KSIĘGARNIA "VERBUM" ZAPRASZA
Czy w XXI w. "SŁOWO" przelane na papier potrafi jeszcze fascynować, a tradycyjna książka jest w stanie obronić się przed elektronicznymi formami przekazu? Definitywne i jednoznaczne "TAK" w odpo
wiedzi, doprowadziło do realizacji pomysłu, którego wynik chcielibyśmy zaprezentować wszystkim czytelnikom. Zgodnie z tematem mamy
przyjemność zaprosić do odwiedzenia nowo otwartej i zarazem pierwszej w Starych Babicach księgarni.
A skoro księgarnia to wiadomo książka, ale...nie tylko.

Co jeszcze w temacie asortymentu?
Księgarnia VERBUM, Dom Parafialny "ARKA",
ul. Rynek 17 w Starych Babicach, czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00-18:00, a w soboty 10:00-14:00.
ZAPRASZAMY
Tomasz Szuba i Dariusz Smoliński
Oczywiście mamy i ambitne plany rozwojowe

W księgarni znajdziecie również kącik Gońca Babickiego

Dewocjonalia

PIĘKNO ZABYTKOWYCH BUDOWLI
Piękno zabytkowych budowli możemy zauważyć, kiedy utrzymujemy je w czystości i dbamy o ich estetykę. Dlatego też, kontynuując
troskę poprzednich księży proboszczów, podjęta został decyzja o remoncie naszego pięknego
barokowego kościoła w Starych Babicach.

W niedzielę, 27 stycznia 2013 roku w Naszej parafii będziemy gościli J. Em. Kazimierza Kardynała Nycza, Metropolitę Warszaw
skiego

Ks. Prałat Grzegorz Kozicki
Proboszcz Parafii Babice
fot. Adam Klimek

Ks. prałata Jana Szubkę i parafian przed 7 laty.

Remont Świątyni został zakończony
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2012 r.

A przecież nie było łatwo.

Ze swojej strony pragnę
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
realizacji naszego przedsięwzię
cia, czy to poprzez: pomysły,
cierpliwość, dobre słowo, modlitwę, ofiarę, prace porządkowe, nadzór i bezpośrednie wy
konawstwo, serdecznie podziękować zapewniając o modlitewnej wdzięczności.
Wszystko to razem sprawiło, że dzisiaj możemy modlić
się w pięknej świątyni.

POWTÓRKA ZE ZNAKÓW
Ostatnio coraz częściej w gminach ościennych, a także i naszej, zaczęło pojawiać się
oznakowanie, o którym wielu kierowców tak
naprawdę wie bardzo niewiele. Znaki te oznaczają odpowiednio "Strefę zamieszkania" znak D-40 i "Koniec strefy zamieszkania" znak D-41.
I KILKA SŁÓW KOMENTARZA:
Ad. punkt 2.

Cóż zatem wolno, a czego nie wolno robić
w tak oznaczonej strefie zamieszkania?
1.
2.

że
zgodnie z punktem 3
3.

4.
Ad. punkt 4.

No i na koniec ad. punkt 6

5.
6.

choć znak strefy jest znakiem informacyjnym, to oznacza także obowiązek
przestrzegania szeregu ograniczeń.
Podsumowując - pozostaje tylko wszystkim
życzyć zdrowego rozsądku.
Bronisław Opacki

"BABINICZ" DLA MARCINA ŁADY
Zdobywcą gminnej statuetki za 2012 roku został Pan Marcin Łada.
Osoba, która od ponad 10 lat jest Redaktorem Naczelnym "Gazety Babickiej". Jest również Prezesem Babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy R.P., jak również miłośnikiem historii Babic (w szczególności
okresu wojennego i czasu okupacji). Dzięki Jego licznym inicjatywom powstały miejsca pamięci na terenie Gminy Stare Babice, w tym m. in. Aleja Katyńska i Smoleńska oraz miejsca pamięci w Starych Babicach,
Borzęcinie Dużym i Umiastowie. Corocznie organizuje rajdy historyczne, zaś w 2012 roku dzięki Jego staraniom na niemieckiej ziemi (w Murnau) upamiętniono pamięć majora Jacka Decowskiego (obrońcy Babic).

