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NOWOŚCI W "SŁODKIM ZAKĄTKU"
CUKIERNIA, LODZIARNIA, KAWIARNIA
Cukiernia "Słodki Zakątek", która jeszcze niedawno mieściła się
w jednym z niewielkich lokali w budynku przy ul. Pocztowej (visa a vis
budynku Poczty Polskiej) rozwinęła skrzydła. Dziś śmiało można napisać,
że "Słodki Zakątek", to cukiernia, lodziarnia i kawiarnia.
Zmiana lokalu na większy

Lokal nie zamyka się też na gości, którzy chcieliby coś przekąsić.
"Słodki Zakątek" (ul. Pocztowa 1 lok. 4)
(515-495-601).
Już 12 czerwca br. rozpoczną się brazylijskie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
I ZAPRASZA NA XVI SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
…najnowszą książkę niekwestionowanej królowej polskiej literatury obyczajowej Katarzyny Grocholi pt. "Zagubione niebo".

W ogólnie dostępnych recenzjach czytamy: to ciepła, mądra i pełna humoru lektura dla wszystkich tych, którym wydaje się, że świat się kończy, podczas gdy on się dopiero zaczyna. Ukochana autorka milionów kobiet przedstawia historie, które układają się
w opowieść o różnych porach roku w życiu kobiety: od wiosny do zimy, od dzieciństwa
po dojrzałość. Tak prawdziwie o życiu może pisać tylko Katarzyna Grochola!
Pozycja jest zbiorem opo
wiadań publikowanych wcze
śniej na łamach różnych gazet.

Niebawem czerwiec, a więc czas na XVI Izabelińskie Spotkania z Książką, na które w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy (Centrum Kultury Izabelin,
8 czerwca godz. 10:00-15:00). Czerwiec to także początek podręcznikowych zamówień, w realizacji których nasza księgarnia oferuje pomoc. Serdecznie zapraszamy.
Dariusz Smoliński

SZKOLNE KOŁO PCK
Szkolne Koło PCK w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza rozpoczęło swoją
działalność w 2001 roku. Do koła należy (w zależności od roku) około 10-20 uczniów z klas
IV-VI. Rotacja uczniów związana jest z faktem, że jedne dzieci opuszczają szkołę, a na
ich miejsce zgłaszają się inne.
Głównym celem jest niesienie pomocy materialnej.

od czasu, gdy Koło zaczęło swoją działalność,
wciąż wiedzie prym w klasyfikacji powiatowej. Od 13 już lat szkolna formacja zajmuje
I miejsce wśród szkół znajdujących się na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Dzieci, jak również Opiekun Koła
PCK Pani Henryka Andrzejewska

Od początku działalności Szkolne Koło
PCK wsparło dzieci kwotą 22.564,01 zł.
Warto dodać, że

Opiekun Szkolnego Koła PCK, Pani Henryka Andrzejewska za pośrednictwem naszej
gazety pragnie podziękować wszystkim dzieciom i dorosłym za dotychczasową współpracę.
Michał Starnowski
Henryka Andrzejewska

ZASŁYSZANE - STAWKI ŚMIECIOWE
Zasłyszane:
Jak poinformował Wójt Gminy Krzysztof
Turek, zapowiadana wcześniej obniżka stawek za odbiór odpadów komunalnych (czytaj: śmieci) nie jest na razie planowana.

W związku z budową boisk przy Szkole
Podstawowej w Starych Babicach i koniecznością podwyższenia tego terenu,
Redakcja

CYKL PRAWNIK RADZI - ZASIEDZENIE
Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia
własności, na skutek upływu określonego przez
przepisy prawa czasu. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem - nabywa jej własność,
jeżeli w sposób nieprzerwany posiada ją od 20 lat
w dobrej wierze, lub od 30 lat w złej wierze. w zdecydowanej większości przypadków do zasiedzenia
dochodzi po upływie dłuższego z terminów, czyli
po upływie lat 30. Zasiedzieć może zarówno osoba
fizyczna jak i osoba prawna (np. spółdzielnia).

Dobra wiara w klasycznym znaczeniu,

Składając wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
należy do niego dołączyć:
Przykłady:

Zasiedzieć można: prawo własności, udział we
współwłasności, niektóre służebności (np. gruntową, przesyłu) oraz niektórzy twierdzą, że zasiedzieć można również użytkowanie wieczyste.
Zasiedzeniu podlegają zarówno nieruchomości
gruntowe jak i lokalowe. Jednak w przypadku lokalu, zasiedzieć można jedynie całość wraz z prawem użytkowanie wieczystego do niego przy
pisanego a nie np. część domu czy mieszkania. Niedopuszczalne jest jednak, zasiedzenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Wła
ścicielami takich nieruchomości mogą być wyłącznie Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Aby móc stwierdzić, iż doszło do zasiedzenie
spełnione muszą zostać łącznie 2 przesłanki:
Istotne
z punktu widzenia praktyki jest zdefiniowanie pojęć:

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia:

Zła wiara jest prostsza do zdefiniowania,

posiadaczem rzeczy jest ten, kto postępuje z rzeczą jak właściciel (posiadacz samoistny),

Pamiętać też należy, ze nic za darmo
Posiadaczem zależnym jest natomiast osoba, która faktycznie rzeczą włada jak dzierżawca, najemca lub użytkownik.
posiadanie
powinno być nieprzerwane.

