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KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ MISTRZA ALCHEMII SŁÓW
"…Do naszego życia wkracza codzienność, chociaż jej
nie chcemy. Pragniemy, żeby nasi partnerzy pozostali dokładnie tacy, jakimi byli w chwili, gdy przed ołtarzem wymienialiśmy obrączki. Chcemy zatrzymać czas. Ale to niemoż
liwe. Nie możemy tego zrobić. Wiedza i doświadczenie nie
zmienią człowieka. Czas też go nie zmieni. Jedyne, co może
go zmienić, to miłość…"
W przededniu wakacji zachęcamy do lektury najnowszej książki autorstwa Paulo Coelho pt. "Zdrada".

Chcąc osiągnąć swój cel,
musi sięgnąć dna ludzkich uczuć,
"…kiedy mijamy kościół, znów
odzywają się dzwony. - Kiedy słyszę dzwony
wydaje mi się, że przemawia do nas Bóg.
Ale czy On nas słucha? Ledwo przekroczyliśmy trzydziestkę, a już straciliśmy radość
życia. Gdyby nie dzieci, jaki byłby sens tego
wszystkiego? Chcę coś powiedzieć, ale nie
znajduję słów. Docieramy do restauracji,
gdzie kiedyś przysięgaliśmy sobie miłość…"
W poprzednim numerze zapraszaliśmy na XVI Izabelińskie Spotkania z Książ
ką, które odbyły się 8 czerwca w Centrum
Kultury Izabelin i na których nasza księgarnia również miała swoje stoisko (patrz foto).
Na zakończenie serdecznie zapraszamy do składania zamówień i zakupu podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015.
Dariusz Smoliński

REHABILITACJA W C. M. "ARNICA"
W STARYCH BABICACH WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA
Od 1 lipca 2014 roku otwieramy pracujące w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem
Zdrowia Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dla Do
rosłych oraz Poradnię
Rehabilitacji Dla Dorosłych. Ośrodek będzie
zapewniał kompleksową
i całościową opiekę rehabilitacyjną, obejmującą schorzenia ortopedyczne, neurologiczne, chirurgiczne, pulmonologiczne i kardiologiczne.

Hydroterapia:

Masaż:

Wszystkie zabiegi refundowane są
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia!
Prowadzimy terapię pacjentów z:

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedii. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny,
W ramach refundacji Narodowego
Funduszu Zdrowia oferujemy kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię i masaż oraz pomoc psychologiczno-logopedyczną.

Drodzy Pacjenci!
Jeżeli odczuwacie dolegliwości bólowe ostre lub przewlekłe, nie zwlekajcie z rozpoczęciem terapii. Zapraszamy do zapoznania się z naszą
szeroką ofertą zabiegów z zakresu rehabilitacji.

a także:

Kinezyterapia – metody:

Fizykoterapia - zabiegi:

Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług. Indywidualna
rehabilitacja, dostosowana do potrzeb pacjenta w połączeniu z bezbolesnymi i efektywnymi technikami terapii pozwala na szybki powrót
do sprawności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów od 1 lipca 2014 z aktualnym skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdro
wotnego.
Zespół C.M. ARNICA

CYKL PRAWNIK RADZI...
PORADY DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Jak co roku, za moment rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi wycieczki, kolonie, obozy
… Jak czuć się bezpiecznie podczas takich wakacji? Jak bronić się przed nieuczciwym biurem podróży, czy organizatorem wypoczyn
ku? Spróbuję Państwu na te pytania choć częściowo odpowiedzieć.
Klient biura podróży chroniony jest m.in.
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych, Kodeksu cywilnego, przepisami unijnymi.

Na stronie www.uokih.gov.pl znajdziecie
Państwo wykaz klauzul umownych, które niezgodne są z prawem i naprawdę warto sprawdzić, czy w naszej umowie nie znajdują się
takie zakazane klauzule.
organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i od
odpowiedzialności zwolnić się nie może ani zapisami w umowie ani zapisami w regulaminie
- dotyczy to również ofert "Last minute".
1.
2.
3.

Organizator turystyki (tj. przedsiębiorca
organizujący imprezę turystyczną) i pośrednik turystyczny muszą mieć opcjonalnie: gwa
rancje bankowe, ubezpieczeniowe albo umowę ubezpieczenia. Gwarantują one zabezpieczenie pieniędzy na powrót ich klientów do
kraju i zwrot poniesionej przez klienta kwoty, gdyby nie wywiązali się z umowy (np. ogłosili upadłość w trakcie trwania wyjazdu).
Organizator turystyczny ma również obowiązek zawarcia na rzecz klientów umów
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.

