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KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
I PAMIĘTA... WARSZAWO MA
Aż do lata 1944 roku plany ogólnonarodowego polskiego powstania pod kryptonimem "Burza" nakazywały głównie działania wymierzone w wycofujących się Niemców i pomoc Armii Czerwonej, gdzie
i kiedy to będzie możliwe. Warszawa, została celowo wyłączona z tej
operacji, bo generał Bór-Komorowski chciał ochronić miasto i jego
mieszkańców przed zniszczeniami wojennymi. Ale w lipcu 1944 roku
doszło do serii wydarzeń, które spowodowały zmianę planów dowództwa Armii Krajowej…
Na przełomie wakacji polecamy absolutną nowość - książkę amerykańskiej historyczki Alexandry Richie "Warszawa 1944. Tragiczne
powstanie".
prof. Włodzimierza Borodzieja: "znakomita książka, chyba najlepsza, jaką o powstaniu czytałem. Autorka imponuje erudycją, wplata powstanie warszawskie w historię powszechną drugiej wojny światowej, sprawnie wykorzystuje źródła, jest doskonale
zorientowana w stanie badań i przede wszystkim znakomicie opowiada."

"Stolica, mózg i inteligencja
polskiego narodu zostanie starta. Tego narodu, który od
siedmiuset lat blokuje nam Wschód i od bitwy pod Grunwaldem ciągle nam staje na drodze. Wtedy ten historyczny
problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas
przyjdą, a nawet już dla nas - nie będzie dłużej istniał"

ale naprawdę warta jest tej ceny.
W ramach obchodów 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu
(nie)ZAKAZANYCH PIOSENEK.
1 sierpnia, godz. 20:00, Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wstęp wolny.
W ciągłej ofercie babickiej księgarni podręczniki szkolne - szybki czas realizacji zamówień indywidualnych jak i grupowych.
Serdecznie zapraszamy - Dariusz Smoliński

WÓJT KRZYSZTOF TUREK
NIE ODPOWIADA NA MOJE PISMA
Nie od dziś wiadomo, że Mieszkańcy Klaudyna mają problem z wysokim poziomem wód gruntowych. Właściwie po każdych większych (obfitszych) opadach deszczu, ryk strażackich pomp nie milknie przez kilkanaście kolejnych godzin.
wysłałem w dniu 13 czerwca br. pismo do Wójta Gminy Stare Babice.
"Wniosku o udostępnienie informacji publicznej" zapytałem: "jakie działania dotychczas poczyniła Gmina Stare Babice w sprawie wykonania odwodnienia ulicy Prokofiewa w miejscowości Klaudyn, jakie
czynniki wpływają na fakt, że odwodnienie dotychczas nie zostało wykonane i kiedy realne prace w terenie zostaną wykonane?"
Termin
14 -dniowy już dawno minął, a odpowiedź opatrzona pieczątką Wójta Gminy wciąż nie nadeszła.

I na tym można było zakończyć artykuł, ale wniosek w sprawie Klaudyna nie był jedynym, na
który nie otrzymałem odpowiedzi. Ponad rok cze
kam na odpowiedź
Sprawa dotyczyła m.
in. służbowej Toyoty Corola, którą na co dzień
porusza się Wójt.
uszkodzone blacharsko-lakierniczo służbowe auto
"w jakich
okolicznościach, miejscowości i miejscu (droga, parking, inne) powstały uszkodzenia Toyoty Corola
nr rej. WZ 97699, czy znany jest sprawca spowodowania uszkodzeń, czy sprawa została zgłoszona
organom ścigania i/lub porządkowym, czy prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie i czy dokonano naprawy, a jeżeli tak, to z jakiego ubezpieczenia?"
Jak już napisałem na
wstępie, odpowiedzi dotychczas nie otrzymałem. Analizując zaś postępowanie Wójta, mogę tylko domniemać winy i dać wiarę w ówczesne babickie ploteczki.
Reasumując, Wójt chyba nie zdaje sobie sprawy, że po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej podmiot udostępniający może
dokonać następujących czynności (w maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku):
Jeżeli żadna z tych czynności nie została wykonana, wnioskujący ma prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Ponadto jeden z artykułów (art 23)
"kto, wbrew ciążącemu
na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".
Ze skargą do WSA jeszcze się wstrzymam. Ostatnio bowiem złożyłem wniosek w sprawie udostępnienia informacji dot. linii dojazdowej L-18.
Do trzech razy sztuka, poczekam jeszcze te ustawowe 14 dni.
Michał Starnowski

CYKL PRAWNIK RADZI...
JAK BEZPIECZNIE KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
Do napisania tego tekstu skłoniło mnie sąsiedztwo biura nieruchomości (nazwy nie podaję, aby uniknąć podejrzeń o ukrytą rekla
mę), "podsłuchane rozmowy" oraz doświadczenia moich klientów. Postaram się podpowiedzieć Państwu, jak bezpiecznie i pewnie kupić
lub sprzedać nieruchomość.

minie było realne dla obu stron. Określenie ceny, w umowie ostatecznej może ulec zmianie
i strony nie są związane ceną zawartą w umowie przedwstępnej.

