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STARE BABICE, UL. KOCZARSKA 55
NOWY SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

W poprzednim numerze Gońca informowa-
liśmy, że 8 marca bieżącego roku, niemalże 
na obrzeżach Starych Babic, bo na ulicy Ko-
czarskiej 55, podwoje swoje otworzy nowy Sa-
lon Fryzjersko-Kosmetyczny.

po-
kaz kosmetyczny firmy MARY KAY,

Panią Iwonę Ponad-
to Panie, w tym dniu

Dzieciom zaś bardzo przypadł do gu-

stu specjalistyczny fotelik do strzyżenia w kształ-
cie samochodu i kącik zabaw. 

Wstęga przecięta, zatem zapraszamy wszyst-
kich na Koczarską 55. 

Do końca roku szkolnego 2014 obowiązy-
wać będą też (dostępne na miejscu) kupony ra-

batowe na zabiegi kos
metyczne i fryzjerskie 
- nawet do 20%.

Michał Starnowski



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ I FILM "KAMIENIE NA SZANIEC"

Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, 
Zośce i kilku innych cudownych ludziach, o nie-
zapomnianych czasach 1939-1943 roku, o cza-
sach bohaterstwa i grozy…

…słowa, którymi Aleksander Kamiński za-
chęca nas do lektury "Kamieni na szaniec" ma
ją dziś, w marcu 2014 r. szczególny wydźwięk. 
Oglądając i słuchając wiadomości o wydarze-
niach na Ukrainie z każdym dniem utwierdza-
my się w przekonaniu jak wiele znaczy 
wolność i suwerenność. Z jednej strony polity-
cy prześcigają się w głoszeniu patriotycznych 
haseł i w… "nakładaniu sankcji" na Rosję, 
z drugiej cały świat przygląda się jak W. Putin krok po kroku realizuje swój plan. Jak daleko 
się posunie? - tego nikt nie wie, dlatego trzeba mieć nadzieję, że braterstwo i służba, odwaga 
i honor, ideały tak bliskie bohaterom książki, na swój sposób drzemią w każdym z nas i gdy 
przyjdzie ku temu czas, będziemy potrafili je zbudzić.

Książki "Kamienie na szaniec"
"Wier-

nej rzeki harcerstwa" Barbary Wachowicz
Roberta Glińskiego 

Jana Łomnickiego
Roberta Glińskiego.

…Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... .
fragm. Testament Mój - Juliusz Słowacki

Mając na uwadze, że za mniej niż miesiąc Wielkanoc, serdecznie zapraszamy do księgarni 
po artykuły świąteczne:

Dariusz Smoliński



NIKOMU (BEZ WYJĄTKU) NIE MOŻNA
OGRANICZAĆ SWOBODY WYPOWIEDZI

Szeroki dostęp do informacji publicznej 
jest jednym z podstawowych elementów ustro-
ju demokratycznego. Jest  przejawem wolno-
ści obywatelskich. Publiczny obieg informacji 
stanowi realizację wolności słowa, gwaranto-
wanej zarówno przez Konstytucję RP, jak i ra-
tyfikowane przez Polskę umowy międzynaro
dowe.

Dotyczą relacji administracja publiczna – oby-
watel,

i (co bez wątpienia 
bliższe jest naszemu sercu) lokalnym, a więc 
powiatowym i gminnym.

Polega na stworzeniu 
każdemu obywatelowi możliwości zdobycia 
wiedzy na temat jej działań

z moż
liwością rejestracji dźwięku i obrazu w czasie 
trwania obrad

Z drugiej strony obowiązkiem władzy publicz-
nej jest nie tylko udzielanie informacji na żą-
danie zainteresowanych osób, ale także pro
wadzenie aktywnej polityki informacyjnej.

Nie-
zbędna staje się więc dywersyfikacja przeka-
zu medialnego

Brak możliwości analizowania 
informacji, z powodu istnienia jednego źródła 
przekazu, w doktrynie prawa administracyjne-
go uznaje się za jeden z elementów prowadzą-
cych do procesu sterowania społeczeństwem.

W pracy dziennikarza niezwykle ważna 
jest możliwość pozyskiwania informacji pu-
blicznych u źródła.

Niedozwolone jest wywieranie nacisku przez 
przełożonych na pracowników w celu ograni-
czenia swobody wypowiedzi. Zarządzenia ta-
kie, nawet nieformalne są de facto złamaniem 
ustawy prawo prasowe oraz ustawy o swobod-
nym dostępie do informacji publicznej.

Każdy dziennikarz 
ma prawo nieskrępo-
wanego przekazu albo 
komentowania wyda-
rzeń,

Tomasz Szuba - Radny



Poprzedni artykuł z cyklu "Prawnik ra-
dzi" dotyczył separacji, jako rozwiązania cza-
sowego, dającego szansę na poprawę relacji 
miedzy małżonkami i nawet powrót do siebie. 
Niejako kontynuując tematykę związaną z osią-
gniem porozumienia, naprawy relacji chciała-
bym Państwu przedstawić zagadnienie "me
diacji". Mam nadzieję, że temat spotka się 
z Państwa zainteresowaniem, gdyż dotyczy 
nie tylko sfery cywilnej, ale również karnej 
czy stosunków pracownik-pracodawca. Niniej-
sze opracowanie dotyczy głównych reguł i za-
sad prowadzenia mediacji oraz jej skutków 
w postępowaniu cywilnym.

Mediacja jest sposobem na polubowne roz-
strzyganie sporów.

Mediacja jest dobrowolną, 
poufną i niesformalizowaną formą postępowa-
nia pozasądowego.

Uwieńczeniem mediacji jest zawarcie 
ugody.

Reguły i zasady prowadzenia mediacji.

Zgodnie z art. 181¹§ 2 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego mediacje można wszcząć na pod-
stawie:

1. 
2.

W przypadku złożenia wniosku przez stro-
nę/strony postępowania, 

 Niekiedy strony podpisują 
odrębną umowę o przeprowadzeniu mediacji,

stro-
ny powinny ustalić:

Jednak z po-
wodu dobrowolnego charakteru mediacji, na-
wet zawarcie umowy o przeprowadzenie me
diacji nie zobowiązuje ostatecznie do zawar-
cia ugody.

Jeżeli mediacje mają być przeprowadzone 
z inicjatywy sądu, 

Sąd może skierować strony do mediacji 
tylko raz w ciągu całego postępowania.

Mediacje wyznaczone przez 
sąd, mają określone ramy czasowe:

Spotkanie mediacyjne - posiedzenie,

Mediator przepro-
wadzający postępowanie sporządza z niego 
protokół, treść ugody może wpisać w protokół 
lub może ona zostać zawarta w formie odręb-
nego dokumentu.

Sąd ugodę zawartą w wyniku mediacji mo-
że zatwierdzić lub nie. 

Jeżeli 
mediacje podjęto z inicjatywy sądu i zawarto 
ugodę, sąd po jej zatwierdzeniu umarza postę-
powanie którego ona dotyczyła.

Czysty zysk.

Ile kosztują mediacje?

