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KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ Z GATUNKU SCIENCE FICTION
W naszym kąciku dawno (jeżeli nie wcale) nie gościła literatura z gatunku SF, więc odnosząc się do nowości kinowych
zapraszam do lektury powieści Jamesa Dashnera "Więzień
labiryntu". Jest to pierwszy tom trylogii, która stała się światowym bestsellerem i jest uznawana za jedną z najlepszych
książek tego gatunku, obok takich tytułów jak "Igrzyska
Śmierci" czy "Niezgodna".
Książka skierowana jest przede wszystkim do młodego
czytelnika i nie do końca spełnia oczekiwania starszych.

Im dalej, tym powieść staje się znacznie ciekawsza i bardziej wciągająca.

"…to pełna akcji i nieustającego napięcia książka, która chwyci czytelnika za
gardło, i nie puści aż do ostatniej strony, ponieważ każde wejście do Labiryntu może
stać się przepustką do koszmaru, i walką na
śmierć i życie..."
Dariusz Smoliński

TRUJĄCY SMRÓD JEST JUŻ WSZĘDZIE
Być może że od czasu do czasu dociera do
ciebie przykry, uciążliwy i kwaśny zapach?
Może są dni, że nie sposób spędzić chwili na
zewnątrz? Zapewne też dotarła do ciebie informacja i zastanawiasz się o co chodzi w medialnej awanturze dotyczącej wysypiska i kom
postowni na Radiowie (Bielany). Niestety te
dwie sprawy należy połączyć ze sobą.
Stowarzyszenie "Czyste Radiowo" od ponad
roku walczy, aby samowola władz miasta
przez którą cierpią mieszkańcy Bielan, Bemowa, Mościsk, Klaudyna, Babic i okolic wreszcie się zakończyła.
znajdujemy się w zasięgu fetoru i kto wie jakich innych lotnych substancji wydobywających się z instalacji MPO.
przy ulicy Estrady, MPO gromadzi śmieci i odpady zielone bezpośrednio na składowisku,
Niestety od sierpnia smród narasta
i będzie jeszcze gorzej.
do "zielonych płuc Warszawy" trafiają śmieci z 9 dzielnic Warszawy. W ciągu 3 lat
ok. 750 tyś. ton.

my
musimy codziennie "zaciągać się" tym smrodem.

wspierali działania Stowarzyszenia czyste Radiowo, a przede
wszystkim pojawiali się na słusznych protestach mieszkańców.

Protesty trwają od roku.
Co zmieniło się po roku protestów?
Wszędzie spotykamy się ze ścianą niechęci.

Jak to wygląda naprawdę prezentuje zdjęcie poniżej.
Nikt, kto jest rozsądny
już dawno nie wierzy w te deklaracje.

Jak widać musimy bronić się sami. I tak robimy.
Dodatkowo, na wolnym powietrzu tuż

Co się dzieje aktualnie na
wysypisku… nie wiemy.

Więcej informacji o tym co się dzieje, jakie akcje podejmuje stowarzyszenie można
znaleźć na: www.czysteradiowo.pl
Bogdan Bajak

CYKL PRAWNIK RADZI...
MAŁY RYNEK, DUŻA KONKURENCJA
Swoje biuro prawne prowadzę w Starych
Babicach od ponad roku. W tym czasie obserwuję zmieniające się wokół babickiego rynku
otoczenie tzn. przybywających punktów z różnymi usługami. Mamy już cukiernie, biura podróży, agencje nieruchomości, sklepy z odzie
żą i kilka sklepów spożywczych… Dla mieszkańców to dobrze, mamy w czym wybierać,
usługi stają się konkurencyjne. I o konkurencji chciałabym właśnie napisać szerzej, a dokładniej o nieuczciwej konkurencji: czym
jest, czym się charakteryzuje, jak się przed
nią bronić i uczciwie ze sobą konkurować.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą
bronić się mogą przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czynami nieuczciwej konkurencji są m.in.:

Określone
wyżej zachowania są czynami niedozwolonymi.
Najczęściej popełnianym czynem nieuczciwej konkurencji

Dopuszczalna jest jednak reklama porównawcza,

ciąg dalszy na stronie obok...