Co do zasady, zgodnie z art. 158 kodeksu
cywilne przeniesienie własności nieruchomości wymaga zachowania szczególnej formy tj.
formy aktu notarialnego.

W ostatecznej umowie
przenoszącej własność nieruchomości zastrzec warunku ani terminu już nie można –
jest to przepis bezwzględnie obowiązujący.

Jednak pamiętać należy, iż umowa w "zwykłej" formie pisemnej
w stosunku do nieruchomości ma zdecydowanie słabszą pozycję prawną.
Umowa przedwstępna nie jest obowiązkowa, możemy oczywiście od razu przystąpić do
ostatecznej umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Przedwstępna umowa przeniesienia własności, powinna określać istotne warunki umowy
(ostatecznej), którą mamy zawrzeć.
Przy określaniu terminu zawarcia umowy ostatecznej,
w obecnej rzeczywistości zaciągania kredytów, warto termin ten odpowiednio wydłużyć
tak, aby zawarcie umowy w umówionym ter-

W przypadku, gdy obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umo
wy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła
inny termin, wówczas strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.

umowy przedwstępnej umowy z zachowaniem formy aktu notarialnego daje nam upraw
nienie do żądania zawarcia "przyrzeczonej"
umowy.

Dodatkowym atutem jest również okoliczność, iż zawierając umowę w for
mie aktu notarialnego, pewnym jest iż notariusz sprawdzi wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości, sprzedającego i kupują
cego (sprawdzi dowody osobiste) i przystępując do takiej umowy będziemy mieli gwarancję, iż nieruchomość w ogóle może być zbyta.

Dodatkowym zabezpieczaniem przy umowie przedwstępnej będzie również zadatek,
często mylony z zaliczką.

Jednakże, gdy do ostatecznej umowy nie
dojdzie, właśnie zachowanie formy umowy
przedwstępnej będzie miało kolosalne znaczenie.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie może być wtedy długotrwałe i kosztowne,
Natomiast zawarcie

sprzedający może zatrzymać otrzymany
zadatek.
jeśli do zawarcia umowy
ostatecznej nie doszło z winy sprzedającego,

ciąg dalszy na stronie obok...

MOCNO GRZEJĄCE SŁOŃCE ;-)
Zadatek powinien jednak zostać
zwrócony, a strona umowy nie może
domagać się od drugiej zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku w sytuacji
gdy:

Czerwcowy numer Gazety "Laurki" Babickiej to już przeszłość, bo mieliśmy "przyjemność" ;-) zagłębić się w je
go lekturę prawie miesiąc temu, jednakże nie sposób nie odnieść się w kilku słowach do wywiadu - rozmowy z rad
nym Waldemarem Szelenbaumem i frag
mentów dotyczących cyt. niedoszłego
basenu.
"Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, należy wykazać źródła jej
finansowania. Tymczasem niektóre osoby wypowiadają populistyczne hasła na
ten temat. A gdzie jest odpowiedzialność za finanse publiczne?"

Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet
świadczenia strony, która go dała.
Zaliczka natomiast stanowi sumę
pieniężną daną na poczet umówionej
transakcji, czyli częściową zapłatę.
Zaliczka różni się od zadatku tym,

Jak ulał pasuje ta wypowiedź do
treści ulotki wyborczej Pana Radnego
z 2010 roku

"zbudujmy nowoczesne Centrum Edukacyjno-Sportowe z pływalnią"
widnieje również na
ulotkach innych kandydatów Komitetu Wyborczego "Nasza Gmina".

Warto więc zawrzeć umowę przedwstępną przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.
A może Ci, co go tworzyli byli pod
wpływem "mocniej grzejącego słońca"?

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

a Panu Radnemu proponujemy spojrzeć w lustro i wtedy wygłosić przesłanie dedykowane krytykantom gminnej
polityki - naprawianie świata powinno
się zacząć od siebie!
Dariusz Smoliński, Tomasz Szuba

JEST TAKIE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH…
…które prawie całkowicie nie spełnia swojego zadania. Bo czym
być powinna oznakowana pionowo i poziomo uliczna zebra? Przede
wszystkim enklawą bezpieczeństwa dla niezmotoryzowanych użytkowników drogi, zmuszającą kierowców do zachowania szczególnej ostrożności i w razie potrzeby do ustąpienia pieszemu pierwszeństwa.

Tymczasem w okolicach skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą
Wieruchowską reguły te nie mają zastosowania. Tu piesi zawsze są zagrożeni w momencie podjęcia próby przejścia przez pasy.
zginęła Starsza Pani potrącona przez rozpędzoną
ciężarówkę.
kobieta doznała licznych obrażeń.
Od dawna obserwuję zachowania kierujących pojazdami mechanicznymi w tym rejonie i uważam że można podzielić ich na dwie kategorie.

