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STOP DLA KOMPOSTOWNI W RADIOWIE
Mieszkańcy Radiowa, Mościsk, Klaudyna i inni wzięli udział
w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 17:00 w proteście przeciwko układom, kolesiostwie i patologii urzędniczej, czyli przeciwko kompostowni w Radiowie. Protest, który zorganizowało Stowarzyszenie „Czyste
Radiowo” odbył się na skrzyżowaniu ul. Arkuszowej z Estrady.

Radny Mościsk - Jacek Sobiecki i Radna Klaudyna - Karolina Bielińska.
Michał Starnowski na podstawie relacji:
Karoliny Bielińskiej, Jacka Sobieckiego i Krzysztofa Kaliszewskiego
fot. Karolina Bielińska
Protest na żywo emitowany był w programie
telewizji TVP INFO: "To jest temat".

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu.
Niestety
u Nas kumulacji nie ma,
w dniach 2-13 marca 2015 roku
Po okazaniu
dowodu rejestracyjnego otrzyma bon towarowy

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
UWIKŁANIE Z. MIŁOSZEWSKIEGO
Na ekranach kin od początku roku gości "Ziarno prawdy" z Robertem Więckiewiczem w roli prokuratora Teodora Szackiego, film
nakręcony na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego o tym samym tytule.
My tymczasem zachęcamy do lektury pierwszej części cyklu kryminałów z tym bohaterem, zatytułowanej "Uwikłanie".
Czy powodem morderstwa mogły być negatywne emocje,
Teodor Szacki to nietuzinkowy urzędnik państwowy:

Uwikłani są wszyscy... ofiara, morderca, a nawet prokurator.
"…Szacki nie lubił kiedy wyśmiewano się z jego stroju. Bez względu na pogodę miał na sobie garnitur i krawat, bo był prokuratorem, a nie dostawcą delikatesów do warzywniaka. - Co mamy? - zapytał, wyciągając papierosa. Pierwszego z trzech, na które pozwalał sobie codziennie. - Jednego trupa,
czworo podejrzanych…"

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas pokuty, przygotowujący do
przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. W naszej księgarni do nabycia rozważania
Drogi Krzyżowej, nabożeństwo Gorzkich Żali w formie książkowej wraz
z płytą CD, a także modlitewniki broszurowe - idealna pomoc w rachunku
sumienia dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. Serdecznie zapraszamy.
Dariusz Smoliński

SPRAWA FIACIKA I WANDALIZMU
Stał, straszył, zastanawiał, czyli kilka słów
o porzuconym samochodzie w Bliznem Łaszczyńskiego na ul. Warszawskiej.
W Bliznem Łaszczyńskiego na Warszawskiej, nieopodal ulicy Przejazd przez ponad
dwa miesiące, czyli od połowy listopada 2014
roku stał rozbity i porzucony czerowny Fiat
Cinquecento.

W chwili pisania tego artykułu, a ukazał się on w internecie
(www.babice24.pl) 6 lutego 2015 roku,

wą "stoją" dziś mocno przekrzywione. Zbieg
okoliczności, nieszczęśliwe wypadki, czy może celowe działanie człowieka??

Akty wandalizmu nie są u Nas wyjątkami.
pojazd
znów był widziany przy ul.
Warszawskiej,
Pana Tomasza Adamczyka,
Niestety za te wszystkie wybryki płacimy My,
mieszkańcy, podatnicy.

"Z ustaleń w sprawie wynika, że pojazd
w dniu 15 listopada 2014 roku uczestniczył w zda
rzeniu drogowym na ulicy Warszawskiej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, a sprawca
przedmiotowego zdarzenia pozostawił pojazd
na trawniku, czym spowodował popełnienie wykroczenia z art.144 KW".

Koszty, jakie Gmina Stare Babice poniosła w latach 2011-2012 w związku z ujawnionymi na mieniu komunalnym aktami wanda
lizmu, to:
16.200;
30.000 zł.;

Ponadto Komendant Tomasz Adamczyk
Miejscowa Komenda
Powiatowa Policji prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie,
art. 86 KW
art. 144 KW

w sprawie trwają ustalenia
aktualnego właściciela pojazdu,

25.000;
Jeżdżąc po terenie obserwuję czasami rzeczy, których inni nie dostrzegają lub dostrzec
po prostu nie chcą.

30.000 zł.;
300 zł,

3.214 zł.

