
jeździecką "HUBERTUS".

Pan Andrzej
Owczarek
Pan Walerian Żyndul

Pani Ewelina Gawinkowska
(M.S.)

RZECZPOSPOLITA KAMPINOSKA
Lengyel Magyar Ket Jo Barat, czyli Polak
Węgier Dwa Bratanki. Pod takim hasłem 28
września br. w parku przy lipkowskim kościele, odbyła się inscenizacja historyczna nawiązująca do walk Grupy Kampinos na terenie
Puszczy Kampinoskiej w czasie okupacji hitlerowskiej.

Wielce wymowny był finał inscenizacji Adam Urbański
Bohdana Kiełbińskiego
por. Zygmunt Sokołowski "Zetes"
Tomasza Sobieckiego

Jerzy
Koszada

Dariusz Smoliński

NADAJNIK BABICE
I URZĄDZENIA ALEXANDERSONA
Nadajnik Babice był częścią nadawczą
transatlantyckiej radiostacji, będącej najwcześniejszą i największą polską inwestycją w zakresie radiokomunikacji w okresie międzywo
jennym. Z częścią nadawczą, usytuowaną
w okolicach miejscowości Babice, w bliskiej
odległości od Warszawy, współdziałała część
odbiorcza znajdująca się w Grodzisku Mazowieckim oraz Biuro Centralne mieszczące się
w Warszawie.

fów Jana Moszczyńskiego. Radiostacja działała do 16 stycznia 1945 roku,

Było to urządzenie
elektromechaniczne, w którym wykorzystano
zjawisko zmian rezystancji magnetycznej,
spowodowanej przez perforowany stalowy
dysk, wirujący w stałym polu magnetycznym, którego uproszczony model z pojedynczym uzwojeniem sygnałowym, pokazuje
rys. 1

urządzenia wynalezione przez Amerykanina szwedzkie
go pochodzenia Ernsta F. W. Alexandersona.

Rok 2013 jest rokiem rocznicowym,

z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława
Wojciechowskiego i Ministra Poczt i Telegra-

widok modelu alternatora
z pojedynczym zespołem sygnałowym,
których rzeczywisty alternator miał 64

Pierwsze informacje jakie udało mi się zgro
madzić opublikowałem w miesięczniku Odkrywca nr 8/2007, kolejne zamieszczałem na stronie: http://www.nadajnik-babice.pl [1].

cd. na stronie obok

cd.

Schemat ideowy Nadajnika Babice

Reasumując,

Ireneusz Dobiech
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

BABICKA MŁODZIEŻ ROŚNIE W SIŁĘ !!!
Równie istotną rolę co nasze seniorskie drużyny, w Babicach pełnią ich młodsi koledzy,
którzy każdego dnia ciężko pracując na treningach dążą do tego, aby pewnego dnia dorównać swoim piłkarskim idolom. Młodzi za
wodnicy z rocznika 2003 są wielką chlubą i nadzieją całych Babic na przyszłe sukcesy piłkarskie. Grający w grupie szóstej ligi Orlików
U-11 reprezentanci obu piłkarskich klubów
z naszej gminy każdego dnia starają się być
lepsi aniżeli wcześniej. O ogromnej dumie z samych zawodników i ich sporych możliwościach Goniec Babicki postanowił porozma
wiać z ich oddanymi trenerami.
"Chłopcy radzą sobie naprawdę świetnie. Mimo, że mieliśmy przejściowe kłopoty kadrowe,
udało nam się je zażegnać i teraz już pracujemy w pełnym składzie. Ogólnie wszystkich zawodników jest 23. Z pewnością w ostatnim