Jeżeli mediacje wynikają:

Zaoszczędzić można jednak koszty proce-
su (w tym np. koszty powołania biegłych), 
który może ciągnąć się miesiącami czy nawet 
latami.  Opłaca się więc rozmawiać i działać 
zgodnie.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI - SŁOWO O MEDIACJACH



PRZESILENIE WIOSENNE
- CO KRYJE SIĘ POD TYM TERMINEM?

Przełom marca i kwietnia to czas na poże-
gnanie zimy i powitanie wiosny. Cieszą nas co-
raz dłuższe i cieplejsze dni, więcej słońca, 
pierwsze kwiaty. Z zapałem zabieramy się do 
porządków w domu, w ogrodzie wygrabiamy 
trawniki, odkrywamy róże. Mamy więcej ocho
ty na to by pospacerować, czy pojeździć na ro-
werze choćby w budzącym się do życia Rezer-
wacie Bemowskim. 

Tymczasem nasz organizm 
nie jest w stanie szybko przestawić się z zimo-

wego trybu śpiącego niedźwiedzia na wiosen-
ny śpiewającego skowronka. 

 Wraz z przybyciem wiosny nasz 
system hormonalny zaczął produkować wię-
cej serotoniny (hormonu szczęścia), a mniej 
melatoniny (hormonu snu).

Wiosną potrzebuje-

my innych składników pokarmowych, uzupeł-
niania witamin, większej ilości płynów. 

Jakie objawy odczuwamy w związku z wio-
sennym przesileniem?

W obszarze organicznym:

W obszarze psychicznym:

(ważne dla kierowców)

Przesilenie wiosenne trwa zwykle 3-4 tygo-
dnie 

 Czas przełomu zimy i wiosny 
trudniej przechodzą kobiety

Jak możemy ułatwić sobie przejście przez 
czas wiosennego przesilenia?

Nie ograniczaj-
my potrzeby drzemki,

Łagodne przejście przez czas wiosennego 
przesilenia powoduje lepsze samopoczucie 
i pozwala na radośniejsze  oczekiwanie na 
przyjście prawdziwej wiosny.

Maria Śmigaj - tel. 603 757 733
psycholog i psychoterapeutka

Pracownia Psychologiczna Kairos w Janowie
przyjmuje w Centrum Medycznym SORNO



Od zarania dziejów dentysta jest postrzegany jako postać negatyw-
na, kojarząca się głównie z bólem i nieprzyjemnymi doznaniami. Ten 
utarty pogląd sprawia, że ludzie boją się wizyt u dentysty, a niektórzy 
unikają ich jak ognia. Silny i uporczywy lęk powodujący ataki paniki 
i paraliżującą niechęć nazywany jest dentofobią. Jego przyczyny mogą 
tkwić w negatywnych doświadczeniach z przeszłości, obawie przed bó-
lem czy poczuciem bezsilności i braku kontroli podczas zabiegów sto-
matologicznych. Jak wynika z badań, wielu Polaków boi się chodzić 
do dentysty. Przerażające jest to, że obawa przed bólem aż dla 46% lu-
dzi jest powodem braku wizyt kontrolnych u dentysty, co w konsekwen-
cji doprowadza do sytuacji, w której pacjenci odwiedzają dentystę 
tylko w przypadku ostatecznej konieczności, gdy ból jest nie do zniesie-
nia, a zęby są w opłakanym stanie.

Współczesna stomatologia radzi sobie z bólem poprzez stosowanie 
skutecznych metod znieczuleń.

O ile z bólem można poradzić w gabinecie 
w sposób skuteczny - zlikwidować ból za pomocą znieczulenia -

najnowsza stomatologia dąży 
w pierwszej kolejności do uspokajania pacjenta, eliminowania jego stre-
su, 

Jedną z najlepszych metod opanowania stresu

Stan odczuwany przez pacjenta przy zastosowaniu tej 
metody to stan

Pacjent w czasie sedacji wziewnej 
nie śpi

Wskazaniami do zastosowania tej metody są:

Głównymi przeciwskazaniami do zastosowania ww. metody są 

Sam zabieg jest bardzo bezpieczny.

Pacjent wdycha mieszaninę gazów 
przez pachnącą maseczką nakładaną na nos.

Po zakończeniu leczenia stomatologicznego następuje wstrzy-
manie dozowania gazu, a pacjent wraca po kilku minutach do pełnej 
świadomości.

Metoda sedacji wziewnej najlepiej sprawdza się w leczeniu dzieci,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Pacjen-
tów, 

Więcej informacji na temat sedacji wziewnej oraz innych 
naszych usług można uzyskać na naszej stronie internetowej: 
http://www.ortodentim.pl

Lek. stom. Dorota Niedziejko

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Ortodentim

ul. Świerkowa 31, 05-082 Kwirynów

tel. 608 390 141

LECZENIE STOMATOLOGICZNE
BEZ STRACHU I BÓLU - CZY TO MOŻLIWE?



My to mamy szczęście. Największy projekt inwestycyjny w historii 
naszej okolicy, czyli "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Stare Babice" dobiega końca. Na stronie Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego "Eko-Babice" czytamy między innymi, że zgod-
nie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowania wydatków 
rozpoczął się 2 czerwca 2007 r., natomiast koniec realizacji projektu 
ustalono na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wójt Gminy Krzysztof Turek wygłaszał niejednokrotnie 
na spotkaniach przedwyborczych 4 lata temu: "…a jak już wszystko bę-
dzie skanalizowane, to potem to już… miasto".

Pozostaje mieć nadzieję, że jak teraz wystartowali to zdążą. Cze-
mu?

(Latchorzew, ul. Warszawska) od 
listopada 2012 do października 2014.

wspomniane daty widnieją na harmonogramie z aktuali-
zacją na 15.01.2014. 

Najbardziej zastanawiający jednak w całym tym projekcie jest czas 
realizacji, a właściwie jego skrócenie - 2 lata według harmonogramu, 7 mie
sięcy w realu

Uda się, czy się nie uda, 
oto jest pytanie…

Maksymalna kwota dofinansowania z Fun
duszu Spójności wynosi 128 114 957,99 PLN. 
Szkoda było by stracić taką kasę… a wtedy

Dariusz Smoliński
zdjęcie koparki jest jedynie poglądowe

LATCHORZEWSKIE SZCZĘŚCIE ;-)
KANALIZACJA NA WARSZAWSKIEJ



Wiosna i zbliżająca się Wielkanoc jest rów-
nież czasem wytężonej pracy firm księgowych 
oraz kancelarii podatkowych, ponieważ podat-
nicy muszą rozliczyć z urzędem skarbowym 
rok podatkowy 2013 w terminach: do 31 mar
ca roku - podatek dochodowy od osób praw-
nych, a do 30 kwietnia 2014 roku - podatek docho-
dowy od osób fizycznych.

Doświadczony zespół biegłych rewidentów, 
doradców podatkowych i licencjonowanych 
księgowych od kilkunastu lat stanowi wspar-
cie dla swoich Klientów

CZY PAŃSTWA KANCELARIA SPECJA-
LIZUJE SIĘ W DORADZTWIE DLA DU-
ŻYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH?