Na granicy Gmin: Stare Babice i Izabelin,

Sami zobaczcie, że kwoty podane powyżej
nie należą wcale do małych,

Zielone tablice, które określają nazwy miejscowości, wygrzebane wraz z betonową podbudo-

nie będą mogły być już spożytkowane na inne cele - np. doświetlenie ulic, czy
budowę chodników.
Michał Starnowski

WOJCIESZYN - NIEFORTUNNA LOKALIZACJA
TORU MOTO CROSS - NIE MILKNĄ
KOMENTARZE PO ART. W GMINNEJ PRASIE
Do Redakcji naszej gazety wpłynęły trzy listy, które są pokłosiem artykułu, jaki ukazał
się w styczniowym numerze Gazety Babickiej
(1/2015). Zamieszczamy poniżej treść wszystkich trzech, zdając sobie sprawę, że nad zagadnieniem należy się pochylić i w krótkim czasie
doprowadzić do rozwiązania sprawy.
Witold Dziewulski. Stanisławów

ciąg dalszy na stronie obok...

Piotr (nazwisko znane Redakcji)
Marian Zupa, 8-krotny medalista mistrzostw
Polski w motocrossie,
MP (nazwisko znane Redakcji)

"To sprzęt przeznaczony wyłącznie do zabawy na naturalnym
podłożu. I tylko w miejscach do tego przeznaczonych, bo jeżdżąc poza torem, niszczy się naturę,
i to na kilka sposobów - płoszy się zwierzęta,
smrodzi i mocno zmienia ukształtowanie terenu.
- Tak postępują tylko wandale - mówi pan Marian".

Niech sport łączy, a nie dzieli!

PRAWNIK RADZI - PRAWA KOBIET W CIĄŻY
Ciąża jest szczególnym okresem w życiu każdej kobiety. Wymaga szczególnej dbałości o zdrowie, sprawność i kondycje. Okres ciąży u pra
cownicy, to również szczególna dbałość o warunki i otoczenie pracy, czas pracy a przede wszystkim pewność stosunku pracy.
zakaz rozwiązania z nią w trakcie
ciąży umowy o pracę, a także w okresie urlopu
macierzyńskiego.
"Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także
w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy,
chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy."

WAŻNE:
przysługuje także ojcu
korzystającemu z tego urlopu.
Za czas nieobecności w pracy z powodu badań
lekarskich pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Każda zasada ma jednak wyjątki,
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego,

Pracownicy w ciąży nie wolno polecać pracy
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,
nie wolno również bez jej zgody delegować poza
stałe miejsce pracy.

W przypadku umowy na czas nieokreślony powyższa reguła jest dość prosta i zrozumiała:
Trudność
w stosowaniu przepisu pojawia się, gdy pracownica w ciąży zatrudniona jest na umowę o pracę
na czas określony czy na okres próby przekraczający miesiąc, a umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Ciężarna pracownica nie powinna spędzać przed komputerem dłużej niż 4 godziny;

Należy jednak pamiętać, że ochrona dotyczy
pracownic w rozumieniu przepisów prawa pracy,
Na ochronę nie mogą
liczyć kobiety wykonujące usługi (celowo unikam tu określenia "wykonujące pracę") na pod
stawie umów cywilnych np. na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia.

W dniu porodu traci jednak ten status,

Art. 185 kodeksu pracy stanowi, iż stan ciąży musi być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Ciąża powoduje konieczność częstych wizyt
u lekarza i przeprowadzenia badań.

Prawo zabrania zawierania
umów cywilnych w celu ominięcia przepisów
prawa pracy.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

MEBLE W KLIMACIE RETRO
Przeglądając czasopisma wnętrzarskie łatwo zauważyć, że większość prezentowanych
domów i mieszkań została umeblowana starymi sprzętami, odnowionymi lub poddanymi
stylizacji. Meble po pradziadkach, szafki
z PRL'u i graty upolowane na targu staroci
dumnie wkraczają na salony wypierając seryjną produkcję z mdf.
Ceny wystylizowanych mebli przyprawiają o zawrót głowy, dlatego też coraz więcej
osób dokonuje takich przeróbek samodzielnie. Jak się okazuje, nie jest to wcale trudne!

Agnieszka Kaczurba
www.agohome.pl
Stare Babice, ul. Pocztowa 1
tel. 883 405 015

W KĄCIKU - ZIELONKI Z LAT DZIECINNYCH
Po publikacji w "Gońcu" artykułu o szkole w Zielonkach odezwali się do nas dawni jej
uczniowie. Okazało się, że wywołał on wiele
wzruszeń i ożywił wspomnienia sprzed lat.

Praca na rzecz
ogółu była rozumiana jako poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny.

Nauczyciele zaś, dla
których praca z dziećmi była wielką pasją,
bezinteresownie po godzinach lekcyjnych poświęcali swój czas dla uczniów mających problemy z nauką jak również prowadząc za
jęcia dodatkowe, które pomagały odkrywać
i rozwijać u dzieci różne zainteresowania.