czasie zrobiliśmy duże postępy. W zeszłym roku
byliśmy w dolnej części tabeli. Teraz jest już
znacznie lepiej. Wygraliśmy rozgrywki podwarszawskie. Teraz walczymy już w lidze Orlików
z takimi zespołami, jak Legia Warszawa, czy
Escola Varsovia (szkółka FC Barcelony). Nie
można zapominać także o silnym Drukarzu.
Chociaż te zespoły wyraźnie się wybijają i dzieli
nas od nich spora różnica umiejętności, to jednak chłopcy z każdym kolejnym treningiem stają się coraz lepszą drużyną. Przecież gramy
w najsilniejszej grupie. (GKS jest ósmy w lidze
i traci po ośmiu spotkaniach piętnaście punktów do liderującej Barcelony - przyp. red.). Ja
sam jestem młodym trenerem. Obecnie studiuję
na III roku Wychowanie Fizyczne na warszawskim AWF. Z pewnością mogę powiedzieć, że odnalazłem się w roli trenera. Świetnie dogaduję
się z dzieciakami i, co uważam jeszcze istotniejsze, z ich rodzicami. Mam z nimi naprawdę dobry kontakt. Sam grałem w piłkę w Zielonkach.
Pewnego dnia zaproponowano mi szkolenie młodzieży. Bardzo ucieszyłem się z tej oferty i niemal natychmiast zgodziłem się, ponieważ już
wcześniej lubiłem pracować razem dziećmi.
Uważam, że wynik na tym etapie rozwoju
i w ich wieku ma znaczenie drugorzędne. Dla
mnie najważniejsze jest to, aby chłopaki dobrze
się na tych treningach bawili i czerpali z tego

przyjemność. Kolejnym pozytywem jest oczywiście to, że udaje mi się ich zachęcić do ruchu
i odciągnąć od komputerów. Jednak z drugiej
strony, co mnie bardzo cieszy, każdy z moich
podopiecznych tak w meczu jak i na treningu
chce jak najlepiej wypaść. Niedawno jeden
z prowadzonych przeze mnie chłopaków odszedł do mocnego Ursusa. Jednak moim zdaniem dla dzieci w tym wieku jest jeszcze za
wcześnie, żeby odchodziły ze znanego sobie na
co dzień środowiska i zmieniały otoczenie. To
jest często niewygodne także dla rodziców. Przecież każdy z chłopców inaczej się rozwija. Jeden szybciej, drugi wolniej. Nie ważne czy jest
mniejszy, czy grubszy od innych, jeżeli pracuje
zawsze dostanie szansę gry. Porównując ich do
innych drużyn z naszej grupy, wypadamy bardzo dobrze. Moi zawodnicy naprawdę wiedzą
o co chodzi w piłce nożnej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szkółki Barcelony, czy Legii są po-

za naszym zasięgiem. Zwykle trenerzy stosują
model składający się z dwóch treningów w tygodniu plus rozruch przedmeczowy. Dokonałem
jednak drobnych modyfikacji i wprowadziłem
dodatkowe półtoragodzinne zajęcia, widząc, że
dla moich chłopców to za mało. W poniedziałki
szlifujemy technikę i koordynację, środa to ciągła gra z piłką przy nodze, ćwiczenia wytrzymałościowe i biegowe. Sądzę, że zawodnicy, aby
poradzić sobie podczas meczu powinni jak najwięcej grać piłką. Staramy się więc tego jak najczęściej trzymać. W tej pracy najbardziej po
doba mi się to, jak dużo dobrego udało mi się dokonać. Gdy przychodziłem do Naprzodu chłopcy po prostu bez ładu latali za piłką. Teraz
wiedzą jak się ustawiać, dużo myślą nad taktyką i potrafią zająć odpowiednią pozycję. Ponadto mamy naprawdę świetne warunki do gry.
Dodając do tego zapał do gry tych wszystkich
dzieci, to wszystko pozwala mi myśleć bardzo
optymistycznie o przyszłości piłki nożnej w Babicach"
Rafał Lubelski
GKS GOSiR "Naprzód" Stare Babice.
"Zespół przejąłem po trenerze Marcinie Jasińskim. Ze wszystkimi dzieciakami w Borzęcinie współpracuję mi się naprawdę świetnie.
Wszystkich chłopców znam już od dawna, ponie-

