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KURIER IZABELIŃSKI
RUSZYLIŚMY Z NOWĄ GAZETĄ

Jak informowaliśmy wstępnie w ostatnim nu-
merze Naszego Gońca Babickiego, ruszamy z no
wym pomysłem w Gminie Izabelin.

Kurier Izabeliński, 

W pierwszym numerze Kuriera Izabeliń-
skiego poruszymy m. in. 

www.kurierizabelinski.pl 

Zatem trzymajcie kciuki, życzcie Nam szczę-
ścia i wytrwałości, 

Michał Starnowski
Redaktor Naczelny



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ "NIEBO ISTNIEJE NAPRAWDĘ"

Co zmieniłbyś w swoim życiu, gdybyś miał pewność, 
że cokolwiek się wydarzy, wszystko się dobrze, a nawet 
wspaniale skończy?… "Niebo", to ostatnie słowo Boga, 
a wiara w jego istnienie zmienia wszystko… tego może
my być pewni.

Książka "Niebo istnieje naprawdę" 

Coltona
Tym krótkim artykułem zachęcamy do przeczytania 

kolejnej pozycji autorstwa Todda i Sonji Burpo "Niebo zmienia wszystko". 

- Colton, pamiętasz szpital?

- Tak, pamiętam - To tam śpiewały mi anioły.

Księgarnia "VERBUM" zaprasza również wszystkich, którzy chcieliby na swój 
sposób uczcić dzień kanonizacji Papieża Polaka.

W majowej ofercie księgarni również zaproszenia na I Komunię Świętą,

Dariusz Smoliński



NOWE BANKNOTY NBP JUŻ W OBIEGU
Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obie-

gu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpiecze-
niami. Banknot o nominale 200 zł obecnie pozostał bez zmian.

Wszystkie dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu, to:

Jak informuje Narodowy Bank Polski wzbogacony został znak wod-
ny.

Podobnie jak wcześniej, w nowych bank-
notach jest również nitka zabezpieczająca.

Na banknotach 10 i 20 złotowych, na odwrot-
nej stronie banknotu umieszczono pas opalizujący w kolorze liliowym 
z cyfrowym oznaczeniem nominału i skrótem „ZŁ”. 

W banknocie 50 złoto-
wym na awersie znajduje się za to królewska litera "K"

W banknocie 100 złotowym w tym miejscu znajduje się rozeta zmie-
niająca kolor (farba zmienna optycznie). 

We wszystkich nowych banknotach zastosowano również uzupeł-
niający się druk obustronny (recto-verso),

Dodatkowo 
w banknocie 100 złotowym,

Na wszystkich nowych banknotach wprowadzono mikroskopijne 
napisy. 

Podobnie jak 
starsze banknoty, nowe świecą w w ultrafiolecie.

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski roz-
począł stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów ze zmodernizo-
wanymi zabezpieczeniami.

na podstawie www.nbp.pl - zebrał: Michał Starnowski



Obowiązek alimentacyjny zgodnie z defini-
cja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) 
- to obowiązek dostarczania środków utrzyma-
nia (dostarczanie środków pieniężnych), a tak-
że środków wychowania (osobiste starania 
w wychowywaniu uprawnionego dziecka). 
Obowiązek ma charakter rodzinnoprawny, 
oznacza to, że obciąża krewnych w linii pro-
stej i rodzeństwo, a jego celem jest zaspokaja-
nie potrzeb osoby uprawnionej. Zaspokajanie 
potrzeb dotyczy potrzeb bieżących. Z tego po-
wodu wyjątkowo można dochodzić zapłaty ali-
mentów za okres miniony, czy też domagać 
się ich na przyszłość. Obowiązek alimentacyj-
ny jest szczególnego rodzaju zobowiązaniem 
(cywilnym), gdzie w przypadku konkretnego 
nałożenia obowiązku przez sąd, z jednej stro-
ny występuje uprawniony (wierzyciel), z dru-
giej zobowiązany (dłużnik). Jest świadczeniem 
osobistym (należnym konkretnej osobie), wo-
bec czego nie można uprawnień wynikają-
cych z obowiązku alimentacyjnego przelać na 
inną osobę. Niedopuszczalne jest też zrzecze-
nie się prawa do otrzymywania alimentów.

obowiązek 
alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczy-
wa na dzieciach, w drugiej kolejności na rodzi-
cach, i na końcu na rodzeństwie.

