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PORODZIŁA SYNA
Kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, wówczas wszyscy do-

mownicy powinni zgromadzić się wokół wigilijnego stołu. Głowa rodzi-
ny albo najstarsza osoba rozpoczyna wigilijną modlitwę, po czym 
odczytuje fragment Pisma Świętego (Nowego Testamentu), który został 
poświęcony narodzinom Jezusa Chrystusa. Warto przypomnieć, że do-
kładny opis narodzin Chrystusa znajduje się tylko w Ewangelii Św. Łu-
kasza i jest to początek rozdziału 2, od wersu 1 do 14 (Łk 2, 1-14).



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ VINCENTA V. SEVERSKIEGO

Nielegał to oficer wywiadu działający za 
granicą pod przybraną tożsamością. W odróż-
nieniu od oficerów legalnych rezydentur nie 
obejmuje go immunitet dyplomatyczny. Tożsa-
mość nielegała budowana jest najczęściej na 
podstawie tak zwanych danych wtórnikowych, 
to znaczy "skradzionego" życiorysu autentycz-
nej osoby, lub zgodnie z fikcyjnym, lecz wiary-
godnym wzorem. Narodowość i - co za tym 
idzie - obywatelstwo dobiera się tak, by nie 
wzbudzał podejrzeń i mógł się swobodnie 
przemieszczać…

Takimi słowami Vincent V. Severski

"Nielegalni" 

"Nielegalnych"

"Niewierni"

"Nieśmiertelni".

Z życzeniami rodzinnych, spokojnych i…
zaczytanych Świąt Bożego Narodzenia.

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



SUKCESY BABICKICH PIEKARZY
Piekarnia "Dąbrowscy", mieszcząca się przy babickim Rynku ob-

chodziła w bieżącym roku niemały jubileusz, bo 85-lecie swojego istnie-
nia. Przypomnijmy, że w 1928 roku swoją przygodę z piekarnictwem, 
w drewnianym budynku rozpoczynał Pan Seweryn Dąbrowski. Dziś ko-
lejne pokolenia kontynuują piekarnicze rzemiosło i to z wyśmienitymi 
efektami.

Wśród wie-
lu wystawców, którzy zgłosili się do udziału w "VII Ogólnopolskim 
Konkursie Pieczywa" nie zabrakło również Państwa Dąbrowskich.

Państwo Dąbrowscy

Laureatem najwyższej nagrody w kategorii pieczywo pszenne zo-
stała Piekarnia Dąbrowscy ze Starych Babic - producent bułki paryskiej. 
Warto w tym miejscu nadmienić, że stoisko firmowe Naszych miesz-
kańców osobiście odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan 
Stanisław Kalemba. Jak opisano produkt w fachowej prasie: "Ta tra-
dycyjna bułka miała piękny, regularny kształt, smakowicie zarumie-
nioną i skostkowaną skórkę. Jej miękisz odznaczał się delikatną 
strukturą, skórka był chrupka, a smak - bardzo przyjemny i pełny".

Michał Starnowski



Ogarnięci szaleństwem zakupów przed-
świątecznych, pamiętajmy o konsekwencjach, 
jakie wynikają z zawarcia umowy sprzedaży 
przez internet. Korzystamy z internetowych 
sklepów coraz częściej, wydajemy co raz wię-
cej pieniędzy. Przyczyna jest bardzo prozaicz-
na: oszczędzamy czas i co najważniejsze pie
niądze. Dla mnie osobiście jest jeszcze jeden 
dodatkowy atut: w prawie każdym przypad-
ku przedmiot zakupiony w sklepie interneto-
wym możemy zwrócić w terminie 10 dni.

Zgodnie z definicjami zawartymi w usta-
wie usługi świadczone są: poza lokalem przed-
siębiorcy,

oraz na od-
ległość,

Stosunki przedsię-
biorca - konsument uregulowane są również 
w: Kodeksie cywilnym - ze szczególnym uw
zględnieniem umów zawieranych drogą elek-
troniczną, Ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumenta oraz Ustawie o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym.

"kon-
sumentem" jest osoba fizyczna 

Nie jest konsumentem osoba prawna, 
a wiec np. spółka prawa handlowego, czy pań-
stwowa osoba prawna.