Posiadacz może i powinien wystąpić do sądu
właściwego ze względu na położenie nieruchomości
Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18 - tel. 535-581-976

RUSZAJ PO ZDROWIE Z C.M. "ARNICA"
Aktywność ruchowa jest jednym z podstawowych, obok prawidłowego odżywiania się, czynników warunkujących zdrowie człowieka. Wiadomym jest, że nieużywany narząd przestaje pełnić swoja funkcję.
Pojawiają się wówczas widoczne zmiany w masie mięśni szkieletowych
oraz zaburzenia innych wskaźników fizjologicznych.
Postęp cywilizacyjny doprowadził do znacznego ograniczenia wysiłku fizycznego,
Nie sposób jest mówiąc o wysiłku fizycznym nie wspomnieć jak bardzo istotna jest właściwa dieta.
Dostarczane organizmowi produkty żywnościowe zawierać powinny odpowiednią ilość węglowodanów i tłuszczów, jako substytutów
energetycznych, białek, które stanowią materiał budulcowy jak również wody, soli mineralnych oraz witamin. Wszystkie te składniki muszą być spożywane w odpowiednich proporcjach,

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych ma następujący wpływ na organizm ludzki:
W organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne, organizmy te chorują i szybciej starzeją się.

Biorąc pod uwagę, ze RUCH TO ZDROWIE, C M ARNICA ma
Państwu do zaproponowania ćwiczenia fizyczne, w których to możecie
zadbać o swoje, zdrowie, sylwetkę oraz dobre samopoczucie. Zajęcia
odbywają się we wtorki, środy i czwartki i są zróżnicowane pod względem wiekowym oraz sprawnościowym. Wszelkie informacje dotyczące zapisów do poszczególnych grup uzyskacie Państwo w rejestracji
C M ARNICA.
"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki
razem wzięte nie zastąpią ruchu".

PROMOCJA !!!
Centrum Medyczne Arnica zaprasza nowych pacjentów do Poradni Podstawowej
Opieki Zdrowotnej.

dlatego
C M ARNICA
oferuje każdemu nowemu Pacjentowi Poradni POZ darmowy pakiet 2 lub 3 różnych zabiegów (w pakiecie od 6 do
max 9 zabiegów) fizykoterapeutycznych .*

Zabiegi zostały zaplanowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych usług.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W RECEPCJI C.M. "ARNICA".
Serdecznie zapraszamy!
*Zabiegi fizykoterapeutyczne prowadzi się wyłącznie dla Pacjentów powyżej 18 roku życia.

PATRONI NASZYCH ULIC
GENERAŁ TADEUSZ KUTRZEBA
Tadeusz Kutrzeba jest patronem jednej z ulic w Starych Babicach.
Urodził się 15 kwietnia 1886 w Krakowie, a zmarł 8 stycznia 1947
w Londynie - kapitan Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, dowódca Armii "Poznań" podczas wojny obronnej 1939 r.
Podczas wojny z Niemcami przeszedł cały szlak wojenny jako dowódca Armii "Poznań".

Po wyzwoleniu obozu w kwietniu
1945
a w lipcu został wezwany do Londynu,
Stanął
natomiast na czele

Bitwa nad Bzurą

zmarł 8 stycznia 1947 w londyńskim szpitalu.

i 28 września podpisał akt kapitulacji stolicy.
W niewoli niemieckiej dzielił los tysięcy polskich oficerów,

W 1957 jego prochy - zgodnie z ostatnią wolą - przewieziono do
Polski i pochowano w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach w Warszawie.
Generał Tadeusz Kutrzeba
za www.wikipedia.org - Michał Starnowski

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL
"BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA"
Wizyta polskich biskupów w Rzymie tego roku u Ojca Świętego Franciszka, ukazała na nowo potrzebę większej gorliwości wszystkich chrześcijan i odważniejszego działania na rzecz głoszenia Jezusa. Stąd w Polsce, szczególnie w ostatnim
czasie, coraz więcej inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym.
Wystarczy choćby wspomnieć "Festiwal Nadziei", który odbędzie się 14-15 czerwca br. na "Pepsi Arena" przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.
W dniach od 25
maja (niedziela) do 1 czerwca (niedziela) odbędzie się wiele spotkań modlitewnych, konferencyjnych, teatralnych itp. nie
tylko przy głównych ulicach Warszawy i jej placach, ale i na obrzeżach.
Chcemy, jako wspólnota skupiona przy Parafii w Starych Babicach, włączyć się w te ważne wydarzenia przez wystawienie spektaklu pt. "Bramy Nieba i Płomienie Piekła".

