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KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ STANISŁAWA FIJAŁOWSKIEGO

Przed kilkoma tygodniami Gmina przy 
wsparciu środków europejskich wydała książ-
kę opisującą historię naszego terenu pt. "Sta-
re Babice na przestrzeni wieków". Nie jest 
ona dystrybuowana komercyjnie, nie mamy 
jej więc w naszej księgarni, chociaż chętnych 
do zakupu nie brakuje. Podobno można ją po-
zyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy, ale 
kryteria przyznania nie są nam znane i wypo-
życzyć w Gminnej Bibliotece Publicznej (wię-
cej na temat książki na stronie 12).

Sylwetka pana Stanisława Fijałkowskiego ja-
ko babickiego badacza miejscowej historii by-
ła w naszym piśmie już prezentowana.

Monografia pt. "Babice i okolice. Historia 
i dziedzictwo" będzie do kupienia w księgarni 
Verbum jeszcze przed Mikołajkami.

"Stanisław Fijałkowski dziękuje 
wszystkim, którzy mu pomogli, czy ofiarowali 
swoje materiały, zdjęcia do wzbogacenia treści 
i ilustracji książki(…). Jest to książka dosyć ob-
szerna, popularno-naukowa, napisana w for-
mie monografii. Opisuje i ilustruje dzieje Babic 
i okolicznych miejscowości naszej gminy. Po-
szczególne rozdziały w jej części pierwszej,  doty-
czą czasów od pradziejów przez średniowiecze, 
Pierwszą Rzeczpospolitą, okres zaborów i niewo-
li, lata pierwszej  wojny światowej, międzywoj-
nie, lata drugiej wojny światowej oraz skrótowo 
epokę Polski Ludowej. Tekst jest wzbogacony 
źródłami historycznymi, mapami i ilustracjami. 

W drugiej części książki opisane są parafie 
i miejscowości w obrębie parafii z podaniem 
skróconych dziejów tychże miejscowości, ich 
dziedzictwa i dorobku. Razem obie części stano-
wią zamkniętą całość, zawartą w około stu stro-
nach tekstu i obrazu. Wydawca dobrze ocenił 
moją pracę, szczególnie jeśli chodzi o bazę fak-
tograficzną. Ilość zgromadzonego przeze mnie 
(z pomocą mieszkańców) materiału, może po-
służyć do napisania kolejnej książki, dotyczy to 
szczególnie czasów najnowszych. Może ona 
mieć formę kroniki albo albumu. Możliwe jest 
też stworzenie monografii poszczególnych miej-
scowości: Borzęcina, Lipkowa, czy Bliznego… 
Obecnie kończę pisanie pracy o miejscowo-
ściach gminy Izabelin. Polecam też książkę Pa-
ni Ewy Pustoła-Kozłowskiej (wspomniana na 
początku tekstu-red.), bo choć obie są o Babi-
cach, to jednak inaczej napisane wzajemnie się 
uzupełniają".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
w pierwszych dniach grudnia do naszej księ-
garni. 

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



NOWY CYKL - PATRONI NASZYCH ULIC
Wszystko, a jak nie wszystko, to większość 

jest dziełem przypadku. Rozprowadzając ta-
bliczki adresowe - te na Twoją miarę, trafiłem 
do klientki z ulicy Hubala Dobrzańskiego. 
"Proszę Pana, ale ja chciałabym, żeby na mo-
jej tabliczce była pełna nazwa: "ul. Hubala Do
brzańskiego", gdyż w Warszawie też jest uli-
ca Dobrzańskiego, ale innego Dobrzańskiego, 
nie majora". Nie szukałem ulicy tegoż drugie-
go specjalnie, jednak uwierzycie lub nie, dwa 
tygodnie po przytoczonej powyżej opinii, zna-
lazłem przypadkiem ulicę Bronisława Dobrzań-
skiego w samym centrum miasta - nieopodal 
warszawskich Sądów przy Al. Solidarności. 
Te dwa zdarzenia, jak również wcześniejsze 
moje przemyślenia sprawiły, że dziś w Gońcu 
Babickim rozpoczynamy nowy cykl pt.: "Pa-
troni Naszych Ulic". Zamieszkiwanie na kon-
kretnej ulicy nazwanej imieniem np. znanego 
Polaka, wcale nie jest równoznaczne, z cho-
ciażby pobieżną znajomością Jego życiorysu. 
A chyba warto.

Dziś, w pierwszej odsłonie Naszego nowe-
go cyklu przybliżymy postać majora Henryka 
Dobrzańskiego ps. Hubal - dowódcy ostatnie-
go Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

Legendarny Hubal urodził się 22 czerwca 
1897 r. w Jaśle, 

W 1939 roku Dobrzański brał udział w ob
ronie Grodna

Po cał-
kowitym załamaniu się kampanii wrześ
niowej, major Henryk Dobrzański, pod pseu-
donimem "Hubal", zorganizował Oddział Wy-
dzielony Wojska Polskiego.

"Munduru do śmierci nie zdejmę" - taką 
obietnicę złożył major Henryk Dobrzański ps. 
Hubal, dowódca ostatniego Oddziału Wydzie-
lonego Wojska Polskiego. Obietnicy tej dotrzy-
mał, ginąc 30 kwietnia 1940 r. około 5.30 rano 
pod Anielinem niedaleko Opoczna. 

major Hubal poległ na polu walki. 