Obowiązek ochrony konsumenta wynika 
również wprost z art. 76 Konstytucji RP, 

Przed zawarciem umowy na odległość, 
sprzedawca powinien poinformować w spo-
sób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do od-
czytania m.in. o:

1. proponując zawarcie umowy poza loka-
lem przedsiębiorstwa:

2. Termin odstąpienia od umowy. 

WYJĄTKI

Art. 10 ust. 3 ustawy stanowi, 

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 609-992-191

CYKL PRAWNIK RADZI
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET



KLAUDYŃSCY PATRONI ULIC
Przedstawiając w poprzednim numerze Goń-

ca Babickiego osobę mjr. Henryka Dobrzańskie-
go "Hubala" rozpoczęliśmy nowy cykl pt. Pa
troni Naszych ulic. W drugiej odsłonie chcieliby-
śmy Państwu przybliżyć sylwetki czterech Pola-
ków, którzy patronują najdłuższym ulicom 
Klaudyna.

Witold Lu-
tosławski

Witold 
Lutosławski

Karola 
Szymanowskiego,

Karol Maciej Szymanowski 

Ulica Krzyżanowskiego w Klaudynie,

Pan Aleksander Krzy-
żanowski,

 Józef 
Ciećwierz pseudonim "Cicha jabłoń

Plut. Józef Cie-
ćwierz

zebrała: Redakcja; fot. wikipedia.org



Od października 2013 roku klienci Poczty 
Polskiej mogą w Internecie kupić i wydruko-
wać znaczki pocztowe, wysłać listy lub kartki, 
które w papierowej formie dostarczy listo-
nosz. Jest to możliwe dzięki platformie interne-
towej Poczty Polskiej, działającej pod marką 
Envelo. To narzędzie, które pozwala na korzy-
stanie z usług pocztowych w każdym miejscu 
i o każdej porze. Za wdrożenie odpowiedzial-
na jest spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Trendy rynkowe są nieubła-
gane. Chcemy iść w kierunku, którego ocze
kują od nas nasi klienci

Budujemy silną 
grupę pocztowo - finansowo - logistyczną, w któ-
rej e-usługi staną się jednym z filarów rozwoju. 
Jako lider usług pocztowych w tej części Euro-
py i jedna z największych polskich firm, mamy 
do tego wszelkie potrzebne narzędzia

Poczta wchodzi na poziom 3.0. Z badań reali-
zowanych na zlecenie Poczty Polskiej wynika, 
że zwłaszcza młodsi klienci oczekują, że więk-
szość spraw związanych z usługami masowymi 
będą załatwiać przez Internet. Jednocześnie sta-
ją się coraz bardziej wymagający i szukają 
usług o wysokiej jakości. - Poczta Polska w cią-
gu ostatnich dwóch lat istotnie zmieniła swoją 
ofertę, wprowadziła nowy standard placówki 
pocztowej oferując m.in. samoobsługowe stre-
fy, gdzie klienci przez całą dobę mogą nadać 
list lub paczkę bądź odebrać przesyłkę, o której 
dowiadują się poprzez elektroniczne awizo. Ko-
lejny krok to wejście Poczty na poziom 3.0. Jest 
to możliwe dzięki cyfrowej platformie Envelo, 
która pozwala opłacić i wydrukować znaczek 
bez wychodzenia z domu czy wysłać list lub kart-
kę, doręczaną przez Pocztę w sposób tradycyjny

Poczta Polska chce wyznaczać standardy 

w tym obszarze. Inwestujemy w nowe technolo-
gie, stawiamy na innowacyjność

Envelo.pl - z każdego miejsca i o każdej po-
rze.

neoznaczek, neolist i neokartka. Neo-
znaczek,

Neolist

Neokartka

Envelo.pl - wszystko w jednym miejscu. 
W przyszłości Poczta Polska będzie posiadała 
na platformie Envelo pełne portfolio usług cy-
frowych dopasowanych do różnorodnych grup 
klientów. - Będzie to faktura elektroniczna, list 
skanowany, czyli elektronizacja korespondencji 
przychodzącej, ePodpis i eUmowa czyli podpisy-
wanie elektronicznych dokumentów z poświad-
czeniem zapewniającym moc prawną czy final
nie elektroniczny list rejestrowany. Docelowo 
platforma będzie miejscem skupiającym wszyst-
kie e-usługi pocztowe. Pod tym względem bę-
dzie to unikatowe rozwiązanie na tym rynku 

Poczta 
Prosta

info: Poczta Polska S.A.

