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JUBILEUSZ 55 -LECIA
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Piękno Puszczy Kampinoskiej już w początkach ubiegłego stulecia fascynowało przyrodników i badaczy, którzy dostrzegali potrzebę
jej ochrony. Największe zasługi w dziele ochrony puszczy mieli Jadwiga i Roman Kobendzowie. W latach 30. ubiegłego wieku rozpoczęli
usilne starania o objęcie puszczy ochroną w formie parku narodowego. Pierwszymi owocami
wspólnych działań było utworzenie w 1936 r.
rezerwatu "Granica", a rok później rezerwatu "Sieraków". Jednak główny cel ich dążeń
w pełni ziścił się dopiero w 1959 r. Na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
stycznia 1959 r. w celu ochrony najlepiej w Europie zachowanych zespołów wydm śródlądowych, naturalnych zbiorowisk bagiennych i leś
nych, bogatej fauny a także wielu pamiątek
polskiej historii i kultury utworzony został
Kampinoski Park Narodowy.

Krajobraz parku jest pełen kontrastów,

Dotychczas udokumentowano bytowanie
ponad 3000 gatunków, w tym przeszło 2000 gatunków owadów.

i ŁOŚ - symbol parku.

Każdego roku z róż
nych form edukacji korzysta w par u około
100 tys. osób.

Obecnie jego powierzchnia wynosi
38 544,33 ha,

Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru chronionego tej wielkości i rangi oraz wielkiego miasta stanowi rzadkość w skali światowej.

Kampinoski Park Narodowy

materiał pochodzi ze strony KPN:
www.kampinoski-pn.gov.pl
fot. Magdalena Kamińska & M.S.

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKĘ O DWORSKICH SPECJAŁACH
Powiedz mi, co jesz, a powiem Ci, kim jesteś! Tak można najkrócej określić znaczenie
odżywiania w naszym życiu. Niezbyt odległe
są czasy, gdy przyrządzanie posiłków było najważniejszą czynnością w naszych domach.
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie
sprawiły jednak, że i w naszych kuchniach następują wręcz rewolucyjne przemiany. Główną ich przyczyną jest uprzemysłowienie pro
dukcji i przetwórstwa żywności, globalizacja
światowego handlu żywnością, rozwój rynku
gastronomicznego i podążająca w ślad za nim
moda na spożywanie posiłków poza własnym
domem…

skiej".

Centralną Bibliotekę
Rolniczą im. Michała Oczapowskiego, zatytułowanej "Cztery pory roku w kuchni dworUzupełnieniem jest piąta część zawierająca przepisy na nalewki.

Co skłoniło nas do zachęcenia czytelników,
by sięgnęli po taką "książkę kucharską"?

Okres karnawałowy to także czas wizyty
duszpasterskiej w naszych domach, tzw. kolędy. Pasyjki, świeczniki, miseczki, kropidła,
świece i całe zestawy kolędowe – wszystko to
znajdziesz w naszej księgarni w dziale z dewocjonaliami.

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

NA WOKANDZIE Z WÓJTEM TURKIEM
29 grudnia 2010 roku Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek
wręczył piszącemu te słowa Michałowi Starnowskiemu, ówczesnemu
Komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciwpożarowej wypowiedzenie umowy o pracę. Nie zgadzając się z tą decyzją postanowiłem sprawę skierować na drogę prawną. Od tamtej pory, czyli od 4 stycznia
2011 roku, aż do 8 listopada 2013 roku nieprzerwalnie toczyły się postępowania sądowe, cała zaś sprawa zakończona została dopiero 7 stycznia 2014 roku. Po upływie trzech lat okazało się, że zostałem zwol
niony niesłusznie, a Wójt oprócz wstydu, musiał z gminnych pieniędzy
wypłacić zasądzone mi odszkodowanie.
Sąd Rejonowy przyznał mi rację uznając, że zostałem
przez Wójta zwolniony bezpodstawnie.

Wójt od wyroku Sądu pierwszej instancji odwołał się do Sądu Apelacyjnego i tak oto po zapłaceniu kolejnych gminnych pieniędzy i zmianie pełnomocnika

Sędzia Sądu
Okręgowego podtrzymała wyrok Sądu Rejonowego. Listopadowy wyrok okazał się ostatecznym i w pełni potwierdził moje racje.

"Mój list otwarty do
Wójta Krzysztofa Turka".