Umowa o świadczenie usług turystycznych
musi być zawarta w formie pisemnej i musi zawierać m.in.:

Na 20 dni przed
rozpoczęciem imprezy cena nie może ulec już
zmianie.

nie zwalnia to organizatora turystyki od obowiązku udzielenia
w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Jeśli organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy może - z przyczyn od niego niezależnych - zmienić istotne warunki umowy,
powinien jednak, o tym jak najszybciej powiadomić uczestników.

ciąg dalszy na stronie obok...

Jeżeli będąc już na wycieczce uznacie Państwo, że świadczenia odbiegają od warunków
określonych w umowie, powinniście reklamować imprezę

DYREKTOR JERZY MISIAK
ODCHODZI ZE STANOWISKA
Jerzy Misiak - Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego - po 43 latach służby w Kampinoskim Parku Narodowym i po 28 latach piastowania funkcji Dyrektora Parku odchodzi ze
stanowiska. Dyrektor Misiak złożył rezygnację.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.06.2014 r.
Organizator ma obowiązek ustosunkować się
do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od
dnia zakończenia imprezy turystycznej,
(odmowa uznania reklamacji wymaga szczegółowego uzasadnienia).

Niedozwolone są zapisy umowne,

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

Dyrektor Jerzy Misiak urodził się w 1946 roku. W Kampinoskim Parku Narodowym pracował od 1 lutego 1971 roku, a od połowy 1988 roku był jego Dyrektorem.
Wśród nagród nie sposób nie
wymienić tytułu "Izabelińczyka Roku 2004", czy tytułu "Babinicza 2007".
Redakcja

PATRONI NASZYCH ULIC
GENERAŁ STANISŁAW MACZEK
Generał Stanisław Maczek - żołnierz, który nie przegrał żadnej bitwy
jest patronem ulicy zlokalizowanej na
granicy Kwirynowa i Janowa, pomiędzy ulicami Pohulanka i Sikorskiego.
Urodził się 31 marca 1892 na Kresach, ukończył filozofię i polonistykę
na Uniwersytecie Lwowskim. W 1918
r. wstąpił do wojska polskiego, w 1920
r. walczył z bolszewikami. W 1938 r.
został dowódcą słynnej 10 Brygady
Kawalerii Zmotoryzowanej. Była to
pierwsza polska jednostka tego typu
(600 maszyn), chluba armii. We wrześniu 1939 zadała Niemcom duże straty, przedostała się na Węgry i dotarła
do Francji. Podczas jej obrony w 1940
ponownie zwyciężała, po czym osamotniona zniszczyła sprzęt i przez
Maroko dotarła do Szkocji.

26 marca 1945 r. pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu otrzymał Legię Honorową,
a 6 maja 1945 r. przyjął kapitulację bazy
Kriegsmarine w Wilhelmshaven.

To był odwet za 1939 rok.

Generał osiadł w Wielkiej Brytanii. PRL pozbawiła go obywatelstwa.
Jest ostatnim wielkim polskim dowódcą. Nie
przegrał żadnej bitwy. Zmarł w wieku 102 lat w 1994 r.

Gen. Maczek otrzymał gratulacje od
marszałka Montgomery'ego.
Na całym szlaku bojowym straty Niemców były 4-krotnie większe
niż jego własne.

Marek Gizmajer - www.wspolnasprawa.net.pl
fot. www.wikipedia.org

PRZEKAZAŁEM GMINIE
MATERIALNE PAMIĄTKI PO NADAJNIKU
Komunikuję społeczność Gminy Stare Babice, że w czerwcu 2014 roku podarowałem Gminie oryginalne szczątki różnych materialnych pamiątek po Nadajniku Babice. Wzbogaciły one
w ten sposób, gabarytowo dużą pamiątkę, w postaci stalowej płyty, górnej podstawy masztu
pierwszego, jaką odnalazłem 9 października 2009 roku i którą wydobyto w odpowiedzi na moją prośbę skierowaną do Wójta Gminy 30 czerwca 2011 roku. Niestety element ten wkomponowano w maszt flagowy, nad czym ubolewam.
Wspomniane oryginalne szczątki odnajdowałem podczas wieloletnich penetracji terenu
w okolicy budynków nadajnika i zakopywałem
w jednym miejscu.
widok odnalezionych porcelanowych
izolatorów Nadajnika Babice (05.08.2011.)
W końcowym już bezo
wocnym etapie tych poszukiwań, wykopałem je z ukrytewydobyta górna stalowa płyta
go miejsca, sfotografowałem
nogi masztu (05.09.2011.)
i zaprezentowałem w lipcu 2010
roku na stronie internetowej www.nadajnik-babice.pl część 06.02B.