KTO MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW?:

MAŁŻONKOWIE - 

Ważne:

Małżonek rozwiedziony może żądać alimen-
tów od byłego małżonka alimentów, wtedy 
gdy:

Obowiązek alimentacyjny małżonków, czy 
byłych małżonków względem siebie, nie ma 
z góry określonego czasu trwania.

DZIECI - "Rodzice 
obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka, które nie jest jeszcze w sta-
nie utrzymać się samodzielnie, chyba że docho-
dy z majątku dziecka wystarczają na pokrycie 
kosztów jego utrzymania i wychowania." 

Obowią-
zek obciąża rodziców niezależnie od faktu, 
czy pozostają oni w małżeństwie czy nie. Prze-
pisy nie wskazują wyraźnie, w którym momen-
cie obowiązek rodziców względem dziecka 
wygasa, 

Aby zobowiązany nie uchylał się od obo-
wiązku alimentacyjnego

RODZICE -

"Obowiązek do-
starczania środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby także środków wychowania (obowią-
zek alimentacyjny), obciąża krewnych w linii 
prostej oraz rodzeństwo", żądanie świadczeń 
alimentacyjnych od swoich dorosłych dzieci.

Alimentów można żądać najwyżej za 3 la-
ta wstecz. 

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

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

CYKL PRAWNIK RADZI 
ALIMENTY NALEŻĄ SIĘ NIE TYLKO DZIECKU



RUSZA PROJEKT "PROMUJEMY SIĘ NA 5+"
Na terenie naszej gminy rusza to projekt 

Fundacji "Z perspektywą" o nazwie "Promu-
jemy się na 5+".

Projekt  ten jest  współfinansowany ze środ-
ków LGD, a jego celem jest promowanie i inte-
growanie rodzin wielodzietnych, tj. posiada
jących trójkę i więcej dzieci. Realizacja projek-
tu nastąpi w okresie od maja 2014 do wrze-
śnia 2014.

Dzięki wsparciu Gminy Stare Babice, a tak-
że lokalnych przedsiębiorców i wolontariuszy 
proponowany przez fundację program będzie 
różnorodny.

Pod hasłem "Niedzielne Warsztaty Ro-
dzinne" 

"Wielo Mama - 
To MA!". 

"Ojcowskie rozważania przy ryb-
ce". "nie zniszcz
one-wymienione" 

Udział w pro-
jekcie jest nieod-
płatny. Rekruta
cja rodzin odbę-
dzie się m.in. przy 
udziale szkół z te-
renu Gmin decydu-
je kolejność zgło
szeń. 

Rekrutacja trwa do 
15 maja 2014.

perspekty-
wa.fundacja@gmail.com

Więcej informacji:
https://pl-pl.facebook.com/FundacjazPerspektywa

Agnieszka Kaczurba

ZAGŁOSUJ NA PRZEDSZKOLE W BORZĘCINIE
Jak głosi informacja wywieszona na tabli-

cy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Borzęcinie Dużym, tamtejsze Przed
szkole bierze udział w ogólnopolskim konkur-
sie: "Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy", 
pod patronatem marki "Kubuś".

Do wygrania jest aparat fotograficzny 
oraz soki i fartuszki dla każdego przedszkola-
ka.

Konkurs jest częścią programu edukacyj-
no-ekologicznego "Kubusiowi Przyjaciele Na-
tury". prośba 
do wszystkich o liczne głosowania - codzien-
nie, aż do 31 maja 2014 roku.

Szanowni Rodzice! Nasze przedszkole bie-
rze udział w ogólnopolskim konkursie: "Naj-
piękniejsze miejsce w Twojej okolicy".

Głosować 
można codziennie do 31.05.2014.