"…na szczęście pracownicy urzędu gminy nie mają nic
do ukrycia i wszystkie dokumenty bardzo chętnie okazują…".

Po miesiącu oczekiwań
i łudzenia się, że Krzysztof Turek sprawę zakończy honorowo,
i dopiero Jego
komornicze postępowanie skierowane na Gminę, doprowadziło do
oczekiwanego rozwiązania.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wierzyli w moją niewinność i przez cały ten okres trzymali za
mnie kciuki.
Michał Starnowski

CYKL PRAWNIK RADZI
RĘKOJMIE I GWARANCJE JAKOŚCI
RĘKOJMIA ZA WADY, A GWARANCJA JAKOŚCI
- CO JE ŁĄCZY, A CO DZIELI??

GWARANCJA JAKOŚCI
RĘKOJMIA ZA WADY

Sprzedawca lub producent rzeczy z własnej woli może wydać nam
dokument gwarancyjny. Nie jest to jednak jego obowiązkiem.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady
jest odpowiedzialnością ustawową, wynikającą z mocy prawa.

W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad fizycznych rzeczy, gwarant (sprzedawca lub producent):

Musimy jednak pamiętać, że
WAŻNE

W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionej rzeczy, kupujący zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego ma uprawnienie do:

Z rękojmi za wady i gwarancji jakości możemy korzystać równolegle i niezależnie od siebie, o czym często zapominamy lub nie wiemy.
Pamiętajmy:
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 609-992-191

ZWAŁKA I KOMPOSTOWNIA
DLACZEGO MIESZKAŃCY PROTESTUJĄ?
Nie milkną komentarze w sprawie klaudyńskiej zwałki śmieci i położonej tuż obok kompostowni odpadów. W grudniowym numerze gmin
nej Gazety Babickiej mieliśmy okazję przeczytać stanowisko Gminy Stare Babice w tej sprawie. Artykuł zaopatrzono też w zdjęcia, które
właściwie nie obrazują tego, co obecnie dzieje
się na górze i u jej podnóża. Odsyłamy Państwa
do zapoznania się i szczegółowej analizy tego
gminnego materiału prasowego.

Tam również w jednej z zakładek znajdziecie odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania. Oto one.
Dlaczego mieszkańcy protestują dopiero teraz? Wysypisko na Radiowie działa przecież od
bardzo dawna?
Wysypisko działa w oparciu o legalnie wydanie decyzje administracyjne. Nie macie kompetencji, żeby je kwestionować.

Jak zamierzacie protestować? Czy będziecie
blokować wysypisko?

założyli Stowarzyszenie
"Czyste Radiowo".
Czego chce Czyste Radiowo?

"Ekspres Reporterów" Michała Olszańskiego (TVP 2)
W materiale Justyny Burdon pt. "Wysypisko
Niezgody"

zebrał (tekst i foto z www.): Michał Starnowski

NOWY KOD POCZTOWY,
NIE OZNACZA WYMIANY DOWODU
Drodzy Państwo, przypominamy, że aktualny wzór dowodu osobistego obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2001 roku. Wymiana starych,
książeczkowych dowodów osobistych (tych
ciemnozielonych) zakończyła się 31 grudnia
2007 roku. Nowe dowody osobiste są ważne:
10 lat od daty jego wydania - w przypadku
osób, które ukończyły 18 lat; 5 lat od daty jego wydania - w przypadku osób, które nie
ukończyły 18 roku życia; na czas nie oznaczony - w przypadku osoby, która ukończyła 65
rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. Wymiana dowodu osobistego jest bez
płatna - należy jedynie przynieść do właściwego Urzędu Gminy dwa zdjęcia i wypełnić odpowiedni wniosek.

Ostatnio pojawiły się też inne pytania dotyczące dowodów osobistych, a związane były
bezpośrednio ze zmianą kodów pocztowych.
Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Wojcieszyna przypisani zostali do poczty w Babicach (05-082).

Poniżej
cyt. treść pisma w całości.