Major Henryk Dobrzański Hubal 

Warto w tym miejscu wspomnieć choć tro-
chę o tym innym Dobrzańskim - Bronisławie,

informacje zebrał: Michał Starnowski



Nie naruszając informacji powierzonych mi przez moich Klientów, 
pozwalam sobie poruszyć delikatny moim zdaniem temat "pełnomocni-
ków". W codziennej mojej działalności, kilkakrotnie zetknęłam się bo-
wiem z zaskakującym zapytaniem - Proszę Pani, jak powinniśmy wyeg
zekwować właściwe zachowanie od swojego pełnomocnika?

Pełnomocnikiem może zostać:

Pełnomocnictwo może być: ogólne

pełnomocnictwo szczególne

Peł-
nomocnictwo może być również rodzajowe

Odrębną kategorią pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo proceso-
we.

prokura 

Co do zasady pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane,

Regułą jest, iż pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodaw-
cy lub pełnomocnika, choć przepisy przewidują wyjątki od tej reguły.

Naturalne wydaje się wiec, że pełnomocnik zobowiąza-
ny jest udzielać nam informacji 

Jeżeli chcielibyście Państwo bliżej zapoznać się z tematem,

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 609-992-191

CYKL PRAWNIK RADZI
PEŁNOMOCNIK - PRAWA I OBOWIĄZKI



KAŻDA PORA ROKU JEST DOBRA,
ABY NAS ODWIEDZIĆ !!!

Restauracja Stawisko - podobno w walce między sercem, a rozu-
mem zawsze wygrywa żołądek. Przekonać się można o tym na wła-
snej skórze, zabierając bliską osobę lub znajomych na kolację do 
Restauracji Stawisko. Atutem naszej kuchni jest różnorodność oraz 
świeżość potraw. Restauracja połączona z częścią rekreacyjną, to do-
skonałe miejsce na mniejsze przyjęcia okolicznościowe do 50 osób.

Dla aktywnych oferujemy:

Profesjonalne boiska do Squash’a.

regenerację sił w mini Spa

Kręgle

Na życzenie Gości organizujemy turniej z nagrodą dla najlep-
szego gracza!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na niezapomniany Wieczór 
Sylwestrowy 2013\2014 w STAWISKU KLAUDYN. Ci z Państwa, któ-
rzy witali już z nami Nowy Rok wiedzą, że warto nam zaufać!
SZAMPAŃSKĄ ZABAWĘ DO BIAŁEGO RANA ROZPOCZYNAMY 
O GODZINIE 20:00.

Przygotowaliśmy dla Państwa:

Dodatkowo oferujemy:

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia!

Kontakt: 604-264-841 lub 604-081-326



O tym, co najbardziej Iwona i Natalia zapa-
miętały z wycieczki do Islandii w ramach pro-
jektu Comenius.

Turystów, którzy lądują na lotnisku Kefla-
vik, może zdziwić to, że na bilecie ujrzą "lotni-
sko Reykjavik".

Podczas gdy w Polsce więk-
szość ludzi podróżuje pociąga-
mi, a są też tacy, którzy nigdy 
nie podróżowali samolotem, 
w Islandii da się zauważyć zu-
pełnie inny trend. 

Szkoła w Islandii (Akurskó-
li), którą odwiedziłyśmy,

....ciąg dalszy na stronie obok

PROJEKT COMENIUS!!!
W ISLANDII POCIĄGIEM NIE POJEDZIESZ

gejzer - wybucha co 7 minut

Blue Lagoon

pamiątkowe zdjęcie - Grupa Comenius



Nauczyciele z Islandii są ciekawi świata, otwarci, i mimo 
istniejącego kryzysu, zadowoleni ze swojego kraju.

Chętnie zamie-
niliby fabryki aluminium na plantacje pomidorów.

Rybołóstwo jest najbardziej widocznym zawo-
dem w Islandii,

Natalia Frankiewicz
fot. Iwona Antoszkiewicz

Z SESJI RADY GMINY
- PRZYKRE GŁOSOWANIE

Dzisiaj piszę o jednej sprawie. O sprawie, która 
ma wymiar etyczny. Na ostatniej sesji Rady Gminy 
(pod koniec października) doszło do głosowania, któ-
re w historii babickiego samorządu stało się preceden-
sem.

Na prośbę Radnego Stanisława Lesisza

Dotychczas niepisanym prawem było, że każdy radny mógł pracować w tylu 
z nich, w ilu miał życzenie - przynajmniej w jednej.

Tym ra-
zem jednak panu Lesiszowi odmówiono (z tego co pamiętam 8 głosów tzw. "ko-
alicji" przeciwko 7 pozostałych radnych). Była to pierwsza tego typu decyzja po 
1990 roku.

Po głosowaniu, w opinii wielu osób uczestniczących w sesji pozostał niesmak, 
że pewna granica przyzwoitości została przekroczona.

Tomasz Szuba - Radny Starych Babic

NASZA OKŁADKA
Park Narodowy Pingvellir



Od kilku tygodni w Babicach i okolicach 
nieoficjalnie mówi się o zmianach, które nie 
będą obojętne dla mieszkańców. Sprawa naj-
bardziej dotyczy mieszkańców Wojcieszyna, 
ale jak wiemy Poczta Polska S.A. zmienia się 
i oprócz zmian wizualnych - barw i loga, wciąż 
mieniają się  również jej struktury i rejony dzia-
łań. Aby rozwiać wątpliwości zwróciliśmy się 
z oficjalnym zapytaniem do Rzecznika Poczty 
Polskiej S.A. - Pana Zbigniewa Baranowskiego.