Głosować można na stronie:
http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,od-

daj-glos,148.html

Prosimy o głosy!!!! Z góry dziękujemy!



W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego Parku Naro-
dowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu 
"KAMPINOSKIE BAGNA".

Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzy-
manie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie proble-
mów jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód 
gruntowych.

Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniejszanie 
się areału upraw rolnych powodują, że wybudowana w przeszłości sieć 
melioracyjna na wielu obszarach Parku straciła już swe ekonomiczne 
znaczenie.

Zaplano-
wana jest budowa 40 
progów na niewielkich 
kanałach, wprowadze-
nie wody do lokalnych 
obniżeń terenowych, li-
kwidacja wybranych ro
wów melioracji szczegó-

łowej i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Kampinoski Park Naro-
dowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologicz-
no - Przemysłowy, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz REC Polska.

informacja: Magdalena Kamińska
Zespół ds. komunikacji społecznej

i wydawnictw Kampinoskiego Parku Narodowego

PUSZCZA KAMPINOSKA
POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH



Jak informuje Radny Krzysztof Szuba na stronie Borzęcińskiego 
Portalika Internetowego - www.borzecin.eu, na Sesji Rady Gminy Sta-
re Babice w dniu 20 marca 2014 roku podjęta została Uchwała w spra-
wie zawarcia porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania 
drogą powiatową nr 4123W (ul. Kosmowska). Jest to pierwszy formal-
ny krok do przeprowadzenia gruntownego remontu tej ulicy.

Poniżej cytujemy cały artykuł z ww. strony internetowej.

Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia i wyjaśnienia Wójta 
Gminy Stare Babice nakreślić można następujący scenariusz:

1.

2.

3.

4.

Koszty remontu ulicy Kosmowskiej szacowane są w milionach zł. 
(mówi się o kwocie nawet do 4 mln. zł).

 Również horyzont czasowy 
na wykonanie inwestycji jest bliski, mówi się bowiem o podjęciu prac 

niezwłocznie po ukończeniu kanalizacji czyli II połowie 2014 roku, 
bądź roku 2015.

Tylko w ostatnim ro-
ku z tego tytułu Powiat Warszawski Zachodni zapłacił ok. 18 mln. zł.

Redakcja
materiał pobrany ze strony: www.borzecin.eu

ZIELONE ŚWIATŁO
DLA REMONTU ULICY KOSMOWSKIEJ



Patronem głównej ulicy w Janowie jest Włady-
sław Albert Anders. Generał urodził się 11 
sierpnia 1892 w Błoniu (woj. łódzkie) - gene-
rał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945, na-
stępca Prezydenta RP w latach 1950-1954. 

Dziś w przeddzień 70 rocznicy bitwy 
pod Monte Cassino, skupimy się właśnie na 
tej bitwie i roli, jaką odegrał w niej gen. Anders.

Wiosną 1944 r.

Kiedy trzy kolejne 
ataki aliantów nie powiodły się, w czwartym, 
zwanym operacją "Honker", rozpoczętym 11 
maja 1944 r., wzięli udział polscy żołnierze II 
Korpusu pod wodzą gen. Władysława Andersa. 

11 maja odczytano żołnierzom 2 Korpusu roz-
kaz dowódcy: Żołnierze! Kochani moi Bracia 
i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Długo czekali-
śmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecz-
nym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą 
dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, 
nowozelandzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi 
oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam 
przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza 
polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli 
i serca całego Narodu, podtrzymywać nas będą 
duchy poległych naszych towarzyszy broni. 
Niech lew mieszka w Waszym sercu. 

Żołnierze - za bandycką napaść Niemców na 
Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, 
za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morder-
stwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr 
i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako 
niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczę-
ście Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę – z wia-
rą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idzie- 
my naprzód ze świętym hasłem w sercach na-
szych Bóg, Honor i Ojczyzna". - Generał dywi-
zji Władysław Anders

Atak rozpoczął się 12 maja o godzinie 1.00, po-
przedzony aliancką nawałą artyleryjską trwa-
jącą od godziny 23.00 poprzedniego dnia. 

i dopiero 18 maja 
1944 roku, w samo południe na ruinach klasz-
toru Monte Cassino zaczęła powiewać biało-
czerwona flaga, a polski żołnierz odegrał Hej-
nał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich 
żołnierzy.