Gala Babinicza za 2012 roku, która odbyła się 4 stycznia 2013 roku
zainaugurowała uroczystości jubileuszowe 700 -lecia Babic.

Po raz siódmy ruszyła też internetowa akcja "INTERBABINICZ"

Głosować można na stronie Babickiego Portalika
Internetowego – www.babice.waw.pl
Michał Starnowski

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA
KAZIMIERZ LADE - SOŁTYS WSI KOCZARGI NOWE-BUGAJ
Pan Kazimierz Lade

Kontakt do Sołtysa Kazimierza Lade - 22 722 94 58; 503 565 904; kazimierzlade@wp.pl
Rada Sołecka w Koczargach Nowych-Bugaja: Ewa Jastrząb, Tadeusz Gruszka, Krzysztof Kalinowski
rozmawiał: Michał Starnowski

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Ś.P. JÓZEF KOZŁOWSKI
Józefa Ko-

Ewa Kawczyńska

złowskiego

Ś.P. STANISŁAW MICHROWSKI
Pan
Stanisław Michrowski.

Michał Starnowski (fot. arch. G.B. 1/2004)

URUCHOMIONO STRONĘ NGO W PWZ
W dniu 16 stycznia 2013 roku, w Urzędzie
Starostwa w Ożarowie Mazowieckim, odbyło
się spotkanie, którego celem było uroczyste
uruchomienie powiatowej strony internetowej www.ngo.pwz.pl, dedykowanej organizacjom pozarządowym, działającym na terenie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Jest to zakładka
pn.: "Organizacje o sobie",

Pan Paweł Białecki
z Panią Jolantą Stępniak
Pan Andrzej
Rybus-Tołłoczko.

Zachęcamy wszystkie organizacje NGO
do korzystania z nowych udogodnień, jakie
daje nasza nowa strona www.ngo.pwz.pl

GMINNA ORKIESTRA DĘTA
13 stycznia 2013 roku Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana
Zbigniewa Załęskiego swoją grą uświetniła jedną z niedzielnych Mszy
Świętych w babickiej Parafii. Orkiestra jest nową formacją muzyczną,
zawiązaną na przełomie 2011 i 2012 roku.

Pan Zbigniew Załęski

Pana Wojciecha Ciurzyńskiego.

Michał Starnowski

W KĄCIKU - MORDERSTWO POD LASEM

LUBIMY POMAGAĆ
W ostatnim czasie na stronie Borzęcińskiego
Portalika Internetowego www.borzecin.eu zamieszczono archiwalne materiały (zdjęcia i opisy) dotyczące zbrodni sprzed 101 lat. Tak, tak - sprzed 101
lat. O tejże tragedii napisano 27 stycznia 1912 roku
w 4/1912 numerze ogólnopolskiego tygodnika ilustrowanego "ŚWIAT" (pismo ukazywało się od
1906 do 1939 roku). Nadmienimy, że tygodnik ten
jako pierwszy w Polsce regularnie zamieszczał fotoreportaże, a w wydawanym dodatku literackim
swoje prace publikowali m.in. Władysław Reymont, czy Zofia Nałkowska. Dzięki uprzejmości Panów: Krzysztofa Szuby i Michała Kopcia z Borzę
cina, dziś w Naszym "Kąciku" zamieszczamy przedruk (scan) oryginalnego materiału.

POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA

STRASZNA ZBRODNIA
Wczorajszej nocy we wsi Borzęcin, w gm. Ożarów,
w pow. Warszawskim, odległej od Warszawy o 20 wiorst,
popełniono potworną zbrodnię. Tuż pod lasem ożarowskim znajduje się mały domek, w którym mieszkał dozorujący wyrębem lasu J. M. Weinberg z żoną oraz
jego pomocnik, pisarz leśny, Amsel Jankielewicz z żoną i trojgiem dzieci. Drugi, zaraz obok położony domek, zamieszkuje od lat trzech gajowy i jego rodzina.
Otóż wczoraj około godz. 7 wiecz. wtargnęło do jego mieszkania dwóch opryszków, którzy zawiązali gajowego i jego żonę, zakazując im surowo krzyczeć
i wychodzić. Bandyci udali się następnie do sąsiedniego domku, w którym po chwili rozległy się krzyki i wołania o pomoc.
Potem wszystko ucichło. Gajowy leżał związany
przez całą noc i uwolnił się z więzów dopiero nad ranem; do domku swych sąsiadów, jak mówił, nie zajrzał, bo się obawiał, że ujrzy „coś strasznego”.
Dopiero, gdy z rana nadjechały furmanki po drzewo, gajowy wraz z woźnicami udał się do sąsiadów,
gdzie przedstawił się im grozą przejmujący widok.
Na podłodze, w kątach dwu izb, na tapczanach,
w różnych pozycyach, ze zmiażdżonemi czaszkami, pogruchotanemi członkami, leżało bez życia, w kałużach
krwi, 8 osób, w tem troje dzieci…
Ciała już zastygły, w pozycyi, w jakich je znaleziono, trudno było wywnioskować, czy zabici padli w walce, czy też nie usiłowali nawet stawić oporu.
Mordercy zabijali swe ofiary pałkami i obuchami
siekier, jak o tem świadczą porozbijane czerepy trupów.
Z pogromu ocalało jedynie dwuletnie dziecko Jankielewiczów, które znaleziono na wpół zmarznięte przy
trupie matki.
Porozbijane szuflady u stołów świadczą, że motywem zbrodni był rabunek.
Zawiadomiona straż ziemska i władze sądowe przybyły na miejsce zbrodni i zarządziły dochodzenie.
Ponieważ tłumaczenie się gajowego i jego żony, wydało się podejrzanem, aresztowano go wraz z żoną.
Według dotychczasowych wyników śledztwa, mordercy
przyjechali saniami od strony Warszawy.
Proszę Państwa, Drodzy Nasi Czytelnicy. Dotychczas nie udało się nam odgadnąć, gdzie stały
owe domy i gdzie rósł ów ożarowski las. Może ktoś
z Was słyszał o tamtej zbrodni z ust swoich dziadków. Popytajcie. Czekamy na Wasze informacje.
Michał Starnowski

KLAUDYŃSKA ŚWIĄTECZNA PACZKA

NAJBLIŻSZA AKCJA KRWIODAWSTWA

zebrała: Redakcja

PODZIĘKOWANIE
Od czerwca 2012 roku moja czteroletnia córcia Daria
zmaga się z chorobą OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ.
W tych trudnych chwilach nie jesteśmy same.
Pomaga nam wiele osób.
Moi przyjaciele zorganizowali zbiórkę krwi,
pomagają w codziennych sprawach.
Dziękuję Wszystkim dawcom krwi.
Dziękuję za pomoc Pani Dyrektor babickiego przedszkola
Bożennie Pyć, naszej wspaniałej nauczycielce Małgorzacie Libert,
Annie Pakulskiej.
Szczególnie dziękuję Małgorzacie Łuczak,
która jest naszą podporą i wsparciem każdego dnia.
Anna Jagodzińska

BABICKIE KONCERTY
KONCERT ARTURA RUCIŃSKIEGO
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26.12.2012.), na Mszy św. o godz. 11.30 mogliśmy posłuchać kolęd w wykonaniu światowej sławy śpiewaka operowego Pana Artura Rucińskiego.