ENVELO - NOWOŚCI NA POCZCIE



RAMIRENT - BUDOWA OD A DO Z
WYPOŻYCZALNIA W ZIELONKACH

Ramirent jest największą w Polsce i czołową na rynkach europej-
skich siecią wypożyczalni sprzętu budowlanego, podnośników, konte
nerów, rusztowań oraz podestów roboczych. Firma oferuje wynajem 
wysokiej jakości, renomowanego sprzętu i powiązane z nim usługi do-
datkowe, takie jak doradztwo techniczne, serwis oraz transport. Rami-
rent posiada ponad 40 oddziałów na terenie całego kraju oraz spec
jalne oddziały projektowe dedykowane konkretnym inwestycjom bu-
dowlanym.

Firma jest marką znaną na skalę ogólnokrajową i europejską.

Jednym z warszawskich oddzia-
łów firmy jest Agencja Ramirent 
w Zielonkach przy ul. Warszaw-
skiej 434. 

W dzisiejszych czasach zima 
nie musi wcale oznaczać przestoju 

w budownictwie.
Budo-

wa od A do Z oznacza, że oprócz drobnego, podręcznego sprzętu, 
firma w swojej ofercie ma również dźwigi, podnośniki, rusztowania, 
kontenery oraz inny sprzęt budowlany i elektronarzędzia.

Zapraszamy zatem do współpracy i wypróbowania zielonkowskie-
go oddziału: Agencja Ramirent w Zielonkach: Zielonki Wieś, ul. War-
szawska 434, tel.: 669 900 210; email: zielonki@ramirent.pl godziny 
otwarcia: pon-pt 8-16; sob 9-13.

Zespół Ramirent Zielonki



W weekend 7-8 grudnia 2013 r. w całej Pol-
sce odbył się Finał Szlachetnej Paczki. W tych 
dniach darczyńcy przywozili paczki dla potrze-
bujących rodzin, które zakwalifikowały się do 
projektu, a wolontariusze rozwozili je bezpo-
średnio do ich domów.

W tym roku w ramach projektu Szlachet-
na Paczka pomoc dotarła do 17 684 rodzin 
w całej Polsce,  dla których paczki przygoto-
wało 530 500 darczyńców.

Robienie Paczki jest wydarzeniem społecz-
nym

Magazyn rejonu Stare Babice i okolice znaj-
dował się w Szkole Podstawowej w Starych Ba-
bicach.

W naszym rejonie do projektu zakwalifikowa-
ło się 38 rodzin, a ponieważ chętnych darczyń-
ców do pomocy było więcej, to pomogliśmy 
jeszcze 18 rodzinom z rejonów przyjaciel-
skich, m.in. z Raciąża i Ciechanowca.

Mamy tak cudownych ludzi o dobrych ser-
cach w naszej okolicy, że dzięki rejonowi Sta-
re Babice i okolice w sumie pomoc otrzymało 
aż 56 rodzin. 

 Re-
kord w ilości paczek, jaką dostała jedna ro
dzina wynosił u nas 58 paczek. W paczkach 
znajdowała się konkretna odpowiedź na kon-
kretne potrzeby danej rodziny, takie jak np.:

 Serdecz-

nie dziękujemy naszym wspaniałym darczyń-
com za przygotowanie tak wartościowych 
paczek dla potrzebujących rodzin z rejonu 
Stare Babice i okolice oraz rejonów przyja-
cielskich. Jesteście wspaniali! 

Poza paczka
mi dostali od 
Was iskierkę na
dziei na lepsze 
jutro.

Dziękujemy również naszym partnerom, którzy charytatywnie współpracowali z nami i pomogli w znaczący sposób w organizacji tego pięk-
nego projektu w rejonie Stare Babice i okolice:

Parafii w Starych Babicach, Borzęcinie, Bliznem
PRIMEDIO Production
Hexe
Goniec Babicki
Gazeta Babicka
Pierogarnia Stare Babice
Restauracja LOCO Lipków
Cukiernia Słodki Zakątek
Cukiernia Państwa Dąbrowskich
GOPS Stare Babice
Gmina Stare Babice
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
OSP Stare Babice
Florian Klub HDK PCK
Cross Team Stare Babice
Masazysta.pl
Kurier Siódemka
Centrum Ogrodnicze Sysiak

Jak również wielu osobom prywatnym, które pomogły nam przy organizacji Finału Szlachetnej Paczki.