W małych społecznościach ludzie w dużo
większym stopniu kierują się zaufaniem do
usługodawców, często znają się osobiście z lokalnymi przedsiębiorcami i informacje pozytywne jak i negatywne roznoszą się bardzo
szybko i mają ogromne znaczenia dla budowania świadomości konsumenckiej.
Przedsiębiorca, który padł niejako "ofiarą" nieuczciwej konkurencji

nież odpowiedzialności karnej.

Osoby dopuszczające się nieuczciwej konkurencji podlegają rówDopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji można również
traktować jako naruszeniem dóbr osobistych

Sądem właściwym do rozstrzygania czynów nieuczciwej konkurencji
Pamiętajmy wiec, że zdrowa konkurencja jest dobra dla handlu
i klientów;

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

WYBORCZE ABECADŁO
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, których
datę przeprowadzenia ustalono na niedzielę 16 listopada 2014 roku, pragniemy Państwu przypomnieć, że wprowadzone w 2012 roku nowe przepisy zniosły dwumandatowe okręgi wyborcze (a takich okręgów mieli
śmy trzy).
Nowy, obowiązujący podział Gminy Stare Babice przedstawia się następująco:
Okręg 1
Okręg 3
Okręg 5

Okręg 2
Okręg 4

Okręg 6
Okręg 8

Okręg 9
Okręg 11

Okręg 7
Okręg 10
Okręg 12

Okręg 13
Okręg 14

Okręg 15

Michał Starnowski

PATRONI NASZYCH ULIC
JAKUB PASCHALIS JAKUBOWICZ
Jakub Paschalis Jakubowicz - polski kupiec, przedsiębiorca i działacz mieszczański
pochodzenia ormiańskiego. Data i miejsce jego urodzenia nie są znane. Wiadomo, że przybył do Polski z Tokatu w Poncie, w latach 60.
XVIII wieku.
Jakub dobra Lipkowskie nabył 1 stycznia
1790 roku dobra od Michała Mniszocha.

w 1793
roku pracowało kilkuset pracowników.
W 1791 roku manufakturę
zwiedził król Stanisław August Poniatowski,
i w 1790 roku założył manufakturę w Lip
kowie.

Pasy kontuszowe były produkowane
w manufakturze lipkowskiej do 1794 roku,

Jakub Paschalis Jakubowicz w latach
1789-1793 piastował kilka funkcji miejskich,

Żoną Jakuba Paschalisa
Zmarł między 5 czerw
ca 1816 roku a 21 sierpnia 1817 roku.
spisano na podstawie wikipedia.org (M.S.)

CO TO JEST GMINA?
JAK ROZUMIEM JEJ FUNKCJONOWANIE?
Odpowiedź na te pytania wydaje się prosta, ale czy na pewno wszyscy identycznie rozumiemy sens zawartego w nich
pojęcia? Czy wszyscy potrafimy określić swoją podmiotowość samorządową, własne miejsce i rolę w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości.
Ustawa samorządowa z 1990 roku spowodowała, że Gmina Stare Babice płynnie i w niezmienionych ramach terytorialnych (jeszcze wtedy wraz z obszarem dzisiejszej Gminy Izabelin) przeszła ze starego systemu funkcjonującego w Polsce
Ludowej, do pierwszego rozdania rodzącej się demokracji.

naczelnika Płatka

Wójt Stanisław Za-

jąc
Jako młody obserwator tamtej rzeczywistości pamiętam, że ludziom trudno było zrozumieć nowe zasady funkcjonowania gminy a właściwie
zróżnicować je ze starym porządkiem.
Od tego czasu minęło prawie ćwierć wieku
Tu możemy wrócić do pytania zawartego w tytule - czym jest dla mnie gmina?

