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Pokój nam wszystkim. Ważny to zwyczaj 
życzyć sobie dobra. Jedni czynią to od serca 
czyli z życzliwości do ludzi i chęci czynienia te-
goż dobra, inni zwyczajowo - z grzeczności. 
Oczywiście możesz powiedzieć: są tacy co nie 
życzą wcale albo nawet złorzeczą. Dlaczego 
tak jest? Dobro wynika z wiary. Krótko mó-
wiąc, jaki człowiek takie życzenia, chyba że 
ktoś jest obłudnikiem. Mówi się o takim: "mo-
dli się pod figurą, a ma diabła za skórą".

Czego innym życzymy albo powinniśmy ży-
czyć?

 Co jest więc dobrem 
a co złem?

Można rzec:

Tu zacytuję: "Panie, wszak Tyś jest 
nieskończone dobro, którego nie wyrażą słowa, 
więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy 
mnie zachowaj. Co postanowisz niech się ziści 
niechaj się wola Twoja stanie ale broń mnie od 
nienawiści i od pogardy zachowaj mnie, Pa-
nie".

Pamiętaj! Wiara czyni cuda. Niech się nam 
i Tobie uda życie i ten nowy rok 2015.

Wypada też pójść do 
sąsiada, nawet do innych ludzi, uczyń to.

Życzy Anno domini 2015.
fot. M.M.

ORĘDZIE NOWOROCZNE 2015

INFORMACJA DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 
OBCHODZĄCYCH "ZŁOTE GODY"

Dla osób, które przeżyły minimum 50 
lat w jednym związku małżeńskim został 
ustanowiony medal "Za długoletnie poży-
cie małżeńskie". Medal został ustanowio-
ny ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orde
rach i odznaczeniach, a włączony do obec-
nego systemu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 o orderach 
i odznaczeniach. Nadaje go Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ta-
kiego medalu, a które przeżyły  w jednym 
związku małżeńskim minimum 50 lat, po-
winny zgłosić ten fakt w USC w Starych 

Babicach, ul. Rynek 21, pok. 36, I piętro -
w terminie do 28 lutego 2015 r. 

Wniosek składa się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w miejscu zamieszkania Jubi-
latów. Niezbędne dokumenty, to:



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
PRZEWODNIKI M.E. SENDERSKIEGO

Przewodniki po zielarstwie i zio-
łolecznictwie autorstwa Mateusza 
Emanuela Senderskiego w przystęp
ny sposób wyjaśniają i prezentują 
zioła i ich przetwory, które mogą 
skutecznie pomóc przede wszyst-
kim w profilaktyce, jak również 
w leczeniu kilkudziesięciu dolegli-
wości i schorzeń dotykających 
wszystkie układy organizmu czło-
wieka.

Przewodniki, to swoiste kompendia wiedzy o zielarstwie i ziołolecznictwie, 

 Autor opisuje ponad 300 roślin leczniczych

Mateusz Emanuel Senderski jest praktykiem, 

"najpierw natura, 
na chemię mamy jeszcze czas".

Dostępne tytuły:

- Ziołowe recepty na zdrowie.
- Zioła w leczeniu artretyzmu, reumatyzmu oraz in
  nych dolegliwości i schorzeń układu ruchowego.
- Zioła w leczeniu dolegliwości i chorób układu
  trawiennego oraz wątroby i trzustki.
- Zioła w leczeniu dolegliwości i chorób układu
  moczowo - płciowego.
- Zioła w leczeniu dolegliwości serca i chorób
  układu krążenia.
- Zioła w nalewkach leczniczych.

Tomasz Szuba



Przygotowania do festiwalu młodych katolików w Krakowie ruszy-
ły pełną parą. W Światowe Dni Młodzieży angażuje się każda polska 
parafia. Babicka również. 

Światowe Dni  Młodzieży to spotkania młodych katolików z całego 
świata zainicjowane przez św. Jana Pawła II. 

Najbliższe spotkanie papieża Fran
ciszka z młodymi odbędzie się w Krakowie. 

część z nich odwiedzi Stare Babice. Będziemy 
ich gościć od 20 do 26 lipca 2016 roku. 