Jak wspomina pani Elżbieta, w 1955 r. jej ojciec pra
cował w warszawskiej centrali
związku spółdzielni mleczarskich,

Niestety, duża partia mleka
przeznaczona dla nich na posiłki skwasiła się.

Wydarzenie to potraktowano jako sabotaż,

Państwo Boulangé od początku
chętnie angażowali się w działania na rzecz
lokalnej społeczności.

Jedną z absolwentek szkoły jest pani Elżbieta Boulangé-Niwińska,
w ten oto sposób rodzina poprzez decyzję władz znalazła się w Zielonkach.

Dzieci
rozpoczęły naukę w szkole
w Zielonkach.
Kierownikiem Stacji Hodowli Roślin był wtedy pan
Boczkowski,

Mama pani Eli udzielająca się przez szereg
lat w komitecie rodzicielskim była też znana
jako pomoc medyczna,

Pan Boulangé
założył też koło fotograficzne,

W lokalnej społeczności ogromną rolę odgrywali nauczyciele,
Dobrze
wyizolowany lód, choć brzmi to nieprawdopodobnie, mógł wytrzymać nawet kilka miesięcy a używany był do chłodzenia mleka (Stac
ja posiadała dość liczne stado krów).
Absolwenci Zielonek po przejściu do liceów budzili podziw wysokim poziomem swojej
wiedzy.
Waleria Nowakowska

Wspólnie z panią
Babecką, która wspaniale grała na akordeonie p. Nowakowska utworzyła Zespół Pieśni
i Tańca,

Ewa Ugorowska
Redakcja bardzo dziękuje paniom: Elżbiecie Boulangé-Niwińskiej i Elżbiecie Szczęsnej

Pani Melita Wolf.

CZŁONKOWIE KOŁA ZOR R.P. W KRAKOWIE
W Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej
w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Forum
Organizacji Pozarządowych działających na
rzecz Obronności (17-19 października br.). Nasze lokalne środowisko reprezentowali członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. mar
szałka Józefa Piłsudskiego, a Pan komandor
dr inż. Jan Puścian miał sposobność wystąpienia i zaprezentowania wszystkim zebranym organizacji, której był przedstawicielem. Babicka
społeczność powinna kojarzyć Nasz ZOR m. in.
dzięki szerokiej, społecznej działalności (np. organizowania pomocy Polakom na Litwie). Poniżej cytujemy wystąpienie Pana Jana Puściana.
Szanowni Państwo - uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz
Obronności "Kraków 2014",

zgodnie z dewizą Związku: "Bóg, Honor i Ojczyzna".
"że
ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości
nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości".

zebrał: Michał Starnowski

O DWUJĘZYCZNOŚCI, KTÓRA JEST W MODZIE
I KOMUNIKACJI, KTÓRA JEST W CENIE…
Dwujęzyczność oznacza zdolność do posługiwania się dwoma językami. W wieku przedszkolnym wciąż bardzo intensywnie nastę
puje rozwój mowy w języku rodzimym. Dziecko potrzebuje wówczas odpowiednich wzorców komunikacyjnych, czystych form języko
wych, otwartości komunikacyjnej, odpowiedniej stymulacji do komunikacji. Potrzebne są
również relacje społeczne, naturalne sytuacje
z rówieśnikami i dorosłymi. Ważne są emocje,
ich rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie z nimi.
Ważne, by otoczyć dzieci pięknym językiem pol
skim,
Język obcy powinno się wprowadzać deli
katnie, raczej jako zabawę.

Rozwijanie komunikacji dzieci ma ogromne znaczenie.
Kiedy postawić na drugi język?
Człowiek komunikatywny może wszystko!

Nasze dzieci poddawane są wpływo
wi środków masowego przekazu, mowy potocznej,

Okres wczesnoszkolny jest idealnym momentem do mocnego
wkroczenia z językiem obcym.

Jolanta Buczyńska
filolog języka polskiego, językoznawca,
logopeda, specjalista metod komunikacji
Językoznawcy przekonują,

Należy
wspierać dzieci w ich komunikacji.

To
daje do myślenia!

NOWA NIEPUBLICZNA POLSKO-BRYTYJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA BIG BEN
ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się 27 lutego 2015 roku
o godz. 18:00 w siedzibie szkoły.