waż w drużynie gra mój syn, a pozostali piłkarze to po prostu jego koledzy z klasy rocznika
2003. Moja wizja jest bardzo prosta. Chciałbym, aby moi zawodnicy grali techniczną, ładną dla oka piłkę. Oni sami dokładają do tego
wolę walki i wielkie zaangażowanie w treningi.
Na każdym treningu obecnych jest po 20-24
chłopaków. Część z nich jest bardziej zaawansowana, część mniej. Inni nadrabiają właśnie
sercem do gry i ostrą, ciężką pracą. Nie można
wszystkich pakować do jednego worka. Z ich
postępów jakie poczynili przez rok jestem bardzo zadowolony i dumny. Po tych wszystkich
treningach ich dzisiejsza dyspozycja to jak niebo i ziemia. Poza zajęciami bez piłki staramy
się jak najwięcej czasu pracować nad techniką
i grą z piłką przy nodze. Po rozruchu pracujemy nad koordynacją, zwodami, podaniami,
strzałami. Słowem nad wszystkim tym, co może
w przyszłości zrobić z nich dobrych piłkarzy.
Obecnie już wszyscy chłopcy wiedzą czego od
nich wymagam i jak wszystko ma wyglądać.
Kiedy mamy czas na zabawę, bawimy się, kiedy
jednak trenujemy jest pełna dyscyplina. Bardzo
cieszy mnie to, że wszystkie dzieci, mniej lub
bardziej, ale się mnie słuchają. Na moich zajęciach nie ma taryfy ulgowej. Wszystkich traktuję równo, każdy ma szansę na występ w meczu.
Jak widzę postępy, to daję takiemu chłopcu
szansę. Jednak staram się, aby każdy z nich
mógł wystąpić w meczu i pokazać na co go
stać. Zwykle jest to grupa około 14 osób. Wyniki w ogóle nie są istotne. Ważne żeby cieszyli
się z gry, dobra gra przyjdzie z czasem. Rozwijają się, podnoszą swoje umiejętności, to właśnie
jest dla mnie najważniejsze. Porównując naszych chłopaków do innych zespołów występujących w Orlikach U-11 to muszę powiedzieć,
że widać różnicę w poziomie gry. My z bilansem dwóch zwycięstw, remisu i pięciu porażek
nie prezentujemy się źle. Jednak od szkółki
Barcy, czy Legii brakuje nam sporo, oni są po
prostu poza zasięgiem wszystkich. Razem
z Drukarzem dystansują resztę stawki. Wierzę
jednak w moich zawodników. Są bardzo zaangażowani na treningach, walczą podczas meczów. Ostatnio brakowało im jednak świeżości.
Liczę jednak na to, że z Ursusem już jednak wygramy. Co do całego sezonu jestem spokojnym
optymistą. W Borzęcinie chłopcy czynią stały
progres, są coraz lepsi technicznie, naprawdę
szybcy. Mamy bardzo fajny zespół, prawdziwą
mieszankę talentów. Przed sezonem pomyślałem, że stać nas na miejsca 5-8. Teraz, jeżeli
utrzymamy formę do rundy wiosennej liczę na
pierwszą szóstkę. Myślę, że jest w naszym zasięgu. A gramy przecież w najsilniejszej grupie,
z Legią i Barceloną. Chciałbym też podziękować wszystkim rodzicom za ich zaangażowanie
i chęci"
Mariusz Andruszkiewicz
UKS GOSiR Stare Babice.
Niedawno rozegrano derby Babic, gdzie
górą okazali się adepci piłki nożnej z borzęcińskiego UKS, wygrywając 3:2.

Już 7,8 i 14 XII rozegrany zostanie Turniej Mikołajkowy, na który serdecznie zapraszamy.
rozmawiał: Piotr Dąbrowski

UKS W FORMIE,
ZIELONKI WALCZĄ Z PRZECIWNOŚCIAMI
Kolejny miesiąc piłkarskich rozgrywek
A klasy za nami. Dwie drużyny reprezentujące naszą gminę na tym szczeblu ligowym pokazały się z naprawdę dobrej strony.
Październik w grupie pierwszej warszawskiej był dla fanów zespołów z Borzęcina i Zielonek prawdziwie przewrotny.

Ostatnie ligowe mecze rozgrywane we wrześniu pokazały, że zawodnicy Zielonek, gdy się
odpowiednio zmobilizują, są w stanie wygrywać z drużynami lepszymi od siebie.

Natomiast Borzęcin dysponujący wyrównanym i stabilnym składem znajduje się wyraźnie na fali wznoszącej.

2 listopada babickich kibiców czeka nie lada gratka. Na stadionie w Zielonkach odbędzie się mecz derbowy pomiędzy Naprzodem
a UKS. Choć oba zespoły znajdują się na
przeciwległych końcach tabeli to jednak
w tym starciu z pewnością nie zabraknie
ogromnej woli walki, zaangażowania, a przy
tym będzie to po prostu świetne piłkarskie widowisko z dwoma babickim klubami w rolach głównych. Serdecznie zapraszamy!
Piotr Dąbrowski

ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCROSSOWEGO
12 października 2013 roku na torze w Wojcieszynie odbył się piknik rodzinny kończący sezon motocrossowy 2013.