Parafia w Starych Babicach wspiera 
akcję "Bilet dla Brata", czyli dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu 
i Zakaukazia, którzy mają trudności z dotarciem na ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży
To ogólnoświatowa integra-

cja młodzieży, która chce wspólnie modlić się i w tych trudnych dla 
chrześcijaństwa czasach nie wstydzi się swoich wartości.

Cieszymy się, że możemy wspierać tę mądrą akcję i chcemy zrobić 
wszystko, aby w naszej parafii te szczególne dni przebiegły sprawnie 
i wzorcowo.

Do Parafii w Babicach może przybyć nawet kilkaset osób. Pragnie-
my, aby znaleźli oni bezpieczne zakwaterowanie w domach parafian. 

Zachęcamy do przyjęcia pielgrzymów do swojego domu - nie ma się 
czego bać, nie musisz znać języków obcych, wystarczy chęć pomocy!

Oprócz gospodarzy, zapraszamy do wolontariatu wszystkich, któ-

rzy chcieliby przeżyć niezapomnianą przygodę, rozwijać swoje umie-
jętności językowe i interpersonalne, interesują się kulturą innych kra
jów, a także wszystkich otwartych ludzi, pragnących pogłębiać swoją 
wiarę.

Potrzebujemy właśnie Ciebie! Przyjdź do Domu Parafialnego, spo-
tkania wolontariuszy ŚDM odbywają się w każdy drugi wtorek miesią-
ca o godz. 19.00.

Więcej informacji na stronie internetowej 

Weronika Kalinowska

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016
BABICKA PARAFIA NIE BOI SIĘ WYZWAŃ



Spraw urzędowych każdy z nas ma wiele. 
Pomoc i praca urzędników jest niezbędna. Jed-
nak wielokrotnie nie czujemy się poważnie 
traktowani przez urząd i jego pracowników, 
jesteśmy zbywani, miesiącami czekamy na od-
powiedź z urzędu, a często nie otrzymujemy 
jej w ogóle. Stosunkowo niewiele osób wie i ma 
świadomość przepisów, które dają nam - oby-
watelom szereg praw w kontaktach z urzę dni-
kami.

Jako strona mamy w postępowaniu swoje 
prawa.

 jest prawo 
do informacji. 

Mamy prawo działać przez pełnomocnika.

Obowiązkowe 
udzielenie odpowiedzi powinno nastąpić nie-
zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
miesiąca.

Jeżeli 
nasze pismo będzie zawierało braki formalne, 
urząd wezwie nas do ich uzupełnienia,

mamy prawo 
składać wyjaśnienia i pisma (zasada czynnego 
udziału w postępowaniu) oraz dowody, które 
mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Jako strona mamy również uprawnienie do 

przeglądania akt, sporządzania z nich nota-
tek i kopiowania ich. Organ ma obowiązek za-
łatwić naszą sprawą obiektywnie oraz w spo
sób budzący zaufanie obywatela do organu.

WAŻNE: urząd jest zobowiązany zawiado-
mić nas o niezałatwieniu naszej sprawy w ter-
minie, z podaniem przyczyn zwłoki oraz wska
zaniem nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

 decyzji

postanowienia

Bardzo często zdarza się, że urząd nie odpo-
wiada nam na złożone pismo czy wniosek. 

przysługuje nam prawo złoże-
nia zażalenia do organu wyższej instancji na 

niezałatwienie sprawy w terminie. 

skarga 
na bezczynność organu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (WSA).

możemy domagać się ukarania go 
grzywną.

mamy prawo 
złożyć skargę. Skargę można złożyć pisemnie 
lub ustnie do protokołu. Skargę składamy do 
właściwego organu, któremu podlega ten, na 
którego się skarżymy lub sprawującego nad 
nim bezpośredni nadzór.

Nasza skarga musi być 
rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu miesiąca.