Wielką wartością tego spektaklu są aktorzy, czyli osoby właśnie z naszych miejscowości, z naszej Parafii: rodziny, młodzież i oczywiście dzieci.

Zapraszamy zatem 31 maja (sobota) lub 1 czerwca (niedziela) na godz. 18.00 do sali koncertowej Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie. Wstęp na
spektakle jest bezpłatny.
Do zobaczenia! - Wspólnota Rodzinne Świętowanie przy Parafii w Babicach

MARTTA WĘG I JEJ PODRÓŻ
- NIEZWYKŁA MALARKA Z KOCZARG
Czy myśleliście kiedyś o podróży do miejsc
odległych, tajemniczych i niepoznanych do
końca, do dzikiej Patagonii i niezwykłej Birmy, albo do miejsc dużo bliższych, choć nie
mniej intrygujących: nad biebrzańskie rozlewiska, w okolice Tomaszowa, czy do Puszczy
Kampinoskiej??? Czy może kiedykolwiek planowaliście ruszyć w podróż najbardziej fascynującą, bo w głąb siebie, do swoich emocji,
przeżyć, marzeń…??? Jeżeli choć raz zdarzyło się Wam myśleć takimi właśnie kategoriami, to wystawa "Podróż" malarki Martty Węg
- od niedawna mieszkanki Koczarg Starych,
może być właśnie jedną z takim niezapomnianych podróży pełnych wzruszeń i pięknych
wspomnień.
Martta Węg

aż w końcu znalazła swoje miejsce tu, na "babickiej zie
mi". Nowy dom w Koczargach Starych stał się
równocześnie pracownią, w której malarka
uprawia malarstwo sztalugowe.
Malarka urodziła się w 1978 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Studiowała na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk
w Warszawie, gdzie w 2002 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesor Barbary Szubińskiej.

W 2005 roku otrzymała w Lon
dynie nagrodę "Vernissage Graduate Art Prize in Painting 2005" oraz we Francji Honorowy Medal Miasta Bourg-la-Reine za zasługi
dla kultury.
Martta Węg jest autorką 29 wystaw indywi-

dualnych w Polsce i za granicą m. in. we Fran
cji i Holandii. Brała udział w ponad 90 wystawach zbiorowych polskich i zagranicznych m.in.
we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Belgii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Prezentowała swoje prace na Międzynarodowych Targach Sztuki w Londynie, Amsterda
mie i No wym Jorku.
Obrazy artystki znajdują się

Wystawa "Podróż" Martty Węg odbędzie
się w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32.
Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja od
dwóch lat, która obejmować będzie 40 nowych obrazów z ostatniego okresu. Uroczyste
otwarcie wystawy (wernisaż) odbędzie się
29 maja 2014 roku (czwartek) o godz. 19.00.
Cała wystawa trwać będzie do 12 czerwca br.
Zachęcamy do wzięcia udziału. Strona internetowa artystki - www.martta.art.pl
Michał Starnowski

W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. II
Pan Sławomir Sumka - Radny Wojcieszyna, prowadząc ciągłe poszukiwania dotyczące
historii Parafii w Borzęcinie Dużym trafił dzięki pracownikom Plantico do Agencji Rolnej
w Warszawie, gdzie usłyszał o staraniach jakie czynił Pan Zygmunt Drews - ostatni właściciel Majątku Borzęcin, w celu o odzyskania
swojego rodzinnego majątku. Kolejne poszukiwania przyniosły informacje o pięknie napisanej rodzinnej historii: "Kronice rodziny
Talikowiczów - Talikowskich". Dziś część druga jakże obrazowo spisanej opowieści wspomnieniowej.

Klasa IV w szkole podstawowej Borzęcina,
do której uczęszczał Zygmunt Drews.
W środku kierownik szkoły pan Petrycki z żoną, też nauczycielką.
Zygmunt stoi za nim, a u stóp pani Petryckiej klęczy ich syn Zbyszek.