Na przełomie 1944 i 1945 r. na zboczach Mon-
te Cassino powstał polski cmentarz wojsko-

wy. Spoczywa na nim 1072 polskich żołnie- 
rzy. 

 "Przechodniu powiedz Polsce, że-
śmy polegli wierni w jej służbie".

Gen. Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 
w Londynie.

zebrał na podstawie
dostępnych materiałów:

Michał Starnowski; (fot. Wikipedia)

PATRONI NASZYCH ULIC
GEN. WŁ. ANDERS POD MONTE CASSINO



W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. I
Pan Sławomir Sumka - Radny Wojcieszy-

na, prowadząc ciągłe poszukiwania dotyczące 
historii Parafii w Borzęcinie Dużym trafił dzię-
ki pracownikom Plantico do Agencji Rolnej 
w Warszawie, gdzie usłyszał o staraniach ja-
kie czynił Pan Zygmunt Drews - ostatni właści-
ciel Majątku Borzęcin, w celu o odzyskania 
swojego rodzinnego majątku. Kolejne poszuki-
wania przyniosły informacje o pięknie napisa-
nej rodzinnej historii: "Kronice rodziny 
Talikowiczów - Talikowskich". Dziś część pierw
sza jakże obrazowo spisanej opowieści wspo-
mnieniowej.

"Przeprowadzka odbyła się ostatniego 
dnia marca 1939 roku. 

...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca

materiał zamieszczony za zgodą autora,
przy wydatnej pomocy Sławomira Sumki

Irena Drews, żona Zygmunta
po kupnie Borzęcina pieczętuje swoją własność

Stefan Langner
i Zygmunt (Zyga) Drews



MARZENIA NALEŻY SPEŁNIAĆ
MERCEDES BENZ TYP 220S MODEL W111

Definicja słowa "marzenie", to pokrótce 
rozważania o swej przyszłości pod kątem prze-
żywania przyjemności oraz realizacja swych 
pragnień. Każdy z Nas ma marzenia, niektó-
rzy większe, inni mniejsze. Bywa, że marzenia 
są trudne do zrealizowania, w innych przypad-
kach dążenia do urzeczywistniania pragnień 
bywają wręcz na wyciągnięcie ręki. 

Pan Krzysztof Kazanowski - mieszkaniec 
Blizne Jasińskiego o posiadaniu własnego, sta-
rego Mercedesa marzył już od szkoły średniej. 

Tak oto po żmudnych poszukiwaniach 
i przejrzeniu setek ogłoszeń, w 2005 roku trafił 
na Mercedesa uważanego za protoplastę S-kla-
sy. Mercedes W111, 

Cztery i pół roku trwały prace przy samo-
chodzie. 

Pierwszy wyjazd odrestaurowanym samo-
chodem odbył się w 2009 roku.

 (WZ 50E)

 m. in. w płockiej imprezie "Mercedesem 
po Wiśle", czy w I babickim Zlocie Pojazdów 
Zabytkowych.

- "Stawka 
Większa Niż Śmierć" - Patryka Vegi.

Mercedes Benz, typ 220S, model W111 zo-
stał wyprodukowany w 1963

Początkowo jeździł w Szwajcarii, następnie za-
kupiony został przez P. Gonzalesa z USA i już 
tam, za wielką wodą kupił go Polak - George 
Szymanowicz. do Blizne 
Jasińskiego - do Pana Krzysztofa Kazanowskiego.

Powstało 161 119 sztuk mode-
lu 220S. 
"Skrzydlakiem"

Jak głosi Karta Ewidencji Zabytków Ru-
chomych Techniki,

Michał Starnowski
fot. ze zbiorów Pana Krzysztofa Kazanowskiego



Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego nu-
mer rejestracyjny widnieje 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.

To już druga edycja naszego konkursu.