Odpowiedź przyszła w ostatniej chwili i jest 
jeszcze gorąca. Przeczytajcie.

Pytanie Nr 1 dotyczy rozszerzenia działalno-
ści Waszej placówki w Starych Babicach (05-082) 
o miejscowość Wojcieszyn. 

- przewidywany termin to 1 stycznia 2014 r.

- wniosek złożył Radny Pan Sławomir Sum-
ka, wniosek został poparty podpisami miesz-
kańców miejscowości Wojcieszyn. 

- w obecnej chwili nie przewiduje się zwięk-
szenia zatrudnienia, ponieważ UP Babice przej-
mie faktycznie tylko jedną miejscowość. Listo
nosze nie będą mieli trudności z obsługą re onu. 

- ta decyzja uzależniona jest od władz Gmi-
ny i zgody jej mieszkańców. 

- wskazane miejscowości obsługują listono-
sze z UP Izabelin, natomiast rozliczają się z prze-
syłek w UP Stare Babice. W tym przypadku 
uwzględniono fakt, aby odbiorcy przesyłek mie
li jak najbliżej do placówki pocztowej, w któ-
rej mogliby dokonać ich odbioru. 

- poinformować ewentualnych nadawców 
o zmianie numeru kodu, w przeciwnym wypad-
ku terminy przebiegu przesyłek mogą ulec wy-
dłużeniu o 1 dzień.

Pytanie Nr 2 dotyczy zmian w działalności 
Urzędu Pocztowego w Zaborowie (05-083).

- na świadczeniu usług pocztowych i finan-
sowych. 

- według planów na 2014 r. placówka ta 
nie będzie zlikwidowana, ani przekształcona. 

- w planie remontów na rok 2014 nie został 
ujęty lokal FUP Ożarów Mazowiecki w Zaboro-

wie - obiekt nie stanowi własności Poczty Pol
skiej S.A. 

- obsługę rejonów prowadzi służba dorę-
czeń scentralizowana (przeniesiona) do UP Oża
rów Mazowiecki w lipcu 2005 r. W UP Oża-
rów Mazowiecki zatrudnionych jest obecnie 
19 listonoszy, którzy obsługują w zakresie do-
ręczania korespondencji obszar gminy Oża-
rów Mazowiecki oraz część obszaru gmin 
Leszno k. Błonia i Stare Babice 

To tyle, moim zdaniem bardzo ciekawych 
informacji na dzisiaj. Panu Rzecznikowi skła-
dam podziękowania za wyczerpującą odpo-
wiedź, a w szczególności za terminowość.

Michał Starnowski

ZMIANY REJONÓW POCZTY



W HOŁDZIE PREMIEROWI R.P.
W niedzielę, 3 listopada 2013 roku odbyły się Uroczystości Pogrzebo-

we byłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego (żył 86 lat). Ciało pierwsze-
go niekomunistycznego Premiera R.P. spoczęło na małym, leśnym cmen
tarzu, na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach (gm. Izabelin).

W dniach następnych, 
a w szczególności w listopadowy, słoneczny weekend (9-11.11.2013) na 
grób Mazowieckich przybyło wiele osób, w tym wielu mieszkańców Gmi-
ny Stare Babice. Oprócz modlitwy, zapalono też setki zniczy.

Tadeusz Mazowiecki 

Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb powie-
dział, że "pierwszą rzeczą, którą Tadeusz Mazowiecki zrobił po wyborze na 
premiera, był przyjazd do Lasek".

Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku. Był 
ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej 
(w latach 1989-1991).

Zmarł 28 paździer-
nika 2013 w Warszawie.

W pamięci zapamiętamy go jako człowieka triumfującego, w geście 
Viktorii, z dwoma palcami symbolizującymi zwycięstwo.

informacje zebrał: Michał Starnowski



KĄCIK STAREJ FOTOGRAFII
Dziś w Kąciku Starej Fotografii ponownie wracamy do wspomnień Pana Henryka Piechowicza, 

który w czasie II Wojny Światowej był Kościelnym w babickiej Świątyni. Z Jego też prywatnych al-
bumów pochodzi prezentowane historyczne zdjęcie.

Krystyna 
Przedworska - córka Eugeniusza Przedworskiego - przedwojennego Wójta Babic

Regina i Hen-
ryk Pielat Przedworscy.

widać maszt antenowy radiostacji trans-
atlantyckiej. kapliczka z lat 20-tych XX w.,

"Stare Babice na przestrzeni wieków". Ewy Pustoły-
Kozłowskiej 

w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Starych Babicach

http://www.bi-
blioteka-starebabice.pl

tel. 22 722 92 77.

Michał Starnowski



Co jakiś czas przechadzając się lub prze-
jeżdżając przez teren Gminy Stare Babice za-
uważamy rzeczy, które nie do końca Nam się 
podobają. Jednym z powtarzających się od 
lat zagadnień są zarośnięte chaszczami pry-
watne działki. Zaniedbane areały szpecą na-
szą okolicę, a przecież wiadomo - jak nas 
widzą, tak nas piszą.