Nasza Kancelaria jest polską, niezależną fir
mą audytorsko - doradczą z 20 letnim doświad
czeniem,

CZY SĄDZICIE PAŃSTWO, ŻE NA TERE-
NIE STARYCH BABIC ISTNIEJE ZAPO-
TRZEBOWANIE NA TEGO TYPU USŁUGI?

Stąd również pomysł otwarcia Kancelarii 
w Kwirynowie przy ul. Sikorskiego 21,

CZYM WOBEC TEGO RÓŻNI SIĘ PRA-
CA KANCELARII PODATKOWEJ OD BIU-
RA KSIĘGOWEGO?

oprócz usług księ-
gowych oferujemy szeroko pojęte doradztwo 
podatkowe, z którego korzystają także biura 
księgowe.

MOŻNA PODSUMOWAĆ, ŻE OFERUJE-
CIE PAŃSTWO KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ 
KSIĘGOWO  PODATKOWĄ?

"Kompleksową" - to takie modne słowo.

Zapraszamy do współpracy.

Magdalena Kucharska
Doradca podatkowy - Nr wpisu 04809

Roman Kamiński
Biegły rewident - Nr ewid. 1454

Biuro w Starych Babicach
Kwirynów, ul. Sikorskiego 21
czynne w godz. od 9.00 - 17.00

tel. 22 752 84 30
www: audyt-kaminski.pl

e-mail: biuro@audyt-kaminski.pl

CZAS ROZLICZEŃ I ODPISÓW
KANCELARIA PODATKOWA ZAPRASZA



W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy Stare Babi-
ce i Ich niepokojem o własne dobra materialne oraz straty ponoszone 
w związku z nieoczekiwanymi wyłączeniami prądu, wysłaliśmy zapyta-
nie do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W swoim wniosku za-
pytaliśmy o chyba najważniejsze kwestie dotyczące nas wszystkich.

Dlaczego wyłączenia prądu w gminie Stare Babice są tak częste i czym 
są spowodowane?

 nie wynikają jedynie z awaryjności ele-
mentów sieci,

ale powstają w wyniku oddziaływania czynników zew
nętrznych,

Wyłącze-
nia awaryjne, to także skutek zwarć, uszkodzeń powodowanych przez 
zwierzęta (w szczególności ptaki), bądź wynik działań osób postron-
nych (kradzieży elementów sieci, kolizji drogowych itp.).

Stabilność zasilania zależy w głównej mierze od linii średniego na-
pięcia, z których zasilane są konkretne obiekty i stacje SN/nN.

Te bardzo długie, przebiegające przez tereny zalesione, linie częściej na-
rażone są na awarie.

- Dlaczego jednorazowe wyłączenia prądu połączone są zazwyczaj z po-
nownymi, krótkimi, czasowymi załączeniami i ponownymi wyłączeniami 
energii elektrycznej, co powoduje awarie domowych urządzeń AGD i RTV? 

W lutym 2014 r. odnotowaliśmy awarię zabezpieczeń w Rozdziel-
czym Punkcie Zasilającym (RPZ) Babice,

Dodatkowo odnotowaliśmy trzy awarie na tej samej linii SN, któ-
rych łączny czas przerw w zasilaniu wyniósł 1 godzinę i 6 minut.

Krótkotrwałe, kilkudziesięciosekundowe, przerwy w zasilaniu są na-

stępstwem działania zabezpieczeń i automatyki Samoczynnego Ponow-
nego Załączenia (SPZ) 

- Czy w takich przypadkach mieszkaniec może ubiegać się w PGE 
o odszkodowanie? Jeżeli tak, to jakie kroki powinien podjąć?

 istnieje je-
dynie w sytuacji, gdy faktycznie z powodu awaryjnego działania ele-
mentów sieci elektroenergetycznej,

Sprzęty AGD i RTV są przystosowane do 
włączania i wyłączania i nie powinny uszkadzać się tylko z powodu za-
niku napięcia.

Natomiast kwestie dopuszczalnych czasów przerw reguluje przepis 
aktu wykonawczego do ustawy Prawo energetyczne. 

dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu 
energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę 
czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie 
może przekroczyć w przypadku:

W przypadku przekroczenia ww. czasów przerw, Klientowi mogą 
przysługiwać bonifikaty i upusty. Kwestie udzielania bonifikat i upu-
stów regulują

- Czy nie można uniknąć takich sytuacji (krótkotrwałych załączeń 
i wyłączeń), a jeżeli nie, to jak należy zabezpieczyć swój sprzęt AGD 
i RTV przed ewentualnymi awariami?

informacji udzieliła:
Pani Katarzyna Burda-Mazurek

Główny Specjalista ds. Komunikacji 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

DLACZEGO PRĄD "MRUGA" TAK CZĘSTO?



Po co wydawać pieniądze na dym w komi-
nie, skoro można je wydać na coś przyjemniej-
szego. Pompy ciepła to korzystanie z niewyczer
pywalnych zasobów ciepła z ziemi, słońca i po-
wietrza.

Przyjdź na spotkanie:
8 i 15 kwietnia 2014 r., godz. 18.00
Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Warszawska 37
biuro "Emer Serwis" (I pietro)

Na spotkaniu opowiemy, jak najtaniej przy-
gotować ciepła wodę, ogrzać Twój dom, skal-
kulujemy inwestycje, poinformujemy o dota
cjach i preferencyjnych kredytach!

Pompy ciepła,

W najbliższej przyszłości większość no-
wych budynków i  modernizowanych, będzie 
ogrzewana za pomocą pomp ciepła.

 naszym znakiem 
rozpoznawczym jest zielona świnka - symbol 
oszczędności,

Jesteśmy po to, żeby dać Państwu komplek-
sową obsługę 

Oferowane przez nas pompy ciepła, hisz-
pańskiej firmy Ecoforest, 

ale dzięki pompie, możliwe jest po-
zyskanie tej energii w sposób opłacalny.

Aby pompa mogła zadziałać, je-
dyne, czego potrzebuje, to prąd.

Jest to więc inwe-
stycja ekologiczna, bezpieczna i oszczędna. 
Pompa wyposażona w zbiornik ogrzewa rów-
nież wodę użytkową.

Zna-
jąc rynek i potrzeby użytkowników przycho-
dzimy Panstwu z pomocą, udostępniając kal
kulator, i przygotowując wstępne obliczenia 
dla inwestycji.

Instalacja grzewcza, to obok instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, jeden z niezbędnych ele-
mentów budynku. 

Tylko kompleksowa usługa daje gwaran-
cję oszczędnej instalacji.

Zespół INVERTER
kontakt tel: 607 227 087

www.inverter.com.pl
Blizne Łaszczyńskiego,

ul. Warszawska 37

POMPY CIEPŁA
OGRZEJEMY TWÓJ DOM CIEPŁEM ZIEMI !