WAŻNE: urzędy (organy) muszą działać 
na podstawie przepisów prawa, podejmować 
sprawy na wniosek lub z urzędu, wnikliwie 
rozpatrywać wszystkie okoliczności, w sposób 
obiektywny i wzbudzający zaufanie obywate-
la do urzędu.

Odważne korzy-
stanie z uprawnień, sprawi również, że bę-
dziemy bardziej skuteczni i poważniej trakto
wani.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18

tel. 535-581-976

CYKL PRAWNIK RADZI... 
POZNAJ SWOJE PRAWA W URZĘDZIE



W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Gmi-
ny wybrana w wyborach samorządowych 16 li-
stopada 2014 roku uchwaliła budżet gminy 
Stare Babice na 2015 rok.

Planowane dochody budżetu – 79.429.318,- zł,

Planowane wydatki budżetu – 94.865.100,- zł,

Planowany deficyt,

Uchwała budżetowa zakłada, że deficyt 
ten zostanie sfinansowany poprzez kredyt 
w wysokości - 4.075.857,- zł oraz poprzez wol-
ne środki ulokowane w bankach w wysoko-
ści 11.359.925,- zł.

DOCHODY

W dochodach budżetu gminy mają również 
udział:

Są w tym:

Są w tym:

WYDATKI

oraz wydatki majątkowe - 12.761.904,- zł, mię-
dzy innymi na budowę gimnazjum w miejsco-
wości Zielonki Parcele. Całość zadania budo
wy gimnazjum to koszt 30.014.000,- zł.

W grupie znaczących wydatków są:

Przed podjęciem Uchwały budżetowej rad-
ni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie - opinią pozytyw
ną. Należy podkreślić, że jest to budżet real-
ny i dobrze opracowany.

W dobrze pojętym interesie Gminy Stare 
Babice jest, aby wszyscy mieszkańcy posiada-
jący obowiązek rozliczania podatku dochodo-
wego od osób fizycznych rozliczali się w Urzę
dzie Skarbowym wskazanym przez gminę, tj. 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany, 
bo od tego zależą w największym stopniu wpły
wy do budżetu gminy.

Należy oczekiwać i wyrazić życzenie, aby 
ten budżet był konsekwentnie realizowany.

Radny Jerzy Piętocha

BUDŻET GMINNY NA 2015 ROK



13 i 14 grudnia 2014 po raz drugi w naszej okolicy odbył się finał 
Szlachetnej Paczki. Założeniem tego projektu jest mądra pomoc dla da-
nej rodziny udzielana przez darczyńców, których intensywnie poszuki-
waliśmy na przełomie listopada i grudnia. Zespół 20 wolontariuszy 
w październiku i listopadzie odwiedził ponad 80 rodzin na terenie 
gmin Stare Babice, Izabelin oraz Ożarów Mazowiecki. Docelowo do 
projektu zakwalifikowano 46 naprawdę potrzebujących rodzin, dla któ-
rych bardzo szybko udało znaleźć się darczyńców. Dzięki temu możli-
wa również była pomoc dla około 15 rodzin z rejonów przyjacielskich 
Pułtusk i Naruszewo.

Łączna wartość paczek, którymi obdarowano rodziny w naszym re-
jonie "Stare Babice i okolice" wyniosła około 160 tys. zł. Dzięki zaanga-
żowaniu około 30 osób w przygotowanie każdej z paczek, średni 
wydatek przypadający na jednego darczyńcę wyniósł jedynie 95 zł.

Reakcje i radość rodzin w momencie otrzymywania prezentów były 
najróżniejsze.

Gdy przyjechał pan z drewnem, Pan Jan nieśmiało spytał 

"To dla nas?". Chwilę potem drewno wysypało się na betonowe podłoże. 
"O matko, jakie piękne drewno, aż żal palić! Synu, noś szybko do komór-
ki! A potem zaparz pani kawę". Następnie pojawiła się ciężarówka z wę-
glem. Nie był to byle jaki węgiel "Ostatnio taki węgiel widziałem 10 lat 
temu, jak mama jeszcze żyła! Teraz to będziemy palić! Aż chałupa nam 
wybuchnie!". Gdy wręczono mu pokwitowanie, z niedowierzaniem pa-
trzył na wypełnione rubryki "Zachowam to na pamiątkę".

