Adres wydawcy (redakcji):
PUNKT REDAKCYJNY: Księgarnia "VERBUM" - Stare Babice, ul. Rynek 17
Redaguje Zespół w składzie:
Michał Starnowski
Dariusz Smoliński,Tomasz Szuba Piotr Dąbrowski
Autor zdjęcia na okładce:
ZGŁOSZENIA REKLAMOWE I OGŁOSZENIOWE: tel. 796-920-796; 796-020;796 lub goniecbabicki@gazeta.pl lub goniec@babice.waw.pl
Skład:
; Konto: mbank
Druk:

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
WÓJT JEDZIEMY Z FRAJERAMI
"Tymczasem policjanci przeszukali dom, zabezpieczyli laptopa,
telefon i mój notes.
- Panowie, nie czytajcie dokładnie wszystkich moich zapisków,
bo tam jest kilka takich nazwisk, że się przestraszycie. Nie chodzi o Fryzjera czy innych frajerów związanych z piłką, ale o tych ze szczytów.
Odpowiedzieli sucho:
– To już nie nasza sprawa."
Janusz Wójcik - polityk, piłkarz i trener.

Jak napisał Wojciech
Kowalczyk: "…to prawdziwy hit… książka mojego ulubionego trenera, z którym osiągnąłem największy sukces w piłce nożnej. To wstrząśnie polskim futbolem…".
Zapraszamy również do zapoznania się z przedświąteczną ofertą VERBUM.
Grudniowe oczekiwanie na Narodziny Dzie
ciątka to idealny czas do odwiedzin naszej
księgarni.
Książka to uniwersalny "gwiazdkowy prezent",
czas na zaopatrzenie się w kalendarze na nadchodzący
2015r.

Serdecznie zapraszamy.
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

DZIĘKUJEMY WAM… BARDZO, BARDZO
Komitet Wyborczy Wyborców "Działajmy Razem" składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Stare Babice, którzy zagłosowali na naszych kandydatów w listopadowych wyborach
samorządowych.

ska
nowski

Ewa Kawczyńska
Dariusz Sobczak

Lucyna SkrzeczkowMichał Star-

Wyniki wyborów utwierdziły w nas przekonanie, że było warto,
Niewiele, bo raptem 31 głosów zadecydowało o zwycięstwie urzędującego od 19 lat wójta Krzysztofa Turka nad naszym kandydatem Tomaszem Szubą. Z dwunastoosobowej listy kandydatów KWW Dzi
ałajmy Razem do Rady Gminy zostali wybrani: Karolina Bielińska

Jak powiedział Marszałek Piłsudski: "być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska".
KWW Działajmy Razem

CYKL PRAWNIK RADZI...
ZAKUPY W INTERNECIE
- ZMIANY JESZCZE W GRUDNIU!!!
Temat zakupów przez internet był już raz,
szeroko opisywany na łamach miesięcznika.
Powrót do tematu sprowokowały zmiany, jakie czekają kupujących i sprzedających w sieci już od 25 grudnia 2014 r. Duża część tych
zmian dotyczyć będzie również zakupów tradycyjnych.
Nowe uprawnienia dotyczą wyłącznie konsumentów,
W praktyce
to właśnie umowy zawierane na odległość to
głównie handel elektroniczny i sprzedaż wysyłkowa.

konieczność uzyskania od kupującego potwierdzenia zamówienia,

Co nowego nas czeka?
Przypomnę, iż zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorcy, gdy nie odbywa się ona
w miejscu przeznaczonym do obsługiwania
klientów i odpowiednio oznaczonym.
nie z obowiązkiem zapłaty"
nym sformułowaniem.

"zamówierównoważ-

ciąg dalszy na stronie obok...

przedawca ma obowiązek
poinformować o celu rozmowy przed jej
rozpoczęciem oraz podać swoje dane
identyfikujące lub osoby, w imieniu której telefonuje.

Nie będzie możliwe zawarcie umowy wyłącznie
na podstawie zgody wyrażonej w czasie
rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą.

W przypadku wskazania numeru infolinii, za połączenie z takim numerem konsument nie może zostać obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia
telefonicznego - zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta.

oraz

Bardzo ważną zmianą jest odwrócenie niejako problemów tzw. "dodanych usług

Ponad to, sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas również o:

Czas na odstąpienie od umowy, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia został wydłużony, w całej Unii Europejskiej wynosi
14 dni (obecnie wynosi 10 dni), pamiętać jednak należy, że są to dni
kalendarzowe, a nie robocze.