Po rocznicowej uroczystości, miałem do wyboru tylko…wyrzucenie ich do śmietnika.
zwróciłem się do Redaktora Naczelnego Gazety Babickiej Pana Marcina Łady
Oferta została przyjęta i wszystkie pamiątki zostały przez Redaktora
odebrane w dniu 5 czerwca 2014 roku.
O powstanie miejsca po Nadajniku
zabiegam z uporem od lat.
elementy trawersu znalezione w miejscu jego upadku (04.09.2011.)

Ireneusz Dobiech, czerwiec 2014.

OSKAR KOLBERG BYWAŁ TEŻ U NAS
W bieżącym roku przypada 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga
- etnografa, folklorysty, muzyka, kompozytora i pedagoga, autora monumentalnego dzieła "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce" oraz
"Obrazów etnograficznych". Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem
Oskara Kolberga, obok Roku innych osób.
Urodził się on 22 lutego 1814 roku w Przysusze.
zamieszkali w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego, gdzie sąsiadowali m. in. z Chopinami.
Józefa Elsnera,

Wspomina, że od 1839 roku zaczął zbierać pieśni i muzykę ludową
w okolicach Warszawy, także u nas - w Babicach, Ołtarzewie i Mościskach.
"Nieraz przyszło mi w brudnej izbie przy
obawie o własną skórę i wśród duszącego dymu wyziewów i gwaru tłumnie zgromadzonego i cisnącego mnie ludu, bez światła prawie stenografować ulatujące dźwięki skrzyp
ka i nieraz w lesie na pniu
drzewa lub w polu na własnym kolanie albo na karku towarzysza wędrówki wpisywać
nuty."
"lirnik mazowiecki"
Teofil Lenartowicz i malarz
Wojciech Gerson.

Ta i inne ilustracje zawarte w dziele Kolberga zacho
wały dla nas wygląd strojów
ludowych,

W latach 1846-1853 Oskar Kolberg odwiedził Babice, Latchorzew
i Blizne.
Zanotował tu teksty i melodie kilkunastu pieśni.
"Tam w ogródku listki
padają/Moja matulu pierwszego rają/Pierwsy - plecie wiersy/Nie pójdę
za niego/Tam w ogródku listki padają/Moja matulu drugiego rają/Drugi bije sługi/nie pójdę za niego…"
"Tam w ogródku listki padają/Moja
matulu młynarza rają/ Lubię -jadać pącki/Z tatarczanej dobrej mącki/I chleb pytlowany/Sitem dobrze odsiwany/Oj pójdę za niego".
"Zabawa i pijatyka"
"Umar Maciek, umar/Oj, lezy na desce/Oj,
zeby mu zagrali/Wyskocyłby jesce.
"Strata wianka"
"A w stodole
sowa siada/Wysłuchuje co kto gada/Wysłuchała ludzi dwoje/A młodziusieńkich oboje/A do boru sowo hukać/A nie po stodołach słuchać/Po boru też sowa huka/Jasio już kolebki suka/A ścinaj - ze Jasiu lipkę/Będzie
dziecku na kolibkę/Nie będę ja lipki ścinał/Bo ja się tam nie psycyniał/Psycyniali się tam drudzy/Pana Babickiego słudzy/Przycyniał się
tam i sam pan/I dał ji cerwony zupan."
nawiązuje do
niezbyt chwalebnego i autentycznego wydarzenia obyczajowego z u
działem właściciela wsi o nazwisku Babicki.
Teksty pieśni przedstawiamy według oryginalnej pisowni.
Wspomina on np.
o zmiękczeniach głosek, jeszcze dziś występujących u naszych rodowitych mieszkańców. W okolicy do dziś można jeszcze uchwycić takie
zwroty, jak: pośliśmy, chiba, na Pragie - przed wojną typowe dla folkloru warszawskiej ulicy

Pod koniec życia opuścił Warszawę i udał się do Krakowa i tam też zmarł
w roku 1890.
Forma przekazu
przyjęta przez tego wybitnego badacza jest wciąż dobrze przyswajalna dla współczesnego czytelnika, a opisy tam zawarte wciąż żywe
i barwne.
autor: Grzegorz Poręcki
współpraca: Tomasz Szuba

W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. III
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 trzecia jakże obrazowo spisanej opowieści wspomnieniowej.
Z wielkim rozrzewnieniem wspominaliśmy przez lata nasze rodzinne uroczyste spotkanie w Częstochowie

Mam więc obowiązek przedstawić wszystkich, zanim zapom
nienie nie uczyni ich anonimowymi na tej już
bardzo starej fotografii. Od lewej góra:

Od lewej
siedzą:

To była scena dla nas
już bardzo groźna, bo ludzie, radio i gazety huczały o prowokacjach Hitlera i o ostrych
utarczkach rządu i opinii publicznej.
Kiedy w Warszawie zarządzono oddawanie samochodów osobowych prywatnych na rzecz wojska poczułem, że jest
źle.
przyjechała cała dorosła rodzina
do Borzęcina,

Dopiero dziadek
Michał musiał zakończyć zebranie swym stanowczym "basta, psiakrew!".