Problemem, który nierozwiązany pozosta-
je od lat jest chodnik w Zielonkach przy ul. 
Warszawskiej.

Druga sprawa, o której chcielibyśmy napi-
sać, to nowiuśki gminny parking, na którym 
w dzień powszedni, tuż po godz. 8.00 nie spo-
sób stanąć zgodnie z przepisami. Nie 

wszyscy przecież na co dzień jeździmy Smar-
tami.

"Złotą czcionkę"

 Nie dla wszystkich bowiem rok 2013 
jest rokiem jubileuszowym, w którym Babice 
obchodzą 700-lecie.

"Po raz pierwszy o wsi 
Babice wspomniano w 1400 roku"

Komentarz raczej jest zbędny.

zebrał: Michał Starnowski

CO NAS SMUCI, A CO ŚMIESZY



Śmieci to poważny problem aktualnej wła-
dzy w Warszawie. Ostatnio głośno o tym za 
sprawą nieudolności włodarzy miasta i instytu-
cji powiązanych. Mieszkańcy warszawskich: 
Radiowa, Bielan, Bemowa, babickiego Klaudy-
na i izabelińskich Mościsk znają ten śmierdzą-
cy problem jak nikt inny. W większości to 
nowo przybyli mieszkańcy, którzy skuszeni do-
brą opinią o dzielnicy i gminie oraz bliskością 
Kampinosu, wspaniałego Uroczyska Bemo-
wo, dwóch rezerwatów przyrody i terenów 
„Natura 2000” sprowadzili się tu ze swoimi ro-
dzinami. Także starsi mieszkańcy okolicy sy-
gnalizują, że sprawa jest nierozwiązywalna 
przez lata. A jak wiadomo wysypisko funkcjo-
nuje od ponad 40 lat.

W ta-
jemnicy przed mieszkańcami, bez jakichkol-
wiek konsultacji "góra ożyła".

 Niestety fetor nasila się i wg 
wszelkich informacji będzie jeszcze gorzej, 
gdyż MPO wygrało przetarg na odbiór i prze-
róbkę śmieci na ok. 500 tyś. ton, czyli o wiele 
więcej niż jest w stanie przerobić i zagospoda-
rować. 

Wobec braku odpowiedzi i reakcji na wcze-
śniejsze skargi, mieszkańcy postanowili zorga-
nizować się w obronie własnej. Zdesperowani 
mieszkańcy Bielan, Bemowa i Babic powołali 
stowarzyszenie: Czyste Radiowo

Co ciekawe po zakończeniu protestu Pan 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek 
w obecności kamer telewizyjnych był łaskaw 
wypowiedzieć się, że jest zadowolony ze współ-
pracy z MPO, gdyż jak się wyraził do kasy 
wpływa co miesiąc ok. 86 tyś. złotych.

Pan Wójt Krzysztof Turek

Mieszkańcy obawiają się m. in. 

Szanowni Państwo. Obiecano nam, że wy-
sypisko zostanie zamknięte - wyciszone. Od 
2006 roku żyliśmy taką nadzieją. Okłamano 
nas!!!

Stowarzyszenie 
"Czyste Radiowo" (www.czysteradiowo.pl) 
będzie organizować kolejne akcje protestacyj-
ne w tej sprawie.

Nie bądźcie obojętni, bądźcie z nami!!!

Bogdan Bajak
Stowarzyszenie "Czyste Radiowo"

KLAUDYN - SMRÓD ZAMIAST STOKU



W dniu 17 listopada 2013 roku (niedziela) 
odbyły się uroczystości z okazji 90-tej roczni-
cy uruchomienia Transatlantyckiej Stacji Ra-
diowej Babice.

Podczas uroczysto-
ści została odsłonięta i poświęcona pamiątko-
wa tablica oraz maszt flagowy, jak również 
otwarta została wystawa plenerowa.

Pan Dariusz Młotkiewicz.

Pan Leonardo Oporto.

1 października 1923 roku nawiązano regu-
larną dwustronną telegraficzną łączność radio-
wą pomiędzy Polską i Stanami Zjedno
czonymi. 17 listopada 1923 roku dokonano 
jej uroczystego poświęcenia z udziałem m. in. 
Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Woj-
ciechowskiego Maszty i wszystkie pozostałe 
urządzenia działały nieprzerwalnie do 16 
stycznia 1945 r., kiedy to zostały wysadzone 
przez saperów niemieckich.

Nowy masz flagowy, który wizualnie przy-
pomina swoim wyglądem jedną z 10-ciu nieist-
niejących już wież, postawiony został na 
oryginalnej płycie fundamentu, tj. górnej, me-

talowej i pozbawionej betonu nogi szkieletu 
masztu anteny.

Wracamy myślami do oryginalnej płyty 
fundamentu - niezwykłego znaleziska. Odna-
lazł ją i przed zbieraczami złomu ukrył Pan 
Ireneusz Dobiech 

Oryginalna część leżała zabezpieczona i pil-
nowana przez odkrywcę przez kilka miesięcy.

W Gazecie Babickiej
"Wydobyty element 

Radiostacji w przyszłości zostanie oczyszczony 
i wyeksponowany na postumencie przed budyn-
kiem Urzędu Gminy w Starych Babicach".

Wójt 
przygotowując uroczystość zapomniał o naj-
ważniejszej rzeczy.

Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek zapomniał wystoso-
wać zaproszenia do Pana Ireneusza Dobiecha 
- odkrywcy elementu.

Pan Marcin Łada

Pa-
na Jerzego Bogdana Raczka

a w szcze-
gólności strona internetowa www.nadajnik-
babice.pl cieszą się dużą oglądalnością i po-
czytnością.

Michał Starnowski; fot. Michał Klimek

NOWY MASZT, FATALNE PRZEOCZENIE



Depresja, to jedna z najstarszych chorób, jakie zna medycyna. Cho-
roba ta jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowot-
nych na świecie. Szacuje się, że w 2020 roku znajdzie się na drugim 
miejscu w rankingu chorób cywilizacyjnych. W Polsce liczba osób doro-
słych doświadczających zaburzeń depresyjnych wynosi około 1,5 milio-
na w ciągu roku. Zaburzenia depresyjne mogą pojawić się w każdym 
okresie życia, od dzieciństwa, do późnej starości.

"Depresja wciąż nieznana",

Panią Barbarą Godzińską.

Pracownia Psychologiczna "Kairos", Księgarnia "Verbum" 
i Szkoła Podstawowa w Starych Babicach. Prelegentka - Barbara Go-
dzińska wraz z Marią Śmigaj z Pracowni "Kairos

O depresji wiemy już dużo, ale wciąż mamy trudność z tym, by zdia-
gnozować ją u siebie, bądź swoich bliskich.

Od kilku lat większą uwagę przywiązujemy do depresji dziecięcej, 
niepokoją szczególnie samobójstwa i podejmowanie takich prób wśród 
najmłodszych.

Pozytywny aspekt depresji, to niewątpliwie

Maria Śmigaj & Michał Starnowski

DEPRESJA WCIĄŻ NIEZNANA





"…wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się roz-
gryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu 
znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu 
do nas koniecznie."

W moim odczuciu zacytowane słowa refrenu piosenki Hanny Bana-
szak w całości oddają przesłanie tegorocznej akademii z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości

Obchody 700-lecia Babic

autorki przedstawienia - Ludmiła Miłowanowa i Izabella Ku-
rowska-Brandenburska, Stowarzyszenia "Kuźnia Przyjaźni"

 Państwo Ewa i Mariusz Dżyga,

najbardziej wymowna była "wycieczka" po zaka-
markach historii i spotkanie z wielkimi osobistościami,

zwróceniem uwagi na rolę jaką "Babice" odegrały w kreowaniu ogólnego wizerunku państwa polskiego.
choć tyle jeszcze do zro-

bienia...przed nami ;-) ...zajrzyjcie tu do nas koniecznie. Dariusz Smoliński, fot. Michał Starnowski

W MOIM MAGICZNYM DOMU…11.11.2013.

Podobnie jak pierwszego dnia września br., 
tak i w niedzielę, 17 listopada 2013 roku Ak-
cja Krwiodawstwa zorganizowana przez Mię-
dzygminny Klub HDK PCK "FLORIAN" od
była się na parkingu przy Centrum Medycz-
nym "Arnica" na starobabickim Rynku.

Podczas akcji towarzyszyli im 
Wolontariusze ze "Szlachetnej Paczki", nie za-
brakło też słodkości, którymi częstowali pra-
cownicy Cukierni-Lodziarni "Słodki Zakątek" 

W ten ciepły listopadowy dzień na hasło 
"Ruszaj z Nami ratować ludzkie życie" odpo-
wiedziały 52 osoby, z czego 46 z nich oddało 

łącznie 20,700 litra krwi.

Już dziś jed-
nak wiadomo, że dzięki działalności klubu 
i krwiodawcom, tylko w tym roku zebrano po-
nad 90 litrów krwi oraz zarejestrowano kilku-
nastu nowych, potencjalnych dawców szpiku 
kostnego.

Już dziś wiadomo, że w 2014 roku "Krwio
dawcza Ekipa z Saskiej" ze swoim ambulan-
sem zawita w Nasze międzygminne progi w na
stępujących terminach: 16 lutego
27 kwietnia 29 czerwca

31 sierpnia 23 listo-
pada

Michał Starnowski, fot. Jacek Pokorski

AKCJA KRWIODAWSTWA



27 października 2013 roku na parkingu 
przed Budynkiem Komunalnym w Starych Ba-
bicach przy ul. Rynek 21 odbyła się uroczy-
stość przekazania nowych samochodów pożar
niczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
ze Starych Babic i Borzęcina Dużego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., w ba-
bickiej świątyni. Przewodniczył Jej ks. prałat 
dr Grzegorz Kozicki - Proboszcz Parafii Babi-
ce.

Uroczystą zbiórkę poprowadził dh 
Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka.

Prezesowi Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP R.P. - druhowi Woj-
ciechowi Wiśniewskiemu.

Prezesi 
obydwu ochotniczych Straży: dh Michał Kos 
z Babic i  dh Wojciech Wiśniewski z Borzęci-
na.

Wójt Krzysztof Turek

ks. prałat 
Grzegorz Kozicki,

ks. prałat Jan Szubka. Kluczyki do samocho-
dów pożarniczych z rąk "Matki Chrzestnej" 
Iwony Mika - Kierownika Referatu Zamó-
wień Publicznych Urzędu Gminy i Wójta 
Krzysztofa Turka przejęli Naczelnicy OSP - 
dh Andrzej Leszczyński z Babic i dh Marcin 
Dziudzi z Borzęcina.