To, że udało się pomóc tak wielu rodzinom jest naszym wspólnym sukcesem! Dziękujemy i już teraz serdecznie zachęcamy do udziału w pro-
jekcie Szlachetna Paczka również w przyszłym roku.

Prawdziwie radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych, uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku życzą:

Marzena Klebba - Lider Szlachetnej Paczki rejonu Stare Babice wraz z 15-toma wolontariuszami

FINAŁ "SZLACHETNEJ PACZKI"

Kilka dni przed Finałem babiccy SuperW
odwiedzili Pałac Prezydencki, gdzie pomagali 
Państwu Bronisławowi i Annie Komorowskim

przygotować paczkę dla rodziny z Podlasia.



CZYTAJCIE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ
Grudzień to czas, kiedy samorządy uchwalają budżet na zbliżający 

się rok następny. Jest to dokument ważny, a może najważniejszy spo-
śród wszystkich sporządzanych w Gminie. Niewątpliwie, w całości  zo-
stanie opublikowany w Gazecie Babickiej (należy uznać to za zwyczaj 
bardzo dobry). Trzeba się z nim zapoznać, mimo że nie jest to dla osób 
niewprawionych lektura łatwa.

Ano po to, że pieniądze tam zapi-
sane nie są nikogo innego, tylko właśnie gminne, czyli nasze.

A co u nas w przyszłym roku?

 Powstanie więc deficyt 9 285 
842, 63 zł.,

Co planuje się na poszczególnych 
wsiach?

Najwięk-
sza kwota inwestycyjna zaplanowana została na projekt i budowę gim-
nazjum w Zielonkach, tj. 10 265 096,00 zł. Tu jednak, jak mi się 
wydaje prawdopodobieństwo jej wydatkowania jest najmniejsze. Na 
razie jest impas w pozyskiwaniu kompletu gruntów od prywatnych 
właścicieli, niezbędnych do przeprowadzenia całości zadania.

Krótki powyższy przekaz dotyczący budżetu Gminy na rok 2014 
z natury rzeczy ma charakter tylko cząstkowy, tylko sygnalizuje i za-
chęca do zapoznania się z całością tego co ma być. A czego nie ma?

Przeczytajcie Państwo ustawę budżetową, wyróbcie sobie o niej swoje 
własne zdanie i także poprzez sołtysów, rady sołeckie, radnych aktyw-
nie wpływajcie na kreowanie podobnych dokumentów w przyszłości.

Tomasz Szuba





Pojawienie się w ostatnich tygodniach na te-
renie Gminy Stare Babice pracowników Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) 
wzbudziło sporo emocji. Urzędowe pismo wy-
znaczające datę wizji lokalnej na gruncie 
i prośba o przygotowanie odpowiedniej doku-
mentacji związanej z działką  brzmiała groź-
nie. Co kontroluje RZGW i kto może w naj
bliższym czasie spodziewać się podobnej wizy-
ty?

 Ich właściciele występując o pozwo-

lenie na budowę otrzymywali od Wojewódzkie-
go Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych

 decyzje nakazujące przebudowę lub 
likwidację istniejącej na działce sieci drenar-
skiej. 

Sy-
tuacja zmieniła się, gdy przyszły deszczowe 
lata. 

W związku z licznymi skargami napływają-
cymi zarówno do gminy, Gminnej Spółki Wod-
nej "Babice" jak i Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych zarządzona 
została inspekcja w terenie w celu sprawdze-
nia, czy powodem problemów nie są prace do-
konane w trakcie budowy domów.

Wadliwe wykonanie przebudowy melioracji 
lub zaniechanie jej wykonania jest więc nie-
zgodne z prawem.

W dwóch przypadkach ze względu 
na podejrzenie, że sieć drenarska została ze-
rwana na większym obszarze nastąpi posze-
rzenie zakresu kontroli o kolejne działki.

Podobne kontrole mogą zostać wyznaczo-
ne również w innych wsiach,

Agnieszka Kaczurba
Zastępca Przewodniczącego

Zarządu GSW "Babice"

WIEŚCI Z GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
KONTROLE NA TERENIE NASZEJ GMINY

Koparka ze Starostwa PWZ
podczas prac na ulicy Szembeka

Odmulanie rowów melioracyjnych
nie należy do prac łatwych.
Tam, gdzie nie ma dostępu

dla ciężkiego sprzętu,
roboty ziemne wykonuje się ręcznie.