Obowiązkowe informacje opisane powyżej, sprzedawca musi przed
stawić nam na piśmie (papierowo) lub, jeżeli konsument (kupujący)
wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku (np. e-mail) w sposób
czytelny i używając prostego języka.
Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18 - tel. 535-581-976

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA
Już po raz piąty Strażacki św. Mikołaj ruszył w swoją trasę po Gminie Stare Babice i już
niebawem odwiedzi naszych najbardziej potrzebujących małych sąsiadów. Postaramy się,
jak co roku sprawić radość jak największej liczbie dzieci. W okresie przedświątecznych
przygotowań warto pomyśleć o innych. Może właśnie w ten sposób wypełnimy to tradycyjnie zostawiane dodatkowe miejsce przy stole, bo kto w dzisiejszych czasach przyjmie pod
dach zabłąkanego wędrowca.
Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 6-14 grudnia 2014 roku w godzinach: pon.-piąt.
17.00-20.00; sob.-niedz. 14.00-18.00. Świąteczne podarunki można przynosić do remizy OSP
Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. Kontakt tel. 607-042-054, informacje również na
www.ospbabice.waw.pl
W wyznaczonych dniach i godzinach czekamy na Wasze podarunki:

Bardzo prosimy o nowe rzeczy takie, które na pewno można przekazać, jako prezenty.
Zachęcamy również firmy
z terenu Gminy do wsparcia naszej akcji.
Zebrane prezenty zostaną podzielone wspólnie z Paniami z GOPS-u,

Akcja odbywa się od 2010 roku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych
Babicach.
Organizatorzy Akcji - Strażacy OSP Stare Babice

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ
SZLACHETNEJ PACZKI
W ubiegłym roku projekt Szlachetna Paczka organizowany na terenie
gminy Stare Babice i Izabelin cieszył się ogromną popularnością oraz uznaniem. Dzięki zaangażowaniu 15 wolontariuszy, jak również liderki projektu
udało się znaleźć darczyńców i pomóc 38 rodzinom z naszych okolic, a nawet wesprzeć inne rejony.

My, jako rejon Stare Babice i okolice pomagamy teraz rejonom Pułtusk i Naruszewo w znalezieniu darczyńców.

Paczkę można przygotować na wiele sposobów
liderce naszego rejonu Marzenie Jakutowicz,
udało się skompletować zespół 20 wolontariuszy,
odwiedził ponad 80 rodzin na terenie gmin: Stare Babice, Izabelin oraz Ożarów Mazowiecki.
Szlachetna Paczka to projekt jedyny w swoim rodzaju.
Założeniem projektu jest
mądra pomoc, która dla rodziny ma być impulsem do zmiany i poprawy
jej sytuacji.

Docelowo do projektu zakwalifikowano 46 naprawdę potrzebujących rodzin.
Z okazji otwarcia bazy rodzin na warszawskiej Starówce odbył się marsz Szlachetnej Paczki, w którym wolontariusze rejonu 'Stare Babice i okolice" wzięli
aktywny udział. Byliśmy także obecni przy akcji krwiodawstwa na Rynku
w Starych Babicach.

Finał projektu odbędzie się 13 i 14 grudnia. W tych dniach przygotowane paczki zostaną dostarczone do magazynów Szlachetnej Paczki, a stamtąd zostaną one rozwiezione do rodzin.
wybierz rodzinę,
której sprawisz radość… i pamiętaj, że dobro powraca!
Wolontariusze Szlachetnej Paczki Stare Babice i okolice
Kontakt: marzena.szlachetnapaczka@gmail.com
Facebook: Szlachetna Paczka Stare Babice

OSADNICY Z PRUS
W końcu XIII wieku w okolicach dzisiejszej Warszawy osiedliło się kilkadziesiąt rodzin Prusów. Byli to uchodźcy, którzy znaleźli tu schronienie przed represjami ze strony Krzyżaków (jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej ich przodkowie organizowali łupieskie i odwetowe najazdy na Mazowsze, też nieprzerwanie pustoszyli tereny pogranicza). Nobile pruscy z nadania książąt mazowieckich otrzymywali do zagospodarowania
pokaźne działy ziemi.
Z pewnością przyjęli chrzest i złożyli przysięgę wierności władzy książęcej.
Zachowały się dokumenty z XV
wieku, które potwierdzają ich obecność na terenie parafii babickiej. W Wieruchowie,
dwa duże działy należały do rycerskiego rodu Prusów.
Włości, gdzie znajdowały się ich siedziby
w pierwszej połowie XV wieku zaczęto nazywać Wierzuchowem Pruskim. Siedziby te znajdowały się zapewne w rejonie dzisiejszych ulic Południowej i Parkowej w Zielonkach Parcelach,
Pierwszy z działów należał do Jachny i jej synów.
wspomniany rycerz Jakub piszący się
z Wierzuchowa w 1433 roku kupił kuszę od Żyda z Wyszogrodu, za którą zapłacił 45 groszy.