Niewątpliwie przejście to jest w jakimś stopniu
"niewidzialne" dla wielu kierowców, dlatego zwróciłem się o pomoc do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Oto fragmenty pisma,
"zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu jaki zaistniał na przejściu dla
pieszych, które zlokalizowane jest na DW 580 przy
skrzyżowaniu z ulicą Wieruchowską w miejscowości
Stare Babice(…). Lokalizacja tego przejścia nie jest jakimś miejscem
szczególnym na całej ww. drodze wojewódzkiej, jednak jakiś element,
nad którym warto by się było wspólnie zastanowić wymaga poprawy, aby
zachować większe bezpieczeństwo pieszych poruszających się po tym
przejściu (…). Jedną z moich propozycji do rozważenia jest zainstalowanie tzw. znaków interaktywnych, które w większy sposób mogą oddziaływać na kierujących pojazdami. Jeżeli istniałaby akceptacja na takie bądź
inne rozwiązanie, z naszej (mojej i Urzędu Gminy) strony jesteśmy gotowi do współpracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców."

Wniosek mój poparła Pani sołtys Lucyna Skrzeczkowska, natomiast kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
UG Marcinowi Klimkowi dziękuję
Tomasz Szuba

PATRONI NASZYCH ULIC
KRÓL POLSKI - JAN III SOBIESKI
Jan III Sobieski - Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki,
żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. Obrońca Wiary – jest patronem drogi wojewódzkiej nr 718 w Borzęcinie Dużym, Wierzbinie i Topolinie.

Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684 r.).
Jan Sobieski
Był prawnukiem hetmana wielkiego
koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Najbardziej znany jest jednak z wojny polsko tureckiej (1683-1699) i Odsieczy Wiedeńskiej.
Daniel Schultz - Jan III Sobieski
kiego wezyra Kara Mustafy obległa Wiedeń.
pie (400 km w 8 dni) na odsiecz stolicy austriackiej.

Turcja uderzyła jednakże na Austrię i po trzech miesiącach armia wielpomaszerował w błyskawicznym tem-

Pod jego dowództwem, w dniu 12 września 1683 rozegrała się wielka bitwa pod Wiedniem, która zakończyła się pogromem Turków. Zginęło
ich 15 000, a chrześcijan zaledwie 3000. Papież Innocenty XI ustanowił z tej okazji na dzień 12 września święto imienia Maryi, które obchodzone
jest po dzisiejszy dzień. 9 października, w marszu przez Węgry za cofającymi się Turkami, Sobieski odniósł jeszcze jedno znaczące zwycięstwo
pod Parkanami, gdzie padło 9000 wrogów, a w grudniu wraz z całym swym wojskiem wrócił do Krakowa.
Od 1665 był żonaty z Marią Kazimierą d’Arquien, zwaną Marysieńką, miał 12 dzieci.
Oboje wraz z żoną są pochowani na Wawelu w Krakowie. Serce króla spoczywa w kaplicy królewskiej (bł. Anioła z Akry)
w kościele kapucynów w Warszawie.
za wikipedią: Michał Starnowski

LIST RADNEGO DO MIESZKAŃCÓW
Redakcja Gońca Babickiego została poproszona przez Pana Stanisława Lesisza o zamieszczenie listu, jaki napisał do mieszkań
ców Gminy Stare Babice. Prośbę Pana Radnego i Sołtysa spełniamy informując, że przedstawione poglądy są jednak Jego osobistymi poglą
dami, które Pan Stanisław chciał za naszym
pośrednictwem wyrazić.
Szanowni Państwo! Być radnym to służyć
swojej małej Ojczyźnie, gdzie mieszkam z moją rodziną: z żoną, dziećmi, wnukami i prawnukami. Jestem radnym i sołtysem Zielonki
Parcele.

Źle się dzieje w naszej małej Ojczyźnie,
gdy nie rozpatruje się postulatów i wniosków
mieszkańców, a tylko pomysły wójta, które podaje się jako obowiązujące i konieczne do uch
walenia.

Jako radny nie jestem niewolnikiem układów panujących w gminie, jestem od nikogo
niezależnym. Będąc radnym niezależnym również materialnie i nie powiązanym interesami
mam swobodę działania,
Konieczne jest aby
radny był uczciwy, prawy, pełnił swój mandat
w sposób służebny, żeby był człowiekiem sumienia.

To daje mi wolność i niezależność myślenia i głosowania w podejmowaniu uchwał
w Radzie Gminy. Po zmianach w 1990 roku
p. Wójt Stanisław Zając uczył radnych jak
uczciwie i samodzielnie i bez strachu radzić.
"jesteście radą, czyli władzą najwyższą, uchwałodawczą, czyńcie uczciwie co do
was należy, wybrano was i zaufano wam. Musicie decydować samodzielnie i uczciwe, to co postanowicie jako władza uchwałodawcza, wyko
nawcza ma obowiązek to wykonać, nawet gdybym to widział inaczej."
"jeżeli was krępuje moja obecność na sesji, to ja mogę wyjść i nie przeszkadzać wam w obradach." W czasie tylko jednej
kadencji p. Wójta Stanisława Zająca zrobiono tak wiele, i to co najważniejsze,
Radni nie wyręczali sołtysów z ich roli gospodarzy wsi, aby
przypodobać się mieszkańcom.
nie powoływali się na układy i nie przydeptywali sobie krawatów u wójta.
Radnych
nie dobierano według życzenia władzy.

będąc tchórzem.