Wizyta zapoznawcza
księdza proboszcza Osieckiego
Na zdjęciu Ania Drews - siostra Zygmunta
i Weroniczka - córka młynarza Wlekłego
...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca
materiał zamieszczony za zgodą autora,
przy wydatnej pomocy Sławomira Sumki
- część I dostępna w Księgarni Verbum

BRUTALNA ZEMSTA SPRZED 75 LAT
W połowie ul. Szymanowskiego w Klaudynie, tuż przy jednostce wojskowej, w miejscu
gdzie zaczyna się Kampinoski Park Narodowy,
znajduje się zapomniana, porośnięta mchem

mogiła. Prawie niewidoczny od ulicy, ukryty
za drzewami obelisk jest pamiątką pewnego
tragicznego wydarzenia z 1939 r.

mi uzbrojonymi w noże, którymi chwilę później został brutalnie zamordowany.

"Śp. Tu został zabity Andrzej Szmidt, prosi o Zdrowaś Mario, ofiara gromady Klaudyn,
dnia 27 III 1939
Kim był Andrzej Szmidt i dlaczego poniósł śmierć z rąk "Gromady Klaudyn"?
27-letni Szmidt był pochodzącym prawdopodobnie z Babic wojskowym.
Andrzej Szmidt został pochowany na babickim cmentarzu parafialnym.

Zaplanowali okrutną zemstę.

Nie miał
szans w starciu z trzema rosłymi mężczyzna-

- skąd zatem aż tyle rozbieżności w porównaniu z klaudyńskim miej
scem pamięci?
Ewa Bożyk

I PO BASENIE :-(
CHOĆ MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE
Historia "babickiego basenu" rozpoczęła się
w 2002 roku. Wtedy to nasza Gmina nawiązała
współpracę z Fundacją Innowacja, która jako
podmiot powiązany z Wyższą Szkołą Społeczno
- Ekonomiczną w Warszawie, nabyła przy ulicy
Polnej w Starych Babicach działkę komunalną
o powierzchni 2,2 h, uzyskując na jej zakup bonifikatę w kwocie 1 924 933 złotych (60% wartości nieruchomości).

Ale nie o tym miało być.

Pojawiło się pytanie, co dalej.

I dziś, w roku
kolejnych wyborów, Ci którzy w swoich ulotkach głosili wspieranie tejże budowy, teraz lekką ręką głosują za przesunięciem z rezerwy
ogólnej kwoty 150.000,00 PLN na rozbiórkę
konstrukcji przy ul. Polnej. Konstrukcji stworzonej między inny pod budowę pływalni.
w naszej opinii działanie takie miało na
celu przygotowanie go do sprzedaży, także inwestorowi prywatnemu, ale pod cele deweloperskie,
Byłby to precedens, bo do tej pory
to radni raczej słuchali sugestii Wójta.

Opracowywano nowe koncepcje, co wiązało
się z dodatkowymi kosztami. Przed wyborami
w 2010r. kandydat na wójta, ówczesny i obecny
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, zachęcał wyborców do głosowania na jego osobę
hasłem: "zróbmy kolejny krok razem".
"Będzie uczelnia z… basenem. Ta
inwestycja podniesie zapewne rangę naszej gminy, odmłodzi ją, ożywi i uaktywni. W Starych
Babicach już wkrótce powstanie wyższa uczelnia i to nie byle jaka. Własną bazę dydaktyczną
i sportową o powierzchni ok. 10 tys. m2 zbuduje tutaj Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna. W dwóch budynkach znajdą swoje miejsce
liczne sale wykładowe i komputerowe, aula na
1000 miejsc z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, a nawet studio filmowe. Planowana jest
także sala restauracyjna, która wypełni dotychczasową lukę w babickiej gastronomii. Imponującym dodatkiem, o jakim wszyscy marzymy

Na
ulotce wyborczej z tegoż roku jeden z punktów
programowych Wójta Krzysztofa Turka w zakresie Edukacji/Kultury/Sportu brzmiał: "zagospodarujmy tereny
sportu i rekreacji w Bliznem Jasińskiego, Klaudynie, Latchorzewie, Lipkowie,
Wojcieszynie, rozbudujmy przedszkole
w Borzęcinie Dużym, zbudujmy nowoczesne Centrum Edukacyjno-Sportowe
w Starych Babicach". Na ulotkach pozostałych kandydatów komitetu wyborczego Nasza Gmina, czyli tego,
z którego startował wójt,

Czy rzeczywiście zasadnym jest zamiar przenoszenia takich inwestycji, jak sala widowiskowa, dom kultury, bi
blioteka do Zielonek, czy może powinny one zostać w naturalnym centrum Gminy.

Czy dla Gminy w której mieszka ponad dwadzieścia tysięcy ludzi i liczba ta
ciągle rośnie, basen to rzecz nadmiernie luksusowa?

"wspierajmy budowę nowoczesnego Centrum EdukacyjnoSportowego z pływalnią".