EDYCJA II. Samochód został "upolowany" przypadkowo w kwiet-
niu na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy. 

Zatem jeżeli jesteś 
właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 32442, przyjedź 
z dowodem rejestracyjnym w dniach 5-17 maja 2014 roku (w godzi-
nach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.

Kwotę 50 złotych będziesz mógł wykorzystać na zieloną, babicką 
tabliczkę numeryczną, 

 Pozostałe 50 złotych
w sklepie "Koszałka"

w Księgarni "Ver-
bum"

Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę. Kolejna edycja konkur-
su już za miesiąc

Redakcja Gońca Babickiego

NAJBLIŻSZA AKCJA KRWIODAWSTWA
ORAZ IMPREZA "WEEKEND W OGRODZIE"

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję 
Krwiodawstwa, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku (niedziela) na parkingu przed strażnicą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828 w godz. 9.00 - 12.30. 

Akcję organizuje Międzygminny 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN" – www.hdk-florian.pl 

Centrum Ogrodnicze "SYSIAK" mieszczące się w Wojcieszynie przy 
ul. Warszawskiej 609 zaprasza wszystkich na imprezę plenerową pt. 
"Weekend w ogrodzie". Wystawa, która połączona zostanie z pokazami 
wielu znanych i popularnych marek odbędzie się w dniach 26, 27 kwietnia 
2014 roku w godz. 9.00-15.00 (w niedzielę 10.00-15.00).

Witold Czuksanow

Więcej informacji na stronie www.sysiak.com.pl                                                                   zebrała: Redakcja

KONKURS GOŃCA BABICKIEGO



5 kwietnia 2014 roku w Starych Babicach 
odbyły się Uroczystości Katyńskie i Smoleńskie.

Uroczystość religijno-patriotyczna 

W drugiej części Uroczystości, która odby-
ła się w Alei Dębów Katyńskich

Pani mjr Anny Mizikow-
skiej

Nie zapomniano również o zapaleniu zni-
czy i odegraniu utworu okolicznościowego.

Gminna 
Orkiestra Dęta i Chór "Babiczanie",

Pana Zbigniewa 
Załęskiego

Michał Starnowski

KATYŃ I SMOLEŃSK
KWIETNIOWA NIEDZIELA W BABICACH





Z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana 
Pawła II, w piątkowe przedpołudnie 11 kwiet-
nia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach odbyła się uroczysta akademia 
ku czci Papieża Polaka.

Przedstawienie przygotowały Panie Henry-
ka Andrzejewska i Ewa Smoniowska-Dżyga,

X. Proboszcz Grzegorz Kozicki.

27 kwietnia Nasz Papież 
Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym.

Dariusz Smoliński

NASZ PAPIEŻ… ŚWIĘTY
UROCZYSTA AKADEMIA W BABICACH



W piątek 11 kwietnia 2014 roku, już po 
raz piętnasty w babickim przedszkolu odbył 
się gminny przegląd zespołów tanecznych.

Wśród wielu występujących, mieliśmy przy
jemność oglądać młodych tancerzy z gmin-
nych przedszkoli: ze Starych Babic, Bliznego 
i Borzęcina. Wystąpili również uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, gim-

nazjalistki z Koczarg, a także grupa dziewczę-
ca ze Stowarzyszenia "Kotwica".

Pani 
Dyrektor Bożenny Pyć.

Dariusz Smoliński

PRZEDSZKOLNE TAŃCE



PRZEDSZKOLNY "MAM TALENT"
W piątek, 27 marca 2014 roku w Przed-

szkolu w Starych Babicach odbyła się III Edy-
cja Przedszkolnego "Mam Talent". 

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była 
Pani Teresa Brygoła,

Małgorzata Libert 
i Ilona Nowak Bożenna 
Pyć.

wystą-

pił lokalny zespół muzyczny "THE RAZ",
tancerze ze szkoły tańca "DUET"

Michał Starnowski
fot. Jan Smoliński i M.S.