Siedzą od lewej:

Przyszedł rozkaz z gminy, że należy zdać
wszelką broń posiadaną na zezwolenie.
Wpadli na bardzo krótko, zostali poczęstowani roztrzepańcem z mleka zsiadłego z bańki wyciągniętej ze studni.

...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca
materiał zamieszczony za zgodą autora,
przy wydatnej pomocy Sławomira Sumki
- część I i II dostępne w Księgarni Verbum

MIJA ROK OD WPROWADZENIA
NOWYCH ZASAD ODBIORU ŚMIECI
Właśnie mija pierwszy rok funkcjonowania nowych zasad odbioru naszych odpadów bytowych, czyli mówiąc po prostu śmieci wytwarzanych
przez gospodarstwa domowe. Znowelizowana ustawa w tym przedmiocie
stanowi, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która ma tworzyć odpowiednie ku temu
warunki.
Od 1 lipca 2013 roku operatorem obsługującym w przedmiotowym zakresie teren Gminy Stare Babice, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma SITA, która po pokonaniu początkowych trudności organizacyjnych
"dotarła się" w działaniu i dziś już ze swoich obowiązków wywiązuje się
całkiem nieźle.

W dużej ilości gospodarstw domowych
nastąpił jednak wzrost kosztów wywozu śmieci w stosunku do cen funkcjonujących na rynku przed zmianą systemu odbioru odpadów.
Nowe zasady są niekorzystne również dla osób prowadzących małe przedsiębiorstwa "podwórkowe".

go zagospodarowania tych pieniędzy na
cel związany z utrzymaniem czystości.

Zakupione zostanie około
6000 plastikowych koszy o pojemności
240 litrów, które z czasem trafią na nasze podwórka.
Gmina na ten cel przeznaczy środki
w wysokości między 600, a 800 tys. złotych.
Wprawdzie jeszcze miesiąc temu Wójt przekazał radnym sugestię, że w związku
z narzekaniem firmy SITA na niską opłacalność działania na naszym terenie, trzeba będzie być może renegocjować umowę, co uniemożliwi tańsze
opłaty dla mieszkańców, dziś jednak dokonał wyliczeń i poinformował
radnych, iż wpływy i wydatki zbilansowałby się, gdyby obniżyć obecną
stawkę 12 złotych do złotych 10. Nie planuje natomiast redukować stawki
za odbiór odpadów niesegregowanych
Ustalenie nowych kwot odpłatności to jednocześnie konieczność zebrania nowych deklaracji.

Wójt zaproponował, że w drugiej połowie tego roku ogłosi jeden miesiąc
darmowy w odbiorze odpadów - grudzień. Tu pojawiły mi się dwie wątpliwości.
Jak poinformował Wójt Krzysztof Turek,
pierwsze miesiące współpracy i rozliczeń z SITĄ spowodowały powstanie
nadwyżki na gminnym rachunku bankowym.
W pierwszym rzędzie pojawiła się konieczność prawidłowe-

po drugie grudzień to
już po wyborach samorządowych i… jeżeli mamy coś załatwić w tej kadencji to załatwmy to do listopada. Inaczej będziemy mieli do czynienia
z obniżką "odłożoną na później".
Tomasz Szuba – Radny Gminy Stare Babice

NOWOŚCI GOŃCA BABICKIEGO
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszego czasopisma. Dziś pokusimy się jedynie do przedstawienia ogólnego
zarysu wprowadzanej nowości, ale już od następnego wydania do wybranych przez nas artykułów będziecie mogli dodawać (zamieszczać)
głosowe komentarze. Trudno uwierzyć: komentarze Czytelników prosto na stronach Gońca Babickiego! O co chodzi?
Wybrane przez nas
artykuły będą opatrywane fioletowym QR
kodem. Po jego zeskanowaniu uzyskają Państwo dostęp do bez
płatnej aplikacji Talking Things (TT).
I tutaj rozpocznie się zabawa. Nasi czytelnicy będą
mogli m.in. odsłuchać krótką wiadomość tzw. mikrocast (ucast) autora
artykułu, reklamy lub zostawić swój komentarz głosowy do danego artykułu.