Michał Starnowski

Już dziś zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w najbliższej Akcji Krwiodawstwa.
Będziemy na Was czekać w niedzielę, 17 listopada 2013 roku na Rynku w Starych Babicach, w godz. 9.00 - 12.30.
Czerwony Ambulans znajdziecie na parkingu przy Centrum Medycznym "Arnica".

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE
ĆWICZENIA W BAZIE PALIW
W dniu 11 października 2013 roku o godz.
10.30 w Mościskach (gm. Izabelin) przy ul. Estrady 8 na terenie Bazy Magazynowej Nr 101
odbyły się Ćwiczenia Manewrowe pod kryptonimem "Nalewak-2013".

zaś na najniższym stopniu podium
z trzecim wynikiem uplasowała się drużyna
z OSP Borzęcin Duży.

NOWY WÓZ BOJOWY W BORZĘCINIE
W ostatnim numerze Gońca Babickiego
informowaliśmy Państwa o nowym samochodzie gaśniczym w OSP Stare Babice. Dziś pragniemy przekazać niemniej radosną nowinę,
gdyż w piątek, 11 października 2013 roku nowy wóz bojowy stanął również w garażu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie D.

TRZECIE MIEJSCE W ZAWODACH

WARSZTATY RATOWNICZO-GAŚNICZE
W dniach 4-6 października 2013 roku na terenie naszego powiatu, a dokładniej w miejscowości Kaputy w gm. Ożarów Mazowiecki
odbyły się "1 Mazowieckie Warsztaty Ratowniczo-Gaśnicze - Ożarów Maz. 2013".

28 września 2013 r. na boisku sportowym
przy błońskim liceum (ul. Okrzei) odbyły się
VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP. Do rywalizacji stanęło 15 spośród 23 jednostek OSP z terenu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
www.babice.waw.pl
zebrała: Redakcja (fot. Piotr Kanut i OSP)

KRONIKA POLICYJNA
NAPADY I WŁAMANIA
Jak niesie wieść gminna, na początku
i w połowie września bieżącego roku na terenie Gminy Stare Babice i gmin ościennych doszło do kilku włamań i napadów. Złodzieje
i bandyci upodobali sobie sklepy spożywcze.
Na szczęście bandyci dziś siedzą już za kratkami.

Do następnego zdarzenia doszło kilka dni
później,
Zamaskowany bandyta wtargnął do
jednego ze sklepów i sterroryzował ekspedientkę czymś, co wyglądało jak pistolet.

TRAGICZNY WYPADEK

KONTROLA STACJI PALIW
Na początku października bieżącego roku
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy w Starych Babicach podjęli współpracę z pracow
nikami Głównego Urzędu Miar. Wspólnie
przeprowadzili kontrolę ilościową wlewanego
paliwa na jednej ze stacji paliw działających
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
Kontrola wykazała, że w każdym
skontrolowanymdystrybutorze zaniżana była ilość wle
wanego paliwa w porównaniu z wartością
wyświetlaną
na dystrybutorze.

od Redakcji:

11 października 2013 roku, około godziny
15:40 w Borzęcinie Dużym przy ul. Poprzecznej miał miejsce wypadek komunikacyjny,
w którym z niewyjaśnionych przyczyn kierowca Fiata zjechał na przeciwną stronę drogi
i uderzył w słup energetyczny.

POLICYJNA DEBATA W BABICACH
15 października 2013 roku o godz. 18.00 odbyła się kolejna debata społeczna dotycząca
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a w szczególności bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice.
Komendant Powiatowy Policji na zakończenie potwierdził
informację, że numer ratunkowy 112 obsługiwany jest obecnie z sieci stacjonarnej i komórkowych przez Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Radomiu

zebrała: Redakcja
zdjęcia: M.S.; R.Ł. i OSP Borzęcin

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI ;-)
"Wędrująca książka"

"Wszystkie dzieci nasze są…"

Dzień Drzewa,
Dariusz Smoliński

KONFERENCJA NA 700 -LECIE BABIC
25 października 2013 r. w godz. 16:00 18:30 odbyła się Konferencja "700 lat historii
i kultury Babic".

Podczas dwugodzinnego spotkania, zebrani mogli wysłuchać wykładów i prelekcji:

"Historia Babic historią mojej rodziny".
Michał Starnowski