"Teraz to nas ludzie nie poznają! Tacy eleganccy będziemy. A za synem 
dziewczyny w szkole będą się uganiać!". Dzięki żywności wyprawią świę-
ta, jakich dawno nie mieli. "Wreszcie mogę spokojnie zasnąć, jest ciepło, 
syn ma co jeść, nareszcie będziemy szczęśliwi, a to wszystko dzięki dar-
czyńcy".

Gdy o
tworzyliśmy bu
sa i zaczęliśmy 
wynosić pacz-
ki, pani Ala 
złapała się za 
głowę, widząc 
ilość tak pięk-
nie opakowa-
nych podarun
ków. Po ich 
wniesieniu, wy
biegła za chło
pakami, którzy 
pomagali nam w transporcie, krzycząc "Chłopcy! Proszę! Weźcie babecz-
ki na drogę, same z córką upiekłyśmy!". Gdy zobaczyli kurtkę, babcia za-
reagowała "Wnusiu! Zobacz! Masz prawdziwą, ciepłą katanę! Tego 
jeszcze nie grali!" a mama dodała "Nareszcie przestaniesz mi marznąć". 
Gdy najmłodsza z rodziny otworzyła pudełko z nowymi kozakami, oczy 
zaświeciły się jej jak dwie gwiazdeczki. Mama natomiast, założyła po jed-
nym bucie z każdej pary, jakie otrzymała, i powiedziała "Jedne do su-
kienki, drugie do spodni, takie piękne!". Jednak największą radość 
u mamy sprawił prezent, który był po prostu prezentem dla niej - kosme-
tyki. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów dostała coś osobistego. 
Przytuliła pakunek do piersi, następnie oczy schowała w dłoniach, a po 
chwili krzyknęła radośnie "Maseczka! Dla mnie! Zrobię się na bóstwo 
na święta!"

ciąg dalszy na stronie obok

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI



Te i wiele innych historii sprawia, że finał Szlachetnej Paczki to wyjątkowy czas nie tylko dla obdarowywanych rodzin, ale również dla dar-
czyńców oraz wolontariuszy. Przygotowywanie tego weekendu wymagało dużego zaangażowania i pomocy wielu osób, którym serdecznie dzięku-
jemy:

- Redakcji Gońca Babickiego oraz Kuriera Izabelińskiego 
- GOPS Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki -
- Parafii Stare Babice - 
- Parafiom Borzęcin, Blizne, Izabelin, Laski, Ożarów Maz., Lipków - 
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Starych Babicach -
- Promocji Gminy Stare Babice - 
- Centrum Kultury Izabelin - 
- PRIMEDIO production -
- Centrum Ogrodniczemu Sysiak -
- Dr Gerard - 
- Łukaszowi Skowrońskiemu - 
- Roma Pizza Borzęcin - 
- Pierogarnii Stare Babice w budynku Urzędu Gminy - 

- Cukierni Zbigniew Dąbrowski - 
- Kawiarni Łakomy Kąsek - 
- Delikatesom "Na Trakcie" - 
- Cukierni Słodki Zakątek -
- "Ewa Bożyk - Karykatury ze zdjęcia" - 

- Wierzbin.pl - opakowania tekturowe -
- TOP-CHEM - 
- Fotomed Marcin Magiera -
- Orla Studio Łukasz Wasilczuk -
- Hexe - 
- Cross Team Stare Babice - 

- Lift Malko - 
- Sklep spożywczo-przemysłowy Wroniewska Marianna - Hornówek
     - 
- Monter-Plast -

- Hotel Babice/Restauracja Hedera - 

- Piernikowy Sklep - 
- Hurtowni Amigo - 

- oraz wielu Osobom prywatnym, które nam pomogły podczas finału nosić, wozić i dekorować paczki dla rodzin;

JESTEŚCIE CUDOWNI, TO DOBRO NA PEWNO DO WAS POWRÓCI, DZIĘKUJEMY !!!