W tym krótkim artykule chcielibyśmy po-
ruszyć kilka spraw, które naszym zdaniem są 
z jednej strony ważne, z drugiej zaś nie do 
końca przez mieszkańców zrozumiane.

NOWE BARWY FOTORADARÓW

KONTROLA PRĘDKOŚCI - FOTORADAR

Otóż 
maszty:

otrzymały nowe ,"żół-
te" barwy.

Przypominamy, że dopiero w lipcu 2014 
roku mija termin obowiązkowego oklejenia 
wszystkich fotoradarów na żółto.

KOPERTA POD SZKOŁĄ

ustawiono znaki dro-
gowe z dużym P oraz z wymalowanymi na 
nich kopertami

Długo zadawa-
łem sobie pytanie, czy na tak (moim zdaniem) 
"nie do końca" oznakowanym miejscu, mogę 
postawić bez konsekwencji prawnych swoje 
auto?

Zgodnie z ww. rozporzą
dzeniem jest to znak D-18a - parking miejsce 
zastrzeżone i  oznacza miejsce przeznaczone 
na postój pojazdu osoby uprawnionej.

W związku z powyż-
szym, jeżeli pod znakiem nie ma takiej dodat-
kowej tabliczki, dotyczy to wszystkich po
jazdów osób uprawnionych.

 Z takiego miejsca może jednak sko-
rzystać karetka pogotowia lub inny pojazd 
uprawniony.

LIST DO REDAKCJI

W liście mieszkaniec opisu-
je pewne zdarzenie drogowe (i nie tylko), do 
którego doszło w Koczargach Nowych na 
skrzyżowaniu ulic Bugaj i Wiosennej. 

 W ostatnim Gońcu Babic-
kim poruszaliśmy temat fatalnego przeocze
nia, jakiego dopuścił się Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek

Otóż wiele osób do dziś zadaje so-
bie pytanie: Zaprosił, czy nie zaprosił? Wła
dze Gminy na publicznych forach zarzucają 
naszej gazecie, że jest kłamliwa i że piszemy 
nieprawdę!!!

Być może chciał, 
być może wydał takie polecenie - ostatecznie 
jednak nie zaprosił - i koniec i kropka.

Michał Starnowski

NASZE SPRAWY, LISTY OD WAS





Czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym. Poddajemy się jego urokowi niezależnie od naszego wyznania i światopoglądu. Co-
raz częściej uczestniczymy w spotkaniach przedświątecznych organizowanych przez pracodawców, przyjaciół, sąsiadów. W tradycyjne rytuały: 
dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd czy dekorowanie choinki wplatamy nowe, jak choćby stawianie w oknach świeczników adwentowych. 
Przygotowania do tego wydarzenia trwają wiele tygodni, a na temat Świąt toczą się powszechne dyskusje. Nie omijają one gabinetów terapeu-
tycznych, a wraz ze zbliżaniem się świątecznych dni stają się coraz bardziej żywe, przyjmują intensywniejszy koloryt emocjonalny, a nastrój ra-
dości pojawia się niemal w każdym spotkaniu.

Jednym z tematów rozmów stają się świąteczne podarunki.

Stosunkowo często pojawia się problem braku czasu ze strony najbliższych,
Czas coraz częściej sta-

je się dobrem deficytowym.

Przedświąteczną gorączkę warto w czasie Świąt zastąpić wyciszeniem,
To jest czas dla najważ-

niejszych dla nas osób i im więcej uwagi im poświęcimy,

 Wszelkie wcześniejsze 
konflikty potraktujmy jako różnice, 

Podzielmy się radością, bowiem radość jest taką emocją, którą 
się mnoży, gdy się nią dzieli, 

Maria Śmigaj
Psychoterapeutka egzystencjalna, 

Pracownia Psychologiczna "Kairos"; tel. 603 757 733

ŚWIĄTECZNE PODARUNKI



25 listopada 2013 roku, około godz. 15.00 
w Koczargach Nowych przy ulicy Warszaw-
skiej (vis a vis numeru 546) koparka prowa-
dząca wykopy kanalizacyjne przerwała rurę 
gazową. Z gazociągu z niezwykłą siłą zaczął 
wypływać gaz, zagrażając bezpośrednio jedne-
mu z budynków mieszkalnych oraz przebywa-
jącym w okolicy mieszkańcom.