A więc gmina tak naprawdę to my - wszyscy mieszkańcy.
Czy tak jest powszechnie pojmo
wana?

administracja samorządowa nie jest władzą udzielną,
ale przede wszystkim wykonawcą woli całej
wspólnoty i przez tę wspólnotę rozliczaną w wyborach
samorządowych.

Pamiętajmy gmina to my!
Tomasz Szuba

W KĄCIKU - ZYGMUNT DREWS - CZ. VI
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 Tali
kowiczów - Talikowskich". Dziś część szósta
jakże obrazowo spisanej opowieści wspomnieniowej.

Przerażały ją bowiem
turkoty uciekinierskich wozów dudniących
w dzień i w nocy na szosie biegnącej przez
wieś z zachodu na wschód.
Chaos ten podniecała ta nieszczęsna piąta
kolumna (pro niemiecka), aby drogi polskie
stawały się mało przejezdne dla wojska i cywilów i aby stawały się łatwym łupem dla samolotów nieprzyjaciela.

Ustał odbiór mleka ze wsi przez mleczarnię warszawską,
"Bij Pani, bija mocne, ale ja nie pozwolę wyjechać
Wam w taką zawieruchę. Widziałem nieraz jak
uciekinierzy w wojnę, kończyli gdzieś pod obcym płotem swe żywota, z głodu, chorób i nerwów. Jo Pana agronoma za bardzo szanuję,
abym pozwolił na taki krok. Jak front przybliży
się blisko nas, wymościmy piwnicę i przetrwacie co najgorsze. Jo będę robił co godzinę obchód domu i będę gwizdkiem oznajmiał Was, że
jestem i jest w porządku.''

Czasami, któryś z zabłąkanych uciekinierów znalazł się w naszej kuchni,
Ale najbardziej mi się wryło
w pamięć przechodzenie z rąk do rąk Borzęcina z użyciem artylerii, piechoty, kawalerii
i pojazdów pancernych.
kiedy
władali Borzęcinem Polacy,

"Słuchaj córeczko, nie płacz. Wydaje mi
się, że pan Byczkowski ma rację..."

Ja jednak gwałtownie doroślałem
Byli pełni
szczęścia z odzyskanej wsi i biegli dalej, mając na karabiny nałożone bagnety, gdyż od
dawna brakowało im amunicji.
"Silni,

"musimy jechać, musimy jechać".

zwarci,

gotowi"...

Turkot wozów na szosie nie malał, a nawet
wzmagał się.
...ciąg dalszy w następnym numerze Gońca

Na szczęście zjawił się cichaczem Byczkowski.

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

ZACZAROWANY SKLEP "DEKORATOR"
Od ponad 18 lat w Starych Babicach na ulicy Sienkiewicza, nieopodal ulicy Osiedlowej,
tuż pod laskiem zwanym Białą Górą funkcjonuje sklep "DEKORATOR". Stali bywalcy
mówią o nim "zaczarowany sklep", a to za przy
czyną asortymentu, który można w nim znaleźć.

Warto zapoznać się z ofertą sklepu.

W sklepie do nabycia są również
Telefon - 22 722 96 91 i 506 071 114
Właścicielka sklepu może rów
nież sprawować nadzór nad pracami wykończeniowymi.

sklep oferuje pełen zakres usług stolarskich.

W bogatej ofercie znajdziecie więc m. in.

NIE POZWÓLMY WÓJTOWI
SPRZEDAĆ POBASENOWEJ DZIAŁKI
Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w imieniu społeczności
mieszkańców Gminy Stare Babice wnosimy o dokonanie modyfikacji
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice (przygotowanego w związku
z uchwałą Nr XXXIII/334/13 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium), polegającej na całkowitej rezygnacji z przekształcenia obszaru położonego
w centrum Starych Babic, w bezpośrednim sąsiedztwie parku za Kościołem, Szkoły Podstawowej i Alei Dębów Katyńskich.