CENTRUM OGRODNICZE "SYSIAK"
ZAPRASZA NA WEEKEND W OGRODZIE

Centrum Ogrodnicze "Sysiak" mieszące się 
w Wojcieszynie przy ul. Warszawskiej 609 za-
prasza wszystkich na imprezę plenerową pt. 
"Weekend w ogrodzie". Wystawa, która połą-
czona zostanie z pokazami wielu znanych i po-
pularnych marek odbędzie się w dniach: 
26, 27 kwietnia 2014 roku w godz. 9.00-15.00 
(w niedzielę 10.00-15.00).

"GRUPY INCO"
AZOFO-

SKI

"GRUPA INCO", to również produ-
cent FLOROVITU 

AGRE-
COL

AGRECOL

AROX

Na weekend specjalnie do Wojcieszyna przy-
jedzie Witold Czuksanow - Dziennikarz, Współ-
twórca programu "Rok w Ogrodzie", Twórca 
programu "Laur dla Ogrodnika" TVP1, Au-
tor wielu książek o tematyce ogrodniczej.

"Mam dwie pasje: ogrodnic-
two i opowiadanie o nim innym, a do tego wiel-
kie szczęście, bo udaje mi się je realizować. Od 
ponad 20 lat bowiem dla TVP 1 przygotowuję 
audycje "Rok w ogrodzie". Lubię ten program, 
który mimo wielu lat wciąż przyciąga rzeszę wi-
dzów. W tym sezonie ogrodniczym rozpoczy-
nam również akcję "Polska w kwiatach", 
planuję również spotkania z miłośnikami ro-
ślin, podczas weekendów w centrach ogrodni-
czych. Podczas nich spodziewam się jak zwykle 
mnóstwa pytań, ale i podziele się z uczestnika-
mi moimi przemyśleniami na temat rodzimego 

ogródka i zaproponuję to, co się powinno najle-
piej sprawdzić i zrealizować tytułowe przesła-
nie. Moim zdaniem polski ogród ma być wyjąt
kowo różnorodny, piękny i nieskomplikowany 
w pielęgnacji. Do tego  musi pachnieć, owoco-
wać, dostarczać warzyw, ziół i wielu prostych 
przyjemności, które łącznie stwarzają odskocz-
nię od codziennej gonitwy. Wszystkim czytelni-
kom polecam również moje książki ogrodnicze. 
Wydawany na każdy rok "Wpływ księżyca" (obec-
nie na sezon 2014), a także "Zapytaj ogrodni-
ka" - typowy poradnik, oraz "Ogród dla począt
kujących". Ta książka może się przydać nie tyl-
ko tym, którzy stawiają pierwsze kroki we wła-
snym ogrodzie. Także i bardziej doświadczonym 
ogrodnikom."

Grillowanie to bardzo istotny temat w kon-
tekście spędzania czasu w ogrodzie, dlatego pod
czas tego wyjątkowego weekendu nie może za-
braknąć degustacji potraw z grilla. W Cen-
trum Ogrodniczym "Sysiak" będą obecni eks
perci WEBERA, 

 Zaprezentu-
jemy gościom różne metody przyrządzania po-
traw na ruszcie, opowiemy o możliwościach 
naszych grilli, pokażemy jak używać różnych ak-
cesoriów, żeby dania zachwycały nie tylko sma-
kiem, ale i wyglądem Marcin Salata,

Warto zapamiętać, że metoda bezpośrednia 
przeznaczona jest do grillowania małych, deli-
katnych kawałków, takich jak: hamburgery, ste-

ki i piersi z kurczaka, a pośrednia do produk
tów wymagających dłuższej obróbki cieplnej, 
czyli pieczeni, całych kurczaków, czy żeberek -

Julian Karewicz

Dla fanów grillowania 
Weber przygotował też specjalny konkurs, 

Szczegóły na www.weber.com

Zapraszamy więc wszystkich do Wojcie-
szyna. Pamiętajmy, że impreza plenerowa pt. 
"Weekend w Ogrodzie" odbędzie się w pierw-
szy weekend po świętach wielkanocnych.

wprowadzenie kart rabatowych 
typu payback.

 
Nadmienimy też, że Centrum Ogrodnicze 
"Sysiak", to również Centrum Internetowe, 
które świadczy profesjonalne usługi w sieci 
oraz oferuje szybkie dostawy własnym trans-
portem.

www.sysiak.com.pl

Wczesną wiosną br. w pobli-
skich placówkach oświatowych zorganizowa-
ne zostały zajęcia pt. "Akademia Małego Ogrod
nika". 

zebrał: Michał Starnowski



JEST GONIEC BABICKI
BĘDZIE TEŻ KURIER IZABELIŃSKI

22 marca w Centrum Kultury w Izabelinie 
odbyła się Gala "IZABELIŃCZYK ROKU". 
Wyróżnienie to, wprowadzone Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin z grudnia 2003 roku, podob-
nie jak  Naszego "Babinicza" nadaje się oso-
bom szczególnie zasłużonym dla wspólnoty 
samorządowej Gminy Izabelin.

Zofię Morawską Jerzego Misiaka 
i ks. Stanisława Olejnika Alicję i Witol-
da Galczaków oraz ks. Kan. Józefa Buchajewi-
cza Tadeusza Jabłońskiego
Kazimierę i Wiesława Warzychów Ja-
nusza Cypriana Nowaka Elżbietę 
Szczepkowską Edwarda Gierskiego 
i Władysława Gołąb Danutę Karczma-
rek i prof. Małgorzatę Marczewską

 Czesława Apiecionka

Statuetkę za 2013 otrzymała Pani Janina 
Sosnowska - długoletni pedagog ze Szkoły Pod-
stawowej w Izabelinie

Ktoś zapyta, dlaczego piszemy o Izabelinie 
i skąd wziął się tytuł naszego artykułu. 

- Kuriera Iza-
belińskiego.

Ba - nawet Redakcja Gońca Ba-
bickiego mieści się przy ulicy Izabelińskiej.

Pamiętamy, że jeszcze 20 lat temu byliśmy 
jedną Gminą, mieliśmy wspólne cele, a dziś 
łączą Nas m. in. Parafie - w Lipkowie i La-
skach, istnieje też Międzygminny Klub Hono-
rowych Dawców Krwi.

Gala "Izabelińczyk Roku", 

Już dziś zachęca-
my Wszystkich do współpracy i do śledzenia 
rozwoju naszego nowego czasopisma. Kurier 
Izabeliński,

Startujemy już w kwietniu 2014 roku.
Michał Starnowski

fot. Magdalena Machnicka-Szuba

KONKURS GOŃCA BABICKIEGO
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem 

samochodu, którego numer rejestracyjny wid-
nieje na zdjęciu obok - wygrałeś bon towarowy 
w wysokości 100 złotych. To nie żart. Konkurs 
Gońca Babickiego, to okazja do skorzystania 
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożyw-
czego "Koszałka" i Tabliczek na Twoją miarę.

Samochód został "upolowany" przypadko-
wo w lutym na jednym z podwórek na terenie 
Naszej Gminy.

Zatem jeżeli je-

steś właścicielem pojazdu o numerze rejestra
cyjnym WZ 61939, przyjedź z dowodem reje-
stracyjnym w dniach 1-12 kwietnia 2014 roku 
(w godzinach otwarcia) do Księgarni "Ver-
bum" na babickim Rynku.