Strażacy 
zamknęli drogę, zabezpieczyli miejsce, skąd 
wydobywał się gaz i ewakuowali 10 osób z kil-
ku budynków znajdujących się najbliżej nie-

bezpieczeństwa. 

Po dojechaniu na miejsce Pogotowia Gazo-
wego i zrobieniu dostępu do uszkodzonego 
miejsca, otwór w rurze zaczopowano i zabez-
pieczono specjalną opaską. 

koparka z głównej rury 
przesyłowej wyrwała przewód gazowy, który 
doprowadzał gaz do jednej z posesji.

Nie ucichły jeszcze sygnały po interwencji 
związanej z gazem ziemnym w Koczargach 
Nowych, a strażackie syreny znowu zawyły, 
był wezwać strażaków do następnego zdarze-
nia związanego z gazem. 26 listopada 2013 ro-
ku około godz. 16.50 zapach gazu zaniepokoił 
personel prywatnego przedszkola w Wierzbi-
nie przy Warszawskiej.

Na-
tychmiast przeprowadzono również ewaku
ację ponad 10 -ga dzieci i personelu. Strażacy 
z Borzęcina Dużego rozłożyli swój ogrzewany 
namiot ratowniczy, w którym zgromadzono 
dzieci i przedszkolnych nauczycieli.

zebrała: Redakcja; fot. M.S. i OSP Borzęcin

ZDARZYŁO SIĘ - NIEBEZPIECZNY GAZ

REKOLEKCJE W PARAFII LIPKÓW
Rekolekcje Adwentowe w Parafii Lipków 

rozpoczęły się 8 grudnia i trwały do środy 11 
grudnia 2013 roku. W tym roku Rekolekcje 
poprowadzili oo. Michalici z podwarszaw-
skich Marek.

We wtorek, 10 grudnia br. do Parafii przy-
była łaskami słynąca figura św. Michała Ar-
chanioła na Gargano.

Jest to jedyna świątynia na świecie nie 
poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają 

tam rokrocznie miliony pielgrzymów, wśród 
których miejsce zasłynęło niezwykłymi łaska-
mi, które można tam wyprosić.

Tuż przed 
godziną 18.00 Proboszcz Parafii Lipków - 
ks. kanonik Tomasz Sobiecki w asyście księży 
i parafian uroczyście wprowadził figurę św Mi-
chała Archanioła z Gargano do Świątyni.

Figura św. Michała z Groty Objawień na 
Gargano wyruszyła w niezwykłą podróż po 
Polsce 12 kwietnia 2013 roku.

Michał Starnowski



ZWAŁKA ŚMIECI ZNOWU OŻYŁA
W ostatnim numerze Gońca Babickiego za-

mieściliśmy artykuł pt. "Klaudyn - smród za-
miast stoku". Od tego czasu członkowie Sto
warzyszenia "Czyste Radiowo" zorganizowa-
li protest w okolicach klaudyńskiej zwałki 
i kompostowni. Odbyła się też nadzwyczajna 
sesja Rady Dzielnicy Bielany z udziałem miesz-
kańców. Sprawozdanie z tego spotkania zamie-
ścili na Naszym Babickim Forum Interne
towym (www.babice.fora.pl) Jego użytkowni-
cy. Oto poniżej cytujemy dwie wypowiedzi.

Tomasz Szuba

ILAK

WNIOSEK 
Tylko blokada wysypiska i kompostow

ni może doprowadzić do bankructwa MPO 
i w konsekwencji zamknięcia obiektu Radiowo 
(patrz skutki blokady ulicy Sikorskiego w Klau-
dynie i blokady wysypiska śmieci w Łubnej). 

WNIOSEK 

Zdjęcia z Sesji Rady Dzielnicy Bielany za-
mieściłem na cytowanym na wstępie forum 
internetowym. 

Na spotka-
niu pojawili się jedynie przedstawiciele MPO, 
którzy właściwie oprócz odczytania wcześniej 
przygotowanego tekstu, mało co powiedzieli 
więcej. 

zebrał: Michał Starnowski



Przygotowując świąteczny numer Gońca przeglądaliśmy karty Kroniki Parafii Babice 
w poszukiwaniu historycznych zapisów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Wśród wielu pożółkłych kart widnieją wpisy X. Jana Machnikowskiego (probostwo Parafii 
Babice objął w dn. 6.09.1942 r.), który tak opisuje ówczesne wydarzenia (oryginalny prze-
druk tekstu z ręcznie pisanej kroniki).