Człowiek pyszny i chciwy jest niebezpieczny dla innych. Szczególnie niebezpieczni
są ludzie uwikłani w złe układy, zniewoleni
światopoglądowo, ideologicznie czy libertyni,
ludzie bez sumienia, którzy popadli w manię
panowania i zniewalania innych, czy zdrajcy,
pracujący jak niewolnicy dla obcego interesu.

Wójt
jest pracownikiem i ma podległą administrację, aby ta wykonywała uchwały rady i służyła mieszkańcom.

Zadaję sobie pytanie, czy tę wolność potrafiliśmy mądrze zagospodarować, czy nie
wykorzystali jej cwaniacy, złodzieje i aferzyści.
i dlatego też należy brać udział w wyborach i wybierać ludzi sumienia, ludzi, którzy będą
służyć mieszkańcom tej ziemi.

Grzechem jest kandydować do władzy, będąc bez sumienia, ze zniewolonym umysłem,

Z wyrazami szacunku
radny i sołtys Stanisław Lesisz

PROSIMY O WIĘCEJ AUTOBUSÓW
Ponad 200 podpisów zebrali mieszkańcy
Klaudyna, Janowa, Kwirynowa, Starych Babic, Mościsk oraz warszawskiego Radiowa
pod pismem w sprawie zmian częstotliwości
kursowania autobusów linii 712. Wniosek dotyczył wprowadzenia zmian zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nimi.

ny Stare Babice.

wiem nawet do 1 godziny i 20 minut. "Czy
zdarzyło się komuś z Państwa nie zdążyć na autobus lub gorzej, widzieć jak on odjeżdża i nie
móc go dogonić?"

W kwietniu 2014 roku stosowne pismo
w ww. sprawie zostało skierowane do Wójta Gmi

Przerwy w odjazdach autobusów w godzinach wieczornych dochodzą bo

Ponadto w piśmie popartym podpisami
ponad 200 osób zasugerowano, aby czas odjazdu linii 712 i izabelińskiej 708 zróżnicować,

na dzień dzisiejszy Gmina Stare Babice posiada zarezerwowane w budżecie jedynie takie środki,
które wystarczają na finansowanie obecnie
funkcjonującej komunikacji, a każdorazowa
zmiana wiąże się ze znacznym wzrostem
(przyp. red. i tak niemałych) kosztów jej funk
cjonowania.
i dopiero po
otrzymaniu stosownej opinii z ZTM, będzie
mógł podjąć stosowne kroki, by wprowadzić
ewentualne korekty w jej funkcjonowaniu.
do kilku urzędów i instytucji wysłałem wniosek o udzielenie informacji pu
blicznej w sprawie nowego przebiegu linii dojazdowej nr L-18. Linia ta bowiem od 1 lipca
br. szerokim łukiem omija miejscowość Lipków, a na nowej trasie, czyli na ulicy Izabelińskiej na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego
przystanku.

Michał Starnowski

NIECODZIENNA WYPRAWA
CZARNOBYL I PRYPEĆ (MIASTO WIDMO)
Autobus zbliżał się powoli do granic Zony strefy zamkniętej wokół elektrowni w Czarnobylu. Grupa entuzjastów turystyki niezwyczajnej z biura Aliena Tours z nieskrywanym za
ciekawieniem oczekiwała na ten moment, kiedy pojawią się na horyzoncie punkty graniczne, wsłuchując się w tzw. międzyczasie w głos
przewodnika.

opustoszałe, w którym tymczasowo (dwa tygodnie w miesiącu) mieszka mniej niż 2000 osób.

Gdy podjechaliśmy do granic Strefy każdy
trochę się zdziwił

ce wrażenie.

tom - grozi konfiskata mienia!

Ta pustka robi przygnębiająReaktor nr IV (a więc ten, w którym był poż
ar i wybuch) straszy swym, rozpadającym się
sarkofagiem.

Milicjanci z nudów "zwracają uwagę" (czytaj: czepiają się) na wszystko.

Przed elektrownią stoi pomnik symbolizujący przezwyciężenie awarii oraz hołd dla kilkuset tysięcy
likwidatorów, którzy brali udział w usuwaniu
skutków awarii, składając nierzadko w ofie
rze swe życie lub zdrowie.

W taki oto "radziecki" sposób witała nas
Strefa.

Na terenie 2.500 km2, dzika przyroda
chwali się co dzień swym pięknem, pokazując
przyjezdnym swe bogactwo fauny i flory, pokazując czasami swą największą swą perłę wymarłe już dawno w Europie konie Przewalskiego.

Największe jednak wrażenie robi na nas
Prypeć - miasto-widmo.
Posępne wrażenie robi także "Droga Krzyży",

w Prypeci obowiązuje całkowity zakaz stałego pobytu.

spotkanie
z "samoselami" we wsi Paryszew

Opuszczone chałupy dają przedsmak tego,
jak wyglądają nasze główne cele - CZARNOBYL I PRYPEĆ. Na początek docieramy do
Czarnobyla, który będzie naszą bazą wypadową.

Po wysłuchaniu ich opowieści, udajemy się do głów
nego celu naszego wyjazdu - dawnej elektrowni atomowej.
Znany powszechnie kompleks czterech reaktorów, stanowiący jedynie ćwierć tego, co
było planowane przez tęgie głowy w ZSRS,

Zadziwiające jest to, że 50 tysięcy mieszkańców, którzy w dniu awarii elektrowni zamieszkiwali
to pięknie położone i zabudowane miejsce, zostało wysiedlonych w ciągu 24 godzin.