Po tej transakcji znacząca część Wierzuchowa Pruskiego przeszła we władanie szlachty herbu Szeliga.

"Diversorum privilegiorum monasterii Czervinscensis ab anno 1155 ad annum 1746 copiae"
Rozgraniczenie zaczynało się od
węgła Umiastowo przy gościńcu z Borzęcina do Warszawy.
w tym Wojcieszyn
i Koczargi.
rzeczka Rgilewnica płynąca między Koczargami a Lipkowem w kierunku Truskawia
Truskawia

W ich skład wchodziły między innymi dzisiejsze wsie Zielonki, Zielonki
Parcele, Lipków, Hornówek i Izabelin oraz duży obszar
puszczy. Piotr z Wierzuchowa był także właścicielem Burakowa i części Bliznego.
cd. na stronie obok

Za budowę młyna
przez opactwo otrzymał 30 kop groszy.

Po tej transakcji
w Wierzuchowie Pruskim i Zielonkach praktycznie zanikła własność rodu Prusów.

Nazwa Wierzuchowo Pruskie przetrwała
co najmniej do końca XVI wieku. Później
wieś nazywała się Prussy. Nazwa ta zanikła
w XIX wieku.
Grzegorz Poręcki
na ilustracji:
początek wpisu dotyczącego rozgraniczenia
z 1419 roku opisanego w tekście

PATRONI NASZYCH ULIC
ANDRZEJ KMICIC (BABINICZ)
Andrzej Kmicic - postać fikcyjna, główny bohater powieści Potop Henryka Sienkiewicza. Był pułkownikiem wojsk litewskich I Rzeczpospolitej.
Typowy przedstawiciel ówczesnej szlachty, znany szerokim kręgom potomek możnego rodu szlacheckiego. Pierwowzorem tej postaci był strażnik
wielki litewski Samuel Kmicic. Andrzej Kmicic jest patronem jedej z ulic w Starych Babicach.
ukazuje się jako warchoł i zabijaka,
Broniąc Ojczyzny, przybrał nazwisko Babinicz od miasteczka Babinicze leżącego w jego włościach, jako że na jego własnym ciążyło piętno zdrajcy.
spisano na na podstawie Wikipedii

25. LAT BABICKIEGO PRZEDSZKOLA
13 listopada 1989 roku, czyli równo 25 lat
temu podwoje swe otworzyło babickie Przedszkole przy ul. Polnej 40. Jubileusz był wspaniałą okazją, żeby spotkać się i powspominać.
śród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów i pedagogów, którzy 25 lat temu przyczynili się do powstania babickiej placówki
oświatowej.

Gości przywitała Dyrektor Przedszkola Pani Bożenna Pyć, która funkcję tą piastuje od
samego początku, czyli o 13 listopada 1989 roku.
Panią Małgorzatę Libert
Wójt Gminy Krzysztof Turek

Były życzenia, prezenty i tort jubileuszowy.
historia powstania babickiego Przedszkola
została zamieszczona na stronie obok

Z KART HISTORII...
BABICKIE PRZEDSZKOLE - 1989-2014
13 listopada 1989 roku, rozpoczęła się historia babickiego przedszkola. Z inicjatywy Rady Gminy i naczelnika Gminy Stare Babice p.
Kazimierza Płatka oraz ówczesnego inspektora oświaty p. Andrzeja Pechta powstało nowe
przedszkole - Przedszkole w Starych Babicach. Dzięki wsparciu ówczesnego dyrektora
szkoły p. Alicji Bolesty powstały udogodnienia, w tym m.in. stołówka. Wiele wkładu pracy w uruchomienie placówki włożył również
ówczesny Dyrektor ZEASu p. Jan Kalinowski.

Marta i Emilia Łuczak.
p. Bożenna Pyć z p. Iwoną
Kaczmarczyk i p. Grażyną Karbowską.
p. Grażyna Bełz, p. Małgorzata Siekierska i p. Grażyna Oracz.