"W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wymiany dowodu osobistego w przypadku zmiany kodu pocztowego
uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie m. in zmiany
danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym. Jedną z danych zamieszczanych w dowodzie osobistym jest adres zameldowania na
pobyt stały, a w razie jego braku zameldowa-

nia na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Kod pocztowy stanowi nierozłączny
element adresu zameldowania. Niemniej jednak w obowiązujących przepisach prawa nie
ma regulacji, które wskazywałyby sposób ogłaszania informacji o zmianie kodów pocztowych, co pozwoliłoby wszystkim zaintereso
wanym osobom zapoznać się z dokonaną zmia-

ną. Placówki pocztowe są obowiązane do prowadzenia aktualnego Oficjalnego Spisu Po
cztowych Numerów Adresowych, instytucja
ta została jednak wprowadzona na mocy aktu wewnętrznego Poczty Polskiej, nie zaliczającego się do prawa powszechnego.
Obywatel nie ma zatem obowiązku śledzenia zmian kodu pocztowego, a co za tym idzie
nie może być obowiązany do wymiany dowodu osobistego w przypadku każdorazowej zmia
ny. Niemniej osoba, która zawnioskuje o wymianę dowodu osobistego z uwagi na zmianę
kodu pocztowego, bądź też inną przyczynę
przewidzianą przepisami prawa, powinna
otrzymać ten dokument z aktualnym kodem.
Główną funkcją dowodu osobistego jest
stwierdzenie tożsamości właściciela dokumentu. Zmiana kodu pocztowego w żaden sposób
nie wprowadza w błąd co do tożsamości posiadacza dokumentu. W związku z powyższym nie wydaje się zasadnym obligowanie
obywateli do wymiany dowodów osobistych
z powodu zmiany kodu pocztowego i unieważnianie z urzędu dokumentów osób, które
nie zgłosiły zmiany przedmiotowych danych.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nowa
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131
z późn. zm.) nie przewiduje zamieszczania adresu w dowodzie osobistym."
Michał Starnowski

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
INACZEJ ZWANY OBYWATELSKIM
Coraz częściej w mediach daje się usłyszeć, że samorządy decydują
się, czy wręcz z entuzjazmem zapowiadają konstruowanie budżetów
partycypacyjnych, inaczej zwanych obywatelskimi. Cóż to takiego? Odpowiedzi szukamy w publikacji Wojciecha Kębłowskiego wydanej
przez Instytut Obywatelski, w której znajdujemy definicję mówiącą, iż
jest to proces decyzyjny w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej
puli środków publicznych. Jego integralną częścią jest dyskusja publiczna prowadzona na różnych spotkaniach i forach. Dialog między mieszkańcami, to kluczowy element dla ich późniejszej współpracy z urzędnikami.1

Tendencje te wcześniej lub później dotrą również do
naszej gminy.

Niezbędne stanie
się dla urzędników organizowanie
w roku poprzedzającym zebrań w każdej miejscowości wchodzącej
w skład gminy i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, a bezpośrednio dla wójta konieczne stanie się prowadzenie szerszego dialogu
społecznego.
P.S. Na koniec jeszcze słów kilka o naszym obecnym gminnym budżecie.

W naszym powiecie pierwszą gminą wprowadzającą założenia partycypacji obywateli w przedmiotowej sprawie jest Gmina Błonie.

Nowa wersja budżetu została przyjęta przez Radę Gminy i przesłana ponownie do RIO w celu ponownego zaopiniowania.
Tomasz Szuba - Radny.

PATRONI NASZYCH ULIC
JÓZEF CIEĆWIERZ - ŻYCIE I ŚMIERĆ
W ostatnim numerze Gońca Babickiego
w cyklu "Patroni Naszych Ulic" przybliżyliśmy Państwu sylwetki czterech Polaków, którzy patronują najdłuższym ulicom Klaudyna
(Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego, płk. Aleksandra Krzyżanowskiego
i plut. Józefa Ciećwierza). Poprosiliśmy również o kontakt wszystkich tych, którzy są w posiadaniu informacji nt. życia i śmierci tego
ostatniego.

Pani Elżbiety
Puzio ze Starych Babic.
Pani Elżbieta jest bowiem najstarszą córką zmarłego plut. Józefa Ciećwierza.

ciała pomordowanych odkopywano
w miejscach, gdzie rosnące łany zbóż były bujniejsze i ciemniejsze.

Na okazanie pojechali: żona Weronika ze swoim bratem Leonem Boguckim oraz Pani Elżbieta.