Zwłaszcza szkoły oraz przedszkola przedstawiają widok jakby przerwanych, dzwonkiem przerwy, zajęć - na ław
kach leżą pozostawione zeszyty i książki, niedokończone dekoracje na cześć wodzów rewolucji i postępów socjalizmu.

Dzisiaj to miejsce
Nie robić zdjęć obiek-

ciąg dalszy na stronie obok...

Do dziś jeszcze można znaleźć miejsca,
gdzie napromieniowanie jest tak wysokie, że
przebywanie przez dłuższy czas byłoby skazaniem siebie na poważne problemy ze zdrowiem w przyszłości.

w rzeczywistości uzyskiwano pluton do celów wojskowych. Miasto zatem dawniej było równie mocno pod wpły
wem i kontrolą władz wojskowych, jak dziś pozostaje miejscami napromieniowane.
Choć Czarnobyl oraz okolice pozostają
w świadomości wielu osób jako symbol buntu
natury przeciwko jej okiełznaniu przez człowieka, to w rzeczywistości winę w tej katastrofie ponosi wyłącznie człowiek

Piotr Siekierski
fot. Bartosz Żukowski

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego numer rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok - wygrałeś bon towarowy
w wysokości 105 złotych. Oto kolejna, piąta już odsłona konkursu Gońca Babickiego. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożywczego "Koszałka" i Tabliczek na Twoją miarę.
Swój szczęsliwy numerek (rejestracyjny) "podjęli" mieszkańcy: Starych Babic i Koczarg
Starych.

Kwotę 55 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

Kto następny??
ps. A może jesteś sąsiadem zwyciężcy, albo to Twoja teściowa??
Daj mu "cynka" - może będzie łaskaw i "odpali" Ci część wygranej :-)
EDYCJA V. Samochód został "upolowany" przypadkowo w lipcu
na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy.
Zatem jeżeli jesteś właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 7941A, przyjedź z do
wodem rejestracyjnym w dniach 18-29 sierpnia 2014 roku (w godzinach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.

LATO W SPÓŁCE WODNEJ
10 czerwca br. rozstrzygnięty został przetarg Gminnej Spółki Wodnej Babice na wykonanie części prac melioracyjnych zaplano
wanych do wykonania w 2014r. W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, na podstawie kry
terium cenowego wybrane zostały dwie firmy.

Wśród kierowanych do nas pytań najpopularniejsze dotyczy terminu rozpoczęcia koszenia lub odmulania. Pierwsze prace rozpo
czynamy jak tylko stopnieje śnieg.
Wykonują je pracownicy sezonowi, których za
trudniamy od marca lub kwietnia
W tym samym czasie
zazwyczaj rozpoczyna pracę na naszych rowach koparka starostwa,
Jest to okres, w którym zaczynają wpływać do Spółki składki.
Przetarg
z jednej strony pozwala nam na uzyskanie dobrej ceny za usługi, z drugiej strony umożliwia skorzystanie z dofinasowania gminy.

Od marca br. prowadzony jest przegląd
rowów i urządzeń melioracyjnych, na który
Spółka zaprasza sołtysów i radnych poszczególnych wsi.

Na wielu odcinkach brzegów
i skarp rowów melioracyjnych obecne są porosty dużych skupisk drzew i krzaków.

Ponadto ogranicza to w znacznym stopniu
możliwość zastosowania maszyn do konserwacji rowu,
Ręczne
wykonywanie prac trwa dłużej i kosztuje dużo więcej.

Za najkorzystniejszą ofertę na ręczne koszenie skarp rowów melioracyjnych

Spółka nie może samodzielnie wyciąć
drzew, ponieważ zgodnie z prawem są one
własnością posiadacza gruntu

która zaproponowała kwotę brutto w wysokości
69 000 zł (cena jednostkowa brutto 0,23
zł/m2). Odmulanie dna rowów melioracyjnych

Uzyskanie pozwolenia nie jest trudne i bardzo zachęcamy do wypisania odpowiedniego
wniosku.

cena
ofertowa brutto wynosiła 29 920 zł (cena jednostkowa brutto 3,52 zł/mb).

Innym utrudnieniem są płoty stawiane na
granicy rowu lub go przegradzające.
i dopiero po odebraniu prac, opłaceniu faktur i przekazaniu
odpowiedniej dokumentacji gminie otrzymujemy zwrot części poniesionych kosztów.

Kolejny często podnoszony przez mieszkańców problem to częstotliwość prowadzonych
prac, zwłaszcza koszenia skarp rowów. Obecnie koszenie wykonywane jest raz w roku.

Jak co roku, zarówno termin jak i zakres
prowadzenia prac melioracyjnych spotkały
się z licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców. Chcielibyśmy więc, korzystając z niniejszego artykułu odpowiedzieć na łamach "Goń
ca" na najczęściej podnoszone problemy.

że melioracja to nie tylko rowy, ale i całe kilometry podziemnej infrastruktury, dzięki której woda jest odprowadzana z powierzchni
gruntów.