Samochód w OSP Stare Babice, to nowy fa-
brycznie, ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy (GCBA) na podwoziu samochodu Scania 
P400.

Samochód w OSP Borzęcin Duży, to rów-
nież nowy fabrycznie, ale "średni" samochód 
ratowniczo-gaśniczy (GBA) na podwoziu Re-
nault Midlum 300. 14 Dxi.

Zakup samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP 
w naszej gminie został zrealizowany dzięki 
wieloletnim pożyczkom, 

Michał Starnowski, fot. Piotr Kanut

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W BABICACH



FOTORADARY OTACZAJĄ NAS
Kto bardziej spostrzegawczy zapewne do-

strzegł już zmiany na niektórych ulicach w Na-
szej Gminie. Otóż na wojewódzkiej drodze 
nr 898, czyli ulicy Sikorskiego - pomiędzy Jano-
wem, a Klaudynem, na wielu odcinkach drogi 
nr 580, czyli ulicy Warszawskiej, oraz na po-
wiatowych: wyremontowanych niedawno: Mo-
ścickiego, Sienkiewicza, Akacjowej w miejsco
wościach Lipków, Stare Babice, Koczargi Sta-
re i dziurawej ulicy Kosmowskiej w Borzęci-
nie Dużym postawiono nowe znaki informacyj
ne  KONTROLA PRĘDKOŚCI  FOTORADAR.

Nowe znaki postawiono na wniosek babic-
kiej Straży Gminnej. 

ale UWAGA!!! - ten sam "fotoradar" 
może być również ustawiany na trójnogu i pstry-
kać fotki w dowolnym, oznakowanym wcze-
śniej miejscu.

Jeźdźmy zatem ostrożne, w szczególności, 
że na drogach w Naszej Gminie comiesięcznie 
odnotowuje się wiele kolizji i wypadków. Tyl-
ko w ostatnim czasie:

w Zielonkach Parcela 
przy ul. Warszawskiej - nieopodal ul. Krętej 

Lat-
chorzewie na ulicy Warszawskiej, w okoli-
cach marketu Lidl 

w Lipkowie na skrzyżowaniu ulic: Mościckie-
go i Jakubowicza

Feralnym okazał 

się także 22 listopada.
w Wojcieszynie

samochód ciężarowy (trzyosio-
wa cysterna) potrąciła skośnooką kobietę poru
szającą się skuterem.

w Starych Babicach 
na ul. Sienkiewicza (róg Thommee) samo-
chód osobowy wpadł do przydrożnego rowu.

 kobieta 
wystraszyła się stada dzików,

 Panie i Panowie, za-
tem noga z gazu - będzie bezpieczniej i….taniej.

Michał Starnowski



2 listopada 2013 roku, punktualnie o godz. 
13.00 na boisku w Zielonkach przy ul. Połu-
dniowej rozpoczął się mecz derbowy, w któ-
rym spotkały się dwie drużyny z terenu Nasz
ej Gminy, grające na co dzień w jednej z mazo-
wieckich lig - w A KLASIE, w GRUPIE I WAR-
SZAWSKIEJ.

UKS GOSiR Stare Babice i GKS Naprzód 
GOSiR Stare Babice

LKS Naprzód Zielonki
UKS Borzęcin

głośno dopin- 
gowali swoich graczy, krzycząc z całych sił: 
UKS Borzęcin!!!!! Prawdziwy dwunasty za-
wodnik - tak w jednym zdaniu można okre-
ślić fanów UKS'u.

Gwizdek sędziego i zaczęło się.

W 15 minucie UKS przeprowadził kolejną 
akcję, która zakończyła się strzałem na bram-
kę.

Mateusz Sysiaka.

Pierwszą bramkę strzelono w 23 minu-
cie meczu. Po błędzie bramkarza Zielonek 
piłkę do bramki Naprzodu "wtoczył" Adrian 
Gajewski.

trener 
i jednocześnie zawodnik Naprzodu - Tomasz 
Cebula.

W 41 minucie doczekaliśmy się rzu-
tu rożnego.

 Nieudane wybicie piłkarzy z Borzęcina 
mogło zakończyć się golem wyrównującym, 
jednak sędzia i tym razem dopatrzył się spalo-
nego.

bramkarz LKS'u Piotr Sta-
niak i Damian Gołębiowski z UKS'u.

Adrian Adamczyk

Druga połowa, to wyrównane widowisko 
z dużą liczbą bramek, ale po kolei.

W 57 minucie spotkania doczekaliśmy się 
drugiej bramki. Wynik na 1:1 ustalił Kamil Ja-
nasz.

Riposta Borzęcina by-
ła jednak natychmiastowa i dwie minuty 
później piłkę do bramki LKS'u wepchnął Ma-
teusz Ciećwierz.

Jeszcze 
nie zamilkły radosne śpiewy kibiców z Borzęci-

na, a już ponownie do remisu doprowadził 
Maciej Kilman z Naprzodu. Następne minu-
ty, to jednak ataki borzęcińskich graczy i bram
ka Pawła Duliasza. Wynik 3:2 dla UKS'u i sza-
leństwo na trybunach.