"zbudujmy nowoczesne Centrum Edukacyjno-Sportowe z pływalnią i nowoczesny kompleks sportowy przy
Polanie Dwóch Stawów".

w upalne dni tego lata będzie basen. Powstanie
również sala sportowa z prawdziwego zdarzenia… Prawdopodobnie już w październiku
2004r. babicka uczelnia przyjmie pierwszych
studentów. Oddanie basenu przewidywane jest
na rok 2005…"
Niestety do roku 2005 Fundacja Innowacja
wybudowała tylko konstrukcję żelbetową przykrytą dachem.

Zróbmy jeszcze większy krok w przeszłość. Ulotka wyborcza Krzysztofa Turka z 2006r.
"wybudowanie centrum kulturalno - oświatowego z nowoczesną
biblioteką w Starych Babicach". Uprzedzając ripostę nieomylnej "Gazety Babickiej",
Tomasz Szuba, Dariusz Smoliński
w artykule wyk. wizualizacje budunków,
zamieszczone w Gazecie Babickiej (Nr 67/68)

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II
18 maja 2014 roku, na Mszy św. o godz.
11.30, w Parafii Babice miało miejsce uroczyste wniesienie relikwii Św. Jana Pawła II. Wydarzenie to odbyło się w 94 rocznicę urodzin
Karola Wojtyły. Zaraz po wprowadzeniu reli-

kwii, kapłani wraz zwiernymi odmówili Litanię do Św. Jana Pawła II.

W babickim
kościele oprócz relikwii Jana Pawła II
Św. Kingi
Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
Św. Joanny Beretta Molla

Michał Starnowski
strona Parafii - www.parafia-babice.pl

KONKURS GOŃCA BABICKIEGO
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego numer 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 Spożywczego "Koszałka" i Tabliczek na Twoją miarę.
To już trzecia edycja naszego konkursu.
WZ 61939

Pani
Kasia ze Starych Babic (WZ 32442)

wodem rejestracyjnym w dniach 2-14 czerwca 2014 roku (w godzinach 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 "Verbum"
Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę. Kolejna edycja konkursu już za miesiąc
Redakcja Gońca Babickiego

EDYCJA III. Samochód został "upolowany" przypadkowo w maju
na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy.
Zatem jeżeli jesteś właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 9962E, przyjedź z do

ŚWIĘTO SZKOŁY & PIKNIK RODZINNY
Świętowanie w formie spotkania całych rodzin i nauczycieli w babickiej podstawówce to
doskonały pomysł na uczczenie patrona szkoły - Henryka Sienkiewicza i odejście od tradycyjnych apeli czy akademii organizowanych
przy okazji różnych uroczystości. Dzięki temu dzieci bawiąc się, nabywają wiedzę o dawnych czasach. Z drugiej strony formuła ta,
idealnie pasowała do pikniku, którego celem
jest integracja środowisk skupionych przy
szkole. Obie imprezy połączono zatem w jedną wspólną, która ze względu na psikusa, jakiego zrobiła organizatorom pogoda, odbyła
się wewnątrz szkolnych murów. Na pocieszenie pozostał fakt, że i tak nie byłoby możliwe
skorzystanie z dużego boiska, na którym trwają aktualnie prace budowlane.

Piąty Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Starych Babicach dobiegł końca.
Wspaniała zabawa pod hasłem: "Nie ma nic
pięk niejszego nad człowieka rycerskiego"

Izabella Kurowska-Brandenburska, Elżbieta Paziewska, Marta Kasprzycka i Iwona Antosz
kiewicz,
Szkolne korytarze
i sala gimnastyczna zapełniły się tłumem rycerzy i księżniczek.
Komplet pieczęci uprawniał do zostania damą dworu lub do pasowania na rycerza.
król
z królową

Jak co roku mieliśmy również przyjem
ność oglądać na dzień dobry występy przedszkolaków na scenie.
- z autografami piłkarzy z klubu Legia Warszawa.
Jacek Muszyński
Karoliną Jasiniak - Przewodniczącą Rady
Rodziców.
Dariusz Smoliński

Ogromnie cieszy nas fakt, że nie ustaje we
wsparciu naszych działań lokalny biznes. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Sprzymierzeńcom, Przyjaciołom o wielkim sercu
i pełnym zaangażowania na rzecz Szkoły.
W tym roku, z Waszą pomocą, zrobimy kolejny krok. W wakacje ruszy remont świetlicy
dla uczniów.
Rada Rodziców przy S.P. w Starych Babicach