"25 grudnia 1942 r. Pierwsze Święta Bożego Narodzenia na parafii w charakterze probosz-
cza. Ze względu na warunki wojenne odprawiłem uroczystą Pasterkę rano o godz. 6 i ½. Ko-
ściół był przepełniony wiernymi, co się rzadko zdarza w tutejszej parafii, gdyż znaczna część 
parafian uczęszcza w niedziele zwykłe do kaplic na terenie parafii w Izabelinie i sąsiednich La-
skach oraz do sąsiednich pobliskich parafii, zwłaszcza do Włoch i Bernerowa w parafii Koło. 
Na zakończenie roku odbyły się nieszpory dnia 31 grudnia 1942 r. o g. 3 p.p."

"Zbliżał się koniec roku 1944. Jeszcze Św. Bożego Narodzenia obchodziliśmy pod jarzmem 
niemieckim. Front był blisko, bo nad samą Wisłą. Kwaterowały wojska frontowe we wsi Babi-
ce i innych wioskach parafii, części wiosek w parafii były wysiedlone z ludności polskiej, do 
nich należały Mościska i Gać (Radiowo). Wszyscyśmy żyli pod wrażeniem wysiedlenia. Ciągle 
brano ludność do prac przy kopaniu okopów na miejscu, na sam front lub dalej. Wielu spośród 
młodzieży i dorosłych zginęło. Wielu jeszcze w ostatnich czasach wywieziono na roboty do Nie-
miec, tak jak to czyniono w ciągu całego pobytu Niemców w Polsce. Wielu aresztowano, część 
zginęła na miejscu z rąk "Gestapo" policji politycznej niemieckiej lub w obozach jak Oświę-
cim, Majdanek lub w obozach w Niemczech samych. Działo się w parafii Babickiej to samo 

co się dzia
ło w całej 
Polsce 
oczywiście 
w propor-
cjach odpowiadających stanowi i liczebnemu parafii i jej składo-
wi ludnościowemu. Wszyscy wyczuwaliśmy rychłą zmianę, rychły 
upadek militarnej potęgi niemieckiej. Czuć było to załamanie już 
wśród wojsk niemieckich, mimo szumne wystąpienia czołowych 
przywódców niemieckich. Huk armat, pociski padające na terenie 
parafii, naloty lotnicze, tak iż drżały mury kościelne i domki wie-
śniacze, wylatywały szyby i oczywiście padały ofiary z tych działań 
frontowych, były jakby zapowiedzią zbliżającego się końca pobytu 
Niemców w Polsce. Na Pasterce odprawionej rano, było bardzo 
dużo wiernych. Rok 1944 zakończyłem jak lat ubiegłych Nieszpo-
rami dziękczynnymi i "Te Deum laudamus"…"

Jako foto-uzupełnienie zamieszczamy zdjęcia 
Bożonarodzeniowe z roku 1996.

Dariusz Smoliński

W KĄCIKU…WSPOMNIEŃ



MISTRZOSTWA W KAMPINOSPORT
"W zdrowym ciele zdrowy duch" - właśnie te 
słowa poety rzymskiego Juwenalisa pokazują, 
że nie jest ważne w jakim wieku są sportow-
cy. Istotne jest to, aby dobrze się oni bawili 
i przy tym poprawiali tak swoją tężyznę fizycz-
ną, jak i sportowe umiejętności. Takie przesła-
nie towarzyszyło uczestnikom III Halowych 
Mistrzostw Polski Samorządowców w tenisie 
ziemnym.

W dniach 6-8 grudnia 2013 roku kibice te-
nisowi w Babicach byli świadkami wielkiego 
święta białego sportu, które miało miejsce na 
terenie naszej gminy. Na kortach Kampino-
Sport przy ulicy Izabelińskiej 79 odbywały 
się bowiem III Halowe Mistrzostwa Polski Sa-
morządowców w tenisie ziemnym.

KampinoSport po raz trzeci z rzędu było go-
spodarzem halowych mistrzostw samorządow-
ców.

Ariel Lisowski 

 Artur Gałach z Urzędu Mia-
sta w Łukowie.

Zbigniewa Kowalskiego 
z samorządu Stężyckiego 

Je-
rzy Conradi z Poznania,

 Wojciechem Gór-
nickim z Urzędu Miasta w Strzyżowie.

Hu
bert Konecki z miejscowego Urzędu Gminy 
i Łukasz Judek z UM Poznania.