Marzena Jakutowicz - Lider Szlachetnej Paczki Stare Babice i okolice; fot. Fotomed Marcin Magiera i Wolontariusze



Dziś chcąc przedstawić młodszemu pokole-
niu ciekawostki historyczne z terenu naszej 
gminy we wspomnieniach przeniesiemy się do 
Zielonek, gdzie wiele lat temu, już przed woj-
ną funkcjonowała czterooddziałowa (a póź-
niej, pod koniec istnienia sześciooddziałowa) 
szkoła podstawowa.

Dobrze pamięta ją były uczeń, pan Stani-
sław Lachowski, 

Budy-
nek mieścił się naprzeciwko Pałacu Lasotów 
i był własnością dziedzica Antoniego Basińskie-
go. W życie szkoły czynnie była zaangażowa-
na także pani Basińska.

w szkole nie było prądu, telefonu, bieżą-
cej wody. 

Mimo to 
nauczyciele z dużym zaangażowaniem przeka-
zywali wiedzę, dbano o dyscyplinę i wychowa-
nie patriotyczne.

Kierownikiem była pani Janina Wertyń
ska, mieszkanka Zielonek Parceli. 

po wojnie można było trafić na niewybu-
chy 

W budynku zajęcia odbywały się w czte-
rech klasach, 

Nie było sali gimnastycznej,

wtedy też w budynku zbitym z desek na ty-
łach szkoły aż do końca lat `70 miały miejsce 
wiejskie zabawy taneczne organizowane przez 
komitet rodzicielski.

Gdy w 1964 r. uruchomiono szkołę w Ko-
czargach, zlikwidowano oddział zielonkowski.

"Taka będzie rzeczpospolita jak jej młodzie-
ży chowanie",

Ewa Bożyk-Ugorowska

ps. świadectwo z okresu wojennego (po le-
wej) załączone do artykułu jest świadectwem 
ze szkoły w Babicach. Może w Państwa albu-
mach znajdują się pamiątki z tamtego okresu 
dot. Szkoły w Zielonkach np. świadectwa, zdję-
cia itp. Prosimy o kontakt z naszą Redakcją.

W KĄCIKU - SZKOŁA W ZIELONKACH



Już po raz piąty My, Strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej ze Starych Babic zorga-
nizowaliśmy akcję pomocy dla najuboższych 
dzieci z terenu naszej gminy.

Paczki, tym razem, rozwoziliśmy dwoma 
samochodami 

W tym roku zebraliśmy re-
kordową ilość darów. Dzięki temu udało się 
nam obdarować ponad 90 dzieci z blisko 40 ro
dzin. Podziękowania należą się przede wszyst-
kim darczyńcom, czyli naszym mieszkańcom,

W tym roku w zbieranie produktów zaan-
gażowały się dzieci z naszej Babickiej Podsta-
wówki i ich trochę starsze koleżanki i koledzy 
z Gimnazjum w Koczargach. Serdecznie dzię-
kujemy Dyrektorom obu placówek za współ-
pracę i chęć pomocy. Dziękujemy firmie Hexe 
za przygotowanie materiałów promocyjnych, 
naszym Proboszczom, lokalnym mediom, pra-
cownikom Wydziału Promocji Urzędu Gminy 
za informowanie o naszej akcji. Oczywiście na-
sza akcja nie odbyłaby się bez pomocy Pań z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, któ-
re wytypowały potrzebujące rodziny i towarzy-
szyły Strażackiemu Mikołajowi w rozwożeniu 
paczek.

Na koniec słowa uznania należą się 
dla wszystkich strażaków z OSP Stare Babi-
ce, którzy zaangażowali się w naszą akcję.

Strażacy z OSP Babice (www.ospbabice.waw.pl)

PODSUMOWANIE STRAŻACKIEGO
POGOTOWIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA



Sobotnie popołudnie 10 stycznia 2015 ro-
ku upłynęło na spotkaniu opłatkowym jakie 
Klub Seniora "Nadzieja" i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Starych Babicach przy 
współudziale Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach zorganizowali dla Seniorów z Na-
szej Gminy.

