


Adres wydawcy (redakcji):
PUNKT REDAKCYJNY: Księgarnia "VERBUM" - Stare Babice, ul. Rynek 17
Redaguje Zespół w składzie: Michał Starnowski  Dariusz Smoliński,Tomasz Szuba Piotr Dąbrowski
Autor zdjęcia na okładce: Krzysztof Skiba (Zespół BIG CYC) 

ZGŁOSZENIA REKLAMOWE I OGŁOSZENIOWE: tel. 796-920-796; 796-020;796 lub goniecbabicki@gazeta.pl lub goniec@babice.waw.pl
Skład: ; Konto: mbank Druk: 





KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
CEJROWSKI TROCHĘ INACZEJ

Autor "Wyspy na prerii", Wojciech Cejrowski, takimi sło-
wami zachęca nas do lektury swojego najnowszego dzieła: 
"Dotychczas pisałem książki o Indianach z Amazonii - było dzi-
ko i egzotycznie. Ta jest o kowbojach z Arizony, i też będzie dzi-
ko i egzotycznie. Południe Stanów Zjednoczonych oraz dawny 
Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, Chicago, Flory-
da czy Kalifornia. Preria zadziwia nawet tych, którzy dobrze 
znają Amerykę. Gdyby komuś nie mieściło się w głowie, że pro-
wincja największego mocarstwa na świecie wygląda tak, jak ją 
tu opisałem, niech rzuci okiem na serial telewizyjny „Duck Dy-
nasty” (w Polsce znany jako „Dynastia Kaczorów”) albo... niech 
potraktuje tę książkę jak zwykłą powieść przygodową.

A gdyby ktoś chciał sprawdzić osobiście, czy jest tak jak tu opisałem, drogę znajdzie łatwo: wy-
starczy zjechać z autostrady, potem jeszcze raz zjechać, i znów zjechać, i tak do skutku - aż skończy 
się mapa i wylądujesz na polnej drodze, prowadzącej na jakieś rancho. Rzecz dzieje się współcze-

śnie, w Arizonie, tuż przy granicy z Meksykiem. 
Dziki Zachód dawno przestał być dziki, ale miesz-
kańcy prerii wciąż o tym zapominają. Preria jest 
tro chę dzika, trochę niepiśmienna. Nie jest zacofa-
na! Po prostu poszła w inną stronę niż nasza cywi-
lizacja."

Cóż tu więcej dodać? Zapraszamy do lektury.

Ponadto mamy propozycję dla naszych milu-
sińskich.

Sezon podręcznikowy rozpoczął się na dobre. 
Wszystkich, którzy jeszcze nie zakupili pod-

ręczników zapraszamy do składania zamówień.

Dariusz Smoliński



Jak poinformował Urząd Gminy w Izabelinie, 
z dniem 1 lipca 2014 r. stałej zmianie uległa trasa li-
nii dojazdowej L-18. Autobus, który dotychczas kur-
sował pomiędzy Truskawiem, a Starymi Babicami 
przez Lipków, od dnia 1 lipca 2014 roku kursuje uli-
cami: 3 Maja, Sienkiewicza, Izabelińską, Sienkiewi-
cza, Rynek. Zmiana ta wg izabelińskiego magi
stratu pozwoliła na obsługę zbiorową komunikacją 
autobusową osiedla Izabelin B.

I to tyle dobrych wieści, jeżeli chodzi o mieszkań-
ców Gminy Stare Babice. 

doczekali się autobusu, któ-
ry i tak nie zatrzymuje się na Ich ulicy

Postanowiliśmy dogłębnie zbadać tę sprawę i dla-
tego wysłaliśmy urzędowe pisma do trzech instytu-
cji z prośbą o udzielenie informacji publicznej.

Zarząd Transportu Miejskiego - Pan Grzegorz 
Strzelczyk: "Informujemy, że zmiana linii L18 zosta-
ła wprowadzona na wniosek Urzędu Gminy Stare Ba-
bice w celu lepszego skomunikowania centrum Gmi
ny ze Starymi Babicami".

"przygotowanie odpo-
wiedniej infrastruktury przystankowej spoczywa na 
właściwym Urzędzie Gminy, na terenie której mają za-
trzymywać się autobusy ZTM."

"w wyżej wymie
nionym przypadku za wykonanie obecnych jak i pla-
nowanych do wybudowania peronów przystanko-
wych odpowiada UG Izabelin".

były odmienne od informacji udzielonych przez ZTM.

na nasze wystąpienie odpowie-
dzi już nie otrzymaliśmy.

Jak zatem sprawa wygląda z punktu widzenia 

UG Stare Babice? Pan Marcin Klimek - Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 

"trasa L18 została zmieniona na wniosek mieszkań-
ców Gminy Izabelin".

"informacja o planowanej zmianie była 
przekazana przez UG Izabelin, który jest zleceniodaw-
cą obsługi komunikacyjnej dla linii L18". 

Okaza-
ło się, że urzędnicy z Izabelina zapomnieli skon
sultować i nie ustalili z mieszkańcami (właścicielami 
gruntu) faktu, że peron będzie miał swoją lokaliza-
cję również na prywatnej działce

"przy 
szklarniach"

 Rozmawialiśmy z mieszkańcami (wła-
ścicielami działki) i wiemy, że nie mają nic prze
ciwko temu, żeby przystanek znajdował się przy 
i na Ich działce. "My nie oczekujemy zapłaty, odda-
my swój grunt nieodpłatnie, ale niech to będzie zała-
twione zgodnie z prawem i na podstawie jakiś doku
mentów

Paweł Karczmarek

Cóż zatem na zadane pytania odpowiedzieli 
urzędnicy z UG w Izabelinie?

Nowa linia lokalna finansowana 
jest w 80% z budżetu Gminy Izabelin, a w 20% 
przez ZTM.

17 stycznia br. przed-
stawiciele Gmin: Łomianki, Stare Babice, Izabelin 
i Leszno spotkali się z nowym dyrektorem ZTM - 
Panem Wiesławem Witkiem. 

22 stycznia br. Gmina Izabelin zwró-
ciła się do Gminy Stare Babice z wnioskiem o usto-
sunkowanie się do przedstawionych propozycji, 
wyrażenia swojego stanowiska oraz woli współpra-
cy w realizacji przedmiotowej modyfikacji. 

"przy braku pisemnej odpowiedzi ze 
strony Gminy Stare Babice, dalsza koordynacja prac 
przebiegała pomiędzy ZTM i Gminą Izabelin"

Zmiany zostały wprowadzone, ale Lipkowianie 
stracił kolejny już autobus. właściciele 
działki przy ul. Izabelińskiej

czekają na kontakt izabelińskiego urzędnika 
i wznowienie rozmów.

…Ze wzglę-
du na problemy z ustaleniem granic własności pomię-
dzy pasem drogowym ul. Izabelińskiej a działkami 
sąsiednimi odstąpiono od realizacji peronów do cza-
su wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. Budowa pero-
nów w pasie drogowym ul. Izabelińskiej zostanie 
wykonana w najbliższym czasie przez Gminę Stare 
Babice. Nie znamy dokładnego terminu realizacji 
tych robót."

Teraz należałoby wysłać kolejne pismo do UG 
Stare Babice, jednak drukarskie terminy póki co, 
niestety nie pozwoliły czekać na odpowiedź.

Michał Starnowski

LINIA L-18 NIE DLA WSZYSTKICH



Każdy z nas zadaje sobie to pytanie, chcąc 
złożyć pozew do sądu. Wybranie właściwego są-
du i wydziału, jest niezmiernie ważne.

Przede wszystkim nasza sprawa od razu na-
bierze odpowiedniego toku. 

Jeżeli wniosek czy pozew złożymy do nie-
właściwego sądu, to zostanie on przekazany do 
sądu właściwego, ale zajmie to sporo czasu ze 
względu na procedury sądowe i wydłuży znacz
nie nasze postępowanie.

Który więc, sąd będzie właściwy dla najczę-
ściej dotyczących nas spraw? 

1. Sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń 
alimentacyjnych (pozew o alimenty)

2. Sprawy rozwodowe (pozew o orzeczenie 
rozwodu, separacji), 

3. Dla spraw spadkowych (wniosek o stwier
dzenie nabycia spadku, dział spadku, o zacho-
wek, zapisy testamentowe),

4. Pozew przeciwko przedsiębiorcy 

5. Sprawy z zakresu prawa pracy (pozew 
o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie) 

6. Powództwo o ustalenie istnienia umo-
wy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unie-
ważnienie, jak tez o odszkodowanie z powo
du niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy 

7. Sprawy, których przedmiotem jest nie-
ruchomość np. roszczenie ze stosunku umo-
wy najmu czy dzierżawy, powództwo o włas
ność nieruchomości, o zasiedzenie, 

ciąg dalszy na stronie obok...

CYKL PRAWNIK RADZI...
PRZEWODNIK ADRESOWY PO SĄDACH



Niektóre sprawy zastrzeżone są do rozpa-
trywania przez sąd okręgowy: art. 17 Kodek-
su postępowania cywilnego, 

Pamiętajmy więc, że pierwszym krokiem 
w ustaleniu do którego sądu należy złożyć po-
zew, będzie:

Obecnie każdy sąd posiada swoją stroną in-
ternetową,

Przydatne nr telefonów i adresy stron inter-
netowych:

1. Sąd Rejonowy w Pruszkowie
tel. 22 73 34 000, 
www.pruszkow.sr.gov.pl

2. Sąd Okręgowy w Warszawie
tel. 22 440-80-00, 
www.warszawa.so.gov.pl

3. Ministerstwo Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl

Obecnie niektóre pozwy 
możemy również złożyć za pośrednictwem in-
ternetu

Przy Starostwie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, działa również Biuro Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów (ul. Poznań-
ska 129/133, Ożarów Mazowiecki, tel. 22 733 
72 82,  adres e-mail: mpalimaka@pwz.pl). 

Anna Mioduszewska 
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18

tel. 535-581-976



Jak ważna jest solidarność, pomoc drugiemu człowiekowi, wsparcie w trudnej sytuacji do-
świadczyli mieszkańcy Borzęcina, których  nowo wyremontowany dom stanął w płomieniach. 
Żywioł pochłonął cały garaż i dach domu. To co ocalało z płomieni częściowo zniszczyła woda 
gasząca pożar. Sąsiedzi zaalarmowali Straż Pożarną, która przybyła na miejsce już po 10 mi-
nutach.

Aż dziesięć jednostek Straży walczyło z żywiołem przez dwie godziny.

Z tego miejsca w imieniu poszkodowanych jak i swoim własnym pragnę podziękować 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli.

Razem możemy więcej.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie, by sprawnie odbudować dom,
aby dzieci mogły bezpiecznie i komfortowo rozpocząć rok szkolny.

Wszelkie wpłaty można dokonywać na konto:
49 2130 0004 2001 0660 8509 0003 z dopiskiem: POMAGAM

z wyrazami wdzięczności:
Hanna Domańska - Prezes Stowarzyszenia Odkrywamy Świat

NIE MA SPOŁECZNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI



Patronem ulicy z naszego terenu, którego 
historię dziś chcielibyśmy opowiedzieć jest 
kpt. Franciszek Jan Pogonowski - postać, któ-
rej wiedza na temat konstrukcji broni i umie-
jętność jej zorganizowania miała wielkie zna
czenie w okresie Powstania Warszawskiego.

Powstaniec, a także od lat trzydziestych aż 
do śmierci mieszkaniec naszej gminy. Ulica na-
zwana jego imieniem znajduje się w miejsco-
wości Zielonki Wieś. 

W czasie woj-
ny funkcjono-
wał jako dorad
ca techniczny 
Szefostwa Służ-
by Uzbrojenia Ko-
mendy Głównej 
AK 

W 1944 r. zorganizował produkcję poci-

sków do pistoletów 9 mm, a także pracował 
nad uzyskaniem piorunianu rtęci - składnika 
potrzebnego do materiałów wybuchowych.
Eksperymenty nad tą substancją przeprowa-
dzał u siebie w domu, co opisuje w książce 
"Podziemna zbrojownia": "Próby przeprowa-
dziliśmy w moim domu w Zielonkach. Wypadły 
pomyślnie i wykazały doskonałą jakość pioru-
nianu rtęci. (...) Wyprodukowany piorunian rtę-
ci w stanie mokrym, względnie bezpieczny, 
ładowano w półkilogramowe słoiki z nalepką 
"Musztarda sarepska Schwietzera". Piorunian 
rtęci w stanie wilgotnym z koloru i konsystencji 
podobny był do musztardy i to opakowanie ura-
towało sytuację, gdy jadąc kolejką EKD w Prusz-
kowie inż. Krasnodębski został poddany rewizji 
przez żandarmów niemieckich. Otworzona waliz-
ka, gdzie było osiem słoików "musztardy", nie 
wzbudziła ich zainteresowania." 

Także dom kapitana Pogonowskiego był 
niemym świadkiem wojennych wydarzeń (dziś 
to ul. Południowa). 

U schyłku powstania często nazywano go 
Kapitanem Czasu Wojny AK, 

Był autorem kilku książek, z których naj-
popularniejsze to wielokrotnie nagradzana 
wydana w 1975 r. "Podziemna zbrojownia

Zmarł w 1976 roku i zos
tał pochowany na babickim cmentarzu para-
fialnym (sektor F).

Ewa Bożyk

PATRONI NASZYCH ULIC
FRANCISZEK JAN POGONOWSKI



Niech wprowadzeniem do artykułu będzie 
wypowiedź jednej z mieszkanek, którą zamie-
ściła na forum Babickiego Portalika Interneto-
wego: "Teren dwóch stawów za kościołem w Sta
rych Babicach robi się co raz bardziej niebez-
pieczny. Miejsce przeznaczone do wypoczynku 
zostało opanowane przez amatorów napojów al-
koholowych. Póki nie są agresywni to pół bie-
dy. W niedzielę 3 sierpnia o godzinie 10 szłam 
tamtędy z córką. Nie podobało się to panom, któ-
rzy akurat raczyli się tam alkoholem, żeby nas 
wystraszyć jeden ściągnął spodnie i bez bezcere-
monialnie zaczął oddawać mocz. Zawróciłyśmy. 
Strach było iść dalej. Straży Gminnej w weeken-
dy nie ma - byłyśmy. Telefon nie odpowiadał. 
Ilość butelek, które widzę tam co rano świadczy 
o tym, że źle się tu dzieje. Jeden pijak nie jest 
niebezpieczny, ale w grupie siła. Zaczynają się 
popisywać, stają się agresywni, zaczepiają lu-
dzi, straszą... Gmina zrobiła skwer, ale nie panu-
je nad bezpieczeństwem tego miejsca". Inna 
zaś forumowiczka napisała: "Kiedy przechodzi-
łam z dziećmi przy stawach pijani zaczęli nas za-
czepiać, obrażać, a następnym razem pijany 
młodociany szarpał swoją dziewczynę i ciągnął 
po trawniku za włosy /super widok dla dzieci/."

Opisy te, mocne w swej wymowie dotyczą 
tylko fragmentu szerszego obszarowo proble-
mu. Chuligaństwo, dewastacje oraz zakłóca-
nie porządku, szczególnie w porze wieczoro
wej, 

O pro-

blemie radny Tomasz Szuba na sesji Rady Gmi
ny w czerwcu poinformował Wójta Krzyszto-
fa Turka, który obiecał zająć się sprawą. 

Ci potwierdzili, że problem 
jest im znany, byli przez Wójta informowani, 

I choć nie za-
wsze jest to przykład totalnego wandalizmu, 
z reguły pociąga za sobą niemałe koszty usu-
wania powstałych szkód i może stwarzać za-
grożenie dla życia i zdrowia innych.

Czy świeżo 
"położona" tartanowa bieżnia

Opa-
miętania ludeczkowie, opamiętania.

Nasza opinia jest taka. 

trzeba postawić na straż gminną
nie należy jej likwidować,

ale zreorganizować tak by 
działała skutecznie przez całą dobę przez ca-
ły tydzień, 

Niezbędna jest również rozbudowa monito-
ringu najważniejszych miejsc w gminie. 

Tomasz Szuba, Dariusz Smoliński

OPAMIĘTANIA LUDECZKOWIE



CZY TWOJE PLECY TAKŻE KRZYCZĄ S.O.S.?
Pracujesz przy biurku ponad 8 godzin 

dziennie a i tak czasem zdarza ci się przynieść 
"robotę" do domu? Spędzasz wiele godzin 
przed komputerem, mało śpisz, żyjesz w pę-
dzie i wciąż się stresujesz? Jesteś na dobrej 
drodze do poważnych problemów zdrowot-
nych. Jednym z nich może być np. ból kręgo-
słupa. Na szczęście jest sposób by się z tym 
uporać.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa dziś to już 
nie tylko kwestia medyczna ale spory pro-
blem społeczny wynikający m.in. z trybu ży-
cia. Pojawiają się zwykle po 30 roku życia, 
a największe nasilenie przypada między 41 
a 50 rokiem życia.

NIE KAŻDY SPORT TO ZDROWIE

Przyczyną bólu pleców

Joga jako system ćwiczeń fizycznych zysku-
je coraz większą popularność w Europie i Ame
ryce,

Dzięki oddzieleniu aury religijności i mistycy-
zmu od ćwiczeń fizycznych joga jako forma re-
kreacji ruchowej przekonuje do siebie coraz 
więcej osób.

Ćwiczenie pozycji jogi (asan)

http://www.jogaakademicka.pl/pdf/joga_jako_odpowied-
nia_dla_kazdego_forma_cwiczen_ruchowych.pdf

Małgorzata Baranowska
tel. 504 77 08 09

www.halasana.edu.pl

Opinie uczestników zajęć:

Po siedzącej pracy za biurkiem podczas jo-
gi rozciągam przykurczone mięśnie, co zdecy-
dowanie poprawia mi samopoczucie. Satysf
akcję przynosi też obserwowanie wzrostu wła-
snych umiejętności (niestety wymaga to syste-
matyczności). No i zawsze czekam na relaks.

Janusz
Dlaczego joga w Szkole Halasana?

(…) Mięśnie? Nie myślałam, że jeszcze je 
mam, wróciły do swojej określonej postaci 
i na miejsce, niosą mnie i nie potykam się już 
o każdą wystającą płytę chodnikową, wcale 
nie patrząc pod nogi. Lato? Pod koniec dnia 
moje stopy wcale nie wylewają się z butów, 
nie są opuchnięte, ani fioletowe. Mój Syn, któ-
ry nie widział mnie pół roku, powiedział - do-
brze wyglądasz.

Jagna

Po kilku latach znowu wróciłem do jogi 
w tej samej renomowanej szkole w Warsza-
wie. W 2013 r. trafiłem do szkoły jogi Halasa-
na. Kiedyś wydawało mi się, że praktykować 
będę tylko w tej szkole, w której zaczynałem, 
bo inne nie są wystarczająco profesjonalne. 
Po kilku zajęciach w Halasanie zrozumiałem, 
że to nieprawda i właśnie tu chcę kontynu-
ować swoją przygodę z jogą, która niesłycha-
nie usprawnia człowieka i daje mi bardzo dużo.

Roman

Bruce Lee podobno mawiał, że „wytrzyma-
łość można szybko stracić, jeśli przestanie się 
pracować nad jej utrzymaniem”. A zatem jo-
ga, by utrzymać formę na kolejne sezony - 
rozciąga, wzmacnia, wzmaga świadomość wła-
snego ciała; uczy spokojnego oddechu. Więc 
rok 2014 kolejnym rokiem ćwiczeń w Halasa-
nie :)

Magda

Korzyści płynące z ćwiczenia JOGI:

• uwolnisz się od bólów kręgosłupa
• wzmocnisz ciało i umysł
• pokonasz stres i napięcie
• stracisz zbędne kilogramy
   i poprawisz przemianę materii
• zwiększysz odporność i wytrzymałość



Zeszłoroczna ogólnopolska Akcja Szlachetnej Paczki w naszej Gmi-
nie zakończyła się wielkim sukcesem - udało się pomóc 38 rodzinom. 
Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej po-
mocy - bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą 
biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w Paczce był jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Kto może zostać wolontariuszem?

Osoba pełnoletnia, która ma w sobie chęć realnej pomocy, chce się 
ciągle rozwijać i brać udział w szkoleniach, lubi pracę na wysokich ob-
rotach i chce działać w zespole ludzi z pasją.

Praca Wolontariusza to także rozwój cenionych na rynku pracy 
kompetencji: komunikacji, organizacji własnego czasu oraz szansa na 
sprawdzenie się w działaniu.

Szlachetna Paczka 

Kontakt z Liderką Marzeną Jakutowicz:
mail:
facebook:

ZGŁOSZENIA:
Zgłaszać się można przez stronę www.superw.pl do 30 września 2014. 

Serdecznie zachęcamy!
tekst ze strony Gminy Stare Babice

fot. Michał Starnowski

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 
BABICKIEJ SZLACHETNEJ PACZKI



Przedszkole w podwarszawskim Bliznem 
Jasińskiego (woj. mazowieckie) odmówiło przy-
jęcia do placówki chłopca z niepełnosprawno-
ścią, pomimo, że według nowych zasad rekru
tacji takie dzieci powinny być przyjmowane 
w pierwszej kolejności.

Matka chłopca odwołała się od decyzji, wy-
tykając szereg błędów prawnych, jednak decy-
zji nie zmieniono. Sprawa trafiła do Woje
wódzkiego Sądu Administracyjnego.

. Jednak komisja rekrutacyj-
na odrzuciła kandydaturę dziecka.

"Odkąd dowiedzieliśmy się o niepełnospraw-
ności Julka, staramy się zapewnić mu jak naj-
lepszy rozwój, wszechstronną terapię, ale także 
normalne dzieciństwo i jak najsprawniejszą przy
szłość. Jak każda matka pragnę, by Julek miał 
kontakt z rówieśnikami i mógł z nimi doświad-
czać uroków dzieciństwa. Gdy okazało się, że 
z uwagi na swoją niepełnosprawność nie będzie 
mu to dane, od razu nasunęło się pytanie: co bę-
dzie dalej, jeśli już na poziomie edukacji przed-
szkolnej są takie problemy? W obronie praw 
swojego dziecka i trosce o jego przyszłość złoży-
łam odwołanie do Dyrektora Placówki z jedno-
czesną prośbą o uzasadnienie decyzji" - mówi 
mama Julka.

Dyrektor przedszkola utrzymała w mocy 
decyzję odmowną

Paradoks pole-
ga na tym, że Pani Anna w złożonych doku
mentach nie wskazywała na potrzebę kształce-
nia dziecka w ramach oddziału integracyjne-
go.

dziecko poru-
sza się samodzielnie.

nie powinien mieć większych 
problemów niż pełnosprawne dzieci.

to przedszkole jako jedyne 
w rejonie jest dostosowane architektonicznie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z sytuacją, matka chłopca zwró-
ciła się z prośbą o pomoc do Wójta Gminy Sta-
re Babice. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż według usta-
wy oświatowej na etapie rekrutacji wystarczy 
dokument potwierdzający niepełnosprawność 
dziecka,

Pani Anna poin-
formowała o tym Wójta, 

W odpowiedzi na pismo Wójt ponownie od-
wołał się do argumentu braku oddziałów inte-
gracyjnych, nie odnosząc się do edukacji 
włączającej. Ponadto stwierdził, że nie ma moż-
liwości zmiany decyzji ze względu na zatwier-
dzenie planu organizacyjnego na rok szkolny.

"Praktycznie na każdym kroku napotyka-
łam na utrudnienia, a wręcz niechęć od strony 
instytucji, które w ramach swoich obowiązków 
powinny wspomagać osoby niepełnosprawne" - 
podsumowuje swoją walkę Pani Anna.

Dopiero, gdy dowiedziała się 
o kampanii "Jestem mamą. Nie rehabilitantką. 
Jestem tatą. Nie terapeutą" przez stronę inter
netową www.pomocdlarodzicow.pl Fundacji 
Instytut Rozwoju Regionalnego i Fundacji 
Imago - otrzymała informację o przysługują-
cych jej prawach.

"Matce przysługuje możliwość ubiegania 
się o przywrócenie terminu skargi do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w związku z na-
ruszeniem art. 9, art. 124 § 1 oraz art. 125 § 3 
Kodeksu postępowania administracyjnego w za-
kresie niedopełnienia obowiązków informacyj-
nych przez gminę oraz wadliwej konstrukcji 
wydanej decyzji, czyli brak należytego uzasad-
nienia oraz pouczenia" - mówi Agnieszka Niedź-
wiedzka z punktu informacyjnego kampanii.
"Pani Anna przez blisko kwartał nie została 
przez Przedszkole poinformowana o przysługują-
cym jej prawie, przez co bezskutecznie walczyła 
w innych instytucjach o przyjęcie syna do przed-
szkola" - dodaje.

Dodatkowo wg konsultantki zostały naru-
szone przepisy:

- "Sytuacja z przedszkolem, niekompetencja 
urzędników, łamanie praw osób niepełnospraw-
nych, jawna dyskryminacja, ale też brak zwy-
czajnej ludzkiej życzliwości spowodowały, że do
szliśmy do wniosku, iż nie można tej sprawy tak 
pozostawić" - mówi mama Julka.

Pani Anna skierowała, zgodnie z porada-
mi, wniosek do WSA o przywrócenie terminu 
oraz złożyła skargę na decyzję przedszkola 
o nie przyjęciu jej dziecka. Obecnie czeka na 
decyzję sądu.