UDERZYŁ W DRZEWO,
BO NIE CHCIAŁ ROZJECHAĆ DZIKA
W nocy z 27/28 stycznia 2015 roku tuż po godz. 2.00 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego do którego doszło na drodze powiatowej łączącej Gminę Stare Babice z Gminą Izabelin w miejsco
wości Lipków/Klaudyn - napisali na swej stronie internetowej Strażacy ze Starych Babic.
samochód osobowy marki Nissan Micra zjechał
z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.
"Nasze działania ograniczyły się do
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, odcięcia dopływu prądu z akumulatorów i sorbcji rozlanych płynów eksploatacyjnych." Prawdopodobnie kierowca Nissana, chcąc uniknąć zderzenia z przebiegającym przez
jezdnię dzikiem zmienił swój kierunek jazdy, co ostatecznie doprowadziło do ww. zdarzenia.
Podsumowaniem tego zdarzenia niech będą porady Pana Leszka Tyburskiego ze strony internetowej KPN: "Kierowco - nie ignoruj znaku
"Uwaga dzikie zwierzęta" i podczas przejeżdżania przez kompleksy leśne
lub w ich pobliżu zachowaj szczególną ostrożność ponieważ niespodziewanie na drodze może pojawić się zwierzę, które możesz potrącić. W okresie
zimowym na drogach publicznych w Kampinoskim Parku Narodowym
oraz w jego sąsiedztwie największe zagrożenie dla kierowców stanowią
przemieszczające się duże zwierzęta (łoś, jeleń, sarna, dzik). W okresie zimowym największe prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny jest w godzinach popołudniowych i wieczornych (od 16.00

do 22.00). Podczas zauważenia zwierzęcia na drodze postaraj się zatrzymać pojazd i pozwól spokojnie przekroczyć zwierzęciu pas drogi, nie
"mrugaj" światłami, nie używaj sygnału dźwiękowego. Twoje zachowanie na drodze pozwoli przeżyć zwierzęciu i zapobiec kosztownemu uszkodzeniu pojazdu. Pamiętaj!!! Zdarzenie z udziałem zwierzyny może być
powodem uszkodzeń ciała, a nawet spowodować śmierć użytkowników
ruchu. Przejeżdżając przez tereny leśne ogranicz prędkość, nie próbuj
omijać zwierzęcia znajdującego się na pasie drogi, które spłoszone może
wpaść pod koła samochodu. Zatrzymaj się! W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia należy skontaktować się z policją (nr tel. 997)."
zebrał: Michał Starnowski; fot. Błażej Klęczar

WALENTYNKOWY BAL SENIORA
14 lutego 2015 roku, w pogodne walentynkowe popołudnie w domu parafialnym "ARKA" odbył się Bal Seniora, na który licznie
przybyli seniorzy - mieszkańcy naszej gminy.

Oprawę muzyczną zapewniała lokalna Kapela "Skądyś"

Zebranych powitał ksiądz Mariusz Zaorski w otoczeniu wolontariuszy,

Ewa Ugorowska
galeria na stronie: www.parafia-babice.pl

promując jednocześnie ideę Światowych Dni Młodzieży
Na bal przybyło około 120 osób

Na balu królował repertuar folkowo-ludowy

KRWIODACY Z MK HDK PCK "FLORIAN"
W niedzielę, 8 lutego 2015 roku na parkingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach babicko-izabelińscy krwiodaw
cy oddali ponad 12 litrów krwi.

Na krwiodawcze hasło Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN" odpowiedziały
32 osoby, jednak po weryfikacji lekarskiej tylko 27 z Nich mogło oddać ten drogocenny płyn.

na następnej akcji, która odbędzie się w Borzęcinie
Dużym w dniu 12 kwietnia 2015 roku będzie
Nas więcej.
Dwa dni wcześniej, tj. piątek, 6 lutego
2015 roku w świetlicy OSP Izabelin Krwiodawcy podsumowali swoją Klubową działalność w 2014 roku.
Włodzimierz Żabka,

W 2014 roku Nasi izabelińsko-babiccy
Krwiodawcy zorganizowali 5 akcji, podczas

których krew oddało łącznie 192 osoby. Doliczając do tego donacje, które członkowie Klubu oddali poza akcjami, wychodzi wspaniały
wynik, otóż My, mieszkańcy Gminy Izabelin
i Stare Babice oddaliśmy łącznie ponad 88 litrów krwi.
Michał Starnowski
więcej na temat Klubu - www.hdk-florian.pl

KLUB UKS BADMINTON STARE BABICE
Pasja. Ale taka przez duże "P". Bez niej
w Babicach nie mielibyśmy tak prężnie działającego klubu i usportowionej oraz chętnej do
dalszej nauki młodzieży. Bowiem ludzie, którzy poświęcają swój czas szlifując tamtejsze talenty badmintonowe robią to z czystej przy
jemności, z tyłu głowy mając nie tylko to, aby
dzieciaki osiągnęły coś w tym sporcie, ale by
przede wszystkim przez sport, dyscyplinę i systematyczność wyrośli na wartościowych i pewnych siebie ludzi.

pendium sportowe Gminy Stare Babice). Równie dobrze radzi sobie Jakub Tembikowski,
który także w kategorii Juniorów Młodszych zajmuje czołowe lokaty. Podobnie Izabela Kamola, która wygrywając ostatnio cztery turnieje
w U11 nie ma sobie równych. Teraz mamy
przed sobą bardzo ważny i intensywny okres.
Zbliżają się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Młodzików oraz Młodzików Młodszych,
mistrzostw międzywojewódzkich"
UKS Badminton Stare Babice Piotr Pamięta.