Kwotę 50 złotych będziesz mógł wykorzy-
stać na zieloną, babicką tabliczkę numerycz-
ną,

Pozostałe 50 złotych

w sklepie "Koszałka" 

w Księgarni "Verbum"

Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę. 
Kolejna edycja konkursu już za miesiąc.

Redakcja Gońca Babickiego



Patronem jednej z ulic na latchorzewskim osiedlu otwartym jest Roman Kobendza. Nie bez 
przyczyny w tym numerze chcemy przybliżyć Jego postać. W tym bowiem roku Kampinoski 
Park Narodowy obchodzi 55-lecie swojego istnienia  główne uroczystości odbędą się 1 kwietnia br. 
w Izabelinie.

Największe zasługi w utworzeniu KPN mieli Roman i Jadwiga Kobendzowie, którzy na tere-
nie Puszczy Kampinoskiej w latach 30-tych prowadzili szerokie badania florystyczno-fitosocjo-
logiczne (R.Kobendza) i geomorfologiczno-geologiczne (J.Kobendzina).

Roman Kobendza

Był zaangażo-
wany w ochronę Puszczy Kampinoskiej i doprowadził do utworze-
nia na jej terenie w 1937 roku pierwszego rezerwatu przyrody.

gołoborze, 

na podstawie www.wikipedia.org - zebrał: Michał Starnowski

PATRONI NASZYCH ULIC
ROMAN KOBENDZA I JEGO ŻONA JADWIGA







Było coś magicznego w tych dniach, coś 
z innego świata. No, ale zacznijmy od począt-
ku. W dniach 1-2 marca Roku Pańskiego 
2014 w Mieście Stołecznym Warszawa przeby-
wało z wizytą oficjalną stowarzyszenie "Augu-
stus Rex". Pałacu 
Lasotów w Zielonkach i  Zespołu Tańca Dwor-
skiego z Poznania Corona FLorum.

Dni Saskie, bo tak nazywał się wspólny pro-
jekt polsko-saski obejmował wiele punktów 
programu.

Wspólnie przygotowywaliśmy się do 
balu ćwicząc tańce z XVII i XVIII wieku oraz 
branle. 

 Panie 
z Zespołu Corona Florum pudrowały i malo-
wały tak, jak gość sobie zażyczył, w zgodzie 
ze standardami epoki rokoka.

Zjawił się też Pan Uwe Muller, 
który odgrywał postać Augusta III i Ilka Sil-
ler -Trotte odtwórczyni królowej. 

 Paliły 
się tylko świece, nastrój był niepowtarzalny.

W końcu wszedł Szambelan,

Żołnierze Regimentu pruskiego 
oddali trzykrotne salwy na cześć króla z ar-
maty.

Pamiętajmy, że dzień pierwszy 
co do akcji dział się w roku 1750.

W sumie nie każdy pamiętał o tej zasa-
dzie etykiety,

Wspaniała kaczka chru-
piąca z jabłkiem i z żurawiną jako pierwszy 
przysmak pojawiła się na stole królewskim 
i raczyła podniebienie szlachty.

Blask świec bez sztucznego światła, 

Gigue Purcella, 
Menuet Fuxa i Telemanna. Jej kró-
lewska Mość zatańczyła na boso

"Chaconne" Lullego.
Szam-

belan zawołał gości do wspólnego Poloneza

Wieczór trwał dalej, wiele jeszcze atrakcji 
czekało na gości do końca balu, który trwał 
d  3:00 nad ranem. 

Nastał dzień drugi - niedziela. Goście z 1750 
roku przenieśli się w czasie do roku 1725 i ru-
szyli do Wilanowa 

Kolejny kierunek napiętego programu - 
aż do Zamku Królewskiego.

 or-
szak wyruszył do katedry, by po łacinie po-
modlić się za zmarłych królów Rzeczypos
politej. Uroczysty obiad na mieście zakończył 
Dni Saskie w Warszawie.

tekst: Maciej Rąbalski (Szambelan)
Prezes Corona Florum
fot. Małgorzata Armo

NIECODZIENNY BAL W PAŁACU LASOTÓW



W końcu średniowiecza na Mazowszu, 
wraz z umiarkowanym rozwojem gospodar-
czym pojawiło się ożywienie w różnych dzie-
dzinach życia społecznego. Zwiększyło się 
zainteresowanie obrotem nieruchomościami, 
rosła wymiana towarowa, a także handel we-
wnętrzny. Rozwijał się warszawski rynek kre-
dytowy. Nastąpiły korzystne przekształcenia 
w sądownictwie. Podejmowane działania 
prawne w znacznej części zostały udokumento-
wane przez kancelarie książęcą, kancelarie 
miejskie, kościelne sądowe oraz przez inne 
urzędy.

. O rozmiarze czynności praw-
nych może świadczyć ilość wpisów dotyczą-
cych np. tylko Wieruchowa.

W Metryce Koronnej 
jest 35 wpisów, w różnych księgach: warszaw-
skich - 41, a w zapiskach i rotach polskich 
z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej - 19.

Mnogość wpisów powodowa-
ła wystąpienie zapotrzebowania na ludzi wy-
kształconych,

Podstawy wykształcenia zdobywano 
w szkołach parafialnych, które znajdowały 
się w większości parafii.

 Na szczycie 
hierarchii szkolnej znajdowała się Akademia 
Krakowska.

Można przy-
jąć, że już na początku XV wieku taka szkoła 
w Babicach istniała - w 1440 roku wymienio-
ny został z imienia jej nauczyciel. Do roku 
1526, czyli do końca odrębności politycznej 
Mazowsza, mamy informację o 10 studentach 
pochodzących z naszej parafii.
Stefan syn Piotra z Latchorzewa

Dalej wzmiankowany jest Stani-
sław, 

Uzyskał tytuł 
bakałarza sztuk wyzwolonych. 

Stanisław syn Świętosława 
z Wieruchowa Wpłacił on 1 grosz wpisowego

największy nacisk kładziono na komen
towanie dzieł Arystotelesa.

 po dwóch latach mogli sta-
rać się o najniższy stopień naukowy bakała-
rza, a po czterech latach zdobywali tytuł ma
gistra

Tytuł bakałarza uzyskał także studiujący 
od 1443 roku Jan syn Mikołaja z Piotrkówka. 

Aleksy syn Andrzeja z Lipkowa Jakub 
syn Pawła z Latchorzewa

Paweł syn Mikołaja z Latchorzewa,

w latach 1499-1505 pełnił urząd chorążego za-
kroczymskiego.

Grzegorz syn Rafała z Wieruchowa, 
Był to czas, kiedy 

Wit Stwosz kończył pracę nad Ołtarzem Ma-
riackim. 

Wojciech z Brudzewa. 
W 1491 roku na jego zajęcia trafił Mikołaj 
Kopernik.