Na terenie naszej gminy mamy wiele poważnych awarii melioracyjnych, na które co roku wydawanych jest kilkadziesiąt tysięcy zło
tych.
Trzeba pamiętać,

Te i inne
utrudnienia najlepiej chyba zilustrują fotografie.
Agnieszka Kaczurba
Zastępca Przewodniczącego GSW "Babice"

RELACJA Z WIZYTY
W CHACIE KAMPINOSKIEJ
Członkowie Stowarzyszenia Kampinos zaprosili redakcję "Gońca Babickiego" na cykliczną imprezę organizowaną przez miłośni
ków Puszczy Kampinoskiej, pod nazwą "Szukanie Kwiatu Paproci".

Gospodarze przygotowali wiele atrakcji na
okoliczność imprezy, takich jak konkursy, wspól-

Całe wydarzenie miało miejsce w Chacie
Kampinoskiej, w miejscowości Granica (gmina Kampinos), przy drodze do Muzeum Puszczy Kampinoskiej.
W Chacie znajdują się eksponaty podarowane przez najstarszych Mieszkańców Gminy
Kampinos.
Stowarzyszenie Kampinos zaprasza wszyst
kich czytelników "Gońca Babickiego" na przy
szłoroczną imprezę "Szukania Kwiatu Paproci".
Adam Moraczewski
ne śpiewy i potańcówka na klepisku przed
Chatą.
Jednak najważniejsza częścią programu było poszukiwanie kwiatu paproci,
przy akompaniamencie akordeonu i przyśpiewek ludowych Pana Zdzisława Wachnika.

Opiekunką Chaty jest Barbara Szułczyńska - Prezes Stowarzyszenia Kampinos,

Nagrodą dla znalazcy kwiatu paproci było
spędzenie dnia i nocy w Chacie, bez możliwości korzystania z takich udogodnień jak prąd
czy gaz.

ZMIANY PERSONALNE
W BORZĘCIŃSKIEJ PARAFII
W dniu 28 czerwca 2014 roku nastąpiła zmiana księży pełniących
posługę duchową w Parafii pw. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym.
Już w niedzielę 29 czerwca na każdej Mszy Św. borzęcińskim Parafianom został przedstawiony nowy kapłan. Odszedł wikariusz, ksiądz
Stanisław Podgórski,
zastąpił Go
ksiądz Jan Wróbel,
który został mianowany administratorem borzęcińskiej wspólnoty parafialnej.
Administrator w parafiach wyznaczany jest przez biskupa diecezji
w sytuacjach nadzwyczajnych
Tak
też jest w borzęcińskiej parafii, gdzie w czasowej niedyspozycji zdrowotnej jest Proboszcz - ks. Bogdan Wosławski.
Nowy Administrator - ks. Jan Wróbel
Nowy kapłan zajął pomieszczenia, w których dotychczas mieszkał ks. Stanisław Pod
górski.
Michał Starnowski

W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. IV
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 czwarta
jakże obrazowo spisanej opowieści wspomnieniowej.

ku, jutro o zmierzchu.

Żona, Wiesia
Drews, chciała się bawić.

Pana Szanownego, Zygmunta Drewsa, gmina powołała do komisji poboru koni do wojska.
Akurat padło to na wieś Duchnice za
Ożarowem, gdzie jej mieszkańcy niemieccy koloniści

"Kto jest?" odpowiedź "jo",
"Byczkowski",
Wszyscy wiedzieli o tym, że wieś stanowi "piątą kolumnę" pro niemiecką,

Wujaszek Janek Drews nie przyjechał na zebranie rodzinne do Borzęcina, bo był "młodym" żonkosiem i ojcem małego Andrzejka.

Będąc tam często chodziliśmy do ZOO.

Z Bogdanem było też i inne wspomnienie,
jeszcze ze Święcic.

Po nieprzespanej nocy naszych obrońców okazało się, że
bandziory zrobiły napad na inny dwór,

...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca
zajechał motocyklem szef posterunku policji z Błonia i
oznajmił panu agronomowi, że jest projektowany napad na dwór w Święcicach z bronią w rę-

materiał zamieszczony za zgodą autora,
przy wydatnej pomocy Sławomira Sumki
- wszystki części dostępne w Księgarni Verbum

WIELKOSZLEMOWY WIMBLEDON
NASZA KORESPONDENCJA Z LONDYNU
Największy, najwspanialszy, najlepszy - taki był, jest i zawsze będzie wielkoszlemowy
Wimbledon. Nawet osoby niezainteresowane
białym sportem na pewno nie raz i nie dwa słyszały o tym turnieju. Czy to z uwagi na jego
wielką rangę sportową, czy, co bardziej prawdopodobne, usłyszały o nim po wielkich sukcesach na londyńskich kortach Agnieszki Radwańskiej, czy Jerzego Janowicza.

W tym roku do walki o zwycięstwo w turnieju stanęła aż siedmioosobowa grupa nadwiślańskich tenisistów.

Tym większym szokiem dla zasiadających
w loży królewskiej księcia Williama i jego
małżonki Kate była porażka 27-latka już
w 1/4 finału Wimbledonu.
Popularny "Jerzyk", jak i 25-letnia Agnieszka są dziś bez
sprzecznie nie tylko najlepszymi i najbardziej
rozpoznawalnymi tenisistami w Polsce.