W uzasadnieniu pisma napisano: Projekt zmiany Studium w wyżej
opisanym zakresie stanowi zasadnicze odejście od założeń "Strategii
zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2020". Strategii,
której jedną z przesłanek powstania i realizacji w Starych Babicach było
sukcesywne wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej, co miało m.in. zapewniać trwałą poprawę jakości życia mieszkańców Gminy. Właściwe
zagospodarowanie wyżej opisanych obszarów w centrum Starych Babic
powinno wprost wpisywać się w szereg potrzeb społecznych wyrażonych
w Strategii oraz sformułowanych na ich podstawie celów rozwojowych
Gminy. Natomiast przypisanie im funkcji mieszkaniowych (niezależnie
czy grunty te stanowić będą bazę przyszłego mieszkalnictwa komunalnego czy zostaną odsprzedane prywatnym deweloperom pod nowe osiedla
mieszkaniowe w centrum Starych Babic) nie pozwoli wykorzystać społecznych walorów tych terenów (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych,
kulturalnych, innych) w służbie mieszkańcom Gminy, a będzie stanowiło
trwałą utratę (lub sprywatyzowanie) dobra publicznego.
"Na terenie gminy brak jest wyspecjalizowanego obiektu
komunalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie
upowszechniania kultury"
"Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju / Stan i funkcjonowanie infrastruktury społecznej:
Brak odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych; Brak wyspecjalizowanego obiektu służącego zaspokajaniu potrzeb w zakresie
upowszechniania kultury i edukacji"

W wyniku projektowanego w Studium przekształcenia, znajdujący się na tym obszarze tzw. "teren pobasenowy" z aktualnym
przeznaczeniem "usługowym celu publicznego" oraz teren okolic Alei
Dębów Katyńskich z aktualnym przeznaczeniem m.in. "zieleni urządzonej", po zmianie Studium ma przyjąć nowe funkcje o charakterze
prywatnym - "mieszkaniowe wielorodzinne" ("teren pobasenowy" i "mieszkaniowe jednorodzinne" (teren w otoczeniu Dębów Katyńskich).

W uzasadnieniu podkreślono również,
"Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój
bazy sportowo, rekreacyjnej i edukacyjnej"
Czy Wójt uwzględni Wniosek mieszkańców i czy zaniecha wprowadzenia zmian w Studium, okaże się w najbliższym czasie.

Pod wnioskiem podpisało się 224 mieszkańców.
Michał Starnowski

KILKA SŁÓW O NIECAŁEJ PRAWDZIE
Panie Radny Szelenbaum, w wywiadzie, którego Pan udzielił w Gazecie Babickiej, nr 6 z czerwca 2014 roku nie mówi Pan całej prawdy
i dodatkowo Pan nią manipuluje.

"głosowanie było imienne, protokóły są do wglądu".
Tylko tą prawdą Pan manipuluje, bowiem
nie jest prawdą, że którykolwiek z radnych był przeciwny pozyskaniu
funduszy unijnych przez gminę Stare Babice, na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Radny Jerzy Piętocha przedstawił rachunek symulacyjny, z którego wynikało, że po przekazaniu majątku do Eko-Babice sp. z o.o.,
Spółka do kosztów eksploatacyjnych doliczać będzie koszty amortyzacji,
Gmina
będzie zmuszona przekazywać do Eko-Babice sp. z o.o. dopłaty z budżetu Gminy w wysokości ponad 3,5 mln zł rocznie, przez cały okres
amortyzacji, tj. przez 40 lat, do czasu zrównania przychodów za wodę
i ścieki z kosztami eksploatacyjnymi i kosztami amortyzacji.
aby dotychczasowy majątek był własnością Gminy, jak również, aby majątek wytworzony z pozyskanych
funduszy unijnych był własnością Gminy.

Po zakończonej dyskusji w której brało udział kilku radnych odbyło się głosowanie imienne, ale dotyczyło ono przekazania przez Gminę
aportu rzeczowego
Za przekazaniem majątku głosowało 8 radnych:
Przeciw
przekazaniu majątku głosowało 7 radnych:
Wynik głosowania: 8 głosów "za" do 7 głosów "prze
ciw",
4.
Prześledźmy więc protokóły z obrad sesji Rady Gminy Stare Babice, które dotyczą tej sprawy.
1.