Głos pełen emocji, to nie to
samo co tekst z dodaną emotoikonką ;)
Usługę dostarczy firma 4ULab
(www.4ulab.com) - twórca i wyłączny dystrybutor tej innowacyjnej
technologii TT.
Redakcja

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego numer rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok - wygrałeś bon towarowy
w wysokości 100 złotych. Oto kolejna, czwarta już odsłona konkursu
Gońca Babickiego. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożywczego "Koszałka" i Tabliczek na Twoją miarę.

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 czerwcu na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy.
Zatem jeżeli jesteś
właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 8163A, przyjedź
z dowodem rejestracyjnym w dniach 7-18 lipca 2014 roku (w godzinach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.

ps. A może jesteś sąsiadem zwyciężcy, albo to Twoja teściowa??
Daj mu "cynka" - może będzie łaskaw i "odpali" Ci część wygranej :-)

ZBUDŹ SIĘ POLSKO
Już kolejne pokolenia Polaków żyją w zniewolonym przemocą i obcymi ideologiami kraju. Ktoś powiedział, że wszystkie ideologie są
kłamstwem wobec prawdy. Tak następuje odwrócenie pojęć i wartości, dobro nazywa się
złem, a zło dobrem albo, że nie ma dobra
i wszyscy są więcej lub mniej podli. Przez to
doświadczyliśmy niemieckiego faszyzmu, radzieckiego komunizmu, a teraz doświadczamy zachodnio-europejskiego liberalizmu. Sami
jako osoby czujemy się zagubieni. Ideologie,
jak i wynikające z nich poglądy są zmienne
z racji, że są tylko ludzkie, a przez to niedoskonałe i zasadniczo interesowne.

Ryszard Kapuściński
"Nie ogarniam tego świata"

W 1989 roku, w czasie czerwcowych wyborów wygraliśmy z komuną, co było możliwe,
bo był przełom.

"Mądry słucha i głupiego, bo może się czegoś dowie, głupi nie chce słuchać mądrego, tylko stara się narzucić mu
swoje poglądy i gotów jest nawet nienawidzić innego człowieka, gdy ten mu nie potakuje".

Były wielkie narody i państwa, gdzie one
są?
Jan Paweł II

Każdy katolik ma obowiązek dawania świa
dectwa swojej wiary, godności Dzieci Bożych.

Ktoś powiedział – upaść może i naród wielki, być pokonanym i nie ulec – to największe
zwycięstwo.

Wszyscy jesteśmy jednako dziećmi Bożymi,
a wiara jest fundamentem ładu społecznego
i osobistego. Nasze miejsce Polaków jest w Polsce. Polska to nasz dom, a Polacy to nasz naród, nasza rodzina.
Adam Mickiewicz już około 200 lat temu
napisał nasze credo "Tylko pod Twym Krzy
żem, tylko pod tym znakiem, będzie Polska
Polską, a Polak Polakiem".

Rafał Ziemkiewicz
"Zostaliśmy tacy - nic stąd, ani stamtąd, ni ze wscho
du, który na schamił i zmiażdżył, ni z zachodu,
który się przełajdaczył i zdycha w perwersjach,
odcięci od przeszłości z przyszłością niejasną".

To w Polsce Jan Paweł II mówił: "Proszę Was abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością". Prezydent Lech Kaczyński ostrzegał nas,
Stanisław Fijałkowski

GRZEGORZ KOSTRZEWA-ZORBAS
PREZES STOWARZYSZENIA "ŁAD NA MAZOWSZU"
- ROZMAWIAMY O NASZYCH SPRAWACH
Wywiad przeprowadził:
Adam Moraczewski (na zdjęciu obok),
społecznik i samorządowiec. W latach
1995-1998 radny gminy Stare Babice, w la
tach 2006-2010 radny powiatu warszawskiego zachodniego. Współzałożyciel i czyn
ny uczestnik działań stowarzyszenia "Ład
na Mazowszu".
A.M. Proszę opowiedzieć czytelnikom
naszej gazety o genezie powstania stowarzy
szenia "Ład na Mazowszu"?

Przez 6 lat działalności poznaliśmy na Centralnym Mazowszu około 20 takich miejsc.
A.M. Czym jeszcze zajmuje się stowarzyszenie?

G.K-Z.
"Ład na Mazowszu. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast - Ogrodów i Historycznych Miej
scowości Centralnego Mazowsza".

"Ład na Mazowszu" powstał w roku 2008 i działa od tego czasu
nieprzerwanie.