KOLEJ Z BEMOWA DO SOCHACZEWA
Dr Grzegorz Kostrzewa -Zorbas - politolog, publicysta i wykładowca
akademicki. Publikacje dla "Polityki", "Nesweek", "wSieci", UW, Łazarski, WAT. Działacz opozycji demokratycznej w PRL.W okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego
pełnił kolejno funkcje wicedyrektora Departamentu Europy oraz
dyrektora Departamentu Planowania i Analiz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Był pierwszym głównym negocjatorem
umowy o wycofaniu z Polski Armii Radzieckiej. Od kwietnia do
lipca 1992 zajmował stanowisko
dyrektora biura Ministra Obrony Narodowej do spraw polityki
obronnej. Od 2006 do 2010 roku
Grzegorz Kostrzewa - Zorbas
był radnym sejmiku mazowieckiego. Oprócz pracy na uczelni
i współpracy z "wSieci" pełni
funkcję prezesa stowarzyszenia "Ład na Mazowszu".
Jest Pan pomysłodawcą projektu, którego celem jest połączenie kolejowe Bemowa z Żelazową Wolą. Czy może Pan opowiedzieć coś więcej
o tych planach?
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas:

W czołówce jest samorządowa kolejka, podobna do WKD, łącząca stację końcową warszawskiego metra
na Bemowie z miejscowościami na zachód od Warszawy, w tym z Gminę
Stare Babice.
Zatem Stare
Babice, Leszno, Żelazowa Wola, być może i dalej, do Sochaczewa. Byłby
to alternatywny dojazd z Warszawy do Sochaczewa, trasą pełną atrakcji,
w tym bliski dostęp do Puszczy Kampinoskiej.

Transport szynowy jest najbardziej ekologicznym, bezpiecznym
i przyjaznym ludziom transportem. Jeżeli ten transport jest przestarzały,
zdewastowany i źle zarządzany, a taki obraz mamy obecnie w wielu regionach Polski, to ludzie są zmuszeni do korzystania ze starych często zakupionych z Niemiec kopcących autobusów. Zadbane pociągi i tramwaje są
bardzo atrakcyjne.

cd. na stronie obok

Jak wygląda finansowanie takiej inwestycji, na przykład w nowych
siedmioletnich ramach finansowych Unii Europejskiej?
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas:

rozmawiał: Adam Moraczewski
druga część wywiadu z Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem w następnym
numerze Gońca Babickiego

TOMIK LITERACKI MŁODYCH AUTORÓW
Trzynasta edycja konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej spotkała się z wielkim zainteresowaniem
wśród uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Głównym założeniem konkursu było inspirowanie młodzieży do działań literac
ko-plastycznych, kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do czytania książek.

Pozwalam sobie wyrazić przypuszczenie,

kategoriach:
W XIII edycji Jury wyłoniło 75
laureatów i przyznało następujące nagrody:
Laureatami
pierwszych miejsc zostali: Zofia Broszczak
Zuzanna Przekazińska
Michał Koziński
Laureaci
I miejsc otrzymali finałowe tomiki, dyplomy
i nagrody rzeczowe (rowery). Laureaci II
i III miejsc otrzymali tablety i głośniki.

Pragnęliśmy, aby
obok celów dydaktycznych konkurs
ten pomagał ucz
niom w dostrzeganiu piękna przyrody, krajobrazu, roz
wijał miłość do ziemi ojczystej, budził
uczucia patriotyczne.

Jury przyznało puchary i nagrody główne (wieże audio). Szkoły wyróżnione: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, Szkoła
Podstawowa Nr 8 w Legionowie, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie.

W pierwszej edycji wzięło udział 1304
uczniów.

Wszyscy
młodzi autorzy przywołują piękno polskiego
krajobrazu, zachwycają się jego kolorami,
przemianą barw w ciągu roku.

Serdeczne podziękowania kieruję do: Pana Witolda Malarowskiego - Wójta Gminy Izabelin, Pani Ka
tarzyny Klimkowskiej - przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pana Jana Żychlińskiego - Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pana Antoniego
Zycha - Dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie, Pana Ryszarda Górki - Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego Z.Sz. w Izabelinie
W dniu 17 czerwca 2013 r.

Jury stwierdziło, że w dziecięcych utworach widać bliski kontakt z dziką naturą
Co roku prawdziwe perły dziecięcej twórczości publikowane były w kolejnych tomikach.
Jury dokonało oceny prac w trzech

Nauczyciel bibliotekarz - Stanisława Fadrowska

CYRK "PRZEDSZKOLACZEK"… OD PODSZEWKI
…czyli trochę o tym jak to było, zanim się
wystąpiło… a także jak świetnie przez cały
ten czas się bawiło… Teatr Rodziców na stałe
już zagościł w majowym kalendarzu imprez
babickiego przedszkola. W tym roku po raz
XVII rodzice przeobrazili się w aktorów, by
zagrać dla swoich dzieci, a także dla przybyłych gości.