Weronika Szemplińska

Debel Szemplińska/Miśko plasuje się w czołowej dwunastce.
Martyny Poprzeczko,
Przygoda młodych ludzi z badmintonem
może trwać w większości dzięki zapalonym
do tego sportu rodzicom.

Jak mówi trener Piotr
Pamięta

Uczniowski Klub Sportowy Stare Babice, poza oddanymi sprawie
rodzicami znajduje także wsparcie w naszej
Gminie, która wspomaga klub finansowo.

"Nasz sezon trwa od września do czerwca.
Udało nam się odnieść wiele wartościowych wyników, szczególnie w niższych kategoriach wiekowych. W kategorii młodzików młodszych
świetnie spisuje się Weronika Szemplińska (sty-

"Kiedyś, tj. w latach 80. dzieciaki miały
mniej pokus, dużo bardziej ciągnęło je do sportu. Wtedy w naszej sekcji trenowało około 60
osób. I to był standard, a teraz licencję PZBbad ma raptem trzynastu zawodników, a w samej sekcji trenują 23 osoby, dzieci od 7 do
praktycznie 17 lat. Są wśród nich osoby, które
już od jakiegoś czasu kręcą się bardzo blisko
czołówki krajowej. Podejrzewam, że w wieku
juniora, czy później seniora jeszcze bardziej się
rozwiną i w pełni pokażą swój potencjał. Jak
ktoś jest dobry za młodu, w badmintonie rzadko spada poniżej swojego wysokiego poziomu,
więc o przyszłość takich graczy jak Tembikowski, Szemplińska, Miśko, czy Kamola, jeśli nie
przydarzy im się żadna kontuzja, jestem całkowicie spokojny. Nie ma co ukrywać. Martyna
Poprzeczko była wielkim talentem. W wieku 1112 lat wygrywała wszystko co można było
w Polsce wygrać. Nie ma co jednak ukrywać,
badminton nie jest dyscypliną zbyt dochodową.
Sport w Polsce funkcjonuje dzięki samorządom i zapalonym do sportu rodzicom. Wielkie
nadzieje upatruję także w młodych trenerach,
którzy do swojej pracy podchodzą z wielkim zaangażowaniem"
Piotr Pamięta.
Wszystkich rodziców, jak i młodzież zainteresowaną aktywnością fizyczną, czy badmintonem zapraszamy na treningi.
Odbywają się one na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Polnej 40 w Starych Babicach w ponie
działki (18:00 - 19:30), środy, piątki (17:30
- 19:30) i soboty (11:30 do 13:30).
rozmawiał: Piotr Dąbrowski

DRUŻYNA SIATKARZY Z BORZĘCINA
W IV kwartale 2014 roku gracze młodego
Klubu Sportowego iProArt Team Stare Babice rozpoczęli rywalizację w ramach IV Ligi
Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki
Siatkowej. Dziś po rozegraniu kilku ligowych
meczów w swej lidzie zajmują 4 miejsce. Warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy mając rozegranych mniej meczów od rywali, mają
realną szansę na awans na 2 pozycję.
"iProArt Team" to nowy klub na mazowieckiej mapie siatkówki. Pierwszy w pełni profesjonalny klub w regionie Warszawa Zachód. W klu
bie łączymy młodość z ligowym doświadczeniem (2 liga, 3 liga, 4liga). Wielu zawodników
ukończyło szkolenie młodzieżowe w najlepszych klubach młodzieżowych w Polsce, tj.
MOS Wola Warszawa i Metro Warszawa, zdobywając najwyższe medale Mistrzostw Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów."
http://www.iproartteam.pl

iProArt Team został utworzony w 2014 roku.