Tam plut. Józef Ciećwierz spoczął w kwaterze wśród swoich przyjaciół - żołnierzy AK.

przez którą przechodziły meldunki, rozkazy
oraz prasa podziemna. 6 stycznia 1944 roku, za
przyczyną zdrajcy Antoniego Zycha został
aresztowany przez gestapo z Zaborowa Kościelnego i poddany długotrwałym, wyrafinowanym
torturom, w czasie których nie wydał współtowarzyszy broni ani organizacji. Zginął śmiercią męczeńską. Podczas ekshumacji przepro
wadzonej w lipcu 1945 roku zwłoki jego rozpoznane przez żonę spoczęły w kwaterze żołnierzy
AK na Cmentarzu Wojennym w Laskach".

W chwili, gdy gestapo aresztowało Jej ojca
miała 12 lat. Wspomina, że było to w Święto
Trzech Króli - 6 stycznia 1944 roku, czyli równo 70 lat temu.
W bieżącym roku minęło 70 lat od Jego
śmierci, w grudniu minie 110 lat od dnia Jego
urodzin.

W internecie, na stronie www.1944.pl w "Archiwum Historii Mówionej" można odnaleźć
wywiad z 2006 roku Macieja Bandurskiego
z ppor. Haliną Ciężkiewicz ps. "Jutrzenka".
"W mojej wiosce mieszkał Józef Ciećwierz "Cicha jabłoń", instruktor, który przysposabiał młodzież do wojaczki, przeważnie
młodych chłopców, był plutonowym już wtedy
i u niego była skrzynka kontaktowa […] Kiedyś
był aresztowany i zabrany do Zaborowa i tam został bardzo umęczony. Widziałam go… Szłyśmy
z koleżanką, a jego żandarmi wieźli, to tak jak
z ran Chrystusa płynęła krew, to tak u niego
spod bandaży płynęła krew. Myśmy z koleżanką
Jadzią Milewską pseudonim "Ster" uciekły, bo
on nas znał dobrze i może nie wytrzyma…
Uciekłyśmy do Babic do kościoła, to było 6 stycznia 1944 roku"…

Z inicjatywy wymienianej już powyżej
ppor. Haliny Ciężkiewicz (z domu Adamskiej)
ps. "Jutrzenka" jedną z klaudyńskich dróg nazwano imieniem plut. Józefa Ciećwierza.

rozmawiał i spisał: Michał Starnowski

"Józef Ciećwierz uro
dził się 28 grudnia 1904 roku
w Wojcieszynie, ożenił się z Weroniką Bogucką ze Starych Babic
i zamieszkał we wsi Klaudyn. Do
września 1939 roku pracował
w Warszawie w zakładach zbrojeniowych na Forcie Bema.
W 1940 roku rozpoczął działalność konspiracyjną w oddziale
por. Zygmunta Sokołowskiego
ps. "Zetes", przyjmując pseudonim "Cicha Jabłoń". Plut. Józef
Ciećwierz pełnił w oddziale funkcję instruktora. W Jego domu znaj
dowała się skrzynka kontaktowa, córka plut. Józefa Ciećwierza Elżbieta Puzio z córką Joanną

BABICKIE SPOTKANIE SENIORÓW
Sobotnie popołudnie 11 stycznia 2014 roku
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.

wy "Ożarowiacy",
gorzatę Wojciechowską.

Zespół Ludo
Mał-

Alicja Napurka
Jolanta Stępniak
rek

Krzysztof Tu-

niorów z Izabelina
Lilianny
Żółtowskiej i Zespół "Ożarowskie Kumoszki"
Waldemara Dąbrowskiego.

Adama Kotwickiego
Bożenny Pyć.
Stanisław Lesisz

Tomasz Szuba

Dariuszem Smolińskim

oraz wspólnego muzykowania członków Klu-

Specjalnie dla Seniorów z programem artystycz
nym wystąpiły dzieci z babickiego przedszkola.
Natalia Twardowska, Teresa Brygała, Marzena Chmielarz, Małgorzata Młynarska oraz Pan Tomasz Kurczyński.

bu Seniora "Nadzieja" przy dźwiękach akordeonu i harmonijki ustnej.
Można było również posłuchać chóru "Babiczanie" oraz Gminnej Orkiestry Dętej ze
Starych Babic pod kierownictwem Zbigniewa
Załęskiego.
Zespół "Sami Swoi"
z Borzęcina Dużego
Zofię
Lasocką.
Chór Se-

przez cały czas usługiwali wolontariusze z koczarskiego gimnazjum,
relacja: Michał Starnowski