Piotr syn Mikoła-
ja z Mor i Jan syn Marka z Orłów

Może-
my wymienić Szczepana z Latchorzewa

Mikołaja 
z Wieruchowa
Aleksego

Stanisława Opalę z Or-
łów Adama 
z Wieruchowa

Najbardziej znanym uczonym z naszych 
stron był Świętosław syn Klemensa z Wojcie-
szyna.

Zasłynął jako 
tłumacz na język polski statutów koronnych 
Kazimierza Wielkiego. 

Bolesława. Był wtedy kusto-
szem kolegiaty św. Jana w Warszawie. Był 
również oficjałem warszawskim i dziekanem 
kapituły kolegiackiej W literaturze wymie-
niany jest także jako kanclerz Bolesława IV

król Kazi-
mierz Jagiellończyk

księciem Konradem 
III. Świętosław z Wojcieszyna był jednym 
z trzech głównych doradców Konrada zwane-
go Rudym.

Grzegorz Poręcki

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
- BAKAŁARZE SZTUK WYZWOLONYCH



W niedzielę 9 marca 2014 roku w Parafii 
Lipków rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopost-
ne, których tematem był Całun Turyński. Pro-
wadził je ks. Zbigniew Dudek, paulista z Często
chowy.

Całun, to płótno pogrzebowe, w które po 
śmierci zawinięto ciało Pana Jezusa. 

Wierna 
kopia Całunu, którą przez te dni mogliśmy ad-
orować ma 436cm długości i 110cm szeroko-
ści. W historii jest wiele definicji Całunu:

Rekolekcje trwały od 9 do 12 marca 2014 
roku i były głębokim przeżyciem duchowym.

ks. kan. Tomasz Sobiecki
Proboszcz Parafii Lipków

W sobotę, 22 marca 2014 roku w babickiej 
podstawówce odbył się Gminny Konkurs Orto-
graficzny. Cykliczny turniej, który ponad dzie-
sięć lat temu wymyśliły: Barbara Turbiarz 
i Iwona Wiśniewska, podobnie jak w latach 
ubiegłych spotkał się z dużym zainteresowa-
niem tak dzieci, jak i osób dorosłych.

Szkol-
ne Koło Teatralne. 
Izabellę Kurowską-Brandenburską i Ludmiłę 
Miłowanow Sławo-
mira Mrożka

Dyrektor Szkoły Dorota 
Smolińska.

Kuba Bogucki, Kuba Kocimski i Dominik Wi-
cik.

W kategorii klas IV-VI Mistrzem Or-
tografii został Szymon Wesołowski,

W kategorii dorośli
Pani Magdalena 

Dawgiałło. W tym roku Mistrzem Ortografii 
został Pan Krzysztof Szczepanek - mieszka-
niec Starych Babic.

2013 roku
Pan Krzysztof Szczepanek

Magdalena Dawgiałło, Katarzyna Miecz-
nikowska Weronika Brodowska,

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy.

Michał Starnowski

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

REKOLEKCJE Z CAŁUNEM TURYŃSKIM



NASI PIŁKARZE
WRACAJĄ NA LIGOWE BOISKA

Ostatni mecz babickich drużyn przed prze-
rwą zimową miał miejsce na początku listopa-
da. Od tamtego czasu minęły więc już cztery 
miesiące. Zarówno UKS, jak i GKS spożytko-
wały ten czas na przygotowania do rundy wio-
sennej. Treningi kondycyjne, praca nad usta
wieniem zespołów, nowe ustalenia taktyczne 
i sparingi nie pozwalały zawodnikom babic-
kich zespołów na ani chwilę nudy. Działacze 
naszych klubów zgodnie przyznają, że pod-
czas rundy wiosennej ich zawodnicy dadzą 
z siebie wszystko i pokażą, że nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa.

Jednak w naszych zespołach panują zgoła 
odmienne nastroje. Borzęciński UKS jest pią-
tą drużyną ligi

Pawła Rosiń
skieg
Kilka słów należy także powiedzieć o posta-
wie na boisku najlepszych borzęcinian.

 Pawłowi Duliaszowi,
Damianowi Gołębiewskiemu Bartoszo-

wi Staniszewskiemu

Bartosz Sta-
niszewski,

 Adrian Gajewski,
kapitan zespołu z Borzęcina Rafał Gą-

siński. 

Natomiast jeżeli chodzi o GKS Naprzód, 

Tomasza Cebulę

Na trzy tygodnie 
przed końcem rundy zimowej z prowadzenia 
Naprzodu zrezygnował trener Tomasz Cebu-
la,

 Stanowisko po 
nim przejął prezes GKS,

 Po sezonie, w czerwcu na nowo 
szkoleniowcem GKS ma zostać Tomasz Cebu-

la. 

O podsumowanie dotychczasowych wystę-
pów naszych drużyn w grupie I warszawskiej 
A klasy poprosiliśmy trenerów i działaczy za-
równo GKS Naprzód GOSiR Stare Babice, 
jak i UKS GOSiR Stare Babice. 

Tomasz Cebula GKS Naprzód GOSiR Sta-
re Babice:

Jeżeli chodzi o młodsze roczniki to wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Jako, że od niedawna 
zaczęło się robić troszeczkę cieplej frekwencja 
na treningach wzrosła. Na ostatnim sparingu 
rocznika '96 mieliśmy dwudziestu zawodników. 
Powstał naprawdę fajny zespół. Część chłopa-
ków jest prowadzona przeze mnie już ładnych 
kilka lat  Mam nadzieję, że wygramy więcej me-
czów niż w rundzie wiosennej. Nie pozostaje mi 
nic innego, jak tylko doprowadzić ich do fajnej 
dyspozycji w czerwcu, kiedy będą już seniora-
mi. Jeżeli o obecnych seniorów chodzi to różnie 
bywało z frekwencją. Zdarzały się nawet takie 
treningi, gdzie obecnych było dwóch, czy trzech 
zawodników. Żeby grać na poziomie i zacząć 
rozgrywki z wysokiego C trzeba trenować. Chło-
paki przychodzą na sparingi, ale niewiele trenu-
ją. A przecież wiadomo, każdy z nich chciałby 
się pokazać. Z wielką chęcią od czerwca zajął-
bym się seniorami, których teraz prowadzi pre-
zes Paziewski. Gdyby udało się to zrobić posta
wiłbym na juniorów. Trzeba przecież zacząć od 
postaw, od młodzieży. Ale jest także kilku zawod-
ników w seniorach, prowadziłem ich przecież po-
nad rok, także ja wiem co każdy z nich potrafi. 
W seniorach wszystko byłoby dobrze gdyby nie 
fakt, że wśród samych piłkarzy było za dużo inte-
ligentów, którzy dużo mówili, a za mało robili. 
Zrezygnowałem z prostego powodu. Jeżeli przy-
chodził mecz, a do dyspozycji miałem tylko 10 
zawodników i musiałem się rozbierać żeby im 
pomóc, to chyba jest coś nie tak. Pomijając 
dwa, trzy mecze, gdzie nie byłem już trenerem 
widać było, że jak na swoje możliwości chłopa-
ki naprawdę się bardzo starali, chociaż na pew-
no widać było braki w motoryce, czy problemy 
natury fizycznej. Same wyniki są dla mnie spra-
wą drugorzędną. Ja nie patrzę w tabelę.