Premierowe przedstawienie jak zwykle było tym najważniejszym, bo wystawialiśmy je
dla przedszkolaków.

"gra świateł i dymu"

"Straszne żaby"
Marzeny Chmielarz

Pani

W XVII Teatrze Rodziców w przedstawieniu zatytułowanym "Cyrk Przedszkolaczek"
wystąpili: Prezenterka - Katarzyna Kania;
Klauni - Michał Kos, Maciej Pękala; Żongler
- Rafał Szandecki; Linoskoczek - Daniel Sulwiński; Iluzjonista - Sebastian Kotwicki; Asystentka - Jolanta Pokutycka; Konie - Agniesz
ka Brodowska, Anna Kotwicka i Marzena Celi; Słonie - Anna Kłudkiewicz i Monika Respekta; Żaby - Katarzyna Mateuszczyk, Boże
na Czerniakowska i Monika Baranowska;
Treserka - Anna Pakulska; Lwy - Joanna Trybus, Anna Krawczyk i Katarzyna Kucińska;
Dyrektor - Dariusz Smoliński.

Nasze Panie reżyserki - Natalia Twardowska i Teresa Brygoła

Po odczytaniu tekstu na pierwszej próbie w zasa
dzie chyba jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że oryginalny tekst to za mało.

I choć po
trosze każdego z nas owiała magia cyrku, to
ciągle nie mieliśmy ostatecznej wersji przedstawienia, a czas nieubłaganie mijał.

To już koniec, cyrk się zwinął…

W "Przedszkolaczku" zagrała nie jedna orkiestra, a cała rzesza najbardziej znanych na świecie,

tu podziękowania dla Tomka Kłudkiewicza,
Pani Bożenna Pyć,

Cóż pożegnać
się wypada
Koleżanki i Koledzy aktorzy cyrkowi… to był zaszczyt móc z Wami zagrać ;-).
Wasz Circus Director - Dariusz Smoliński

BIERZMOWANIE W BABICACH I W BLIZNEM
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed
zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według
jej zasad.
Wszyscy: Amen.

Podobnie jak dzień wcześniej w Babicach,
tak i w Parafii Rzymskokatolickiej w Bliznem
w dniu 15 maja 2014 roku o godz. 18.00 J. E.
Bp Rafał Markowski udzielił Sakramentu
Bierzmowania 22 młodym ludziom z tamtejszej Parafii.
Proboszcz Parafii Blizne ks. kanonik Marian Rowicki.

Warto wiedzieć,
że istotny obrzęd bierzmowania składa się
z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

Michał Starnowski
W środę 14 maja 2014 roku, na Mszy Św.
o godz. 18.00 J.E. Bp Rafał Markowski udzielił młodzieży z babickiej Parafii Sakramentu
Bierzmowania.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych
i modlitwie "Włożenia rąk", J.E. Bp Rafał Mar
kowski udzielił sakramentu bierzmowania 59
młodym osobom.

KOMUNIE W NASZYCH PARAFIACH
18 maja 2014r. o godz. 9.30w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Starych Babicach do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 72 dzieci.
ksiądz proboszcz
Grzegorz Kozicki.

A w oczach dzieci było niebo, kiedy ogarniały swoim małym dziecię
cym sercem wszystkich.

Dzień I Komunii Świętej, to bardzo ważne wydarzenie w życiu każde
go chrześcijanina. Przygotowywaliśmy się do niej wszyscy: dzieci, ro
dzice, katecheci, kapłani i całe rodziny.

katechetka - Janina Michałowska; fot. Michał Starnowski

Rodzice, prosząc o udzielenie ich dzieciom I Komunii Świętej, pod
kreślili, że przeżywali czas szczególnego zainteresowania religijnym
wychowaniem swoich dzieci.

10 maja 2014 roku 37 dzieci z lip
kowskiej wspólnoty parafialnej przyjęło sakrament I Komunii Świę
tej.
ks. kan.
Tomasza Sobieckiego
w Bliznem - tam do komunii przystąpiło 17 -cio
ro drugoklasistów.
Biskupem Rafałem Markowskim.
w Borzęcinie odbyła się 25 maja.
www.babice.waw.pl

ZOSIA I JAKUB POSTAWILI NA TANIEC
Babicka ziemia kryje w sobie tak wiele talentów, że nie sposób ich wszystkich opisać.
Dzisiaj jednak spróbujemy Państwu przybliżyć niesamowite rodzeństwo, które dzięki determinacji i wielkiej wierze we własne umiej
ętności nie rezygnuje z marzeń i cierpliwie,
ale i z ufnością w końcowy sukces, rozwija
swoją wielką pasję. A mowa tutaj o 18-letnim
Jakubie Załęskim i jego starszej siostrze Zofii. Duet ten od kilku już lat próbuje w ponurą rzeczywistość wprowadzić radosne i pełne
życia taneczne kroki. Bowiem ta dwójka postawiła w swoim życiu na taniec.
Tańcem w ogóle zainteresowałem się w szkole podstawowej w Babicach. Tam pochłonął
mnie taniec towarzyski. Także tam swoje pierwsze kroki w tańcu pod okiem Pana Jarosława
Marca stawiała moja siostra Zosia, z którą teraz tworzymy parę turniejową
Jakub Załęski.