W 65 minucie, podczas zamieszania na polu 
bramkowym Zielonek, jeden z graczy Na-
przodu piłkę zagrał ręką, co wychwycił sę-
dzia i odgwizdał karnego.

Kiedy 
jeden z piłkarzy LKS'u opuszczał boisko, 
pewnie "jedenastkę" wykonywał Paweł Du-
liasz, podwyższając wynik na 4:2. 

Maciej Go-
raj,

W 81 minucie sędzia ponownie po
dyktował rzut karny dla Borzęcina, jednak 
tym razem strzał Pawła Duliasza pewnie 
obronił Piotr Staniak, rehabilitując się za 
błąd, jaki popełnił w pierwszej połowie.

Wynik do końca został 
jednak niezmieniony, a mecz ostatecznie za-
kończył się zwycięstwem UKS'u 4:2.

"Niepokonana wioska, niepokona-
ny klub..."

W swojej lidze na zakończenie rundy je-
siennej UKS Borzęcin zajmuje 5-te miejsce 
z dorobkiem 24 punktów, a LKS Naprzód 
Zielonki z 12 -ma oczkami plasuje się na 12-
tym miejscu. 

Pawła Rosińskiego

Tomasza Cebulę

Michał Starnowski

DERBY - MINUTA PO MINUCIE



IV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
Grę w szachy na wysokim poziomie zaczy-

nają już czteroletnie dzieci! Świetnie pokaza-
ła to młodzież, która wystartowała w IV Ot
wartym Turnieju Szachowym o Puchar Staro-
sty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, któ-
ry 16 listopada br. odbył się w Zespole Szkol
no-Przedszkolnym przy ulicy Warszawskiej 697 
w Borzęcinie Dużym. Co ciekawe w zawodach 
wystartowały tak dzieci z przedszkoli, jak i mło-
dzież szkolna i gimnazjalna. Cenzus wieku zo-
stał ograniczony do piętnastego roku życia.

Aleksandra Szczypawka

Łukasz Wieczorek z Mila-
nówka

Dominik Fus

Kacper Rokicki

Filip Reniec

Ziemowit Marks

"W tym roku odbywa się czwarta edycja tur-
nieju o Puchar Starosty pod patronatem Starosty 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy 
Stare Babice. Dzięki temu dostaliśmy spore wspar-
cie tak finansowe, jak i organizacyjne, udostęp-

niając nam na czas imprezy borzęcińską halę 
sportową. Zawody były rozgrywane w tzw. syste-
mie szwajcarskim, który polega na tym, że zawod-
nicy są dobierani według podobnej ilości punkt
ów. Była to impreza rangi powiatowej, zaliczana 
do kalendarza Mazowieckiego Związku Szacho-
wego. Turniej znalazł się też na witrynie chessar-
biter, dzięki czemu w imprezie mogli startować 
gracze z całej Polski, m.in. Płocka, Dęblina, Mi-
lanówka, czy Grodziska, przez co zasięg oddziały-
wania był wielokilometrowy. Obecny zwycięzca 
był drugi w 2011, a przed rokiem piąty. Nato-
miast przewijają się zawodnicy, którzy grali w la-
tach ubiegłych. Podoba im się organizacja, 
ostra sportowa rywalizacja, ale również to, że tu-
taj w Borzęcinie panuje gościnna, niemal rodzin-
na atmosfera. Dla wszystkich szachistów dzisiaj 
występujących jest to jeden z ważniejszych star-
tów w kalendarzu. Najpierw tutaj mogą spraw-
dzić swoje umiejętności, by potem walczyć o co
raz wyższe cele. Organizowana w Borzęcinie im-
preza pokazała, że ma spory potencjał. Zwycięz-
ca sprzed trzech lat znalazł się nawet w kadrze 
młodzików województwa mazowieckiego.
W 2013 wygrał doświadczony zawodnik, który 
jest w ścisłej mazowieckiej czołówce, a ostatnio 
wygrał nawet Grand Prix Powiatu Grodziskie-
go. Chociaż Łukasz, który uczęszcza teraz do 
I gimnazjum pochodzi z Milanówka, to jednak 
do Borzęcina ma sentyment, gdyż mieszka tutaj 
jego rodzina. Nasze zawody mają coraz większy 
prestiż, co przekłada się na rosnącą popular-
ność. Przez to także przeszło dwukrotnie zwięk-
szyła nam się liczba uczestników w stosunku do 
inauguracyjnej edycji turnieju. Podczas trwania 
imprezy dzieci uczą się grać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi też dorosłych. Panuje sportowa 
atmosfera, ale jednocześnie jest to po prostu ra-
dosna rywalizacja. Przecież każdy chce wygrać 
i wznieść puchar. Szachy to piękna dyscyplina, 
gra międzypokoleniowa. Paradoksem jest to, że 
zwycięzca obecnej edycji wygrywałby również 
z wieloma dorosłymi. W zawodach występowała 
reprezentacja całego naszego powiatu. Przy sto-
łach mogliśmy podziwiać grę chłopców i dziew-
czynek z blisko dwudziestu gmin. Szachy gwał
townie zyskują na popularności w Babicach. Or-
ganizowane są koła szachowe, które w Borzęci-
nie rozwijają się dosyć prężnie. W naszej sekcji 
szachowej, która jest prowadzona w sposób wzo-
rowy, gra obecnie około dwadzieścioro dzieci. 
Najtrudniej przecież jest nauczyć młodzież grać 
w szachy, żeby oni w ogóle chcieli grać, zaczęli 
grać. Gdy już osiągną pewien poziom, znacznie 
łatwiej jest takie dzieci prowadzić. Natomiast 
sztuką jest nauczyć grać te dzieci, które nie są pa-
sjonatami tej dyscypliny. Wcześniej organizowali-
śmy szachową grupę młodzieży. To nas zobligo
wało, żeby zacząć organizować turnieje. I tak za-
częła się nasza współpraca z powiatem, który na-
tychmiast objął zawody swoim patronatem.
Obecnie oczekiwalibyśmy, żeby do naszego przed-
sięwzięcia dołączyły się także inne szkoły. Jed-
nak wiemy, że potrzebne są pieniądze. Gdyby nie 
było tej przeszkody, to wiadomo, że można by za-
angażować też inne szkoły. W Warszawie działa 
program "Wars i Sawa", polegający na prowadze-
niu konsultacji do szkół w ramach godzin dodat-
kowych. Jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. 
Szachy mają olbrzymie walory edukacyjne. Bar-
dzo pomagają one w nauce innych przedmiotów. 
Dzieci, które grają w szachy nie mają proble-
mów z nauką. One się naprawdę dobrze uczą. 
U nas dzieciaki próbują swoich sił już od naj-
młodszych lat. Dla nich każde zwycięstwo, to 
jest ogromny sukces. Nam przede wszystkim cho-
dzi o to żeby szachy stały się dla młodych ludzi al-
ternatywą dla komputera i telewizora. Szachy 
mają być fundamentem, który będzie początkiem 