Skończyło się tak jak się skończyć miało.
siedmiokrotny triumfator Wimbledonu Roger Federer i Serb Novak Djokovic,

Bo chociaż dyscyplina ta nad Wisłą wciąż nie jest
tak popularna, jak na to zasługuje, to jednak
wspomniana dwójka robi wszystko, aby pokazać jak pięknym sportem może być tenis.

24-letni Jerzy odpadł bowiem w III rundzie, a etap później z trawias
tymi kortami pożegnała się Radwańska.

Pierwsze symptomy poprawy nieciekawego położenia białego sportu
mogliśmy zaobserwować już przed dwoma laty,
Imiona Radwańskiej i Janowicza były od
mieniane przez wszystkie przypadki,

Jednak jako, że nie samymi występami Polaków podczas Wimbledonu człowiek żyje,
Bo przecież obok
meczu z udziałem Nadala, Djokovica, Federera, czy Murray'a nie można przejść obojętnie

Pięciosetowa batalia została słusznie obwołana jednym z najlepszych meczów w historii tenisa
ziemnego. Wygrał Serb,
Pięknemu
momentowi kolorytu dodawał także fakt, że
wznoszącego w górę puchar Djokovicovi klaskała będąca już w stanie błogosławionym żona.

Do następnego razu!
z Londynu: Piotr Dąbrowski

MOGIŁA WŚRÓD DRZEW - NOWE FAKTY
W majowym numerze Gońca Babickiego
5/2014 zamieściliśmy artykuł Pani Ewy Bożyk dotyczący klaudyńskiej, brutalnej zemsty
sprzed 75 lat. Dziś znając nowe fakty dotyczące życia Andrzeja Szmidta i nowe okoliczności w jakich zginął, pragniemy Państwa z ni
mi zapoznać.

Andrzej
Szmidt urodził się i mieszkał w Klaudynie

Okoliczności tragicznej śmierci zostały uzupełnione o nowe fakty.
Otóż w ten marcowy dzień 1938 roku
Andrzej
Szmidt wraz ze swoją narzeczoną (córką leśniczego), Jego matką i siostrą wracali od ks. Bernarda Jarzębskiego (Proboszcza Parafii Babi
ce w latach 1913-1942).
tego właśnie dnia, tych dwoje młodych ludzi w kancelarii babickiej Parafii dało
na zapowiedzi.

Podobno w obecności kobiet napastnicy zadali Andrzejowi około 30 ciosów ostrymi narzędziami.
Inicjatorem postawienia pomnika w lesie
(w miejscu śmierci) był sam ks. Bernard Jarzębski.

wysłuchał: Michał Starnowski

BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA
Wspólnota Rodzinne Świętowanie skupiona przy Parafii w Starych Babicach w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 roku wystawiła spektakl pt. "Bramy Nieba i Płomienie Piekła". Sztuka,
w której zagrali aktorzy-amatorzy została oparta na Piśmie Świętym i tak ułożona, by przybliżyć
widzom osobę Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawienia, którego dokonał wobec każdego z ludzi.
Przedstawienie wyreżyserowane przez Pawła Nowakowskiego,
w Sali koncertowej Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie przy ul. Tetmajera 38.
spektakl wzbudził duże zainteresowanie i zgromadził w obydwu dniach,
w niedzielne popołudnie zabrakło nawet miejsc siedzących
i nie starczyło dostawek.
Przedstawienie składało się z serii scenek ukazujących życie ziemskie ludzi należących do różnych grup społecznych:
Spektakl zatem żywo ukazał dwie zasadnicze rzeczywistości: niebo i piekło.
Michał Starnowski

OT!WARTE! SPOTKANIE REAKTYWACJA
Jeszcze nie umilkły echa kwietniowego spotkania z autorką "Dynastii Miziołków", pisarką
Joanną Olech, a tu już pora słów kilka napisać o następnym wydarzeniu. Tym razem Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" w ramach cyk
lu "spotkań ot!wartych!" zorganizowało… ;-)
wieczorek taneczny. No, może nie dosłownie,
ale prawie.

Na rozgrzewkę zatańczyliśmy poloneza,

Na ulotce Warszawskiego Zespołu Pieśni
i Tańca GAIK czytamy między innymi:

Z opanowaniem układu choreograficznego krakowiaka

W ramach odpoczynku i wytchnienia mieliśmy przyjemność oglądać popisy taneczne ze-

Rozwieszone tu i ówdzie plakaty zapraszały do klimatycznego Biker-Pub-u w Stanisławowie koło Mariewa na… tańce ludowe przy
dźwiękach kapeli.

społu, a wierzcie mi, było na co popatrzeć.
jak Oni strzelają z tych "batów".

Jak się domyślacie nie było to spotkanie z serii tych siedzących.
Warszawskiego Zespołu Pieśni i Tańca
GAIK, Pan Włodzimierz Ptaszek,

Bogaty repertuar zawiera brawu rowe wyko
nania polskich tańców ludowych takich jak:
polki, mazurki, kujawiaki i oberki z różnych
regionów Polski…
Ma na
swoim koncie 23 tournee artystyczne w wielu
krajach świata,

GAIK musiał jeszcze zatańczyć na tzw. bis.
było WARTE!... i dla wszystkich
OT!WARTE.