G.K-Z.
Organizujemy zwiedzanie różnych
miejscowości, poznawanie szczególnie cennych obiektów kultury lub
natury.

G.K-Z. Inny rodzaj działalności, to udział w tworzeniu ważnych
planów i strategii, w szczególności dotyczących województwa mazowieckiego.

Duża część nowości w obu aktualizacyjnych i innych dokumentach po
chodzi od nas.
A.M. Czy stowarzyszenie podejmowało się jakichś interwencji w obro
nie zabytków kultury i przyrody na Mazowszu?
G.K-Z.
cd. na stronie obok

.....Na samym początku naszej działalności wzięliśmy udział w odparciu próby zbudowania wielkiego osiedla mieszkaniowego w Komorowie, w gminie Michałowice.

A.M. Czyli jesteśmy bardzo skuteczni w naszych działaniach?
G.K-Z.
Wiemy także jak promować miejscowości, jak docierać do mediów, jak organizować interesujące
imprezy, sprowadzalibyśmy ludzi spoza Starych Babic aby mogli je
poznać, wytworzyłaby się sieć bezpośrednich kontaktów pomiędzy środowiskiem Starych Babic a innymi środowiskami, nowe przyjaźnie,
otrzymanie wsparcia w razie potrzeby.

ziałając razem z lokalnymi grupami, zbyt małymi żeby uzyskać status stowarzyszenia zarejestrowanego, daliśmy odpór temu pomysłowi.
Zachęcam ponownie mieszkańców Gminy Stare Babice do włączenia
się w nasze działania.
A.M. Gdyby mieszkańcy Babic chcieli przystąpić do stowarzyszenia, jakie mogliby mieć korzyści?

A.M. Dziękuje za rozmowę mam nadzieje że nasi mieszkańcy odpowiedzą na Pana apel.

G.K-Z. Mieszkańcy Babic mieliby wiele korzyści np. bliski kontakt
z osobami i środowiskami z innych miejscowości, między innymi z Warszawy, gdzie także działamy.

Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas w okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej. 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 był dyrektorem biura
Ministra Obrony Narodowej ds. polityki
obronnej. Radny sejmiku mazowieckiego
(2006-10). Wieloletni wykładowca akademicki i publicysta. Prezes stowarzyszenia
"Ład na Mazowszu".

W szeregach i wśród sympatyków "Ładu
na Mazowszu" są architekci, prawnicy, architekci krajobrazu, w tym
jeden z najbardziej znanych w Polsce, profesor z katedry architektury
krajobrazu na SGGW - Jeremi Królikowski, urbaniści, specjaliści od
ochrony przyrody, specjaliści od ochrony zabytków, w tym była wojewódzka konserwator zabytków pani architekt Barbara Jezierska, oraz
wiele innych osób o szerokich kompetencjach społecznych i zawodowych.

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA
Od października ubiegłego roku my uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach uczestniczyliśmy w projekcie "Nowoczesna i przyjazna szkoła w gminie Stare
Babice", współfinansowanym z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzone były
przez szkolnego doradcę zawodowego, Panią
Beatę Matyszewską, w małych dziesięcioosobowych grupach, gwarantujących najlepszy
efekt zrozumienia i porozumienia się prowadzącego i słuchaczy.

kretarz opowiedziała wiele interesujących
rzeczy o naszej gminie.

Odwiedziliśmy Urząd Gminy,
aptekę, piekarnię i księgarnię. Dziewczęta miały okazję przymierzyć różne kreacje w sklepie z odzieżą, a chłopcy dokładnie przyjrzeć
się pracy mechanika samochodowego.
Oprócz tego obserwowaliśmy wykonywanie leku na receptę w aptece. W urzędzie Pani Se-

Pani Beacie Matyszewskiej
Anna Tyszkowska - Uczennica kl. VI C

ZDARZYŁO SIĘ NA DROGACH
WYPADEK NA UL. POHULANKA

DWIE OSOBY RANNE W BORZĘCINIE

W środę 11 czerwca 2014 roku około godz.
17.00 w Starych Babicach na ulicy Pohulanka
(nieopodal ul. Agawy) doszło do czołowego
zderzenia samochodu Nissan Qashqai z Motocyklem Suzuki DL650.

17 czerwca 2014 roku około godz. 18.20
w Borzęcinie Duży na ul. Warszawskiej (DW
Nr 580) doszło do czołowego zderzenia
dwóch samochodów: Stara i Mercedesa Vito.

Kiedy jedni zajmowali się poszkodowanym, inni wzywali służby ratunkowe.