ZDOLNA SIATKARSKA MŁODZIEŻ
NAJWYŻSZY CZAS NA ZESPÓŁ LIGOWY
Nad Wisłą od dawna już utarło się, że sportem numer jeden jest
w Polsce piłka nożna. Jednak powoli i systematycznie siatkówka niweluje przewagę futbolu i dziś jest nie tylko niekwestionowanym numerem dwa w kraju, ale co ważniejsze, zaczyna swojemu wielkiemu
i bogatemu rywalowi deptać po piętach. Podobna sytuacja występuje
w Babicach, gdzie ta piękna dyscyplina nie tylko ustępuje piłce nożnej
na polu sportowym, ale także jeżeli chodzi o zainteresowanie tym sportem ze strony Gminy.

Kilka lat temu w babickim środowisku piłki siatkowej wykiełkowała
idea stworzenia klubowego zespołu siatkówki, który miałby uczestniczyć w rozgrywkach ligowych.
Jednym z większych osiągnięć odniesionych jeszcze w 2013
roku było drugie miejsce zajęte przez naszych siatkarzy z GOSiR Stare Babice na turnieju w Tarnowie.

I chociaż wiele osób się do tego pomysłu zapaliło, to jednak na samym końcu zatrzymała ich ściana, której
nijak nie byli w stanie przeskoczyć. A mowa tutaj oczywiście o pieniądzach.

Pochodząca z Babic trójka reprezentantów siatkarskiego MOS Wola
Adam Sieczka-Jankowski, Kamil Rusak i Kacper Żabicki

"Na początku graliśmy całkowicie amatorsko. Przychodziliśmy po
prostu na halę i dla przyjemności graliśmy w siatkówkę. Teraz ci, którzy
jako pierwsi zaczęli rozwijać tą dyscyplinę w Babicach są już troszkę starsi, nie uprawiają już czynnie sportu. Wszystko zaczęło się około piętnastu
lat temu. Przez ten czas siatkarze z Babic wzięli udział w dziesiątkach organizowanych w okolicach Powiatu Warszawskiego Zachodniego, imprez. Do dziś podtrzymujemy tą tradycję i gdy tylko jesteśmy w stanie
jedziemy na mistrzostwa powiatu, zwykle wygrywając je w cuglach.
Wszystko zainicjował Krzysztof Makuch, lekarz, oraz Grzegorz Skotnicki, niegdyś trener kadry juniorek. I tak ciągniemy to do dziś. Teraz rozwijamy także nową inicjatywę - siatkówkę plażową, która funkcjonuje
naprawdę nieźle. Kiedyś, około dwudziestu lat temu graliśmy w siatkówkę na poziomie ligowym, w okręgówce, jako Zielonki. Jeżeli chodzi o organizację zespołu dzisiaj są to oczywiście jakieś koszty. Wyposażenie,
a przede wszystkim hala - to najważniejsze aspekty funkcjonowania klubu. Chcielibyśmy zorganizować zespół. Przecież ma kto grać, kilku chłopaków występuje na dobrym poziomie w Garwolinie. Prowadzone były
już wstępne rozmowy co do utworzenia ligowego zespołu. Ale niestety,
jak zwykle, zatrzymała nas kwestia pieniędzy. Sądzę, że warto byłoby na
ten temat porozmawiać z GOSiR-em, później może z Gminą. Jeżeli chodzi o potencjał zawodniczy, to w Babicach naprawdę nie brakuje nam
zdolnej młodzieży. Na dodatek, mamy dwie osoby, które mają za sobą już
szkolenia trenerskie. Aby zmniejszyć koszta myśleliśmy już nawet o drużynie młodzieżowej, czy też żeńskiej. Trzeba się dowiedzieć, czy to jest
możliwe pod względem finansowym. Dwa lata temu chcieliśmy reaktywować seniorską sekcję, ale z powodów finansowych temat upadł. Miejmy
nadzieję, że teraz coś się z tym uda zrobić. Przecież, aby grać przez jeden
sezon w lidze potrzebujemy około 15-20 tys. złotych. To nie są jakieś
ogromne kwoty. Oczywiście nikt tutaj nie gra o pieniądze, chcielibyśmy
się po prostu dobrze bawić"
Karol Rusak,
rozmawiał: Piotr Dąbrowski

W KĄCIKU…TEOFIL SZYMANOWSKI
Na terenie dawnego cmentarza przy kościele w Starych Babicach zachował się klasycystyczny pomnik Teofila Szymanowskiego.