Przedszkole od 15 lat bierze również czynny udział w Gminnych Prze
glądach Tanecznych,

Od samego początku podstawę działalności babickiego przedszkola stanowi współpraca z rodzicami.
Od samego początku istnienia przedszkola, organizacją żywienia i sprawami gospodarczymi zajmowała się osoba pracująca do dziś
- p. Teresa Pisocka.

taty Kamila i Kingi Bujnik.

tata Michała Żychlińskiego - p. Jan
Żychliński.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 120 dzieci w 5 grupach wiekowych.
powstał Klub Przyjaciół Przedszkola.
W 1997 roku na przedszkolnej scenie zaprezentował się I Teatr Rodziców.
"Kopciuszek"

Michał Starnowski

18 LITRÓW KRWI
NA AKCJI KRWIODAWSTWA
W niedzielę, 23 listopada 2014 roku na parkingu przed Centrum Medycznym "Arnica"
w Starych Babicach babicko-izabelińscy krwio
dawcy oddali 18 litrów krwi.
W pięciu akcjach krew oddały łącznie 192
osoby i było jej ponad 86 litrów.

Akcja, którą zorganizował Międzygminny
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN"
Na
krwiodawcze hasło odpowiedziało aż 50 osób,

Prezes Klubu - Michał Starnowski

Warto nadmienić, że Akcję Krwiodawstwa
odwiedzili wolotnariusze "Szlachetnej Paczki",

Bardzo miło było również gościć na babickim Rynku ekipę Telewizji TVP.INFO.
Relacja z babickiej akcji rozpoczyna się w 5,30 minuty

VII KADENCJA SAMORZĄDU
NOWA RADA GMINY STARE BABICE
28 listopada 2014 roku o godz. 15.00 rozpoczęła się I Sesja Rady
Gminy Stare Babice VII Kadencji Samorządu Gminnego.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej (Lucyna Skrzeczkowska, Hubert Stawiski i Krzysztof Kalinowski),

Obrady otworzył Radny Senior - Pan Jerzy Piętocha,

Na Przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów:
Hubert Stawiski odczytał wyniki:
Tym samym Radny Henryk Kuncewicz został ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy
Stare Babice.

Wyboru Wiceprzewodniczących dokonano również w głosowaniu
tajnym.
Głosowanie wyłoniło
dwóch Wiceprzewodniczących: Sławomira Sumkę (14 głosów) i Leszka Poborczyka (9 głosów).
Następnie Radni i Wójt Gminy
złożyli ślubowania.

ciąg dalszy na stronie obok

Podczas I Sesji Rady Gminy Stare Babice VII Kadencji Samorządu
Gminnego wybrana została również Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Komisji został Radny Krzysztof Szuba, a członkami Radna Lucyna Skrzeczkowska i Radny Paweł Karczmarek.
Na drugiej Sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się w dniu
5 grudnia 2014 roku wybrano Przewodniczących pozostałych Komisji.

gu podatkowym).
Aktualny skład Rady Gminy Stare Babice to:

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został Radny Leszek Poborczyk, Przewodniczącym Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej została Radna Justyna Szczepanik, a Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Radny Sławomir Sumka.
Jedną z nich była Uchwała "w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy Stare Babice".
wynagrodzenie Wójta
nie zmieniło się
Łącznie wyna
grodzenie wynosić będzie 12.365,00 zł brutto (8.640.48 zł netto w I pro-

Michał Starnowski; fot. Dariusz Smoliński

GMINNE MIKOŁAJKI 2014
Już trzeci rok z rzędu Urząd Gminy w Starych Babicach zorganizował gminne Mikołajki. Podobnie jak w latach ubiegłych dobrze zorganizowana impreza przyciągnęła wielu Naszych mieszkańców.

Św. Mikołaj w Mikołajki?

Podobnie jak w zeszłym roku, impreza odbyła się na parkingu
przed gminnym budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21.

Nie zabrakło też konkursów
z nagrodami.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też paczki, które rozdawano najmłodszym.

O godz. 17.30 Wójt Krzysztof Turek uroczyście rozświetlił jedną
z choinek, po czym odbył się pokaz sztucznych ogni.

Michał Starnowski

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego numer
rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok, przyjedź z dowodem rejestracyjnym w dniach 15-19 grudnia 2014 roku (w godzinach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.
w wysokości 105 złotych. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty Księgarni "Verbum" lub Sklepu Spożywczego "Koszałka" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją miarę (kwota 55 zł.).