Tomasz 
Cebula,

Ciekawą inicjatywą, poruszaną już nieraz 
w kręgach babickiej piłki nożnej byłaby tak-
że fuzja obu naszych zespołów. 

Paweł Rosiński trener UKS GOSiR Stare 
Babice:

Ja zawsze względem mojego zespołu mam 
spore oczekiwania. Moim zdaniem nigdy nie 
jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 
W większości drużyna przepracowała ten okres 
przygotowawczy bardzo solidnie. Chłopaki bar-
dzo fajnie podeszli do tych przegotowań. Bar-
dzo dziękujemy także za to, że mogliśmy 
korzystać zarówno z zadaszonej i oświetlonej 
sali, jak i trenować na dworze. Dziewięćdzie-
siąt procent sparingów rozegraliśmy właśnie 
tam, na dużym boisku. Poza tym jeden sparing 
zagramy jeszcze u siebie, w Borzęcinie. Z przy-
gotowań do rundy wiosennej jestem naprawdę 
zadowolony. Szczególnie z pracy chłopaków 
podczas treningów. Zawodnicy bardzo fajnie 
podchodzą do swoich obowiązków, z dużym za-
angażowaniem. Oczywiście, zdarzały się kontu-
zje. Tym samym nie wszystko przebiegało na 
tyle planowo i dobrze na ile liczyliśmy. Te czte-
ry miesiące minęły bardzo pozytywnie. Jestem 
wręcz podbudowany pracą, jaką chłopcy wyko-
nali przez cały ten czas. Do rundy wiosennej 
przystępujemy w dobrych nastrojach, patrząc 
z optymizmem na czekające nas mecze. Wydaje 
mi się, że to miejsce, które zajęliśmy po jesieni 
utrzymamy, a może nawet pokusimy się o coś 
więcej. Nie potrafię wyróżnić za minioną run-
dę nikogo. Każdy prowadzony przeze mnie 
chłopak zasługuje na pochwałę i uwagę. Ogól-
nie rzecz biorąc bardzo podoba mi się jak do-
brze chłopcy się rozumieją na boisku i poza 
nim. Niemal wyczuwalna jest taka nić porozu-

mienia, więź dzięki której wszyscy całkiem nie-
źle się dogadują. Razem się mobilizują, razem 
grają w piłkę i razem się bawią. Trzymają się 
razem i bez względu na wszystko wspierają się. 
I cieszę się, że mam na to jakiś wpływ. Bardzo 
pomaga także to, że mieszkają blisko siebie. 
W naszych borzęcińskich warunkach, pomimo 
różnych umiejętności i predyspozycji, najbar-
dziej podoba mi się, że tworzą monolit, druży-
nę. Szczególną rolę w budowaniu atmosfery 
pozaboiskowej pełni kapitan Borzęcina Rafał 
Gąsiński (obrońca UKS, zagrał w 10 meczach -
przyp. red.). Dziękuję mu przede wszystkim za 
to, że podczas okresu przygotowawczego potra-
fił on zmotywować chłopaków do treningów. 
Rafał scementował ten zespół i stara się, żeby 
cały czas panowała w nim dobra i sprzyjająca 
grze w piłkę atmosfera. A jednocześnie sam 
ostro pracuje. Jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, 
to jest ona niezła. Ale o awansie nie myślimy. 
Sportowo, biorąc pod uwagę potencjał zespołu 
i naszą grę podczas minionej rundy, na razie 
jest jeszcze za wcześnie na to, żeby o tym my-
śleć, nie mamy jeszcze takich możliwości orga-
nizacyjnych i kadrowych. Na pewno duża część 
chłopaków pasowałaby do ligi wyżej. Jako ze-
spół na razie jesteśmy na poziomie górnej poło-
wy tabeli A klasy.

 Paweł Rosiński, 

ciąg dalszy na stronie obok



Minioną rundę oceniłbym na miarę naszych 
możliwości. Cieszy fakt, że na treningi przycho-
dzi sporo chłopaków i to, że dysponujemy szero-
ką ławką rezerwowych. Jednak oczywiście naj
ważniejsze jest to, żeby przyciągać młodzież do 
sportu i to się udaje. Nie chodzi nam o wyniki, 
zdobywanie laurów, czy pięcie się coraz wyżej. 
Zdajemy sobie przecież sprawę z naszych możli-
wości. Jesteśmy małym, lokalnym klubem, a na-
szymi zawodnikami są chłopaki z terenów 
Borzęcina, Wojcieszyna i okolic. Jesteśmy świa-
domi tego, na co nas stać. Tym samym środek ta-
beli, czy nawet pierwsza piątka ligi, to jest 
zupełnie satysfakcjonująca pozycja. Trudno tak-
że oczekiwać od tej drużyny czegoś więcej. Acz-
kolwiek wiadomo, że każdy z zawodników ma 
to zacięcie sportowe i chce wygrać mecz. Naj-
ważniejsze jest jednak to, aby chłopaków zachę-
cać do sportu i odciągać od gorszych zajęć.

To-
masz Porębski,

Miniona runda w naszym wykonaniu nie by-
ła najlepsza. Nie zdobyliśmy zbyt wielu punk-
tów. Generalnie jednak ważne, że chłopcy 
chcieli grać i przychodzić na treningi. Jak bę-

dzie dalej czas pokaże. Mamy juniorów, także 
skład seniorski wzbogacimy o własnych wycho-
wanków z roczników '95 i '96. Damy im szansę 
gry w dorosłej drużynie. Kończą się dla nich roz-
grywki w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej 
w ich kategorii wiekowej i za kilka miesięcy z ju-
niorów staną się seniorami. Dzięki temu już nie-
długo wejdą do seniorskiej piłki i do jesieni 
nabiorą doświadczenia i będą nieco lepiej zazna-
jomieni z realiami futbolu na poziomie ligo-
wym, który jest już decydowanie bardziej 
fizyczny i wytrzymałościowy. Patrząc na minio-
ną rundę z perspektywy, to chłopcy kilka razy 
pokazali się z naprawdę dobrej strony. Rozegra-
li dobry mecz w Krubinie, z ówczesnym liderem 
ligi, Mewą. Tam wygrali z nimi 1:0. Równie do-
bre zawody chłopaki zagrali u nas w Zielon-
kach. Z Wkrą Pomiechówek w II kolejce 
wygrali 6:0. Najcięższym dla nas momentem by-
ła końcówka rundy, kiedy to skład zdziesiątko-
wały kontuzje i choroby. W ostatnich dwóch 
meczach nie dysponowaliśmy optymalnym skła-
dem, przez co nie poradziliśmy sobie tak do-
brze, jak na to liczyłem.

Konrad Paziewski,

Oba babickie zespoły do ligowej rywaliza-
cji powracają już 29-30 marca. W 14. kolejce 
Naprzód Zielonki podejmie Świt II Nowy 
Dwór Mazowiecki, a UKS zagra z GKS Dą-
brówką.