W aktach metrykalnych parafii babickiej
znajduje się kilkanaście wpisów dotyczących
opisywanej tu rodziny,

Pomnik pochodzi z pierwszej połowy XIX
wieku. Niestety jest już niekompletny, w czasie różnych prac był przemieszczany. Na obelisku wykonanym z piaskowca wyryto napis:
Wdzięczne dzieci Ojcu swemu Teofilowi Korwin Szymanowskiemu pamięć tę zostawiają.
Umarł dni 30 listopada 1833 r. przeżywszy lat
71. Pokój iego Cieniom. Poniżej zamieszczono
wiersz: Cześć Boga, miłość bliźnich, krajowe
usługi / Nieprzerwanie zdobiły dni Twych zawod długi / W zaciszu cnót domowych pełniąc
powinności / Pociechą byłeś krewnych, Sąsiadów i włości / I dziś gdy w grobie zacne nieznikają czyny / Żyjesz w pamięci ziomków, w sercach
twej rodziny.

Panu Bogu na chwałę publiczny cmentarz
trzech parafii na jurydyce ziemskiej dziedzicznej Szymanowskiej z linii ś.p. Melchiora Szymanowskiego, stolnika warszawskiego, starosty klo
nowskiego, pułkownika wojsk saskich założony
RP 1790, a poświęcony w roku 1791, którego dobrodziejami są Stanisław August król Polski,
W Xe Litewski, kapituła tutejsza, 3 parafie P
Marii, s-o Jana, s-o Andrzeja, Prymas Poniatowski(…). Grunt długości łokci319, szerokości ł.
178 dali dziedzice jurydyki bracia Szymanowscy z Bronisz… .

Przodkowie
tej rodziny część Jurydyki nazwanej Szymanowem podarowali na smętarz publiczny roku 1790.
W grobowcu oprócz żony Teofila pochowano jego braci Stanisława i Antoniego, syna Feliksa córki Teresę i Józefę oraz inne osoby
z rodziny Szymanowskich.

Wpis o śmierci Teofila znajduje się również w księdze metrykalnej parafii
żbikowskiej.

Tekst autorstwa Pana Grzegorza Poręckiego z Wieruchowa dla potrzeb niniejszej publikacji został nieco skrócony. Osoby intere
sujące się lokalnymi dziejami i chcące zapoznać się z całością opracowania zapraszamy
do księgarni "Verbum".
Materiał powyższy chcielibyśmy uzupełnić
o informację zawartą w książce Pana Stanisława Fijałkowskiego pt. "Babice i Okolice - Historia i Dziedzictwo".

Adam i Natalia z Szymanowskich, małżonkowie Jasińscy właściciele
dóbr Pilaszków. Zamieszkanie ich rzeczywiste
w Warszawie pod nr 649, a prawne w dobrach
Babice obw. Warszawskiego.

Znamienity obraz swoich czasów i naukę
jak żyć, aby się nie dać zniewolić złu pozostawił nam Józef Szymanowski z Leszna (17481801);
"Unikaj o ile możności towarzystwa z tymi, którzy szydzą z najświętszych
prawideł, głosząc je czynami przesadnymi, którzy udają z chlubą, że nie znają żadnej Religii.
Gardź tym szalonym głupcem, który po tylu
wielkich mężach zuchwale mniema, że od niego dopiero zaczyna się punkt rozumu i świata.
Dochowaj wiary ojców twoich, a dopełniając
świętych i czystych moralności prawideł, przenikając serce głębokim uczuciem wszechmocności, miłosierdzia i sprawiedliwości najwyż
szego Jestestwa, oddawaj mu stale i z pokorą
winny hołd od stworzenia. W tym uczuciu znajdziesz pewną ucieczkę, znajdziesz rozrzewniającą pociechę w każdym dla ciebie strapieniu"
Tomasz Szuba

BABINICZ DLA PANI MIRKI
Gala Babinicza za 2013 roku w tym roku
odbyła się 6 stycznia. Przypomnijmy, że przez
pierwszych piętnaście lat wszyscy spotykali
się w budynku gminnym i w koczarskim Gimnazjum, a w ubiegłym roku z racji 700 -lecia
Babic, w sali widowiskowej Dyrekcji KPN
w Izabelinie przy ul. Tetmajera.
Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz
noworoczna, gminna gala zorganizowana została poza terenem Naszej Gminy, czyli znów
tak miłe i uroczyste spotkanie gminne "wyjechało" z terenu Gminy Stare Babice.