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego".
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Babice"

2.

3.
3.1.
3.2.

Obie ww. uchwały dotyczą przekazania majątku, będącego własnością Gminy oraz majątku, który powstanie z pozyskanych funduszy
unijnych, do Eko-Babice sp. z o.o.

W protokole z obrad sesji Rady Gminy jest szczegółowe odniesienie się radnego Jerzego Piętochy do podejmowanej uchwały.
"Rada Gminy częścią swoich głosów
podjęła decyzję o przekazaniu majaku do Spółki Eko-Babice, a to co dziś
jest rozpatrywane jest pochodną tamtej decyzji."
ma szereg uwag i zastrzeżeń, co do których nikt go nie przekonał, ale
biorąc pod uwagę fakt, że nie chciałby, żeby ktoś sądził, lub rozgłaszał
w gminie, że jest przeciwny pozyskaniu środków unijnych, oświadczył, że jest wprost przeciwnie, gorącym zwolennikiem pozyskania
środków z Funduszy Spójności.
Z tych samych powodów wstrzymali się w glosowaniu: radna
Lucyna Skrzeczkowska i radny Tomasz Szuba. Głosowanie było imienne. Za przyjęciem raportu głosowali radni:
Wstrzymali się w głosowaniu radni:
Przeciw przyjęciu raportu głosował
Nieobecni na głosowaniu byli radni:
Oświadczamy, że żaden z radnych nie był przeciwny pozyskaniu
funduszy unijnych na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Stare Babice,

Podczas dyskusji radny Jerzy Piętocha powiedział, że nie zna takiej
dyrektywy Unii Europejskiej lub Ministerstwa Ochrony Środowiska,

W przyszłości prosimy trzymania się faktów i nie manipulowania
nimi.
Stanisław Lesisz, Jerzy Piętocha, Tomasz Szuba

35. ROCZNICA
POWSTANIA RUCHU MŁODEJ POLSKI
Ruch Młodej Polski to organizacja młodej
antykomunistycznej inteligencji założona w 1979
w Gdańsku, skupiająca młodzież z duszpasterstwa akademickiego. Po sierpniu 1980 organizacja wsparła NSZZ "Solidarność", tworząc
Studencki Komitet Solidarności. RMP stawiał
sobie za cel obronę praw człowieka i obywatela oraz suwerennych praw i kultury narodu
polskiego, a także przestrzeganie zasad etyki
katolickiej w życiu społecznym. Prowadził propagandę (czasopismo "Bratniak", ulotki) i samokształcenie (Kluby Swobodnej Dyskusji).
18 sierpnia 2014 roku minęło 35 lat od podpisania Deklaracji Ideowej RMP. Jej ogólne założenia aktualne są po dziś dzień - głównie
dlatego, że bazowały one na dokumentach takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Międzynarodowe Pakty Praw
Człowieka.

Uczestniczyliśmy też w manifestacjach i protes
tach organizowanych w Gdańsku,
wyłania
się obraz ludzi idealistycznie nastawionych,
którzy bardzo chcieli zmienić na lepsze system, panujący w socjalistycznej Polsce.
W latach 1978-1981 mieszkałem w Gdańsku i uczestniczyłem w spotkaniach Ruchu
Młodej Polski.
Arkadiusz Rybicki "Aram".
Zdarzało się, że musieliśmy szybko opuścić mieszkanie w trakcie spotkania ze
względu na najazd UB.

Nasze poglądy i przekonania w dużej mierze zależne są od środowiska, w którym się wychowaliśmy i dorastaliśmy.

Jednym z głównych starań osób zebranych w środowisku opozycyjnym w stosunku
do socjalistycznej peerelowskiej władzy, było
pragnienie wolności

Po raz pierwszy widziałem wte
dy Lecha Wałęsę

W Deklaracji Ideowej Ruchu Młodej Polski
idee te podzielone zostały na kilka podrozdziałów.