PAWEŁ NASTULA W BORZĘCINIE D.
W czwartek, 27 marca 2014 roku do Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Du-
żym przybył wybitny polski judoka, Mistrz 
Olimpijski z Atlanty - Pan Paweł Nastula.

Radnego Krzysztofa Szuby.

Pan 
Paweł opowiadał o swojej sportowej karierze, 
treningach i walkach.

Rensey Team Bo-
rzęcin

Michał Starnowski



Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" raz po 
raz aplikuje nam "kulturalną pigułkę odżyw-
czą". Niespełna tydzień przez świętami, mogli-
śmy uczestniczyć w spotkaniu z pisarką Jo
anną Olech - autorką "Dynastii Miziołków".

Wypełniona prawie po brzegi Sala Koncer-
towa im. K. Wiłkomirskiego, mieszcząca się 
w babickiej podstawówce, uradowała wielce 
Panią Joannę, tym bardziej że prawie każdy 
z przybyłych przyniósł ze sobą egzemplarz Dy-
nastii. 

"Jak Wam się wydaje, czy każdy może zo-
stać pisarzem?" - rozpoczęła autorka.

odczytała także 
kilka fragmentów "Miziołków".

Był także czas na zada-
wanie pytań 

skąd pomysł na 
taki tytuł książki, 

Autorka cały czas utrzymywała bardzo do-
bry kontakt z młodymi ludźmi.

Na zakończenie każdy mógł 
otrzymać autograf Pani Joanny wraz z pamiąt-
kową pieczątką

Dariusz Smoliński

OT! WARTE! SPOTKANIE

Trwa czternasta edycja największej piłkar-
skiej imprezy dla dzieci w Polsce - turniej 
"Z podwórka na stadion". W ubiegłych latach 
rywalizacja sportowa dziewcząt i chłopców od-
bywała się w kategorii wiekowej U-10, dla 
dziesięciolatków. W tym roku po raz pierwszy 
włączone do konkursu zostały dwunastolatki 
(kategoria U-12), planowana jest też sporto-
wa rywalizacja dzieci ośmioletnich (kategoria 
U-8).

Od początku istnienia turnieju 

główną nagrodą będzie wy-
jazd do Hamburga na mecz Polska - Niemcy.

W naszym powiecie do turnieju zgłosiło 
się 5 drużyn, wzięły więc one udział w elimina-
cjach wraz z drużynami warszawskimi.

Jeżeli zgłosi się więcej dru-
żyn, będziemy mogli zorganizować oddzielne 

eliminacje w powiecie warszawskim zachod-
nim. 

 Fi-
nał tegorocznej edycji planowany jest na 2 ma-
ja, w trakcie weekendu majowego.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia roz-
grywek turnieju na stronie internetowej:
www.zpodwórkanastadion.pl

Adam Moraczewski
autor zdjęć: J. Witowski

POWIATOWE ELIMINACJE
TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION"



XXIX RAJD HISTORYCZNY
Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy 

RP zorganizowało w sobotę 12 kwietnia 2014 
roku, w godz. 10.00-14.00, kolejną, XXIX już 
edycję Rajdu Historycznego "Szlakiem Naszej 
Historii".

Rajd "Szlakiem Naszej Historii" na tere-
nie gminy Stare Babice obejmował w tym ro-

ku aż 8 miejsc i tak:

Nasza Redakcja odwiedziła trzy miejsca.

Rad-
ny Wojcieszyna - Sławomir Sumka. 

Panowie z nowo powstałego Stowa-
rzyszenia "Park Kulturowy Transatlantycka 

Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza".

Członkowie ze Stowarzyszenia Historycz
nego Cytadela.

Michał Starnowski



NAPRZÓD "ROZBIŁ" RYWALA
W trzecim meczu wiosennych rozgrywek li-

gowych A-klasy piłkarze GKS Naprzodu GO-
SiR Stare Babice (czyli Naprzód Zielonki - 
szare koszulki) na własnym boisku wysoko wy-
grali z wyżej notowaną drużyną Wisły Jabłon-
na.