Działania OSP i JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyewakuo
waniu osób poszkodowanych z Mercedesa
(użyto narzędzi hydraulicznych), udzieleniu
poszkodowanym pomocy przedmedycznej
oraz wykonaniu lądowiska dla śmigłowca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pierwsi na miejsce przybyli Strażacy z Babic,
Po
chwili karetka odjechała na sygnale do jednego z warszawskich szpitali.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice.waw.pl

SŁONECZNIE, RODZINNIE I AKTYWNIE...
Sobota 7 czerwca zapowiadała się wyśmienicie... Na niebie nie odnotowano żadnej
chmurki, a słońce ogrzało temperaturę powietrza do ponad 27 stopni. To był początek doskonałej pogody, która pozostała z nami
przez kilka następnych dni... Jak w związku
z tym można było spędzić sobotnie popołudnie razem z rodziną? Wiele osób zdecydowało się na to, by ten dzień spędzić razem
z KampinoSport (I bardzo dobrze). A dzień
ten był nadzwyczajny. W sobotę KampinoSport przemienił się w miejsce niekończących
się atrakcji, zarówno dla dużych jak i dla małych.
Większość mieszkańców Starych Babic
i okolic kojarzy to miejsce jedynie z kortami
tenisowymi, natomiast obiekt oferuje znacznie więcej...
Pikniku Rodzinnego KampinoSport 2014.

Magdalena Skrzypkowska,
Maria Mioduska.
Miłosz Skrzypkowski.
Cezarego Kilczewskiego,
Zbigniew Łapiński.

Po zakończeniu każdej kategorii tenisowej następowała
uroczysta dekoracja zwycięzców, przekazywanie pucharów i wręczanie nagród.

Lexus Warszawa-Wola
THALGO
Chłodnia Mazowsze

Zamysłem do
stworzenia pikniku była integracja rodzin i aktywne spędzenie czasu, z dala od telewizora
i komputera.

wolić fakt, iż już wkrótce tego typu zajęcia
na stałe zagoszczą w grafiku zajęć Klubu
KampinoSport.
pomiar prędkości serwisu.

Oshee

p. Andrzeja Kopczyńskiego,
Kolejną atrakcją była zabawa pod tytułem "Ustrzel Nagro
dę".

(Lexus Warszawa-Wola, DentaLine, Babice Dental, KampinoSport oraz Vektor
Sport
Yonex
Oprócz zabaw związanych z tenisem, dzieci i dorośli mogli wziąć
udział np. w gigantycznej grze planszowej,
zajęciach fitness na świeżym powietrzu, biegach z zawiązanymi oczami i biegu ze związanymi nogami.

W jaki sposób przebiegał ten dzień?
O godzinie 15:00 na teren KampinoSport
wjechała na sygnale straż pożarna...ale spokojnie, przyjazd Straży z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starych Babicach był zaplanowany.

Trzy rodziny, najbardziej aktywne i zwy
cięskie, zostały specjalnie nagrodzone przez organizatora.
Równolegle do turniejów tenisowych na terenie KampinoSport można było skorzystać
z szeregu innych atrakcji.

To sobotnie wydarzenie rozpoczął turniej
tenisowy dla dzieci. Dzieci zostały podzielone
na trzy grupy, w oparciu o wiek - niebieska,
zielona, czerwona.

Przy tym stanowisku kosmetolog
KampinoSport Day Spa przeprowadzała komputerowe badanie skóry, wykonywała mini zabiegi kosmetyczne THALGO oraz krótkie
masaże twarzy.
"magicznych rąk"
Zaproszone zostały także reprezentantki Stowarzyszenia Pomocy Królikom.

Olek Chmielewski.
Borys Gołębiewski
i Mikołaj Danylczenko
Całość zebranych z licytacji środków została
przekazana na statutową działalność Stowarzyszenia Pomocy Królikom.
Jacek Kwiatkowski,

Mariusza Walczaka (firma Na Prowadzeniu)

Filip Bancerz.
Kuba Łapiński.
Wśród atrakcji dodatkowych należy wspomnieć o pokazowych zajęciach Cardio Tennis.

Alek Braun.
Kuba Czerniawski
Karol Kunysz.

nastąpiło komisyjne
podliczenie punktów i wyłonienie najbardziej
aktywnych rodzin.
Państwo Nowak.
Państwo Urbańscy. Tytuł najbardziej aktywnej rodziny i pierwsze miejsce
w rodzinnym zbieraniu punktów należało się
Państwu Głowińskim. Gratulacje!
Na zakończenie Pikniku Klub KampinoSport pragnie złożyć serdeczne podziękowania p. Kryspinowi Jaroszowi za pomoc w re
alizacji Pikniku a także wszystkim Wam, którzy wzięliście w nim udział bawiąc się przy
tym znakomicie :)

Już teraz zapraszamy na
kolejny Piknik Rodzinny KampinoSport, który odbędzie się w czerwcu 2015 roku. Tymczasem KampinoSport zaprasza do zapozna
nia się z ofertą jaką przygotował dla dzieci
na nadchodzące wakacje.