Arkadiusz Rybicki przekonywał, że zmiana, która ma nastąpić w Polsce musi odbyć
się w sposób pokojowy - bez użycia siły militarnej czy wojskowej.

Dlatego naszymi głównymi zadaniami (poza dokształcaniem się) było roznoszenie ulotek
i kolportowanie podziemnej prasy.

ciąg dalszy na stronie obok

W czwartym rozdziale Deklaracji - Nasze
zadania
Pierwszym jest
Kolejny rozdział - Wspólnota narodowa
drugi postu
lat to

trzeci

Na końcu Deklaracja wymienia postulat
współtworzenia polskiej myśli politycznej,
Autorzy stawiali pytania dotyczące przyszłości polityki polskiej

Arkadiusz Rybicki zginął w katastrofie smo
leńskiej.
Tadeusz Mazowiecki powiedział, że źle się stało, że idee
Ruchu Młodej Polski nie zostały wykorzystane w pełni, przy budowie nowego ustroju
państwowego w naszej Ojczyźnie.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki
okładka czasopisma z:
http://www.solidarnosc.org.pl

Deklaracja ideowa
RMP stanowi oryginalną próbę syntezy myśli
konserwatywnej, narodowej i chrześcijańskodemokratycznej.

Osoby zainteresowane zachęcam do przeczytania Deklaracji Ideowej Ruchu Młodej
Polski. Życzę przyjemnej lektury.
Adam Moraczewski

BLIZNE MA 600 LAT
Mieszkańcom zaser
wowano występy wokalne na żywo, począwszy od nostalgicznej
Oli Mielcarek poprzez
charyzmatyczny zespół
Strefa, a skończywszy
na Kapeli Praskiej.

W sobotę 13 września 2014 roku mieszkańcy obydwu wsi Blizne
świętowali obchody 600-lecia istnienia. Z tej okazji w okolicy Kościoła
p.w. Objawienia Pańskiego odbył sie festyn zorganizowany pod patronatem Gminy Stare Babice.
Ceremonia otwarcia uroczystości rozpoczęła się poświęceniem kamienia ufundowanego na tę okoliczność przez wdzięcznych mieszkańców. Święceń dokonali
ks. proboszcz Marian Rowicki oraz ks. Janusz Stańczuk w towarzystwie
wójta Krzysztofa Turka
oraz radnych, sołtysów
i wiernej grupy parafian.

Następnie przeszliśmy poświęcić nowo zagospodarowany skwer za przedszkolem.
Po sakralnej części wstępnej rozpoczęła się wspaniała zabawa
wśród mieszkańców. Atrakcji nie brakowało.

Kibicowaliśmy drużynom piłkarskim z Bliznego Łaszczyńskiego
i Jasińskiego, próbowaliśmy przepysznych ciast - uczestników "Konkursu na ciasto własnego wypieku",

Pod wieczór korowód mieszkańców w rytmie muzyki lat 60-90tych dotarł na nowo zagospodarowany teren wokół stawu przy ul. Topolowej,

Atmosfera i pogoda tego dnia były wy
marzone... wszyscy liczymy, że znowu spotkamy się w Bliznem
w przyszłym roku,

Emilia Kawczyńska-Banaszek
- mieszkanka Blizne Jasińskiego od urodzenia

BABICKA AKCJA KRWIODAWSTWA
Ponad 16 litrów krwi oddali krwiodawcy
podczas Akcji, która odbyła się w ostatni dzień
wakacji. Był niedzielny poranek 31 sierpnia
2014 roku, kiedy krwiodawczy ambulans ustawił się na parkingu przez Centrum Medycznym "Arnica" w Starych Babicach.

Ostatecznie na krwiodawcze hasło odpowiedziało 41 osób, z czego 37 po lekarskiej weryfikacji oddało łącznie 16,650 ml tego drogoc
ennego płynu.