Te elementy odnaleźli w boogie-woogie.
Miłością do rock and rolla i do tańca w ogóle zaraziła mnie moja starsza siostra Zofia. To
ona jako pierwsza zaczęła poważniej zajmować
się tańcem towarzyskim. Trenowała przez pół roku. Potem jednak nie mogła znaleźć partnera,
z którym mogłaby kontynuować karierę. Nie szukała jednak długo. Jako, że jestem jej bratem
i nie byłoby żadnych problemów logistycznych
z organizacją treningów itd. zaczęliśmy razem
uczęszczać na zajęcia. Po jakimś czasie bardzo
zainteresowaliśmy się boogie-woogie (swingujący taniec towarzyski - przyp. red.). Obecnie skupiamy się przede wszystkim właśnie na tym
stylu tańca. Wspólnie z siostrą tańczymy już od
ponad dwóch lat. Jednak przez długi czas z tańca wykluczyła mnie kontuzja kolana. Miałem
kilka lat odpoczynku. Później jednak ponownie
zdecydowaliśmy się na aktywny tryb życia i tak
znowu postawiliśmy na taniec.
Jakub Załęski, tancerz i członek grupy Swing Step.

Decyzja opłaciła się duetowi z nawiązką.
jedną z najlepszych par w kraju.
Ostatnio wysoką klasę zaprezentowali także w rock&rollu udowadniając, że
potrafią się odnaleźć nie tylko w każdym stylu tańca, ale i w każdej sytuacji.
Ogólnoświatowym Konkursie Rock'n'Rolla
im. Billa Haleya, którego XXXIV edycja miała miejsce jak co roku w warszawskim klubie
Stodoła.
Kazimierz Chędyński

zależy od mężczyzny. Przede wszystkim można się
wyszaleć. I właśnie ta zabawa jest najważniejsza.
Konkurs był dla nas obojga niesamowitym
przeżyciem. Wystartowało 48 najlepszych par
w Polsce. Bardzo się cieszę, że spośród tak doborowego grona zostaliśmy sklasyfikowani w gronie czołowych ośmiu par imprezy. Mimo że
występ był dla nas bardzo męczący, to jednak tego typu zawody to wspaniała zabawa. Polecam
wszystkim chcącym zapoznać się bliżej z tańcem. Rock and roll wcale nie jest trudny. Myślę, że każdy sobie poradzi. Pierwsze piętnaście
minut tańczyli wszyscy. Później Pan Kazimierz
Chędyński stopniowo odrzucał słabsze pary, które nie radziły sobie na parkiecie i nie potrafiły
we właściwy sposób zinterpretować muzyki. Po
wyeliminowaniu tych słabszych na placu boju
pozostało tylko dziewięć par. Wśród nich znaleźliśmy się i my.
Ogólnoświatowy Konkurs Rock'n'Rolla
im. Billa Haleya jest największą tego typu imprezą w Polsce.

Jeżeli chodzi o rock and roll to finał Konkurs Rock’n’Rolla im. Billa Haleya to nasze
największe osiągnięcie. Jesteśmy jednak też parą turniejową w boogie-woogie. Zajmujemy
obecnie czwarte miejsce w Polsce. Szczególnie,
że cała czołówka tańczy już od ośmiu-dziesięciu lat. Chcemy dalej rozwijać się w kierunku
boogie. Już w lipcu planujemy wziąć udział
w ogólnoświatowym turnieju we włoskim Rimini (11-13 lipca, World Masters BW MC& WC przyp.red.). Ponadto zostaliśmy zaproszeni także na Otwarte Mistrzostwa Austrii do Wiednia.
Teraz w listopadzie będzie impreza z cyklu
World Masters w Zielonej Górze. Chcielibyśmy
dalej się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki.
W końcu taniec to nasze życie!

Adam Halber i Kazimierz Chendyński.

Taniec jest czymś niesamowitym. To po prostu czysta improwizacja. Nie ma żadnych ustalonych układów, chyba że krótkie fragmenty. Tak
w boogie, jak i w rock&rollu mamy pełną dowolność. Można zatańczyć z każdą partnerką
wszystko. Całość jednak, od początku do końca

Piotr Dąbrowski; fot. T. Mucha
https://www.facebook.com/RAPROBAL1