Alicja Napurka
Jan Ży-

chliński
 Henryk Kuncewicz

Jolanta Stęp-
niak Barbara Gęba-
la

Lucyna Skrzeczkowska

Doroty Smolińskiej
Bożenny Pyć

Agnieszki Matuszewskiej.

Jako, że styczeń to czas szczególny, była 
też chwila, aby wszyscy przełamali się opłat-
kiem.

Specjalnie dla Seniorów

 Ilona Nowak, Małgorzata Li-
bert, Agnieszka Maliszewska i Małgorzata Pro
kopowicz.

"Ba-
biczanie" oraz Gminna Orkiestra Dęta im. 
Krzysztofa Pendereckiego ze Starych Babic 
pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego.

Wystąpił też Zespół "Sami Swoi" z Borzęci-
na Dużego i gościnnie Zespół "Ożarowskie Ku-
moszki".

członków Klubu Seniora 
"Nadzieja" przy dźwiękach akordeonu.

przez cały czas usługiwali wolontariusze z ko-

czarskiego gimnazjum,

Anna 
Szelenbaum i Agnieszka Dzierzkowska.

ponieważ po raz pierwszy 
były tańce. 

przez lokalną kapelę "Skądyś".

relacja: Michał Starnowski
bogata galeria zdjęć na www.babice24.pl

SPOTKANIE OPŁATKOWE SENIORÓW



Tekst ten powstał w 70 rocznicę wysadzenia  przez saperów niemiec-
kich potężnej Polskiej Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej.

W 1922 roku powstała w Polsce Transatlantycka Stacja Radiotele-
graficzna, zapewniająca łączność poprzez Atlantyk. W jej skład wcho-
dziły: Ośrodek Nadawczy usytuowany w rejonie Babic pod Warszawą, 
Ośrodek Odbiorczy w Grodzisku Mazowieckim oraz Centrala w War-
szawie, koordynująca pracą obu ośrodków. Jej budowa, uzasadnienie 
usytuowania oraz działalność zostały opisane na stronie internetowej 
www.nadajnik-babice.pl [1] i są ogólnie znane, dlatego nie będę ich opi-
sywał. 

Stacja pracowała do 1939 roku. 

W przeddzień, dosłow-
nie, wyzwolenia Warszawy, 
16 stycznia 1945 roku, Niem
cy wysadzili wszystkie urzą-
dzenia i maszty nadajnika, 
niszcząc zabytek, prawie 
o wartości muzealnej, sła-
wiący polską: przezorność 
i myśl techniczną. Złom po 
masztach, uziemieniach i ge-
neratorach wywieziono do 
hut. Pozostały jedynie po 
nich betonowe fundamenty 
masztów, cewek i innych urządzeń oraz ich zdjęcia.

Dlatego też podjąłem próbę,

poznać jak saperzy niemieccy zniszczyli przy pomocy ładun-
ków wybuchowych maszty, bagatela o wysokości 126.5 m.

Przyjąłem, że w jakiś sposób saperzy niemieccy 
spowodowali wysadzenie masztów tak, że nie uległy zniszczeniu, a poło-
żone zostały prawie w całości. 

Każdy może te podstawy masztów obejrzeć. 

Wybuchowo zniszczone były tylko nogi trzecia i czwarta, na szkicu 
rys. 1 dwie górne, natomiast pierwsza i druga zostały odcięte palni-
kiem po upadku masztu. 

Zdjęcia górnych powierzchni nóg 
masztu szóstego wykonane 2010.09.16 przedstawiają fot.1-fot. 5. Dla 

potwierdzenia, że fundament nogi pierwszej nie został zniszczony wy-
buchowo, wykonałem zdjęcie fot. 6 na którym widać, podobnie jak 
w przypadku nogi masztu piątego, wyraźny ślad cięcia palnikiem.

zniszczone wybu-
chowo zostały nogi trzecia i czwarta, 

Po odliczeniu 80 "kroków skalowanych"

 Dodatkowe badania wykazały, że maszty 
znajdujące się za ulicą Radiową położone zostały w kierunku przeciw-
nym - na wschód.