Klaudia Chądzyńska,

Wszystkich zainteresowanych powinien zado-

Tomasz Musiał - KampinoSport

BIERZMOWANIE W PARAFII LIPKÓW
W sobotę, 7 czerwca 2014 roku, na Mszy św. o godz. 11.00 J.E. Bp Rafał Markowski udzielił młodzieży z lipkowskiej Parafii Sakramentu Bierzmowania.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwie "Włożenia rąk",
J.E. Bp Rafał Markowski udzielił sakramentu bierzmowania 45 młodym
osobom.

Michał Starnowski
www.lipkow.net

PRZYSTANEK WOLNOŚĆ
Z okazji zbliżającej się rocznicy narodzin
polskiej demokracji i dla upamiętnienia pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat działające
przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
Starych zaprosiło wszystkich mieszkańców
Gminy Stare Babice na uroczystość "Przystanek Wolność". Zebranych przywitał Dyrektor Gimnazjum - Piotr Szczepkowski.

Prezes Stowarzyszenia
Hanna Domańska otrzymała również okolicznościowe "gadżety" rocznicowe.
Młodzież ulicami gminy przeszła w "Mar
szu Wolności" z Koczarg do Starych Babic,
gdzie na Rynku postawiono symboliczną urnę.

Michał Starnowski

Spektakl ukazał również życie teraźniejsze
oraz znaczne różnice jakie przyniosła ze sobą
demokracja.
Po przedstawieniu nie zabrakło wspomnieniowych wystąpień Wójta Gminy oraz Pani Mirosławy Majchrzak,
Impreza odbyła się w piątek, 30 maja 2014
roku.

MECZ DERBOWY W ZIELONKACH
14 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 na stadionie w Zielonkach przy ul. Południowej rozpoczął się mecz derbowy pomiędzy UKS
Borzęcin Duży, a LKS Naprzód Zielonki. Pomimo tego, że obydwie drużyny rozgrywają
swoje mecze na tym właśnie boisku, to tym razem gospodarzami byli piłkarze z Zielonek
(gracze w zielonych strojach).
Nie był to właściwie mecz o wszystko, gdyż
piłkarze z Borzęcina (w czarnych strojach) pla
sują się w lidze na niezagrożonej piątej pozycji, a zielonkowscy gracze właściwie przywykli do realistycznej wizji spadku z A klasy.

Dlatego też bezpośrednie spotkania bardziej obserwowane są przez publiczność
i oczywiście lokalne media.

W pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 1:1, piłkarze z Zielonek nie
strzelili karnego.
W drugiej połowie przeważali piłkarze
z Borzęcina, ale tylko do 65 minuty.

i w ostatniej minucie spotkania, po zamieszaniu na polu karnym wbiła zwycięskiego gola.
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1, dając graczom
z Borzęcina trzy punkty.

Osłabiona drużyna UKS Borzecin
nie dała jednak pola piłkarzom z Zielonek

Michał Starnowski

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
BABICKI TURNIEJ BADMINTONA
W sobotę, 14 czerwca 2014 roku w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach odbyły się
zawody w badmintona.

Piotr Pamięta i Arkadiusz Sieklicki. Na turniej zgłosiło się 56 młodych zawodników
z 11 mazowieckich klubów.
W KRAINIE CHOPINA
15 czerwca 2014 o godz. 21.00 koncertem
w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach,
rozpoczęła się X jubileuszowa edycja Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina".
Mariusz Dżyga.
Jerzy Misiak
Jan Żychliński.
ks. Prałat Grzegorz Kozicki.
Krzysztof Tu-

rek
ciechowskiego.
łajczyk
Sułek.

Tadeusza WojPiotr SaAndrzej

Przypomnijmy, że Festiwal Muzyczny w "Krainie Chopina", to coroczne koncerty, które odbywają się w różnych miejscach
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego.
TOPOLIŃSKIE SOBÓTKI
Późnym popołudniem 21 czerwca 2014 roku w Topolinie przy ul. Chrobrego odbyły się
I Topolińskie Sobótki, czyli impreza plenerowa, którą dla mieszkańców wsi Topolin zorganizowała tamtejsza Rada Sołecka.

Michał Starnowski
zdjęcia znajdziecie na: www.babice.waw.pl