Michał Starnowski
strona Klubu - www.hdk-florian.pl

Pierwsi krwiodawcy zjawili się wraz z wybiciem godziny 9.00. Akcja, którą zorganizował
Międzygminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK "FLORIAN" przebiegała sprawnie.

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, szósta już odsłona konkursu
Gońca Babickiego. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożywczego "Koszałka" i Tabliczek na Twoją miarę.

bliczkę numeryczną,
Pozostałe 50 złotych
w sklepie "Koszałka"
w Księgarni "Verbum"
Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę. Kolejna edycja konkursu już za miesiąc

Kto następny??
EDYCJA VI. Samochód został "upolowany" przypadkowo we wrześniu na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy.
Zatem jeżeli jesteś właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WZ 78538, przyjedź z dowodem rejestracyjnym w dniach 6-17 października 2014 roku (w go
dzinach otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.
Kwotę 55 złotych będziesz mógł wykorzystać na zieloną, babicką ta-

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

WITAJ SZKOŁO
Stare Babice - 1 września 2014 roku. Msza
Święta i Uroczysta Akademia na nowo wybudowanym, przyszkolnym boisku. Niech zatem
nie dziwi fakt, że sam Wójt uroczyście przeciął wstęgę.

w tym 8 (osiem) klas pierwszych. Rekordowa jest też liczba wszystkich uczniów,
w murach babickiej podstawówki musi się zmieścić 804 dzieci.

Wstęgę przeciął m. in. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek.

Proboszcz ks. Grzegorz Kozicki,
ks. Mariusz Zaorski
ks. Marcin Szatanek.

Michał Starnowski; fot. Dariusz Smoliński

NOWA SIŁOWNIA W LATCHORZEWIE
W sobotę, 6 września 2014 roku w Latchorzewie otwarto nowy skwerek. Na rogu ulic HubalaDobrzańskiego i Na skraju zainstalowano nowe urządzenia do ćwiczeń. Były też konkursy dla
dzieci i poczęstunek.
Licznie zjawili się mieszkańcy Latchorzewa
i okolic oraz latchorzewscy Radni, Wójt z Zastępcą, Starosta i Członek Zarządu Powiatu.

Latchorzewska siłownia na świeżym powietrzu, to pierwszy tego rodzaju obiekt w Gminie Stare Babice.
Gratulując Włodarzom Naszej Gminy i latchorzewskim Radnym,
Michał Starnowski, fot. Marzena Starnowska

DZIEŃ KAPUSTY, DYNI I ZIEMNIAKA
Pod takim hasłem w sobotnie popołudnie
20 września odbyło się spotkanie integracyjne
dla mieszkańców Lubiczowa, Latchorzewa i
Babic Nowych. Organizatorzy - radni Julianna Maj-Kowalska i Waldemar Szelenbaum
wraz z radami sołeckimi wspomnianych miejscowości i Referatem Rozwoju i Promocji
Gminy zapraszali do przybycia nad staw
w Latchorzewie u zbiegu ulic Warszawskiej
i Szeligowskiej całe rodziny.

Biletem wstępu na "imprezę" miała być fotografia z dzieciństwa

Niektórzy z mieszkańców przynieśli wspaniałe okazy wyhodowanych przez siebie ziemniaków i dyń.
Zwyciężyła zapiekanka ziemniaczana, na drugim miejscu
uplasowała się kremowa zupa z dyni, a zaraz
po niej babka z mąki ziemniaczanej.

Organizatorzy zachęcali mieszkańców do korzystania z altanki,
do organizowania tam spotkań i jednocześnie
do szanowania wspólnego dobra i zwracania
uwagi na wandali.

Dariusz Smoliński

REKONSTRUKCJA "GRUPY KAMPINOS" AK
20 września 2014 roku o godz. 14.00 w Zielonkach Parcela nieopodal boisk odbyło się widowisko historyczne "Niepodległa Rzeczpos
polita Kampinoska 1944-2014".

"Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska",
i przedstawili inscenizację walk
Grupy Kampinos AK.