Dwa gole strzelił
Aro-

una Wembe Foute

Piłkarze UKS GOSiR Stare Babice (UKS 
Borzęcin)

Michał Starnowski

ZAWODY PIŁKARSKIE ROCZNIKA 2005

ZAWODY KARATE WKF
12 kwietnia 2014 w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Borzęcinie Dużym w godz. 9.00-
18.00 odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Karate WKF strefy C oraz V Puchar Ma-
zowsza Karate WKF.

Zawody współorganizowane przez Staro-
stwo Warszawskie Zachodnie, GOSiR Stare 
Babice, borzęciński Rensei TEAM oraz Pol-
ski Związek Karate

kata 
kumite

Michał Starnowski

13 kwietnia 2014 roku w Zielonkach przy 
ul. Południowej odbył się turniej piłkarski 
o Puchar Wójta Gminy Stare Babice.

Współzawodnictwo dotyczyło chłopców 
z rocznika 2005, a do rywalizacji stanęło 9 dru-
żyn z terenu Warszawy i warszawskich oko-
lic. 

Na zawodach zorganizowanych przez GO-
SiR Stare Babice i GKS Naprzód GOSiR Sta-
re Babice triumfowali młodzi piłkarze z dru
żyny Dragon Bielany,

Jarosław Płóciennik, Konrad Paziewski 
i Henryk Kuncewicz,

Byli 
to chłopcy z drużyn Dragona i Piasta.

Michał Starnowski



Debata Społeczna nt. bezpieczeństwa w Na-
szym Powiecie, która w tym roku odbyła się 
15 kwietnia 2014 roku w Budynku Komunal-
nym w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, 
właściwie została zdominowana przez miesz-
kańców Gmin: Izabelin, Leszno i Kampinos. 
W tych bowiem gminach zlikwidowane zosta-
ły Komisariaty i Posterunki, na bazie których 
utworzono Rewiry Dzielnicowych.

To jednak nie koniec, bo pod koniec kwiet-
nia (25 kwietnia 2014 roku) izabeliński obiekt 
zostanie zamknięty na kłódkę, a funkcjonariu-
sze przejdą pracować do Babic.

To wszystko sprawiło, że debata była ostra 
i nerwowa.

Ostro skrytykował izabelińskie zmiany 
Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski:

"Panie Komendancie, w grudniu ubiegłego 
roku dostałem od Pana pismo o tym, że obsada 
w Rewirze Dzielnicowych w Izabelinie będzie na-
stępująca: dwóch dzielnicowych, szef rewiru, 
dwie osoby ds. nieletnich i dwóch policjantów 
ds. administracyjnych. Dobrym obyczajem jest, 
aby się informować i wspomagać, więc zapo-
wiedź tego, że Pan zamierza coś likwidować po-
winna trafić również do władz gminy. Tego Pan 

nie uczynił. Ja od dwóch tygodnie nie mogę się 
z Panem skontaktować telefonicznie. To nie 
jest współpraca i muszę powiedzieć, że to nie 
jest żadne partnerstwo. My w urzędzie, razem 
z mieszkańcami będziemy używali wszelkich me-
tod, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale będzie-
my czynili to skutecznie, aby jakiś przyczółek 
Policji w Gminie Izabelin pozostawić. Tu mię-
dzy nami siedzą osoby zamieszkujące w cen-
trum Izabelina, które w ostatnim czasie zostały 
okradzione. Kiedyś takie zjawisko było nie do po-
myślenia. Będziemy zatem wszyscy, ramię w ra-
mię, próbować zatrzymać Policję w Izabelinie 
i będziemy to robić wszelkimi legalnymi, dostęp-
nymi i cywilizowanymi metodami". 

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Komendantom Policji: Po-
wiatowemu - podinsp. Waldemarowi Perdion 
i Z-cy Komendanta Stołecznego - inspektoro-
wi Dariuszowi Pergoł

Wicewojewoda Mazowiecki Da
riusz Piątek. Debatę podsumował Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński

Zgodnie z zapowiedziami debata trwała 
2 godziny,

Michał Starnowski

ROZMOWY O BEZPIECZEŃSTWIE NA OSTRO