W krótkim cza-

Sztab Szkoleniowy drużyny stanowią: Damian Białorudzki (I Trener), Piotr Michalak
(II Trener), Przemysław Szmyd (Statystyk)
i Agata Królak (Kierownik Drużyny).

sie zdobyli liczne trofea:
Michał Starnowski

Zapraszamy wszystkich kibiców na najbliższy mecz: 28 lutego 2015 roku o godz. 12:30
w Sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.
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POLSKIE SERCE WILNA
Z Rajmundem Klonowskim, publicystą, wiceprezesem Wileńskiej
Młodzieży Patriotycznej, kandydatem do rady miasta Wilna rozmawia
Natalia Karwowska.
Od wielu lat w kraju panuje dość nostalgiczne podejście do tematyki
kresowej. Miasta takie jak Wilno napawają wielkim sentymentem, przywołującym na myśl postać Mickiewicza, Słowackiego, Józefa Piłsudskiego, czy rotmistrza Pileckiego, jednak dla wielu ludzi, zwłaszcza
przedstawicieli młodszego pokolenia Wilno staje się synonimem minionej epoki, czymś, co było i co w jednej chwili zakończyło się bezpowrotnie. Jak obecnie wygląda polskość w mieście romantyków?

Na czym głównie koncentruje się ta działalność? Są jakieś akcje sztandarowe, szczególnie przyciągające miejscową społeczność, czy jest to bardziej praca codzienna z ludźmi, swego rodzaju praca organiczna?

Obserwując internetowe media można odnieść wrażenie, że z roku
na rok jest coraz gorzej. Ostatnio pojawiły się głosy o planowanym zamykaniu polskich szkół. W niektórych miejscach utrudniona była rejestracja nazwy komitetu wyborczego na marcowe wybory samorządowe,
w których bierzesz udział...

Jakie są powyborcze plany komitetu w razie sukcesu i co w pierwszej kolejności chcielibyście zmienić?

W jednej z akcji organizowanych przez Wileńską Młodzież Patriotyczną będzie można wziąć udział już niedługo. "Kocham Polszczyznę!", to pomysł prosty, a zarazem bardzo trafny i potrzebny. Jednak
na ulicach polskiego nie słychać...Dlaczego?

Pozostaje zatem życzyć powodzenia i coraz większego poparcia. Gorąco kibicuje Wam także wiele środowisk z RP pomimo tego, że w głównym nurcie polskich mediów temat Wilna praktycznie nie istnieje.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

WYKLĘCI … PAMIĘTAMY !!!
W niedzielę 1. marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Chciałbym poniżej pokrótce wyjaśnić tym,
którzy nie wiedzą dokładnie kim byli i co walczyli "Wyklęci".
Mianem tym określa się żołnierzy, którzy
po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni nie chcąc poddać się komunistycznej
dyktaturze.

Niestety wielu Bohaterów zostało zastrzelonych bądź zakatowanych przez władze komunistyczne,

Polecam na przykład pomnik
Nie zapomnijmy także o symbolicznym wywieszeniu flagi.
Liczbę wszystkich walczących "Wyklętych"
szacuje się nawet na 200 tys., a ostatni oddział partyzancki został rozbity przez komunistów w 1963 roku, czyli 18 lat po zakończeniu
wojny!

Tomasz Konopa
fot. www.radaopwim.gov.pl

SURVIVALOWE CIEKAWOSTKI
ODC III: WALKA O OGIEŃ
Dziś zagadnienie ognia, który jest podstawą przetrwania. Dzięki niemu ogrzejemy się,
ugotujemy posiłek, przegotujemy wodę, a także w sytuacji krytycznej okażemy swoją pozycję lotniczym środkom poszukiwawczym.

Uważamy przy tym, bo magnez reaguje gwałtownie.

Przygotowanie do rozpalenia ognia zaczynamy od pozyskania podpałki.
Zanim jednak zaczniemy eksperymentować, musimy pamiętać o tym, że ogień może
być niebezpieczny. Sam niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym nazywany jest pożarem.
Na koniec wspomniany
sposób z latarką.

Jacek Sypka
szczegółowe informacje
na naszym Facebooku

TRWAJĄ ZAPISY DO ZS "STRZELEC"
Jednostka Strzelecka 1408 im. 30 Pułku Strzelców
Kaniowskich ogłasza nabór na nowych członków Związku Strzeleckiego "Strzelec".

Zapraszamy mieszkańców Gmi
ny Stare Babice oraz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
druzyna1408warszawa@op.pl
508 578 610.

TERMIN NABORU: 15 marca 2015 !

ADAM TRZPIOŁA
POWOŁANY DO MUAYTHAI
MuayThai jest rywalizacją do której potrzebna jest wyjątkowa siła ducha. Nie zda tu egzaminu chwilowa fascynacja filmem karate czy chęć zaimponowania innym.