Dariusz Smoliński
fot. Dymitr Miłowanow; Włodzimierz Ptaszek

ŚWIĘTO POLICJI W STARYCH BABICACH
15 lipca 2014 roku, punktualnie o 11.00
przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach odbyły się uroczyste
obchody 95. rocznicy powołania Policji. W uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Stołecznego, insp. Robert Szydło, a także
Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących
z komendą w Starych Babicach oraz rodziny
policjantów.Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest
szczególną okazją do wręczenia odznaczeń
i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom.

Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan
Żychliński
"Gratuluję wszystkim
awansowanym na wyższe stopnie. Życzę kolejnych awansów i kolejnych udanych jubileuszy
oraz wszystkiego dobrego dla całej wspólnoty
policyjnej, zwłaszcza dla Waszych rodzin, które
z uwagi na Waszą służbę nie zawsze mogą korzystać z Waszej obecności."

insp. Robertowi
Szydło
mł. insp. Waldemar Perdion
Podziękował również policjantom za ich zaan
gażowanie i trud włożony w codzienną pracę.

insp. Robert
Szydło

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in.
Komisarz Piotr Bedus

"W imieniu awansowanych dziś policjantów, mam zaszczyt podzię
kować za wręczone wyróżnienia. Dzisiejsze święto to moment, w którym nagrodzona zostaje nasza praca."

"Życzę Wam, abyście każdego dnia
w służbie i poza nią spotykali się z wyrazami sym
patii i uznania, bo jestem przekonany, że na takie uznanie zasługujecie. Zasługujecie poprzez
to, że na co dzień pełnicie bardzo ważną, trudną, ale również niebezpieczną służbę."

nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja

ZDERZENIE Z LOKOMOTYWĄ
25 lipca 2014 roku na ul. Arkuszowej
w Warszawie (Radiowo) doszło do zderzenia
pociągu (składu towarowego) z samochodem
ciężarowym. Poszkodowany został kierujący
ciężarówką. Ruch na głównej ulicy dojazdowej do Izabelina i do Naszej gminy od strony
stacji Metra Młociny był zablokowany przez
kilka godzin.

W wyniku ude
rzenia znacznie uszkodzona została kabina kierowcy ciężarówki, a pociąg wypadł z szyn.

musiały użyć sprzętu hydraulicznego.
został On natychmiast odwieziony do szpitala.
Droga była zablokowana przez kilka godzin, aż do zakończenia czynności policyjnych
i do czasu odciągnięcia kolejowych wagoników.

Po torach tejże bocznicy kolejowej składy
nie jeżdżą często,
Znaki
STOP'u są w tamtych miejscach widoczne z da
leka.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.izabelin24.pl

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
RAJD ROWEROWY
W sobotę, 28 czerwca 2014 roku odbył się
"Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice", który zorganizowało Towarzystwo Cyklistów Gminy Stare Babice i Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji.

przed Urzędem Gminy w Izabelinie odbyła
się kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa, którą zorganizował Międzygminny Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN".

darmo.
Olinem Gutowskim

34 osoby i wszystkie po pozytywnym zweryfikowaniu oddały łącznie 15,300
ml krwi.
w niedzielę 31 sierpnia br.

Tam na Placu Chopina odbyło się piknikowe pieczenie kiełbasek oraz rozlosowano
nagrody wśród uczestników rajdu. Nagrodami były rowery ufundowane przez Starostę
Warszawskiego Zachodniego i GOSiR Stare
Babice.
PIKNIK TURECKI

Prawdziwą furorę zrobiły jednak zawody sprawnościowe, czyli rzucanie gumiakiem do celu
oraz wyścigi w workach.

W niedzielę 29 czerwca 2014 roku przed nowym budynkiem Urzędu Gminy w Starych Babicach odbył się Piknik Turecki.

LIGA RUSZA W SIERPNIU
Zarząd Klubu dziękuje
wszystkim,

PIKNIK RODZINNY W BORZĘCINIE
13 lipca 2014 roku w Borzęcinie Dużym na
Skwerze im. Fryderyka Chopina odbył się Piknik Rodzinny, którego organizatorem była
Fundacja "Z Perspektywą".

Okazało się jednak, że tym razem "13" stała się szczęśliwą
liczbą i od rana zaświeciło słońce.
AKCJA KRWIODAWSTWA
W niedzielę, 29 czerwca br. na parkingu

Jak przystało
na "Piknik Rodzinny" organizatorzy zapewnili przybyłem szereg zabaw i atrakcji - i to za

Jak informuje portal www.90minut.pl już
w weekend 16-17 sierpnia 2014 roku rozpoczną się rozgrywki piłkarskie Naszych gminnych drużyn.
Naprzód Zielonki,
UKS Borzęcin
Swoją przygodę
z ligą polską: B -klasa grupa: Warszawa IV
zaczyna ekipa piłkarska KS Blizne.

Przed własną publicznością piłkarze zagrają tydzień później,
a rywalem będą Czerwone Smoki z Brwinowa.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl

