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TRWAJĄ JESIENNE PROMOCJE
Pługi wirnikowe Husqvarna
Śnieg pod kontrolą i bez wysiłku

DAM PRACĘ MECHANIKOWI
WIADOMOŚĆ W A.S. PILAR
ZIELONKI, UL. WARSZAWSKA 291

Poradnik
kupującego pług wirnikowy

O czym należy pamiętać przy zakupie pługa wirnikowego:

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA
"Idzie jesień w wielkich butach, worek liści niesie...wszystkie dzieci są wnerwione, bo
się zaczął wrzesień... ;-)". A jak wrzesień to
wiadomo...czas na grzyby, które w tym roku
dopisały wyjątkowo.

"Grzyby od zarania
dziejów stanowiły bogactwo polskich lasów
oraz rodzimej kuchni - aromatyczne skarby leśnego runa wzbogacały smak potraw na stołach zarówno pańskich dworów, jak i wiej
skich chat...i chociaż wiedza na temat grzybów jest często przekazywana z pokolenia na
pokolenie, zwykle wymaga ona uzupełnienia.
Wyprawa do lasu bez elementarnej znajomości gatunków oraz odrobiny pokory może skończyć się tragicznie...co roku w Polsce w wyniku
zatrucia grzybami umiera 30-60 osób...na szczęście łatwo jest uniknąć tego zagrożenia - wystar-

czy dobry przewodnik po świecie grzybów, który
właśnie trzymasz w ręku."
Publikacja "Grzyby"

Wszystkich zapaleńców grzybobrania zapraszamy do odwiedzin naszej księgarni i za

kupu przewodnika "Grzyby", niezbędnego w Wa
szych domowych bibliotekach.
Dariusz Smoliński

Z GMINNEGO PARLAMENTU
Z początkiem września skończyła się dla
radnych wakacyjna przerwa. Pierwszy porządek sesyjny nie był bardzo obszerny. Procesy
uchwałodawcze trzeba było jednak puścić
w ruch, bo pojawiła się konieczność podjęcia
przez Radę kilku niezbędnych decyzji.
Dariusz
Henryk Kuncewicz.

Sobczak

(Tomasz Szuba, Stanisław Lesisz, Dariusz Sobczak)
Barba-

Teraz kilka słów o podjętych uchwałach.
ra Pruszkowska-Kubel

Jadwiga Wasiak

Krzysztof Turek

Ostatnie części sesji to dyskusja nad sprawami bieżącymi.
Tomasz Szuba
Radny Starych Babic

CYKL PRAWNIK RADZI
- ODPOWIEDŹ NA LIST
"Jak dobrze mieć sąsiada …."
Piosenkę Alibabek zapewne każdy z nas od czasu do czasu nuci pod
nosem zerkając w kierunku sąsiada, czasami z przekąsem, a czasami
jednak z sympatią i radością.

Co zrobić, gdy doszło do naruszeń przepisów?

Na łamach wrześniowego Gońca Babickiego postaram się odpowiedzieć na list Czytelniczki - mieszkanki Koczarg, która zadała mi dwa
pytania dotyczące stosunków sąsiedzkich:
1.
Drugie pytanie
2.

•
•
•
•
Odpowiedź na pierwsze pytanie
sąsiedzi zobowiązani są ponosić wspólnie koszty
To samo dotyczy gałęzi i owoców
zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim
właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia."

ich utrzymania.

immisja bezpośrednia

Niewątpliwie więc, sąsiad miał prawo wyciąć gałęzie Pani drzew
zwieszające się nad jego nieruchomość, jednak aby to zrobić, powinien
najpierw wyznaczyć Pani termin do samodzielnego przycięcia tych gałęzi.

Mam nadzieję, że udzielona odpowiedź usatysfakcjonuje Czytelniczkę. Jeżeli, jednak nie wszystkie Pani wątpliwości zostały rozstrzygnięte, pozostaję do dyspozycji.
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18

JESIENNA DEPRESJA (SEZONOWA)
Jesień wpływa na spowolnienie naszego biologicznego zegara. Chłodniejsze i krótsze dni, częstsze deszcze, przechodzenie żywotnego świata
przyrody w stan uśpienia powodują zmiany w funkcjonowaniu naszych
organizmów.

Tym, co powinno nas zachęcić do zasięgnięcia porady specjalisty psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, to przede wszystkim stany
obniżonego nastroju.
rodzaju depresji, powinno nas skłonić do podjęcia następujących działań profilaktycznych: •
•
•
•
•
Jeżeli, pomimo naszych starań znów odczuwamy skutki tej choroby,
możemy podjąć jedną lub wszystkie trzy formy terapii: •

(z angielskiego Seasonal Affective Disorder).

•
•

Etiologia tego rodzaju depresji nie jest do końca znana.
W naszej strefie klimatycznej na depresję sezonową cierpi ok. 10 %
populacji. Jest to choroba na tyle niebezpieczna, że jeśli nie podejmiemy się jej leczenia, może samoistnie przejść w inne formy depresji.

Pojawienie się w kolejnym sezonie jesienno-zimowym objawów tego

Maria Śmigaj - psycholog i psychoterapeutka,
prowadzi Pracownię Psychologiczną Kairos
Janów, ul. Sikorskiego 91; nr tel. 603 757 733
fot. Ingimage

CO NAS CIESZY, A CO SMUCI - CZ. II
"Co Nas cieszy, a co smuci" - pod tym właśnie tytułem w ostatnim
numerze Gońca Babickiego (8/2013) na stronie 10 zamieściliśmy artykuł, w którym poruszona została m. in. sprawa dwóch uschniętych topoli, które "rosnąc" na biedronkowym parkingu w Zielonkach przy
ul. Warszawskiej 291 stwarzały bezpośrednie zagrożenie życia i mienia.

stojące bezpośrednio na ścieżce
rowerowej.

"Mieszkańcy są bardzo dobrymi obserwatorami i tak dzięki Nim zwróciliśmy uwagę np. na uschnięte dwie topole, które straszą na parkingu przy zielonkowskiej
Biedronce.Wielkie drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, gdyż każdy większy wiatr urywa suche konary, które spadają na zaparkowane tam pojazdy. Póki co, spadająca gałąź nie trafiła w prze
chodnia, ale czy warto czekać, aż dojdzie do tragedii? Wójtowi Turkowi
problem jest znany (tak twierdzi Mieszkaniec, z którym rozmawialiśmy
na zielonkowskim festynie).Od siebie wysłaliśmy też e-maile do: MZDW,
Gminy Stare Babice i Państwa Lasotów, którzy wydawać się może,są właścicielami tego terenu. (budynku sklepowego i parkingu)."

PRZYPADEK BABICKI
Przypadek babicki dotyczy także rowerzystów, jednak bardziej
jest apelem do zmotoryzowanych mieszkańców ulicy Warszawskiej
i to na całej jej długości.
bowiem już dzień później, tj. w piątek 30 sierpnia na zlecenie Pana Zenona Lasoty zostało wycięte jedno
z dwóch drzew, a w sobotę wycięte zostało drugie drzewo.

PRZYPADEK KLAUDYŃSKI
Niedawno z innym problemem zwróciła się do Naszej Redakcji
mieszkanka Klaudyna, która zwróciła uwagę na "podcięte" drzewo,

Michał Starnowski

TRASA S-8 - A MIAŁO BYĆ TAK DOBRZE
Powracamy ponownie do tematu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem trasy S-8,
obniżającej poziom życia okolicznych mieszkańców poprzez emitowanie ponadnormatywnego hałasu ,wibracji i odprowadzanie ście
ków pochodzących z tej inwestycji liniowej.
Skutki inwestycji najbardziej odczuwają
mieszkańcy okolicznych budynków graniczących z nią od początków procesu inwestycyjnego.

Już na etapie budowy prowadzone były rozmowy w Urzędzie Gminy z udziałem jej Włodarzy jak też Inwestora i Wykonawców

miało być tak dobrze, a wyszło jak zwykle. Obietnice okazały się gołosłowne, toteż
gro mieszkańców zostało zmuszonych do przewlekłego i kosztownego dochodzenia swoich
krzywd na drodze postępowania sądowego
w sądach powszechnych jak i administracyjnych. Także w stosunku do Gminy inwestor
nie wywiązał się z obietnic związanych z naprawą zamulonego rowu melioracyjnego,

Niezmiernie istotny jest uciążliwy hałas
drogowy

Większość osób pamięta zapewne spektakularną egzekucję z części nieruchomości
Warszawska 22 i 24 dnia 4 listopada 2009r.

Reasumując działania z 4 listopada 2009r. były bezprawne.
Należy także wspomnieć, że Naczelny Sąd
Administracyjny 20.06.2013 r uchylił Decyzję
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Z czyich pieniędzy zostały pokryte koszty
bezprawnej egzekucji tych nieruchomości
oraz kto i kiedy wyrówna straty materialne
i moralne mieszkańcom Bliznego
Sławomir Kościelniak

KLAUDYŃSKI REPREZENTANT POLSKI
O Grzegorzu Stępniaku pisaliśmy na łamach Gońca Babickiego równiutko rok temu.
Niemniej jednak teraz chcielibyśmy Państwu
przypomnieć o tym młodym, 16-to letnim dziś
mieszkańcu Klaudyna i Jego pasji. Pasji, która oprócz poświęcenia i czasu, wymaga również niemałego wkładu finansowego i zaan
gażowania całej rodziny. W zeszłym sezonie
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w klasie JT250 zdobył motorowe mistrzostwo
Polski, a w Motorowodnych Mistrzostwach
o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy był drugi.

w nowym sezonie
chciałby spróbować swych szans w klasie
OSY-400.

W sezonie 2013 Grzegorz Stępniak ponownie ścigał się na żółtej łodzi z numerem 77,

Życiowa pasja, którą w dalszym ciągu
chce rozwijać bohater Naszego artykułu niestety kosztuje. Zmieniając klasę na wyższą
należy liczyć się z niemałymi kosztami. Trzeba bowiem kupić i przygotować do wyścigów
nową łódź wraz z silnikiem. Liczymy zatem
na Państwa pomoc w poszukiwaniu sponsorów. Życzymy Panu Grzegorzowi, by sezon
2014 rozpoczął w nowej, szybkiej, żółtej
strzale, która poprowadzi Go do niejednego
zwycięstwa.
Michał Starnowski

Tegoroczne wyścigi Nasz
bohater rozpoczął od I eliminacji Mistrzostw
Polski

Najważniejszymi w bieżącym
roku okazały się jednak Motorowe Mistrzostwa Polski (finały) i Puchar Świata klasy
JT250,
W tym zawodach Grzegorz Stępniak stanął
na podium
został zakwalifikowany do
składu kadry narodowej w sportach motorowodnych.

W Mistrzostwach Warszawy, które rozegrano
w Nieporęcie Nasz kadrowicz zajął I miejsce.
Co dalej??

DRUGIE ŻYCIE
STRAŻACKIEGO VOLKSWAGENA
Takie były początki. Volkswagen Transporter (rok produkcji 1994) kilka lat temu (w 2009
roku) trafił do babickiej jednostki OSP i został
wprowadzony w podział bojowy jako Specjalny
Lekki Kwatermistrzowski. Samochód wcześniej
wykorzystywany był przez Policję, stąd też ten
niebieski kolor.

Ponowne wprowadzenie w podział bojowy
miało miejsce 30 sierpnia 2013 roku.
Efekt jest "nieziemski" - chyba się zgodzicie.

Zapraszamy na stronę internetową OSP Babice - www.ospbabice.waw.pl
Michał Starnowski

LEGIA W BABICACH?
Wszystko wskazuje na to, że Gmina Stare
Babice stanie się młodzieżowym centrum piłkarskiej Warszawy. Jak udało się dowiedzieć
Gońcowi Babickiemu Akademia Piłkarska Legii Warszawa ma zamiar w niedalekiej przyszłości wybudować w Zielonkach ośrodek
treningowy dla wszystkich młodych adeptów
piłkarskiego rzemiosła uczęszczających na treningi legionistów.

spół wybuduje zaplecze treningowe dla swoich
młodych graczy. Legia chce tym samym zapewnić swoim wychowankom godne miejsce do szlifowania swoich umiejętności.

"Bez wybudowania ośrodka treningowego,
trudno będzie myśleć o postępach. Zawęziliśmy
już poszukiwania lokalizacji do trzech podmiotów. Nie wykluczamy terenów Hutnika Warszawa, ale najpoważniejsze rozmowy prowadzimy
z gminą Stare Babice" – powiedział w wywiadzie dla legia.net Ernest Waś, dyrektor wykonawczy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa,

"Obecnie są prowadzone rozmowy z Legią
Warszawa na temat budowy ośrodka treningowego warszawskiego zespołu na terenie Gminy Stare Babice. Niedługo powinna zostać pojęta
ostateczna decyzja. Miałyby zostać zmodernizowane i wybudowane boiska, których finalnie ma
być pięć. Legia sfinansuje także rozbudowę infrastruktury pozaboiskowej"
Radosław Karpiński,

Podjęto jednak decyzję, że to w Zielonkach warszawski ze-

"Nasz model ośrodka zakłada pięć oświetlonych boisk – dwóch z nawierzchnią naturalną
i trzech ze sztuczną, a jedno z nich ma być zadaszone. Zdajemy sobie sprawę, że budowa miej-

sca do treningów jest naszą największą po
trzebą, którą mam nadzieję, już niebawem zaspokoimy
"Nasza współpraca ma być ścisła i dłu gotrwała. Już podczas rejestracji na
nabór, zawodnicy wybierają, gdzie chcieliby trenować poza centralą, mając do wyboru jeden
z naszych klubów partnerskich. W nich raz lub
dwa razy w tygodniu będą pojawiać się koordynatorzy z ramienia Legii Warszawa, będący łącznikami pomiędzy naszymi klubami. Nie
planujemy rozszerzenia liczby zespołów, z którymi współpracujemy. Idziemy w innym kierunku,
chcemy postawić na jakość. - kontynuował Waś.
Dyrektor wykonawczy podkreślił, że akademia
stawiać zamierza nie tylko na sport, ale także na
edukację. - W klubie będą prowadzone zajęcia
z języka angielskiego. Dodatkowo pomoże nam
wybitny psycholog sportu, który będzie motywował naszych podopiecznych. Oprócz tego zawodnicy będą objęci opieką dietetyka, który
uświadomi młodych piłkarzy jak mają się odżywiać. Osoba kończąca naszą akademię musi być
przygotowana na najwyższym poziomie, nie tylko piłkarsko, ale również mentalnie i emocjonalnie
Jako człowiek, który reprezentuje dział skautingu, chciałem powiedzieć, że Akademia jest
bardzo ważnym tworem. Zależy nam na tym,
aby to było nasze główne źródło nowych zawodników. To nie tylko szkolenie piłkarskie, ale także wychowywanie i kształcenie pozasportowe.
Mam nadzieję, że zgłoszenie się na nabór będzie
początkiem cudownej kariery dla tych, którzy
o tym marzą
Piotr Dąbrowski

V EDYCJA BLIZNE CUP
1 września 2013 roku na boisku w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki, po raz piąty już rozegrano mecze turmniejowe Blizne Cup.

Sołtys - Ewa Kawczyńska
fot. zawodników: Kacper Krzak

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Co roku w całej Polsce tysiące wolontariuszy w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin, które żyją w niezawinionej biedzie. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, wolontariusze realnie zmieniają społeczność, w której żyją.
Spotykają się z potrzebującymi w ich domach, pytają o konkretne potrzeby, diagnozują sytuację i
dbają o jak najwyższej jakości pomoc przygotowywaną przez darczyńców.
Zgłaszać się można na www.superw.pl do
15 października 2013 roku
marzena.szlachetnapaczka@gmail.com
"Szlachetna Paczka Stare Babice". Zapraszamy do podjęcia wyzwania i pomocy w wygrywaniu życia tym, którzy potrzebują
impulsu do zmiany!
Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie,

Marzena Klebba - Lider rejonu Stare Babice

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
W dzisiejszym numerze Gońca Babickiego chcielibyśmy Państwu ponownie zaprezentować tych Policjantów, którzy w Waszych miejscowościach pełnią funkcję dzielnicowego.
Dzielnicowy
Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

Dzielnicowy

REJON SŁUŻBOWY NR 1
DZIELNICOWY: asp. Marek KOPERSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-653
Miejscowości:

REJON SŁUŻBOWY NR 2
DZIELNICOWY: mł. asp. Monika SIONKOWSKA tel. 22-752-80-06; 600-997-654
Miejscowości:

REJON SŁUŻBOWY NR 3
DZIELNICOWY: asp. Rafał BRALSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-623
Miejscowości:

BABICKA AKCJA
W DESZCZOWE PRZEDPOŁUDNIE
Miało być na babickim Rynku przy budynku Urzędu, a odbyło się tuż obok - na parkingu przy Centrum Medycznym "Arnica". A to
wszystko oczywiście za przyczyną deszczu, który od rana padał z nieba i zakończył swój
"płacz" dopiero około godz. 11.00.

Marzena i Agnieszka ze "Szlachetnej Paczki".
Cukierni-Lodziarni "Słodki Zakątek"

Tuż przed godziną
9.00 krwiodawczy ambulans ustawił się przy
Centrum Medycznym "Arnica",
Ponadto w gabinecie zabiegowym na 1 piętrze można było zostać Dawcą Szpiku Kostnego,
Dzięki wielu osobom i instytucjom w pierw
szy dzień września 2013 roku udało się zrobić
wiele dobrego.

Ostatecznie - na Nasze hasło
"Ruszaj z Nami ratować ludzkie życie" zgłosiło się 49 osób, z czego 41 z nich oddało łącznie
18,450 litra krwi. Przybyło też 11 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Cieszymy się też, że "Szlachetna Paczka",
która po raz drugi rusza na terenie Gminy Stare Babice

Już dziś zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w podobnej do tej akcji. Będziemy na Was czekać - 17 listopada 2013 roku Rynek (ul. Pocztowa) w Starych Babicach,
w godz. 9.00 - 12.30.
Michał Starnowski
Prezes MK HDK PCK "FLORIAN"

DOŻYNKI W PARAFII BORZĘCIN
Drodzy parafianie pragnę gorąco podziękować wszystkim tym, którzy swoją pracą i obecnością uświetnili obchody tegorocznych
Dożynek.
Dziękuję

Sławomir Sumka - Radny Wojcieszyna
fot. Magdalena Kuźnicka
Jednakże szczególne podziękowania kieruję do bliskich mi mieszkańców Wojcieszyna

I na zakończenie pragnę podziękować Mojej żonie Agnieszce i córce Juliannie

W KĄCIKU
90 LAT NADAJNIKA BABICE
W tym roku mija 90 rocznica powstania
w Polsce jednej z największych Radiostacji
w Europie, o nazwie Transatlantycka Stacja
Radiotelegraficzna (TSR). Była to najnowocześniejsza i największa inwestycja radiokomunikacyjna jaką zrealizowano w okresie między
wojennym.

16 stycznia 1945 roku o godzinie 14.00 niemieccy saperzy wysadzili wszyst
kie elementy Nadajnika w Babicach.
Po dziś dzień dzieje Nadajnika są prawie
nieznane,

Fundament nogi masztu czwartego
Fragment środkowej części Radiostacji Babice.
Zdjęcie ofiarowane przez Internautę Andrzeja Z.

Twórcą idei, zarówno generatorów
elek tromaszynowych, jak i anteny wielo
strojeniowej, był Szwed Ernst Fredrik Werner ALEXANDERSON (1878-1975),

z publikacji 400 lat Poczty Polskiej

Uruchomiona została 1 października 1923 roku, a uroczyste
jej poświęcenie nastąpiło 17 listopada1923 roku.

cd. na stronie obok

Podstawy cewek masztów piątego i szóstego
Z każdym masztem współpracowały tzw.
elementy dodatkowe.

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że widoczne do 1945 roku na horyzoncie, smukłe
maszty monumentalnej anteny Nadajnika Babice, zostały w sposób barbarzyński na zawsze usunięte.

nogi fundamentu masztu pierwszego

Na zakończenie warto zauważyć, że budowano ją bardzo sprawnie, bo około dwóch
lat, natomiast saperzy niemieccy, z premedytacją zniszczyli ją w ciągu kilku godzin.
Ireneusz Dobiech

JUBILEUSZ W PARAFII BLIZNE
19 października 1997 roku - Oto nastał ten
wspaniały, jakże długo przez nas swoją świątynię i swoją nową wspólnotę, wszystkich oczekiwany dzień. Będziemy mieli wreszcie w Bliz
nem swoją parafię. Kilka dni wcześniej, na placu przeznaczonym pod budowę Kościoła, ustawiliśmy piękny, dębowy Krzyż, wykonany w za
kładzie stolarskim pana Jarosława Dziekańskiego. Wczoraj do późnego wieczora i dziś rano
ustawialiśmy i dekorowaliśmy ołtarz polowy.
O godz. 15.00 przybył Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Marian Duś, a także kapłani z dekanatu jelonkowskiego i laseckiego z jego dziekanem, a naszym proboszczem z parafii Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Babicach Ks. dr Janem Szubką. Gości w imieniu
wszystkich mieszkańców powitali Państwo Bożena i Leszek Paszkowscy. Podczas uroczystej, polowej Mszy Świętej Ks. Biskup dokonał poś
więcenia Krzyża i placu pod budowę nowego Kościoła. Licznie przybyli mieszkańcy, a zwłaszcza
ci starsi, byli bardzo wzruszeni, że wreszcie będą mieli "swój Kościół". Duszpasterzem przeznaczonym do realizacji tej inwestycji został Ks.
Kacper Kisieliński, który był głównym motorem
i koordynatorem przygotowania dzisiejszej uroczystości. Na zakończenie nasz proboszcz Ks.
dr Jan Szubka w pięknych słowach podziękował naszemu Gościowi za dokonanie aktu poświęcenia, a Państwo Jolanta i Jarosław
Dziekańscy w imieniu mieszkańców obiecali, że
będą wspierać Księdza Kacpra w jego pracy nie
tylko duchowo.

ulice: Kocjana, Prusa, Warszawska, Lazurowa (od Batalionów Chłopskich do Kocjana).
Obecnie Parafia liczy około 4,5 tysiąca dusz.
Pierwszym Proboszczem został Ks. Kacper Kisieliński

Obecnie Proboszczem Parafii Blizne jest
ks. Marian Rowicki,

W codziennej pracy wspierają Go Parafianie i Rada Parafialna: Wioletta Malan, Józef
Kowalczyk, Andrzej Karwowski, Mieczysław
Skowroński, Mieczysław Gonta i Andrzej Jurewicz
Wikariusz: były ks. Adrian Zawadzki (2008-2012) i obecny ks. Marcin Sza
tanek.
ks. dr Janusz Stańczuk.
Panią Stanisławę Stań-

czyk - organistkę i Pana Sylwestra Klimka Kościelnego. Wspólnotę Parafialną tworzą
również:
Takim oto wpisem zaczyna się Kronika
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Objawienia
Pańskiego w Bliznem.
"Dnia 1 maja 1998 roku rozpoczęto „montaż” kaplicy przywiezionej na Blizne
z parafii Błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej na Bródnie…..I wreszcie nadszedł 23
sierpnia 1998 roku. Staraniem i ofiarnością
mieszkańców Bliznego, życzliwością Władz
i wsparciem macierzystej parafii w Babicach
mamy w Bliznem tymczasową Kaplicę z mieszkaniem dla Księdza."

26 sierpnia 2013 roku odprawiono Mszę
Świętą z okazji 15-lecia Parafii.

Jego
Eminencji Józefa Kardynała Glempa
Po raz pierwszy odwiedził On Blizne 6
sierpnia i tego właśnie dnia erygował parafię,
czyniąc ją Parafią pw. Objawienia Pańskiego,
czyli "Trzech Króli". Dekret wszedł w życie
26 sierpnia 1998 roku, dlatego właśnie ten
dzień uważany jest jako data powstania nowej Parafii.

Jak łatwo zatem policzyć w sierpniu minęło 15 lat od chwili, gdy z części Parafii Babice
i Parafii Boernerowo powstała nowa Parafia
Blizne.
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Osiedle Nowe Groty i części Starych Grot. Granice nowej parafii stanowią

Plany na ten i kolejne lata?

Od samego początku w Parafii Blizne przygotowywano teren i organizowano plac pod
budowę nowego kościoła.

Otóż z prac naj
ważniejszych pozostało uruchomić centralne
ogrzewanie, wykonać nagłośnienie, zakupić
drzwi wejściowe oraz wykonać posadzkę
w całym budynku.
Michał Starnowski

BABICCY TRENERZY ZGODNI:
- BĘDZIE JUŻ TYLKO LEPIEJ!!!
Kolejny sezon rozgrywek piłkarskiej A klasy rozpoczął się już na dobre. Występujące
w grupie I warszawskiej dwie babickie drużyny swoją tegoroczną przygodę z A klasą zaczęły, jak na swoje możliwości, całkiem nieźle.
Mimo, że ani UKS GOSiR, ani GKS "Naprzód" nie zajmują miejsc na szczycie ligowej tabeli, to jednak tak ze swojej dyspozycji,
jak i wyników mogą być umiarkowanie zadowolone. Już mecze pierwszej kolejki pokazały
babickim kibicom, że w tym sezonie nasze zespoły stać na sprawienie kilku niespodzianek
i że systematyczne treningi oraz zaangażowanie będą w przyszłości przynosić wymierne
efekty.
Od mocnego uderzenia sezon rozpoczął borzęciński UKS,

GKS Naprzód, idąc za przykładem "UKS'u", który
grał tam tydzień wcześniej, bardzo pewnie pokonał 6:0 Wkrę Pomiechówek,

O dotychczasowych dokonaniach swoich zespołów w rozmowie z Gońcem Babickim wypowiedzieli się obaj szkoleniowcy babickich drużyn.
Początek sezonu w wykonaniu moich chłopców oceniam naprawdę pozytywnie. Wygraliśmy dwa mecze, tylko jeden przegraliśmy
wyraźnie. W innych radziliśmy sobie nieźle. Ci,
którzy oglądali nasze dotychczasowe występy
wiedzą, że osiągane przez nas wyniki nie zawsze odzwierciedlają wydarzenia na boisku. Co
do samych spotkań, to w II kolejce z Targówkiem nie było łatwo. To bardzo ciężki przeciwnik. Następny mecz zagraliśmy na niezłym
poziomie i pewnie wygraliśmy. Ostatnio, choć
nie zdobyliśmy punktu wierzę w mój zespół.
Wiem, że chłopaki mogą naprawdę pięknie
grać. Nie tylko skutecznie, ale i ładnie dla oka.
Jak na tą ligę moi zawodnicy mają spore umiejętności. Teraz tylko czekać, aż ich możliwości
zostaną w pełni wykorzystane
Paweł Rosiński W borzęcińskim UKS pra
cuję już sześć lat. Mimo, że mieliśmy lepsze
i gorsze momenty, mam ogromną satysfakcję
z tego, jak chłopaki się rozwinęli i co przez ten
czas udało nam się osiągnąć. Nie chodzi tu o same wyniki sportowe, ale o panującą obecnie
w składzie świetną atmosferę. Istotne jest także
to, że wszyscy zawodnicy utożsamiają się
z UKS, pochodzą przecież z jednej gminy. Właśnie to serce, które zostawiają na boisku jest najistotniejsze. Co więcej, chciałbym im podzię
kować za to, że chociaż przechodziliśmy razem
przez najróżniejsze kryzysy, to jednak zdołali ze
mną wytrzymać. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo fajny kontakt. Niezmiernie cieszę się także
z tego, że udało mi się im pokazać, że warto się
ruszać i poświęcić trochę czasu na grę w piłkę.
Od momentu kiedy zaczynaliśmy wszyscy zmienili się na lepsze. Tak ja im dałem dużo z siebie,
jak i oni odwdzięczyli mi się za to zaufaniem.
O wynikach drużyny GKS "Naprzód" Stare Babice porozmawialiśmy z trenerem Tomaszem Cebulą, byłym zawodnikiem Legii
Warszawa, czy ŁKS Łódź, który obecnie zajmuje się nie tylko zespołem seniorów, ale także sekcjami młodzieżowymi. Początek sezonu
w naszym wykonaniu oceniłbym jako taki sobie. Jak na razie nie idzie nam tak jak bym
chciał. Przegrywamy mecze, do tej pory wygraliśmy tylko raz. Spośród wszystkich naszych zespołów, w tym sezonie zwycięstwa odnotował
tylko rocznik '96 i właśnie seniorzy. Trochę dziwię się obecnym wynikom. Mamy taki sam
skład jaki występował w lidze okręgowej. Myślałem, że spokojnie sobie w tej A klasie poradzimy, a tymczasem nie dajemy rady i przegry
wamy. Nie dość, że nikt nie odszedł, to do Zielonek przychodzą wciąż nowi piłkarze. Wydaje mi
się, że naszym problemem jest brak ambicji
i właściwego podejścia do treningów. Już nawet grające u nas dziewczyny dużo bardziej przykładają się do zajęć, częściej pojawiając się na
boisku. Zagraliśmy jak na razie pięć meczów,
z czego cztery przegraliśmy. W meczu z Jabłonną (1:4 - przyp. red.) po prostu nas rozklepali.
Moi zawodnicy myśleli, że na stojąco uda im
się zwyciężyć i na luzie będą wygrywać kolejne
spotkania. A tu jednak okazało się, że tak łatwo