wszechstronnego rozwoju dziecka. W późniejszym 
życiu dzieci dzięki temu znacznie lepiej konstru-
ują wnioski i potrafią abstrakcyjnie myśleć.
Trzeba pamiętać o tym, że rodzice czasami ro-
bią dobrą robotę, a czasami niekoniecznie. Nie-
kiedy niepotrzebnie wprowadzają presję, która 
działa na dzieci często demobilizująco". - powie
dzieli w rozmowie z Gońcem Babickim Jaro-
sław Kowalewski, trener szachistów w wielu klu
bach na terenie województwa mazowieckiego, 
organizator turnieju i Krzysztof Grzelak, Pre
zes Stowarzyszenia "Kotwica", współorganiza
tor imprezy.

"Wraz z grupą kilkunastu uczniów prowadzę 
sekcję szachową w borzęcińskim Zespole Szkolno-
Przedszkolnym. Zajęcia są finansowane przez 
Stowarzyszenie. Nagrody były sponsorowane 
z pieniędzy Starosty. Co więcej, gmina także 
wsparła nas finansowo. Dzieci z mojej sekcji nie 
tylko grają w szachy, ale ponadto są aktywne 
nie tylko sportowo, ale także teatralnie. Dziecia-
ki są bardzo zainteresowane szachami. Najmłod-
szy chłopiec uczęszczający na zajęcia szachowe 
ma 4,5 roku. Tym samym mamy też grupę przed-
szkolaków. Takie małe dzieci muszą mieć jednak 
wsparcie ze strony rodziców, ponieważ nie za-
wsze radzą sobie z presją oczekiwań pod wzglę-
dem psychicznym. Są też trochę zbyt rozpro
szone, zdekoncentrowane. A trzeba pamiętać, że 
jest to gra z zegarem, przez co mają znacznie 
utrudnione zadanie, tym bardziej, że na zaję-
ciach grają bez niego. Dzieci pomiędzy partia-
mi przecież nie siedziały grzecznie. Pomiędzy 
poszczególnymi partiami była udostępniona dru-

ga sala, gdzie mogły wyżyć się fizycznie i emo-
cjonalnie. To są uczniowie, którzy potrzebują 
dużo ruchu. Dla nich koncentracja jest poję-
ciem abstrakcyjnym. Bardzo trudno jest im zro-
zumieć, co to znaczy się skupić, czy pozostać 
w jednym miejscu. Szachy niejako zmuszają je 
do koncentracji. Muszą uruchomić wszystkie 
procesy myślowe, uczą się przy tym przewidy-
wać, analizować, wymyślają nowe strategie. Po-
pularność szachów rośnie. Coraz więcej jest 
młodych szachistów w szkołach. Gdy zaczynali-
śmy, sekcja szachowa dopiero raczkowała. Te-
raz coraz więcej szkół zaczyna prowadzić 
własne sekcje szachowe. Na naszym turnieju pa-
nuje znacznie cieplejsza atmosfera. Podajemy 
rodzicom i gościom kawę, herbatę, pączki, ciast-
ka (pyszne! - przyp. red). Dzieci dzięki temu są 
mniej zestresowane. Przyjazna atmosfera jest 
i dla maluchów i dla ich rodziców. I mimo, że 
przegrywają partie, to jednak przez to, że do-
brze się u nas bawią, znacznie mniej się tymi po-
rażkami przejmują. U nas nie ma po prostu 
niezdrowej rywalizacji, tylko czysta sportowa za-
bawa". - mówiła w rozmowie z Gońcem Jolan-
ta Krasnodębska, pedagog szkolny, wychowa
wca i prowadząca zajęcia teatralnie oraz sek-
cję szachową w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozmawiał: Piotr Dąbrowski