Redakcja Babickiego Portalika Internetowego i Gońca Babickiego szczerze gratuluje
Pani Mirce tego wyróżnienia.

Laureatką gminnej nagrody za 2013 rok została Pani Mieczysława Majchrzak znana
wszystkim bardziej jako Mirosława Majchrzak.

A jak było na Gali?
Gminna Orkiestra Dęta
Babiczanie
gniewa Załęskiego

ZbiIX już edycja
InterBabinicza

Wojciechowi Ciurzyńskiemu
orkiestra przyjęła imię wybitnego
kompozytora Krzysztofa Pendereckiego

kow.net www.babice.waw.pl

www.lip
www.borzecin.eu

W tym roku nominacje otrzymali: Pan Ireneusz Dobiech, Pan Stanisław
Fijałkowski, Pani Agnieszka Kaczurba, Pani
Mieczysława (Mirosława) Majchrzak i Pani
Beata Skrońska.

Dotychczas statuetkę 'Babinicza" otrzymali: Alicja
Plaskota
Jan Żychliński
Janusz Śliżewski
Ewa Dżyga
Tadeusz Żychliński
ks. Jan Szubka
Stanisław Michrowski
Stanisław Szura
Teresa Leszczyńska
ks. Józef Olczak
Jerzy Misiak
Wanda Morawska
Wacław Dziudzi
Jolanta Stępniak
Bożenna Pyć
Marcin Łada

Przybliżymy w kilku słowach postać Laureatki. Pani Mirka, bo przecież tak do Niej mówią wszyscy na co dzień,

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
w Warszawie pod kierownictwem Pana Jana
Lewtaka
"Zacznij od
Bacha" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

Głosowanie
będzie trwać do 31 stycznia 2014 roku.

Michał Starnowski

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA
Już po raz czwarty Strażacy z OSP Stare
Babice zorganizowali akcję pomocy dla najuboższych dzieci z terenu naszej gminy. Jak
zwykle w przygotowanie naszej akcji zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli.

ci.

Podziękowania należą się przede wszystkim darczyńcom,
Należy jednak podkreślić zaangażowanie wielu innych osób.

Na koniec słowa uznania należą się dla wszyst
kich strażaków z OSP Stare Babice,

Dzięki przychylności wielu osób, udało
nam się w tym roku obdarować blisko 70 dzie-

tekst: Ł.S.; foto: OSP Babice

UROCZYSTOŚCI KPN W GRANICY
NOWY PATRON KOMPLEKSU LEŚNEGO
Dnia 18.01.2014 r. w Granicy k. Kampinosu miała miejsce uroczystość pod hasłem
"Z korzyścią dla przyrody" poświęcona projektowi "Modernizacja małej infrastruktury
turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy". Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - projekt POIS.05.01.00-00-303/10 (85%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) a ta
kże dzięki wsparciu PGL Lasy Państwowe ze
środków „Funduszu Leśnego” (15% kosztów).
Jerzy Misiak
ta Mickiewicz

tąpieniach Ludwika KwiadasWierzbicka kierownik Ośrodka Dydakty

Witold Jan Kowalczewski był nadleśniczym Nadleśnictwa
Kampinos w okresie od 2 czerwca 1942 roku
do 28 lutego 1945 roku.

MałgorzaKata

rzyna Mikrut

W ramach imprezy dokonano również ot
warcia nowej ścieżki dydaktycznej "Skrajem
Puszczy", która powstała dzięki firmie CEVA
Logistics, a także miało miejsce uroczyste nadanie Obszarowi Ochrony Ścisłej Granica imienia Witolda Jana Kowalczewskiego.

Synowie i wnuk nowego patrona OOŚ Granica przedstawili zebranym jak wielkim patriotą i wspaniałym
człowiekiem był Witold Jan Kowalczewski

Mgr inż. Witold Jan Kowalczewski

Pracując na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Kampinos umożliwił setkom osób
przeżycie okupacji niemieckiej, a zapewne
dziesiątkom uratował życie.

fot. Ewa Siatecka
info: Kampinoski Park Narodowy

NOWE RADIOWOZY DLA POLICJI
Policjanci z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz z komisariatu
w Błoniu otrzymali 3 nowe radiowozy zakupione ze środków policyjnych przy dofinansowaniu Starosty Powiatu Warszawskiego Za
chodniego oraz Burmistrza Błonia. Uroczyste
ich przekazanie odbyło się w piątek 24 stycznia 2014 roku na placu przed siedzibą Komendy w Starych Babicach. W uroczystości wzię
ło udział kierownictwo komendy powiatowej
oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

mali dwa nowe ople astra dofinansowane
przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast policjanci z Błonia otrzymali
do dyspozycji dofinansowany przez Burmistrza Błonia nowy oznakowany radiowóz marki Kia Ceed, utrzymany zgodnie z najnow
szymi wzorcami w srebrno-niebieskiej kolorystyce.

Białecki,

Paweł
Zenon Reszka.

mł. insp. Waldemar Perdion

nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
KPP dla Pow. Warszawskiego Zachodniego

Policjanci ze Starych Babic otrzy-

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN D.
25 stycznia 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym
podsumowali swoją działalność za rok 2013.
Licznie stawili się zaproszeni goście: Wójt
Gminy Stare Babice wraz z Zastępcą, Radni z Borzęcina, Komendant Powiatowy PSP, Prezes
Powiatowy ZOP ZOSP R.P., Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej oraz delegacje
z zaprzyjaźnionych straży: babickiej i izabelińskiej. Wśród zebranych nie zabrakło też członków honorowych: dh Wacława Dziudzi i dh
Sylwestra Krauze (na zdjęciu).

Zebrani dowiedzieli się również, że obecnie trwają
zaawansowane prace planistyczne, które w kon
sekwencji jeszcze w tym roku mają doprowadzić do zburzenia starej remizy i w jej miejsce postawienia nowej.
Michał Starnowski
Ze sprawozdania, które przeczytał Prezes
OSP Wojciech Wiśniewski

RODZINNE KOLĘDOWANIE W BLIZNEM
23 stycznia 2014 roku w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego już po raz czwarty odbył
się Przegląd Rodzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek. Gości, rodziców i dzieci przywitała
Dyrektor Przedszkola - Małgorzata Siekierska.
Wspólne śpiewanie, to inicjatywa Katarzyny
Żyżelewicz - nauczycielki z przedszkola.

ks. Marian Rowicki
Marcin Zając
Adolf Jarkowiec.
Michał Starnowski

W rodzinnym zespole Pokorskich, Marczuków i La
ngów
a podczas występu rodziny Jakubiaków

WYSTĘPY W BABICKIEJ SZKOLE
Styczeń, to czas inscenizacji związanych
z tematyką Narodzenia Pańskiego. Każdego
roku dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Starych
Babic, wypoczęte po świątecznej przerwie i uz
brojone w nowe siły przygotowują przedstawienia jasełkowe. Często bywa tak, że styczniowe kolędowanie łączone jest ze świętem babć

i dziadków. Tak było i tym razem - 23 stycznia 2014 roku. Nietrudno sobie zatem wyobrazić, że gdy babcie i dziadkowie są na wido
wni, a wnuczki na scenie - efekt musi być gwarantowany.
Punktualnie o godz. 18.00 w Sali im. Kazimierza Wiłkomirskiego w barwne przebrania
przebrały się dzieci z klasy III D.

Dziadkowie jasełkami byli zachwyceni, długo bili też brawo swoim pociechom.
Pani Grażyny Baran
Pani Marzeny Chmielarz

Zaraz po przedstawieniu wszyscy
seniorzy otrzymali od swoich potomków własnoręcznie, pięknie wykonane prezenty.
Michał Starnowski

KONCERTOWO W ZSP BORZĘCIN D.
Upominki, słodki poczęstunek, a w szczególności występu artystyczne - w taki oto sposób uczczono Dzień Babci i Dziadka w Zespo
le Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie D.
uczniowie z IVB
Panią Ewę Czajczyńską-Mastalerz
Pana Bernarda Olosia
trzy
grupy taneczne zrzeszone w Stowarzyszeniu
"Kotwica"
Pani Alicja Konecka.

IIA,
Szczepanik.

wystąpiły dzieci z klasy
Pani Justyna

"Zdrowia,
szczęścia i słodyczy, babci wnuczka dzisiaj życzy. To nie koniec życzeń jeszcze, emerytury życzę Ci większej".

Michał Starnowski