nie jest i nie idzie im tak fajnie jakby chcieli.
Dostają niepotrzebne kartki, powinni bardziej
panować nad własnymi emocjami. Z drugiej
strony sędziowie także wyprawiają niesamowite
rzeczy
Tomasz Cebula
"Naprzód" prowadzę
z sentymentu. Do drużyny przyszedłem przez
przypadek. Kiedyś kolega grający w Agrykoli
Warszawa poznał mnie z prezesem Zielonek,
Konradem Paziewskim. Zapytali mnie, czy nie
zająłbym się prowadzeniem sekcji piłkarskiej
w ich zespole. Zgodziłem się i tak od 2008 roku
staram się czegoś chłopaków nauczyć. Później
to już poszło
Przychodząc na treningi w "Naprzodzie" oddaje tej
drużynie serce. To samo dotyczy zawodników.
Mnie interesuje tylko ich podejście do gry
w piłkę, czy na kolejne zajęcia przychodzą z radością. Same wyniki to sprawa naprawdę drugorzędna. Przez te wszystkie lata na pewno
złagodniałem i spokorniałem. Aby zachęcić zawodników do przychodzenia na treningi często
z nimi rozmawiam, spotykam się, wysyłam
SMS z przypomnieniami. Trzeba jednak pamiętać, że oni wszyscy są młodzi. Mają także swoje
zajęcia. Chociaż, im każde zwycięstwo daje
wielką radość, to nobilitacja. Teraz mamy ze sobą świetny kontakt. Rozumieją mnie. Ostatnio
nawet zaczęli mnie parodiować. Atmosfera jest
naprawdę dobra, niemal rodzinna. Zresztą,
traktujemy się jak rodzina. Dla mnie ci wszyscy
chłopcy to są prawie moi synowie. Nie wyobrażam sobie życia bez przyjeżdżania do Babic
i częstego kontaktu z tymi wszystkimi ludźmi dodał trener zespołu z Zielonek. Ostatnio kierownik dał mi zielone światło na przyjęcie
dwóch dziewczyn do składu. Technicznie dorównują chłopakom. Widać, że grają dla przyjemności. Mają spore ambicje i właściwe
podejście do treningów. Są na nich częściej niż
piłkarze

Obie babickie drużyny mają przed sobą
następne spotkania rozgrywek A klasy w grupie warszawskiej I. Miejmy nadzieję, że zarażeni entuzjazmem swoich trenerów ich
podopieczni w każdym kolejnym meczu będą
spisywać się coraz lepiej. W nadchodzących
starciach życzymy im pewnych i przekonujących zwycięstw oraz jak najwyższej pozycji
w ligowej tabeli!
rozmawiał: Piotr Dąbrowski

Redakcja

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W BLIZNEM
20 września 2013 roku w Przedszkolu
w Bliznem po raz pierwszy obchodzony był
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to
zostało ustanowione w tym roku przez Sejm
R.P., by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej. Wiadomo przecież nie od dziś, że wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć, dzieci
uczą się właśnie w przedszkolu.

Idea organizacji Dnia Przedszkolaka narodziła się w środowisku dyrektorów łódzkich
przedszkoli w 2010 roku.

Michał Starnowski

Generalnie świętowano na
sportowo.
Całość prowadziły Panie: Dyrektor Małgorzata
Siekierska i Katarzyna Żyżelewicz

SZTANDAR DLA POWIATU
W dniu 18 września 2013r. podczas corocznej pielgrzymki pracowników samorządowych do Sanktuarium Prymasowskiej Wspo
możycielki w Rokitnie odbyło się poświęcenie
sztandaru Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

"wręczam Wam ten sztandar, abyście
strzegli naszego świętego i patriotycznego
symbolu"

Jerzego Wójcika
Jan Żychliński,

Biskupa Tadeusza Pikusa,

info. www.pwz.pl
fot. Michał Starnowski