Wynika stąd również wniosek, że maszt na zdjęciu lotniczym,
nie jest masz-

tem stojącym, a jest z dużym prawdopodobieństwem masztem leżą-
cym, po odpowiednim jego wybuchowym zniszczeniu i nie jest to 
zdjęcie wykonane przed 1945 rokiem.

Źródło: [1] http://www.nadajnik-babice.pl; Ireneusz Dobiech (2015)

MASZTY ANTENY, SAPERZY I DRWALE



6-go stycznia 2015 roku obchodziliśmy Święto Objawienia Pańskie-
go, a w Parafii Objawienia Pańskiego w Blizne odbyło się ono w spo-
sób szczególny.

Do Kościoła dotarło dużo więcej niż Trzech Króli, a to za sprawą 
konkursu dla dzieci na najlepsze królewskie przebranie.

Stroje były pomy-
słowe, a dzieci podczas swojej mszy z dużym wyczuciem odgrywały 
rolę Mędrców ze Wschodu i za przewodnictwem ks. Marcina Szatanka 
naprawdę dotarły do pięknej stajenki w Betlejem. Przyniosły prawdzi-
we dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Tego typu kazanie pozostanie w naszej pamięci zapewne na dłużej 
niż zwykłe, wygłaszane z ambony. 

Emilia Kawczyńska-Banaszek

MĘDRCY ZE WSCHODU W PARAFII 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W BLIZNEM

Niech Boże Narodzenie trwa u Was 365 dni w roku, czyli słów kilka 
o niecodziennym kolędowaniu w Lipkowie.

w czwartkowy wieczór 15 
stycznia 2015 roku zgromadzili się w lipkowskiej kaplicy.

"ZESPÓŁ W SKŁADZIE",

Tworzą go ludzie na co dzień mieszkający w różnych stronach Polski 

Skład zespołu: Kasia Bogusz (śpiew), Robert Drężek (gitary, klawi-

sze), Łukasz Kluczniak (saksofon, klawisze), Daniel Pomorski (trąb
ka), Krzysztof Kmiecik (bas), Przemysław Pacan (perkusja).

Niech żałuje ten, kto nie był, zaś ks. Proboszczowi Tomaszowi So-
bieckiemu dziękujemy za zorganizowanie tego niecodziennego bożona-
rodzeniowego widowiska.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

"ZESPÓŁ W SKŁADZIE"
KONCERTOWAŁ W LIPKOWIE





8 stycznia 2015 roku o 11.00 przed Komen-
dą Powiatową Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego odbyło się uroczyste prze
kazanie radiowozów.

inspektor Robert 
Szydło

Waldemar Perdion

Policjanci otrzymali 
siedem nowych oznakowanych pojazdów mar-
ki Kia Ceed, 

ks. Prałat dr Grze
gorz Kozicki. 

Na ten 
cel samorządy przeznaczyły łącznie kwotę 
236 tys. złotych. 

Radiowóz współfinansowany 
przez Urząd Gminy w Starych Babicach bę-
dzie służył policjantom z Wydziału Prewencji, 

Pani Wiesława Wojtachnio
Pan Marcin Kli-

mek.

20 stycznia 2015 roku o w obecności Ko-
mendanta Stołecznego Policji inspektora Mi-
chała Domaradzkiego nastąpiło uroczyste prze
kazanie obowiązków służbowych przez Ko-
mendanta Powiatowego Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego inspektora Wal-
demara Perdiona.

Na jego następcę został powołany podin-
spektor Tomasz Szachowski, 

Podinspektor Tomasz Szachowski

informacja KPP Stare Babice /ego/
fot. Michał Starnowski i AK

NOWE - RADIOWOZY I KOMENDANT



14 stycznia 2015 roku w Przedszkolu w Bli-
znem już po raz piąty odbył się Przegląd Ro-
dzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek.