Jędrzejem Solarskim

W gronie VIP-ów, osób piastujących najwyż-
sze stanowiska urzędnicze świetnie spisał się 
Wiesław Steinke, który w trzech setach poko-
nał Marka Kumora z Bojszowy.

tenisista z Konina 

powiedział 
w rozmowie z Gońcem Babickim Tomasz Mu-
siał z KampinoSport.

Piotr Dąbrowski; fot. KampinoSport





POLICJA - ZMIANY W STRUKTURZE

Tłoczno było w niedzielę 8 grudnia 2013 ro-
ku na parkingu przed nowym budynkiem ko-
munalnym Urzędu Gminy. Profesjonalna sce
na, nagłośnienie, liczne świąteczne kramy, pa-
czuszki z różnościami dla najmłodszych oraz 
możliwość zrobienia sobie fotki z Mikołajem. 
Impreza, którą mieszkańcom po raz drugi zor-
ganizował Urząd Gminy i tym razem okazała 
się strzałem w dziesiątkę.

To było naprawdę bardzo uda-
ne popołudnie.

Michał Starnowski

PRZEDSZKOLNE JASEŁKA

MIKOŁAJKI NA RYNKU

"Niech ta gwiazda betlejemska, co zaświe-
ci Wam o zmroku, zaprowadzi Was do szczę-
ścia, w nadchodzącym Nowy Roku".

Tradycyjnie już w przededniu Bożego Na-
rodzenia w Przedszkolu w Starych Babicach 
odbyło się wiele uroczystości: spotkanie z Mi-
kołajem, choinka, świąteczny koncert i przygo-
towane przez grupę zerówki Jasełka połą
czone ze Spotkaniem Wigilijnym.

A i ja tam byłem… 
sok i barszczyk piłem… a com widział i sły-
szał… Wam tu przedstawiłem.

Dariusz Smoliński

Od 1 grudnia 2013 roku w Komendzie Po-
wiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 
(KPP dla PWZ) obowiązuje nowa struktura 
podległych komórek i jednostek organizacyj-
nych. W związku z reorganizacją jednostek 
i komórek organizacyjnych KPP dla PWZ 
przekształceniu uległa struktura Komisariatu 
Policji w Izabelinie i Lesznie oraz Posterunku 
Policji w Kampinosie.

GMINA LESZNO
sierż. szt. Tomasz ZAKOŚCIELNY
tel. kom. 600-997-630.
st. asp. Krzysztof WIĘCH
tel. kom. 600-997-628.

GMINA KAMPINOS
st. asp. Mariusz CIURZYŃSKI
tel. kom. 600-997-645
sierż. szt. Marzena DOŁĘŻKA
tel. kom. 600-997-231.

W miejsce Posterunku Policji w Kampino-
sie powstało Ogniwo Patrolowo-Interwencyj-
ne Wydziału Prewencji KPP dla PWZ (05-085 
Kampinos, ul. Szkolna 1); tel. (22) 725-00-07, 
(22) 60-43-422, którego policjanci obsługiwać 
będą teren gminy Leszno oraz Kampinos.

W miejsce Komisariatu Policji w Izabeli-
nie powstał Rewir Dzielnicowych Wydziału 
Prewencji KPP dla PWZ (05-080 Izabelin, ul. 
Tetmajera 3), telefon (22) 722-79-97, (22) 60-
43-417.

Swoją siedzibę ma tam również Zespół Wy-
kroczeń i Postępowań Administracyjnych oraz 
Zespół do spraw Nieletnich i Patologii Wydzia-
łu Prewencji KPP dla PWZ. Informujemy, że 
dotychczasowi dzielnicowi nie zmienili się.

Rejon służbowy nr 1

sierż. Marcin ZIELIŃSKI
tel. kom. 600-997-655, rejon służbowy 

obejmuje miejscowości:

Rejon służbowy nr 2

asp. Adam KICZYŃSKI
tel. kom. 600-997-672, rejon służbowy 

obejmuje miejscowości:

Wszelkie Interwencje należy zgłaszać do 
dyżurnego KPP dla PWZ pod numerami tele-
fonu czynnymi całą dobę (22) 752-80-00, (22) 
60-43-900. Przypominamy również, iż w sytu-
acjach nagłych wszelkie interwencje należy 
zgłaszać telefonicznie pod numerami alarmo-
wymi 997 lub 112.

nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy KPP dla PWZ