Ks. Grzegorz Kozicki

KONCERT ORKIESTRY I CHÓRU SZKOLNEGO
Chór i Orkiestra dziecięca (młodzieżowa) ze SzkoEwa i Mariusz Dżygowie

ły Podstawowej w Starych Babicach.
Michał Starnowski

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO
W tym roku karnawał jest niezwykle krótki i jak zapewne wszyscy wiedzą 9 lutego jest
ostatnią sobotą do urządzania różnego rodzaju maskarad. Nic więc dziwnego, że korzystamy
z każdego weekendu, by podczas wspólnych zabaw, w zmyślnych ubiorach odreagować po całotygodniowej bieganinie.

Michał Starnowski; fot. Krzysztof Grzybowski

DLA BABCI I DZIADKÓW
Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
to jedna z milszych uroczystości, które corocznie odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Późnym po
południem 18 stycznia 2013 roku do borzęcińskiej hali sportowej tłumnie przybyli babcie
i dziadkowie, by obejrzeć program artystyczny, który specjalnie dla Nich przygotowali ich
wnukowie, a zarazem uczniowie z klas I, III i IV.

Beata Błaszczak

"Kotwicy",

Teresy Kalinowskiej, Renaty
Chruścińskiej, Justyny Szczepanik i Bernarda Olosia.

Michał Starnowski

SPOTKANIE OPŁATKOWE SENIORÓW
Sobotnie popołudnie 19 stycznia 2013 r.
upłynęło na spotkaniu opłatkowym jakie Klub
Seniora "Nadzieja" i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach przy współudziale Szkoły Podstawowej w Starych Babi
cach zorganizowali dla Seniorów z Naszej Gminy.

Alicja Napurka
Jan Żychliński

Marcin Zając

Marianna Wójtowicz,
Tadeusza
Żychlińskiego,
Ilona Dobrogosz,
Marzena Chmiela i Renata Wójcik.
"Babiczanie"
"Sami Swoi"
Michał Starnowski
Izabela
Kurowska-Brandenburska
i Monika Adamczyk.

NOWY KOMENDANT STRAŻY W BŁONIU
15 stycznia 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w Błoniu przy ul. Lesznowskiej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której w obecności
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP nadbryg. Gustawa Mikołajczyka dokonano uroczystego zdania (st. bryg. Tadeusz Wypychowski) i przejęcia (bryg. Mirosław Jasztal)
funkcji Komendanta Powiatowego PSP.

st. bryg. Tadeusz Wypychowski
Michał Starnowski

Przejmującemu funkcję Komendanta Powiatowego PSP - bryg. Mirosławowi Jasztalowi

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie
zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak:
śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

POLICJA POSZUKUJE
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Starych Babicach poszukują 53-letniego Sławomira Fabiańczyka
zam. Borzęcin Duży.

za drogi wojewódzkie - ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego
za drogi
powiatowe - ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa
za drogi gminne (czyli za niemalże
wszystkie pozostałe)

UWAGA!!!

Poszukiwana jest również zaginiona Monika Koperda zamieszkała
w Duchnicach (gm. Ożarów Maz.).

Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice
prywatne, wewnętrzne, lokalne osiedlowe itp.
Prosimy o kontakt każdą osobę, która mogła widzieć zaginionych
lub posiada informacje na temat Ich miejsca pobytu.

ZEBRANIE SPÓŁKI WODNEJ
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołuje doroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej, które odbędzie się 28 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul.
Rynek 32 - sala konferencyjna im. S. Zająca.
Porządek obrad:

SZANSA DLA MOŚCICKIEGO
We wspomnianym rankingu ul. Mościckiego w Lipkowie jest na 12 pozycji.

Wybory nowych władz:
Plany:
na podstawie stron www
zebrała: Redakcja
BĄDŹ NA BIEŻĄCO: więcej info i zdjęcia na: www.babice.waw.pl