Adam Trzpioła trenujący jedną z najtwardszych sztuk walki MuayThai inaczej Boks Tajski, mieszkaniec Borzęcina Dużego to bez wątpienia czołowy zawodnik warszawskiego klubu
SERAFIN No Limit Fight Club.
Pomimo 22-ch lat Adam w MuayThai osiągnął już wiele,

"Wpływ stylu życia na wyniki
osiągane w sporcie. Na przykładzie Boksu Tajskiego".
tym roku czekają Go walki
podczas Turniejów

Trzymajmy kciuki i bacznie
obserwujmy karierę Adama Trzpioły.
"MuayThai to sport honoru i wielkiej szlachetności, to rycerski sport dla odważnych, którzy gotowi są zaakceptować długie godziny treningu, żeby
dojść do jak najwyższego poziomu w sztuce. Mało jest tak skutecznych i spektakularnych dyscyplin wymagających jednocześnie tak intensywnego zaangażowania. Przegrana nie jest hańbą jeżeli walczyło się z całego serca."
Maciej Skupiński (trener) - www.muaythai-warszawa.pl ; www.crossfitursus.pl

RADIOSTACJA - SPOTKANIE I WSPOMNIENIE
17-stego lutego 2015 roku o godzinie 14.00
w Budynku Komunalnym Urzędu Gminy Stare Babice (nowy budynek) odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice. Cała komisja poświęcona była tworzeniu
muzeum Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (popularnie nazywaną
Radiostacją Babice) i muzeum Ziemi Babickiej. Przedstawiciele Stowarzyszenia "Park Kul
turowy Radiostacja Babice" Panowie Jarosław
Chrapek i Bartłomiej Klęczar przedstawili zebranym dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz zaprezentowali koncepcję utwo
rzenia Parku Kulturowego oraz Muzeum
Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali
Nadawczej.
Pomysł dobry i cel szczytny,

Lasy Państwowe są jak najbardziej zainteresowane powstaniem Parku Kulturowego
Na dzień dzisiejszy na Bemowie rządzi
Komisarz i nie jest za bardzo otwarty na prowadzenie tego typu rozmów

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązali się opracować biznesplan,

WSPOMNIENIE
Uzupełnieniem tego artykułu niech będzie
krótki list jaki otrzymaliśmy od Pani Lucyny
Dominiak z Janowa - jednej z czytelniczek Gońca, która tak wspomina "dawne czasy": "Dnia
16 stycznia 1945r. około godziny 9:30, przy dobrej widoczności, w słońcu i zarazem siarczystym mrozie, wraz z grupą dzieci i młodzieży,
z odległości około 1,5 km wpatrywałam się w wysadzane wieże Radiostacji Transatlantyckiej wcześniej podminowanej przez Niemców. Z infor
macji jakie posiadaliśmy, mieli wyburzyć również babicki kościół, ale na szczęście nie zdążyli.
Pięć wież przy wielkim huku, zostało „położonych” w kierunku Warszawa-Powązki, a pięć
w kierunku Babic. Tego samego dnia, późnym popołudniem, do naszego domu w Janowie wkroczyło dwóch oficerów niemieckich, którzy szli po
zaśnieżonych polach od Klaudyna. Nakazali ojcu, aby zostawił żonę z pięciorgiem małych dzieci i podwiózł ich do Ożarowa. Rodzice propo
nowali nocleg i podwózkę o świcie, ale jeden z oficerów powiedział, że już mają jechać, bo cyt. „Ruski w Łomianki”. Niemcy oprócz kocy, mieli
przy sobie krótkofalówki i byli uzbrojeni, więc ojciec nie protestował dłużej i przygotował na

chłopskiej furmance drugie siedzenie dla…
„Gości”. Ci jednak nie skorzystali i usadowili
się po obu stronach woźnicy. Tata Andrzej miał
taki zwyczaj (zawsze to czynił), że z przodu przed
koniem, batem kreślił krzyż zdejmując czapkę
z głowy. Zrobiło to na Niemcach wielkie wrażenie, a widziała to mama stojąca przed domem
i żegnająca ojca ze łzami w oczach. Pojechali
ul. Pohulanki, na rynku w Babicach jeden z oficerów nakazał jazdę w kierunku Latchorzewa,
„wolską szosą pod prąd”, celem spotkania kompanów uciekających z Warszawy. Droga była zatłoczona pojazdami, ale woźnica i koń wytrzy
mali nawałnicę. Trzy razy oficer zeskakiwał
z furmanki, żeby sprawdzić co za kompanię mijają. Wreszcie spotkali swoich. Woźnicy rzucili
krótkie „danke… zuruck nach hause” i wskoczyli na swoje ciężarówki uciekające na zachód
z ruin stolicy Polski. Uwolniony tato, bocznymi,
polnymi drogami z Latchorzewa powrócił szczęśliwie do domu. Takich babickich woźniców, którym „trafił się kurs” w kierunku Ożarowa było
wielu, jednakże nie wszyscy powrócili. Tata miał
szczęście, podobnie jak na początku wojny 12
października 1939r. kiedy wracając do domu został zatrzymany między Latchorzewem a Radiostacją Transatlantycką przez patrol niemiecki.
Wtedy uratowało go to, że miał przy sobie kenkartę.
Wcześniej w latach 1918-1920, tata walczył
na wojnie z bolszewikami za co otrzymał odznaczenia "NA POLU CHWAŁY" 21 p.p. z okazji
10 i 15 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W 1928r. i w 1933r. czynnie uczestniczył w defiladzie konnej na Polach Mokotowskich w Warszawie. Do końca życia trzymał konia, koń to
była jego wielka miłość. Zmarł w wieku 90 lat."
Michał Starnowski, Dariusz Smoliński

ZEBRANIE DELEGATÓW SPÓŁKI WODNEJ
NIE ZASYPUJ ROWÓW, NIE NISZCZ
DRENÓW, PŁAĆ SKŁADKI
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołał na dzień 20 lutego 2015 r. Walne
Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej "Babice". Spotkanie odbyło się o godzinie 18-tej
w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 - sala konferencyjna.
Przewodnicząca Anna Ślęzak
"Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za 2014
r.",
"Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej".
wykoszono ponad 78
kilometrów rowów
odmulono około 13 km dna rowów melioracyjnych.
usunięcia 4 awarii drenarskich
na ogólną
kwotę 58 609,42 złote.

Przy 12 głosach
za i jednym przeciw Zarząd uzyskał akceptację reprezentantów GSW "Babice".

Ostatecznie delegaci odrzucili projekt uchwały
w sprawie podniesienia składek o 2 złote rocznie
Pani Jolanta Stępniak
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego sprawnie działają tylko dwie spół
ki: babicka i błońska.

Z całym sprawozdaniem można zapoznać
się na stronie internetowej spółki lub w jej
biurze (Rynek 21). Zarząd składa podziękowania wszystkim delegatom, Sołtysom, Radnym oraz instytucjom,
Szczególne podziękowania Zarząd kieruje na ręce Pani Magdaleny Słowińskiej, której praca w terenie i biu
rze jest nieoceniona.
Korzystając z okazji apelujemy do Państwa o to, abyście opłacali składki członkowskie.
Inaczej to nie działa.
Tak to nie działa. Na
naprawę czekają kolejne, zgłoszone przez
mieszkańców awarie urządzeń melioracyj
nych.

Na zebranie nie dotarli przedstawiciele
Urzędu Gminy Stare Babice,
W 2014 roku GSW z różnych źródeł otrzymała w dotacjach 131,905,00 złotych.
babiccy Radni, jak również Sołtysi,

W zadawaniu pytań prym wiódł były Prezes Spółki

Michał Starnowski
zdjęcia z zebrania na www.babice24.pl
strona GSW - http://woda.stare-babice.eu

ZAMIEŃ SWÓJ 1%
W RADOSNY UŚMIECH NASZYCH DZIECI !
Czy wiesz, że składając roczne zeznanie podatkowe za 2014 rok możesz wesprzeć szkołę, do której chodzą Twoje dzieci? Wystarczy, że w rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego OPP", wpiszesz nazwę i numer KRS Stowarzyszenia Rodziców na rzecz pomocy szkołom "Przyjazna Szkoła", z którym Rada Rodziców działająca przy szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych
Babicach podpisała w 2011 roku umowę o współpracy.
Rada Rodziców, będąca przedstawicielami Rodziców wszystkich uczniów,
apeluje, aby w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać: KRS Stowarzyszenia – 0000031762 oraz podać cel szczegółowy Rada Rodziców SP Stare Babice,
600000060041.

"Stowarzyszenie zobowiązuje się przekazać Partnerom 100 % ze środków zebranych".
wszystkie środki przekazane przez Rodziców za pośrednictwem PIT i Urzędów Skarbowych tra fią na potrzeby naszych dzieci i szkoły.
W latach 2011-2013 z Akcji 1% dla mojej szkoły zgromadziliśmy środki
w wysokości: 2013 - 20 019,52 PLN; 2012 - 23 979,71 PLN; 2011 - 868,50 PLN.
W latach 2011 i 2012 na rzecz naszej Szkoły wpłynęła darowizna w kwocie
45 000 PLN od firmy INNOVA S.A. w Izabelinie.

Warto przeznaczyć 1% z PIT dla naszych dzieci.
miętajmy, że to my, Rodzice, decydujemy, który obszar wymaga wsparcia i w jakiej wysokości tak, aby skorzystały na tym nasze dzieci.

Pa-

Panią Annę Wojciechowską-Paprocką.
Z wyrazami szacunku - Iwona Postek-Turchońska (Przewodnicząca RR)