"Mamy nadzieję, że przy wsparciu Funda-
cji uda nam się zwiększyć świadomość rodzi-
ców, zachęcić ich do walki o prawa swoich 
niepełnosprawnych dzieci, a urzędnikom otwo-
rzyć oczy, że dziecko niepełnosprawne - nie 
oznacza gorsze. Jeśli zapewnimy mu odpowied-
ni rozwój od początku, ma szansę wyrosnąć na 
odpowiedzialnego i samodzielnie funkcjonują-
cego człowieka" - podsumowuje pani Anna.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Sprawa małego Julka została nagłośniona 
przez ogólnopolskie media i kilka większych 
gazet (gazeta.pl; fakt.pl; wprost.pl). Materiał 
filmowy pt. SKANDAL W GMINIE STARE 
BABICE został wyemitowany 21 sierpnia br. 
w telewizji TTV (reportaż "Blisko ludzi").

a następnego dnia 
dostępny był również na platformie informa-
cyjnej TVN24

W materiale 
poznajemy trzyletniego Julka, Jego rodziców 
oraz co gorsza, jesteśmy świadkami kompro-
mitujących zachowań Wójta Krzysztofa Tur-
ka i Jego Zastępcy Marcina Zająca.

Nic dziwnego, że po ukazaniu się materia-
łu zaszumiało na babickim forum interneto-
wym - www.babice.fora.pl 

Przytoczę tylko urywki dwóch wypowie-
dzi: "Co to za wójt który tak bardzo mija się 
z prawdą, a przyciśnięty do ściany przez redak-
torkę zakazuje publikacji. Dla mnie to "tchórz" 
nie wójt. Za słowa i czyny się odpowiada, a nie 
ucieka!!!" "Zając tchórzliwie czmycha, 
a Turek udaje Tatarzyna (a raczej Greka). Że-
nujące widowisko z udziałem naszych włoda-
rzy. Zamiast ukorzyć się, przeprosić i zapro
ponować, tak po ludzku i ze zdrowym rozsąd-
kiem, jakieś rozwiązanie sprawy, brną w kłam-
stwach i niekompetencji. Nie wypada mi więc 
inaczej ich określić jak "tchórzliwe urzędnicze 
kawożłopy" i nędzne kreatury. Mam nadzieję, 
że czas tych męskich biurw dochodzi końca". 

Michał Starnowski

PRZEDSZKOLE BRONI SIĘ
PRZED NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM



NAJWIĘKSZA FILIA INTER CARS W WARSZAWIE
Spółki Inter Cars nikomu nie trzeba przedstawiać. Właścicieli czte-

rech kółek, warsztatów i serwisów z pewnością ucieszy wiadomość, że 
w Bliznem Łaszczyńskiego przy ul. Warszawskiej 19C, tuż przy trasie 
S-8 powstała jej największa filia. Potrzebujesz części niemal od ręki - 
sprawdź nas!

filia w gm. Stare Babice jest wzorcową filią Inter 
Cars. Jest największą spośród obiektów w Warszawie i jedną z najwięk-
szych w Polsce.

Większość towarów dostępnych jest niemal od ręki,

Obiekt przystoso-
wany jest do obsługi 
osób niepełnospraw-
nych. Filia posiada rów-
nież salę szkolenio
wą.

Towar do klientów filii 
dostarczany jest 5 razy dziennie o stałych porach.

Dostępność do filii ułatwi z pewnością uruchomienie call center 
i duży parking przed budynkiem. wszyscy kierowcy do-
starczający towar zostali wyposażeni w terminale do płatności kartą.

Inter Cars oferuje najszerszy asortyment części samochodowych 
w Europie Wschodniej. towar naj-
wyższej jakości od powszechnie znanych i renomowanych dostawców

znacznie tań-
szy lecz dobry jakościowo asortyment, pochodzący od mniej znanych 
producentów. Oferta obejmuje również wyposażenie warsztatowe,

Taka różnorodność sprawia, że w tej chwili 
jest to najbogatsza oferta w Polsce.

Dane kontaktowe filii:

Blizne Łaszyńskiego, ul. Warszawska 19C, 05-082 Stare Babice
godz. otwarcia: pon.-piątek 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 13.00
tel. 22 666 03 18, 22 666 56 01

e-mail: lazurowa@intercars.eu



Firma "Tree" rozpoczęła wyburzanie i roz-
biórkę niedokończonego budynku basenu. 14 
sierpnia 2014 roku buldożery zaczęły niszczyć 
betonową konstrukcję, która przez wiele lat 
straszyła swoim widokiem mieszkańców i przy

bywających tu od czasu do czasu turystów. 
W taki właśnie sposób skończył się babicki 
"sen o potędze" i era rządów Wójta Krzysztofa 
Turka. Ostatecznie 

z problemem "szkieletora" nikt z panujących 
obecnie samorządowców nie potrafił sobie po-
radzić

Dziś nie ma już śladu po "babickim stra-
szaku",

dawno, dawno temu w Starych Babicach, 
jeszcze za panowania Turków miał być basen…

Michał Starnowski

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego nu-

mer rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok - wygrałeś bon towarowy 
w wysokości 105 złotych. Oto kolejna, piąta już odsłona konkursu Goń-
ca Babickiego. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania 
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożywczego "Koszałka" i Tabli-
czek na Twoją miarę.

Kto następny??

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

Zatem jeżeli jesteś wła
ścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 31855, przyjedź z do-
wodem rejestracyjnym w dniach 8-19 września 2014 roku (w godzi-
nach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.

Kwotę 55 złotych będziesz mógł wykorzystać na zieloną, babicką ta-

bliczkę numeryczną, 
 Pozostałe 50 złotych

w sklepie "Koszałka"
w Księgarni "Verbum"

Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę.

Kolejna edycja konkursu już za miesiąc

Redakcja Gońca Babickiego

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

BASEN LEGŁ W GRUZACH



Grupa Big Cyc była gwiazdą Wielkiego Festynu Babickiego 2014 ro-
ku, który odbył się 15 sierpnia br. na Polanie Dwóch Stawów w Zielon-
kach przy ul. Południowej. Organizatorzy zapewnili mieszkańcom 
szereg atrakcji. Przez cały czas działo się coś na scenie, zaś panowie 
chętnie przechadzali się alejką wśród zabytkowych pojazdów.

Kiedy Wójt tuż po 14.00 witał gości, pokropił 
delikatny deszczyk - jedyny tego dnia.

Zaraz po godz. 15.00 wręczono nagrody wędkarzom.

Na scenie odbyło 
się też szereg konkursów.

W tym samym czasie festynowy teren tętnił życiem.

 Tanio nie było, to 
fakt.

dużym 
zainteresowaniem cie-
szyły się zabytkowe po-
jazdy - motocykle i sa
mochody,

To jest 
WFM-ka, tłumaczył 
wnukowi jeden z oglą-
dających. 

Po godz. 18.00 na 
scenie wystąpił zespół 
Strefa, a zaraz po nim 
grupa B-Qll.

Jackiem Mu-
szyńskim

Długo trwały przygotowania do występu zespołu Big Cyc, ale war-
to było czekać. 