Piękna, wrześniowa pogoda
zgromadziła wielu zwolenników widowisk rekonstrukcyjnych z terenu Starych Babic i Izabelina.

Michał Starnowski
fot. Michał Starnowski i Paweł Latoszek
więcej zdjęć na www.babice24.pl

W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ WRZEŚNIA
28 września 2014 roku w Starych Babicach odbyła się uroczystość religijno - patriotyczna upamiętniająca wydarzenia września 1939 roku.

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani, w tym: poczty sztandarowe, zaproszeni goście i przybyła na uroczystość ludność przemaszerowali drogami Babic na Cmentarz Wojenny,

Wieńce i wiązanki złożyli:

Michał Starnowski (www.babice24.pl)

KLUB SPORTOWY BLIZNE
Przez ostatnie miesiące na łamach "Gońca Babickiego" opisywaliśmy
dla Państwa zmagania naszych futbolowych drużyn w rozgrywkach A-klasy. Jednak od sezonu 2014/2015 do UKS-u i GOSiR-u dołączyła drużyna
KS Blizne, która będzie występować jeden szczebel niżej. Skupiający piłkarzy z Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego zespół swoją przygodę rozpoczynał od udziału w amatorskiej Bemowskiej Lidze Szóstek.

Ofensywnie nastawiony zespół KSB był przez długie
fragmenty spotkania stroną przeważającą.
Zupełnie obiektywnie byliśmy drużyną lepszą, a przede
wszystkim mieliśmy więcej klarownych sytuacji podbramkowych. To nad
czym trzeba popracować to z pewnością wykończenie akcji

30 maja 2012 roku Blizne zostaje
zarejestrowane jako klub sportowy działający w formie stowarzyszenia.
Właśnie dzięki tym działaniom prawnym KS przed tym sezonem mógł zostać zgłoszony do rozgrywek zarządzanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
Z pewnością KSB dostarczy nam wielu wspaniałych piłkarskich emocji.
Dotychczas Blizne w grupie IV warszawskiej B-klasy po rozegraniu sześciu
meczów z dorobkiem pięciu punktów plasuje się w środku tabeli,
Co ciekawe, w przedsezonowych sparingach podopieczni trenera Krzaka zremisowali z UKS-em Stare Babice,

Na szczęście pomógł nam bramkarz rywali, który puścił dwie kuriozalne bramki.
Kacper Krzak.

Graliśmy z weteranami tej ligi i byliśmy o krok od wygranej,
także głowy do góry.
Piotr Gawryś.

Nasza gra z meczu
na mecz wygląda coraz solidniej, musimy popracować nad koncentracją do
końcowego gwizdka i namawiać kolegów na liczniejsze stawianie się na ligowe zmagania.
Zaczynaliśmy jako trochę "dziki", amatorski klub. Jestem prezesem stowarzyszenia, a jednocześnie grającym trenerem. Mamy 22 zawodników zgłoszonych do rozgrywek. Na dzień dzisiejszy kapitanem drużyny jest Roman
Żemierowski. Przekrój wiekowy kształtuje się bardzo różnorodnie. Najstarszy gracz jest z rocznika '75, natomiast najmłodszy ma raptem 16 lat. To
nasz pierwszy sezon na tym poziomie. Połowa składu to osoby zamieszkałe
na terenie Blizne Jasińskiego, czy Blizne Łaszczyńskiego. Reszta osób to znajomi, przyjaciele. Na razie "nabór" prowadzony był pocztą pantoflową. Co
do samych rozgrywek, to pierwsze trzy mecze nie były najgorsze, zdobyliśmy
pięć punktów. Spodziewaliśmy się, że będzie gorzej. Po dobrym początku sezonu trochę nabraliśmy apetytów na więcej, ale szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Rywale są ograni, doświadczeni, my trenujemy tylko raz
w tygodniu. Na razie musimy nauczyć się organizacji gry i w pełni realizować założenia taktyczne
Piotr Dąbrowski; fot. www.facebook.com/KSBlizne