 Jednak liczymy na jak najwięcej 
zwycięstw babickich drużyn i życzymy im 
wielu niezapomnianych chwil.

rozmawiał: Piotr Dąbrowski

TURNIEJ TENISOWY
NA KORTACH KAMPINOSPORT

W dniu 15 marca 2014 roku na kortach 
Klubu Kampinosport odbył się już trzeci z cy-
klu amatorskich turniejów tenisowych dla dzie-
ci i młodzieży w sezonie 2013/2014.

Do sobotniego turnieju zgłosiło się ponad 
trzydzieścioro zawodników, w różnym wieku.

wszyscy ze startujących mieli zapew-
nioną sporą dawkę ruchu tego popołudnia. 

W grupie najmłodszych uczestników (gru-
pa niebieska),  Aleksan-
der Chmielewski , Ma
teusz Urbański,

 Ame-
lia Bielaszewska, 

W najliczniejszej zielonej grupie również 
nie brakowało emocji.

Tomek i Jacek Kwiatkowscy, 

 Maciek Nowak,

W grupie czerwonej (najstarszych zawodni-
ków) mecze były szczególnie zacięte. 

Alek Braun, Maciej 
Kurek i Karol Kunysz, 

Na zakończenie turnie-

ju najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary 
oraz upominki ufundowane przez partnera 
turnieju, firmę Yonex.

od Marka Gąseckiego, Sę-
dziego Głównego Turnieju oraz Kierownika 
ds. Szkolenia w KampinoSport,

Zachęcamy do odwiedzana strony interneto-
wej www.kampinosport.pl w celu uzyskania 
wszelkich informacji.

Tomasz Musiał
Kampinosport



BABICKA SEKCJA TAEKWONDO
Taekwodno - narodowy sport oraz trady-

cyjna sztuka walki pochodząca z Korei, posia-
dająca bardzo długą i bogatą historię sięgają
cą zamierzchłych czasów. 

Od Igrzysk Olim-
pijskich w Sydney 2000, taekwondo stało się 
pełnoprawną dyscypliną olimpijską.

Nazwa taekwondo składa się z trzech ele-
mentów:

• tae -

• kwon - 

• do - 

Sekcja taekwondo w Strych Babicach jest 
fil ą klubu UKS Taebaek Bielany i od września 
2012 roku działa na terenie Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 
40. Piotr Pazińskie-
go,

 Treningi prowadzone są 
w dwóch grupach:

8 marca 2014 roku, 

trenu-
jące w UKS Taebaek Bielany - Sekcja Stare Ba-
bice. 

Piotr Paziński, fot. Michał Starnowski



UWAGA!!! ZNÓW GRASUJĄ ZŁODZIEJE!!!
Mimo, że ogólna liczba włamań i kradzie-

ży w porównaniu do lat ubiegłych systematycz-
nie spada, to jednak wciąż na terenie naszego 
powiatu do nich dochodzi. Sprawcy zwykle 
działają w podobny sposób. Wybierają lokale, 
w których drzwi nie są zamknięte na klucz. Je-
śli domownicy nie usłyszeli otwieranych drzwi 
przez intruza, ten wchodzi do środka. Zabie-
ra leżące na wierzchu torebki, kluczyki od sa-
mochodu, telefony, portfele i szybko wycho
dzi. Policjanci przypominają o zamykaniu 
drzwi mieszkań i domów, nawet gdy cała ro-
dzina jest w środku. Złodziej nie potrzebuje 
dużo czasu, by nas okraść. Zadbajmy o mie-
nie własne, a także sąsiada. W sytuacjach za-
grożenia informujmy Policję. Razem możemy 
skutecznie wyeliminować przestępców z nasze-
go otoczenia.

Nasze domy lub mieszkania, w których zgro-
madzony jest dorobek wielu lat pracy, stano-
wi łakomy kąsek dla złodzieja.

Jedną z metod pozbawienia właściciela 
wartościowych przedmiotów są tzw. kradzie-
że i włamania "na śpiocha".

Włamywacze z reguły 
działają między godz. 2 a 5 w nocy -

Wielu złodziei działa również w środku 
dnia.

Złodzieje wykorzystują również czas, gdy 
właściciel domu wyjdzie do przydomowego 
ogródka,

 Niebezpieczeństwo stwarzają rów

nież częściej otwierane wiosną okna. 

Co zrobić, aby utrudnić działanie włamy-
waczowi? Policjanci radzą, jak do minimum 
ograniczyć te zagrożenia:

1. Zawsze zamykajmy drzwi domu i miesz-
kania

2. Wychodząc z domu, nawet na krótko na 
własną posesję, 

3. Wychodząc wieczorem z domu 

4. Zamknijmy drzwi garażowe oraz zabez-
pieczmy okna piwniczne

Po powrocie do domu zawsze zamykaj-
my za sobą drzwi.

6. Zamontuj system alarmowy,

7. Zadbajmy o oświetlenie ciemnych obsza-
rów wokół domu

8. Mieszkania na parterze i najniższych pię-
trach 

9. Jeżeli mamy telefon z automatyczną se-
kretarką, 

10. Dobrym zabezpieczeniem są domofo-
ny,

11. Unikajmy przechowywania w domu 
znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżu-
terii.

12. Jeżeli zauważymy podejrzanie zachowu-
jące się osoby w naszym otoczeniu, 

poinformujmy najbliższą jednostkę Policji pod 
nr 997 lub 112.

13. Uczulajmy na takie zagrożenia swoich 
sąsiadów 

Zanim otworzymy drzwi nieznajomemu:

1. Spójrzmy przez wizjer kto stoi za drzwia
mi,

2. Na ogół znamy "naszego" dzielnicowego, 
listonosza, inkasenta.

Pamiętaj!

Najlepszym zabezpieczeniem domu lub 
mieszkania jest życzliwy sąsiad. 

ustalcie jak zachować "sąsiedzką 
czujność". 

997 lub 112
Dzisiaj pomożesz Ty - jutro pomogą Tobie!

Co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarą 
włamania?

Policjanci bardzo wnikliwie prowadzą każ
dą zgłoszoną sprawę.

Do czasu przyjaz-
du funkcjonariuszy

nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Starych Babicach



7 marca 2014 roku około godz. 14.15 Dyżurny Operacyjny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania PSP w Błoniu przyjął zgłoszenie telefo-
niczne, że w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego na jednej z posesji 
w budynku gospodarczym, w wykopie uwięziony został koń.

Tylna prawa noga konia wpadła w otwór wejściowy 
do piwnicy znajdującej się w budynku gospodarczym. Noga konia moc-
no zablokowała się między stropem, a drabiną stojącą w otworze wej-
ściowym do piwnicy.

 Działania 
powyższe przyniosły rezul-
tat - koń po kilku minutach 
został wyciągnięty.

Niestety w kilka minut po tym, gdy lekarz odjechał z miejsca zda-
rzenia, a akcja praktycznie była już zakończona, koń padł na ziemię 
bez oznak życia.

stary, 20 letni koń

Michał Starnowski; fot. OSP Babice

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO - KOŃ W WYKOPIE