Michał Starnowski

WIELKI FESTYN BABICKI





W cieniu różnych bieżących wydarzeń poli-
tycznych, w tym trudnej sytuacji na Ukra-
inie, minęła nam 25. rocznica pierwszych po 
II Wojnie Światowej częściowo wolnych wybo-
rów. Nasz Sejm ogłosił dzień 4 czerwca dniem 
"Wolności i Praw Obywatelskich". W głosowa-
niu brało udział 405 posłów, nikt nie był prze-
ciw i tylko 25 posłów wstrzymało się od głosu. 

Jest to doniosły fakt, nie było bowiem w histo-
rii naszego Parlamentu zbyt wielu kwestii, 
w których przedstawiciele skrajnie różnych 
opcji politycznych byli niemal jednogłośni.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że "nie-
zależnie od zróżnicowanych ocen wydarzeń, któ-
re poprzedziły i doprowadziły do tych wyborów, 
faktem bezspornym jest, że wielkie zwycięstwo 
Solidarności, którego rozmiary zaskoczyły nie 
tylko komunistów, ale także stronę solidarno-
ściowo-opozycyjną, stanowiły przełom dający po-
czątek demokratyzacji Państwa i pozwoliły na 
przywrócenie obywatelom ich podstawowych 

praw, które przez lata były łamane przez władze 
komunistyczne". 

W promowanie nowego święta państwowe-
go zaangażował się Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, poprzez uczestnictwo w wysta-
wach, koncertach i sesjach naukowych, doty-
czących dnia 4 czerwca.

W trakcie uroczystości Prezydent za-
chęcał: "Niech wolność będzie dla nas impul-
sem do działania, niech stanie się inspiracją 
dla artystów, twórców, naukowców. Świętujmy 
razem - przedstawiciele mediów, politycy, przed-
siębiorcy. Rodziny, sąsiedzi, wspólnoty religijne. 
Świętujmy w Polsce i za granicą".

Byłem 
wtedy członkiem komisji wyborczej i naocz-
nie widziałem ogrom Solidarnościowego zwy-
cięstwa. Wtedy też założyliśmy w naszych 
miejscowościach Komitet Obywatelski, który 
był podstawą do powstania wolnych samorzą-
dów na terenie naszych Gmin: Babic i Izabeli-
na.

Adam Moraczewski

Zapraszamy też inne osoby z naszego tere-
nu do podzielenia się swoimi refleksjami z tam
tych czasów.

25. ROCZNICA ODZYSKANIA
WOLNOŚCI WYBORÓW OBYWATELSKICH



Na trasie przejazdu drugiego etapu 71. To-
ur de Pologne z Torunia do Warszawy, liczącej 
aż 226km znalazły się Stare Babice.

Pomimo temperatury przekraczającej 30 
stopni Celsjusza mieszkańcy zgromadzili się 
tłumnie wzdłuż ulicy Warszawskiej, aby zoba-
czyć na własne oczy zmagania najlepszych ko-
larzy świata, kibicować naszym reprezentan
tom i zagrzewać ich do walki.

Czech Petr Vakoc.
Bartłomiej Matysiak Przemy-

sław Kasperkiewicz

Było głośno, ra-
dośnie, i kolorowo od gadżetów, które rozda-
wali sponsorzy.

Drugi etap 71. Tour de Pologne wy-

grał Petr Vakoc z grupy Omega Pharma,

 Tegoroczny 71. Tour de Po-
logne UCI World Tour ostatecznie wygrał Ra-
fał Majka (Tinkoff-Saxo).

Magdalena Machnicka-Szuba

BABICE NA TRASIE TOUR DE POLOGNE



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

WOJNA I OKUPACJA - CZ. I

Dnia 1 września 1939 roku Niemcy napa-
dły na Polskę bez wypowiedzenia wojny.

Trzeciego września padła już Częstochowa,

W tym czasie Zyga dostał w Borzęcinie kar-
tę mobilizacyjną, tak zwaną oficera rezerwy, 
czerwono białą. 

 W końcu ojcowie 
wsiedli na skrzynie ciężarówki, aby mogli nas 
dłużej widzieć.

 Odebrałem to jako zły omen.

W pewnej chwili wziął mnie za 
rękę i zaprowadził do stolika, na którym leża-
ła Biblia.

Miałem według niej opieko-
wać się Mamą, jako najstarszy chłopiec tego 
domu, do czasu powrotu ojca z wojny.

Tato miał 38 lat 
i nie miałem powodu, aby mu nie wierzyć.

Następnie zajrzał do walizki, wyjął z niej le-
karstwa spakowane przez Mamę. 

 Do listopada ślad po oj-

cu zaginął. 

...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca

materiał zamieszczony za zgodą autora,
przy wydatnej pomocy Sławomira Sumki

- wszystki części dostępne w Księgarni Verbum

W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. V



31 lipca 2014 roku Mszą Świętą w izabeliń-
skim kościele rozpoczęły się uroczystości poże-
gnania Dyrektora Kampinoskiego Parku Naro
dowego Jerzego Misiaka.

Mszę Świętą koncelebrowaną odprawiono 
pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego 
Diecezji Warszawskiej J.E. Biskupa Józefa Gó-
rzyńskiego.

Homilię wygłosił ks. Prałat Tadeusz Ja-
worski 

ks. Stanisław Dębiński

Po zakończeniu Mszy Świętej, już pod sie-
dzibą Dyrekcji KPN - Dyrektor Jerzy Misiak 
złożył kwiaty pod pomnikiem pomordowa-
nych i poległych leśników.

Dalsza część, to akademia w Sali Koncerto-
wej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wśród 
wielu warto wymienić Ministra Środowiska 
Macieja H. Grabowskiego i Wojewodę Mazo-
wieckiego Jacka Kozłowskiego.

 Minister Środowi-
ska wręczył nominację nowemu dyrekto
rowi, który od 1 sierpnia 2014 roku został na-
stępcą ustępującego dyrektora. Sukcesorem 
okazał się dotychczasowy zastępca dyrektora -
Mirosław Markowski.

Dyrektor został też odznaczony zło
tym medalem za zasługi dla obronności kraju.

Michał Starnowski

NOWY DYREKTOR
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM



Jak co roku, 5 sierpnia z Kościoła Akade-
mickiego Św. Anny w Warszawie wyruszyła War-
szawska Akademicka Pielgrzymka Metropo

litalna na Jasną Górę. Wyszli, aby po 10 
dniach pielgrzymowania dotrzeć przed obraz 
Matki Bożej w Klasztorze Jasnogórskim w Czę-
stochowie.