Gości, rodziców i dzieci przywitała Dyrek-
tor Przedszkola - Małgorzata Siekierska.

Wspólne śpiewanie, to inicjatywa Katarzy-
ny Żyżelewicz

W familijnym zespole 
Pokorskich, Marczuków i Langów

przyjechała grupa kolędników z Przedszkola 
w Izabelinie

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

RODZINNE KOLĘDOWANIE W BLIZNEM

KAWIARENKA W BABICKIM PRZEDSZKOLU
15 stycznia 2015 roku dzieci z grupy "Starszaki" zaprezentowały 

z wdziękiem i gracją piękniejsze wiersze, piosenki i tańce, które wzbu-
dziły podziw i radość wśród wszystkich przybyłych gości, jakimi 
w tym dniu byli Babcie i Dziakowie.

W holu przedszkolnym została zorganizowana "Kawiarenka dla 
Babci i Dziadka". 

Jed-
nak nie był to jeszcze koniec niespodzianek. 

Dziadkowie na sce-
nie przedszkolnej tańczyli z balonami,

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życze-
nia,

Anna Banaszczyk (więcej zdjęć na www.babice24.pl)



"Babiniczu Drogi, bądź pewien, że wraz z Ka
pitułą od lat 18-tu staramy się wynosić w Two-
im imieniu tych, którzy najbardziej na to zasłu-
gują. Dowodem na to jest dokument, który trzy
mam w ręku".

Uchwałą Kapituły Nagrody "Babinicz" z dnia 
22 grudnia 2014 roku w sprawie wyróżnienia 
osoby za szczególne zasługi dla wspólnoty sa-
morządowej Gminy Stare Babice, Nagrodą 
"Babinicza" za 2014 rok wyróżniony został 
Pan Tadeusz Wiśniewski z Borzęcina Dużego. 
Redakcja Babickiego Portalika Internetowe-
go i Gońca Babickiego gratuluje Laureatowi 
tego wyróżnienia.

Laureat gminnej nagrody 

9 stycznia 2014 roku w I Gminnym Gimna-
zjum w Koczargach Starych odbyła się corocz-
na gala związana z nadaniem gminnej nagro
dy "Babinicz".

Dotychczas statuetkę "Babinicza" 
otrzymali: Alicja Plaskota Jan Żychliń-
ski Janusz Śliżewski Ewa Dży-
ga Tadeusz Żychliński ks. Jan 
Szubka Stanisław Michrowski
Stanisław Szura Teresa Leszczyńska

ks. Józef Olczak Jerzy Misiak
Wanda Morawska Wacław 

Dziudzi Jolanta Stępniak Bo-
żenna Pyć Marcin Łada Mie-
czysława Majchrzak

Kapitułę stanowią Władze Samorządowe 
Gminy Stare Babice i dotychczasowi laureaci.

Zbigniewa Załęskiego. 

Krzysztof Turek  Andrzej 
Frajdt

"Kuź-
na Przyjaźni" i "Odkrywamy Świat".

zaproszony 
został Babinicz, 

Laureat w swym wystąpieniu w pierwszej 
kolejności podziękował żonie i rodzinie za 
wsparcie i cierpliwość, obiecał także, że nie 
spocznie na laurach.

Pan Tadeusz Wiśniewski (na zdjęciu powyżej)

Na zakończenie gali, 
z koncertem wy-

stąpił Andrzej Dąbrowski

Znany najbardziej z piose-
nek takich jak: "Do zakochania jeden krok", 
czy "Zielono mi".

arty-
sta pomimo upływu lat wciąż ma ten swój 
jedyny i niepowtarzalny głos.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl

WRĘCZONO STATUETKĘ BABINICZA

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego numer 

rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok, przyjedź z dowodem rejestracyj-
nym w dniach 2-13 lutego 2015 roku (w godzinach otwarcia) do Księgarni 
"Verbum" na babickim Rynku.

 w wysokości 105 złotych. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do 
skorzystania z oferty Księgarni "Verbum" lub Sklepu Spożywczego "Ko-
szałka" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją miarę (kwota 55 zł.).