Szlak pielgrzymki biegnie przez 52 para-
fie, 5 diecezji i zatrzymuje się w ok. 132 wio-
skach. WAPM w czasie pielgrzymki pokonuje 
ok. 290 km.

Tradycyjnie już mogli liczyć na ciepłe powi-
tanie i gościnność Gospodarza babickiej Para-
fii - ks. Prałata Grzegorza Kozickiego, jak rów
nież mieszkańców Babic.

Oprócz 
pielgrzymów na babicki rynek licznie przyby-
li mieszkańcy,

by po przejściu 8 kilometrów znów zatrzy-
mać się na odpoczynku w Borzęcinie Dużym.

Magdalena Machnicka-Szuba

PIELGRZYMI W GMINIE STARE BABICE

UKS BORZĘCIN ZAPRASZA NA MECZE
Poniżej przedstawiamy Państwu terminarz meczów UKS GOSiR Stare Babice (dawniej UKS Borze-

cin), który w bieżącym roku, podobnie jak w zeszłym sezonie gra w A-Klasie (grupa: Warszawa IV).

Mecze rozgrywane są w Zielonkach na stadionie GOSiR'u przy ul. Zachodniej 2. Mamy nadzieję, że 
poniżej zawarty grafik przyczyni się do tego, że licznie przyjdziecie Państwo kibicować drużynie żółto-
czarnych.

We wrześniu drużyna na własnym boisku zagra dwukrotnie: 

W październiku drużyna przed własną publicznością wystąpi trzykrotnie: 

29 października o godz. 19.00 (mecz przy światłach) odbędzie się mecz derbowy, 

DWA ZDARZENIA W KOCZARGACH NOWYCH
Wieczorem 10 sierpnia 2014 roku na rżysku w okolicach ulicy Różanej 

(Koczargi Nowe - Bugaj) 

W nocy z 12 na 13 sierpnia 2014 roku około północy również w Ko-
czargach Nowych, ale przy ul. Szkolnej 

w spalonym aucie odnaleźli zwęglone zwło-
ki człowieka.

Samochód osobowy Citro-
en C4 schowany był za hałdą ziemi, pomiędzy dwoma polami kuku
rydzy.

zebrała Redakcja



Lipków - wieś położona na skraju Puszczy 
Kampinoskiej, której historia sięga XV wieku. 

To tu znajdowała się słynna manufaktura 
lipkowskich pasów kontuszowych, to tu wizy-
ty składał król Stanisław August Poniatowski, 
to właśnie tu Henryk Sienkiewicz umiejscowił 
w swej powieści słynną scenę pojedynku Bohu-
na z Wołodyjowskim. 

Pierwszy proboszcz para
fii Św. Rocha w Lipkowie - ks. kanonik Wacław 
Kurowski,

"... zapał i trud parafian powołały do życia 
tę świątynię. Duma i radość rozpierały naszą 
pierś.  Niejeden ze zdziwienia przecierał oczy: 
Czy to sen, czy spełnienie się marzeń? Przed pa-
ru miesiącami głucha pustka panowała w tym 
zakątku, gwiazdy zaglądały przez rozwalone 
sklepienie świątyni. Dziś głos dzwonu i pieśni ze-
branego ludu ogłaszają zmartwychwstanie ko-
ścioła w Lipkowie."

Pierwsza wzmianka  o miejscowości pocho-
dzi z 1414 roku, zatem Lipków skończył 600 
lat.

"600-letni Lipków atrakcją 
turystyczną Mazowsza". 

mieszkańcy i zaproszeni goście stawili się 
tłumnie na uroczystej Mszy Św. o godz 13.00.

Pomimo deszczu, chłodu 
i ponurej aury wszystko odbyło się zgodnie 
z planem i każdy znalazł coś dla siebie.

Jak to w Lipkowie i w piosence - były:

występ chóru 
"Babiczanie" i Babickiej Orkiestry Dętej

"Musa Ler", Kapeli Praskiej  
inscenizacja pojedynku Bohuna z Wołodyjow-

skim 

Magdalena Machnicka-Szuba
historia Lipkowa na: www.lipkow.net

600. LETNI LIPKÓW
ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ MAZOWSZA



ANGIELSKI? TAK! ALE JAK?
ANGIELSKI ZAMIAST ŚWIETLICY

Zbliża się godzina 13. Większość uczniów szkół podstawowych wła-
śnie o tej porze kończy lekcje. 

 Co 
można zrobić, by efektywnie wykorzystać ten czas? 

 To właśnie wtedy po-
winno ono uczyć się języków, muzyki i rozwijać indywidualne zdolno-
ści.

Szkoła języka angielskiego - EARLY STAGE,  która od ponad dwu-
dziestu lat specjalizuje się w nauczaniu dzieci,  pracuje w oparciu o sys-
tem, pozwalający na samodzielne przyprowadzanie dzieci na zajęcia 
i odprowadzanie ich po skończonej lekcji.

EARLY STA-
GE

Takie rozwiązanie od lat 
zdaje egzamin w wielu warszawskich szkołach. Uczniowie ze Starych 
Babic będą mogli również skorzystać z naszych usług już od września.

Do EARLY STAGE w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało w Pol-
sce około 10 000 uczniów.

Wiele lat doświadczenia, 
brak lęku przed wprowadzaniem ciągłych zmian, ogromna pracowi-
tość zespołu, dokładna obserwacja potrzeb naszych uczniów i słucha-
nie sygnałów płynących od lektorów, przekładają się na sukces naszej 
metody i prężny rozwój szkoły.

na rynek pracy wkraczają właśnie nasi pierwsi absolwenci, 
obejmując stanowiska w kancelariach adwokackich, agencjach PRow-
skich, turystyce oraz dyplomacji.

Jako szesnastolatkowie opuszczali szkołę 
z certyfikatem Cambridge FCE lub CAE,

METODA, KTÓRA NAPRAWDĘ PRZYNOSI EFEKTY

Ostatnie dwudziestolecie możemy nazwać erą języków obcych. 

Zabawa jest bardzo ważnym elementem w procesie przyswajania ję-
zyka przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Aby zabawa mogła być skutecznym 
narzędziem, musi być wykorzystywana w odpowiedni - umiejętny spo-
sób. 

Nasi podopieczni na tym etapie angażo-
wani są w ambitne projekty multimedialne i konkursy językowe.

Lektorzy EARLY STAGE pozostają w ścisłym kontakcie 
z rodzicami

KIEDY ZACZĄĆ?

Nauka języka obcego to proces trwający wiele lat. Warto dobrze go 
zaplanować. 

Dlatego też stworzyli-
śmy w ramach naszej metody program LITTLE EARLY STAGE, 
przeznaczony dla przedszkolaków.

Według Joanny Zarańskiej - naj-
późniejszym momentem do wkroczenia w etap intensywnej nauki an-
gielskiego jest wiek 6–7 lat.

Dla dzieci starszych w EARLY STAGE tworzone są programy, 
których celem jest nadrobienie zaległości.

W GRUPIE CZY INDYWIDUALNIE?

Zdecydowanie w grupie. 
 Jest jednak 

kilka warunków, które muszą być spełnione, aby ta forma przynosiła 
spodziewane efekty.

Dzieci powinny być w podobnym wie-
ku, a w przypadku uczniów z przedziału 6–8 lat - dokładnie w tym sa-
mym.

ciąg dalszy na stronie obok...



NAUKA JĘZYKA TO NAUKA O ŚWIECIE

W EARLY STAGE dbamy o to,

 Zależy nam na wielotorowym rozwoju -

Corocznie wprowadzamy i kre-
atywnie realizujemy międzynarodowe projekty szkolne,

Za swoje innowa-
cyjne podejście do nauczania trzykrotnie otrzymaliśmy prestiżową 
nagrodą European Language Label

GRAMY NA POWAŻNIE

EARLY STAGE odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki wobec 
uczniów.

Dzieci aktywnie pracują w szkole, ale 
muszą również powtarzać wiadomości w domu. 

Na koniec semestru 
oraz roku szkolnego zdają egzaminy pisemne i ustne,

EGZAMINY  CAMBRIDGE

Program nauczania EARLY STAGE zbudowany jest tak, aby reali-
zować wszystkie wymagania egzaminacyjne YOUNG LEARNERS.

Co roku w ramach naszej szkoły organizujemy ogólnopol-
ski konkurs WORD MASTER,

Early Stage zachęca uczniów  z grup 5 i 6 na poziomie FLYERS

Starszym podopiecznym (poziom gimnazjum i liceum) naszej szko-
ły proponujemy osobny program nauczania w ramach MASTER STA-
GE, 

Obydwa egzaminy 
zdawane są w EARLY 
STAGE w systemie obo
wiązkowego egzami-
nu próbnego.

EARLY STAGE.

ZIMOWE WARSZTATY I LETNIE OBOZY JĘZYKOWE

Plan zajęć EARLY STAGE jest ściśle związany z rozkładem roku 
szkolnego.

Dzięki takim formom dzieci mają możli-
wość łączenia odpoczynku z doskonaleniem języka.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Rodzice z coraz większą ufnością powierzają EARLY STAGE edu-
kację językową swoich dzieci, 

W odpowiedzi na taką inicjatywę w nadchodzącym roku szkolnym zo-
stanie otwarta nasza nowa filia. Joanna Zarańska - założycielka szko-
ły - bardzo się cieszy, że Early Stage będzie dostępna również dla 
mieszkańców Starych Babic: "Zdaję sobie sprawę z tego, że Rodzice czę-
sto muszą dowozić dzieci na zajęcia z języka angielskiego, aby mieć pew-
ność, że ich jakość jest wysoka. Teraz dzieci będą mogły rozpocząć 
edukację językową w renomowanej szkole blisko miejsca zamieszkania."

Przed nami pierwszy rok szkolny z EARLY STAGE Stare Babice. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i uczniów na DNI OT-
WARTE, które odbędą się  1 września w godzinach 11.00-19.00 oraz 
od 2 do 5 września w godzinach 12.00-19.00 w naszym lokalu przy ul. 
Piłsudskiego 16a. 

Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu! Wszystkie szczegółowe in-
formacje oraz zapisy online na stronie internetowej www.earlystage.pl

Zespół EARLY STAGE



24 sierpnia 2014 roku odbyła się największa impreza sportowa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, czyli 4. Półmaraton PWZ imienia 
Janusza Kusocińskiego. Czwarta edycja biegu była rekordowa pod 
względem frekwencji. Padł też nowy rekord trasy.

W niedzielny deszczowy poranek biegacze, którzy stawili się w stre-
fie startu w Błoniu obawiali się załamania pogody, jednak aura okaza-
ła się wręcz idealna do pokonywania kolejnych kilometrów

Biuro Zawodów tętniło życiem już od 
wczesnych godzin porannych,

 
Przed startem odbyło się oficjalne powitanie uczestników przez przed-
stawicieli organizatorów, wśród których znaleźli się Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Burmistrz Błonia Zenon 
Reszka,  Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Paweł Bia-
łecki i Dyrektor Biegu Marek Parafiniuk.

Biegacze wystartowali z Błonia punktualnie o godzi-
nie 10.00.

Już na samym początku wyłoniła się silna grupa prowadząca bieg, 
która dominowała nad pozostałymi zawodnikami aż do samej mety.

W opozycji 
do typowych biegów miejskich tutaj panowała "Przestrzeń, swoboda 
i wolność", zgodnie z hasłem 4. Półmaratonu PWZ. Na szczególną uwa-
gę i pamięć zasługują także kibice oraz wolontariusze

Pierwszy w Borzęcinie Dużym pojawił się Kenijczyk Rop Abel Ki-
bet (1:07:11), zaraz po nim Kenijczyk Mwangi Joel Main (1:08:32), 
trzeci finiszował Polak Bartosz Olszewski (1:10:54). Zwycięzca ustano-
wił nowy rekord trasy,

Wśród kobiet najlepsze okazały się Kenijka Chebet Agnes 
(01:15:38), Polka Aleksandra Lisowska (01:17:01) i Kenijka Yadda 
Consalater Chemtai (1:18:09).

Niedzielny bieg ukoń
czyło 626 zawodników,

Na me-
cie przedstawiciele sa-
morządów gminnych 
i władz powiatu wrę-
czali medale wszyst-
kim którzy ukończyli 
bieg,

Impreza nie odbyłaby się bez udziału Sponsora Głównego półmara-
tonu, czyli PKO Banku Polskiego, jak również strażaków ochotników 
zabezpieczających trasę biegu, policjantów, przedstawicieli służb me-
dycznych i wolontariuszy (ZHP Hufiec Błonie, Inicel Błonie, Stowarzy-
szenie Razem Odkrywamy Świat).

O godzinie 13:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlep-
szych zawodników w poszczególnych kategoriach,

Tegoroczna edycja Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego z pewnością przejdzie do historii,

Obszerna relacja zdjęciowa z 4. Półmaratonu Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego już niebawem pojawi 
się na stronie www.polmaraton.pwz.pl.

Anita Chabrowska
www.muvment.pl

fot. ze startu - Piotr Kanut

REKORDOWY 4. PÓŁMARATON
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO








