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STAWISKO ROZWIJA SKRZYDŁA
Od wielu lat, z myślą o Państwa potrzebach Hotel Stawisko Klaudyn 

rozwija się urozmaicając swoją ofertę. To właśnie dla Państwa stwarza-
my nowe możliwości spędzenia miłych chwil w kameralnym gronie 
przyjaciół oraz organizacji niezapomnianych przyjęć okolicznościo-
wych. Stawisko Klaudyn to enklawa o klasycznej architekturze i pięk-
nym ogrodzie, w której najważniejszym atutem jest spokojna atmos
fera, gdzie zaraz po przekroczeniu bram znika zgiełk miasta…

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

KRĘGIELNIA & SQUASH & MINI SPA

RESTAURACJA STAWISKO

SALA BANKIETOWA

HOTEL STAWISKO KLAUDYN
05-080 Klaudyn, ul. plut. Ciećwierza 14

www.stawisko.com.pl
stawisko@stawisko.com.pl

telefon: 728 324 927



PAN STANISŁAW FIJAŁKOWSKI
I JEGO NOWA KSIĄŻKA O BABICACH

Przygotowując ten numer Gońca postano-
wiliśmy odwiedzić naszego dobrego znajome-
go Pana Stanisława Fijałkowskiego.

Jego teksty czasami pojawiają się w niniej-
szej gazecie, jednak nieczęsto i jakby trochę 
"nieśmiało".

Pan Stanisław Fijałkowski

Tytuł książki Stanisława Fijałkowskiego 
to "Babice i okolice. Historia i dziedzictwo".

Tomasz Szuba

Pan Stanisław Fijałkowski
z harcerzami na cmentarzu wojennym

w Babicach - 1977 rok.
zdjęcie autorstwa

Pana Wojciecha Fijałkowskiego
z tygodnika "Za Wolność i Lud"

- pismo ZBOWiD



Wiele osób kojarzy kino domowe jako pro-
sty system, złożony najczęściej z telewizora, 
amplitunera, odtwarzacza Blu-Ray, pięciu gło-
śników i subwoofera, zainstalowany oczywi-
ście w salonie. Z pewnością jest to najbar
dziej popularne rozwiązanie funkcjonujące 
w wielu polskich domach. Warto jednak zasta-
nowić się nad tym, czy tego typu kompromis 
spełnia nasze oczekiwania.

Dlaczego lubimy chodzić do kina?

Jak zatem uzyskać kinowe emocje w do-
mowym zaciszu?

Czym należy się kierować aby skompo-
nować idealne kino domowe?

Takiego wyzwania z przyjemnością podej-
mie się dla Państwa firma Audio Color, która 
od czerwca ubiegłego roku mieści się "po są-
siedzku" w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy 
Warszawskiej 37. Posiadamy dwudziestolet-
nie doświadczenie w branży, oferujemy kom-
pleksowe usługi w zakresie systemów AV, czyli 
audio-video, zawsze dążymy do uzyskania opty
malnego rozwiązania, które w pełni usatys-
fakcjonuje klienta.

W celu znalezienia inspiracji do stworze-
nia własnego kina domowego zapraszamy do 
odwiedzenia naszej pokazowej sali kinowej!

KINO DOMOWE
NIE TYLKO DLA KINOMANIAKÓW

Audio Color
Galeria Audio-Video
ul. Warszawska 37

05-082 Blizne Łaszczyńskiego
mail: m.wisniewski@audiocolor.pl

tel. 22 721 02 15
      22 836 60 15

www.audiocolor.pl
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SALI KINOWEJ



Kontynuując cykl, tym razem zapraszamy do lektury biogra-
fii Wiery Gran - żydowskiej śpiewaczki z warszawskiego getta, 
której wojenne losy otarły się o nasze rodzime Babice. Nazywa-
no ją polską Edith Piaf, miała wszystko czego potrzeba wscho-
dzącej gwieździe - urodę, piękny kontralt i muzykę we krwi. 
Podbijała ludzkie serca, kolekcjonowała wielbicieli, ale w ślad 
za nią kroczyły oskarżenia. Prawdziwe, fałszywe - w obu przy-
padkach nieśmiało pojawia się znak zapytania. Mówiono, że 
współpracowała z nazistami, okrzyknięto ją kolaborantką i uni-
cestwiono za życia. W 1950 roku opuściła Polskę, występowała 
w Europie i Ameryce, jednakże wszędzie, gdzie się znalazła, do-
sięgała ją przeszłość: szkalowanie, pomówienie, zniesławienie. 
Zmarła samotna w Paryżu w 2007 roku.

We fragmentach książki czytamy: "Zobaczyła Kazika (Jezierskiego) po raz pierwszy miesiąc po ucieczce 
z getta. Nie wie, kto i jak dostarczył ją do podwarszawskich Babic, gdzie on objął posadę lekarza… próbowała 
się ukrywać, zatajać kim jest, ale rzeczywistość okazała się mądrzejsza od niej. Nie nadawała się na pielęgniar-
kę. Na służącą nie wyglądała. Od pierwszych dni traktowano ją jako żonę „pana doktora” i oddawano należny 
szacunek. Lekarz ubezpieczalni społecznej to był nie byle kto. Babice, pięć kilometrów na zachód od Warszawy. 
Kocie łby, brak elektryczności i bieżącej wody. Do dyspozycji dostali dawny budynek szkoły. Sołtys był zaszczyco-
ny, że doktor chce mieć gabinet w takiej dziurze. Trzypokojowe mieszkanie bez klamek. Miała wówczas dokumen-
ty znajomej Kazia, Wandy Czajkowskiej. Babice. Pod Warszawą, a jakby na wsi. Odległa przestrzeń. Osobna. 
Dom naprzeciwko kościoła. Na pierzei rynku, centralnego placu, gdzie krzyżowały się wszelkie drogi…".

Wspaniała, wyjątkowa, zniewalająca, przejmująca 
Agaty Tuszyńskiej

Alice Ferney z "Le Figaro" "Agata Tuszyńska opowiada nam historię 
Wiery Gran w książce gęstej i przejmującej, która jest jednocześnie poszukiwaniem (prawdy), śledztwem (epoki), 
zbiorem świadectw (bohaterki i ocalonych), opowieścią o życiu, autorską kreacją (forma, hipotezy). Materiał to 
ogromny. Są fakty. Jest pamięć faktów powojennych. Jest też magiczny wątek: niejasne impresje, plotki, pogłoski. 
Autorka aranżuje tę złożoność elementów bez oszukiwania. Jej tekst ma pasję tego, co sprawiedliwe i prawdziwe, 
inteligentne i dobre. Kiedy dobiega końca zawzięte poszukiwanie i odkrywanie, czytelnik jest przerażony, oburzo-
ny, wycieńczony, sceptyczny. Widzi bowiem naturę człowieka i jest przejęty lekkomyślnością świadectw, zmarno-
wanym losem, śmiercią, starością, samotnością…"

"jego wersja wydarzeń zdobyła świat".

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zapraszamy także do zakupu wielkanocnych ar-
tykułów świątecznych. W ofercie:

Do nabycia na miejscu również artykuły do Chrztu Świętego

Księgarnia VERBUM

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA



NOWA TERAPIA PRZECIWBÓLOWA
Każdy wie, czym jest ból. W przypadku bó-

lu ostrego, pojawiającego się przykładowo 
podczas urazu, zazwyczaj szybko diagnozuje 
się przyczynę. Dzięki temu, przy odpowied-
nim leczeniu, jest duża szansa aby go wyelimi-
nować. Problem pojawia się przy bólu prze
wlekłym, trwającym miesiącami, a nawet lata-
mi. Pacjenci często muszą po prostu nauczyć 
się z nim żyć, co nie jest dobrym rozwiąza-
niem. Aby móc skutecznie walczyć z bólem 
przewlekłym niezbędna jest właściwa diagnoza.

Wielu specjalistów w tej dziedzinie można 
znaleźć m.in. w Centrum Medycznym Arnica 
w Starych Babicach. 

Jak to działa?
Na co pomaga?

Zabieg to ostateczność.

Wszystkich, którzy mają dolegliwości bó-
lowe, zapraszamy do Centrum Medycznego 
Arnica w Starych Babicach. Można uzyskać 
tu specjalistyczną pomoc lekarską oraz fizjo-
terapeutyczną. Nowa metoda terapii z wyko-
rzystaniem fali uderzeniowej doskonale uzu
pełni leczenie.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczą-
ce dokładnych wskazań i przeciwwskazań 
można uzyskać na miejscu. To nie prawda, że 
musisz żyć z bólem. Przyjdź i przekonaj się. 
Zapraszamy do Centrum Medycznego ARNICA, 
ul. Rynek 10, Stare Babice, tel. 22 100 32 35.



Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii oraz remont 
kościoła, dlatego chciałbym dokonać podsumowania oraz podzielić się 
najistotniejszymi sprawami w tym zakresie. W sprawozdaniu, z uwagi 
na ograniczone miejsce, nakreślę najważniejsze sprawy dotyczące pa-
rafii, niestety bez przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy.

1. W tym roku podczas wizyty duszpasterskiej przyjęło nas kapła-
nów 78 % mieszkających rodzin w naszej parafii.

2. Ze spraw duszpasterskich:

3. W kwestii administracyjno - prawnej

4. Sprawa remontu kościoła.

Drodzy i Szanowni Parafianie, Dobrodzieje i sympatycy naszego 
kościoła

Zapewniamy wszystkich naszych  parafian i dobro-
dziejów o naszej wdzięczności i modlitewnej pamięci, dziękując staro-
polskim "Bóg zapłać".

Ks. Grzegorz Kozicki - Proboszcz Parafii Babice

PARAFIALNE SPRAWOZDANIE - A.D. 2012



W numerze 10/11 z listopada 2012 oku po-
ruszyliśmy temat uszkodzonego chodnika w oko
licy posesji przy ul. Ogrodniczej 55 (materiał 
dostępny jest również na stronie internetowej 
www.babice.info.pl). Na zapytania wysłane 
do Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP), Straży 
Gminnej i Policji otrzymaliśmy odpowiedzi 
i tym samym spieszymy podzielić się z czytel-
nikami zawartymi w nich wyjaśnieniami. 

Dariusz Smoliński

CHODNIK PRZY OGRODNICZEJ



"Obok Orła znak Pogoni,
Poszli nasi w bój bez broni.
Wraz z Pogonią i Archanioł,
Ukraina poszła za nią".

(fragment pieśni powstańczej
"Kresowa pobudka" z 1863 roku).

POWSTANIE STYCZNIOWE

 Zygmunt Padlewski.

Jarosława Dąbrowskiego

Major Walery Re-
miszewski

Bój trwał pół godziny. Bezpośrednio w wal-
ce zginęło 30 powstańców, dużo było rannych, 
których w okrutny sposób Kozacy podobijali. 
Na miejscu boju, we wspólnej mogile pochowa-
no 72 lub 76 poległych.

"Ku czci i pamięci bohaterom poległym 
w 1863 r. za sprawę narodową, wdzięczni roda-
cy".

Ksiądz Wysocki

Wawrzyńca Laseckiego
Jana Dominiaka

Jana Ka-
mińskiego  Igna
cego Rutkowskiego

Borzyńskiego (chyba Burzyńskiego)
Antoniego Kominka

Paweł Jasienica  Zofia 
Kossak Tadeusz Swat

Pawliszczew

Adama 
Grabowskiego

major Ludwik Żychliński.

Stanisław Fijałkowski

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału 
w najbliższych uroczystościach rocznico-
wych. Otóż 14 kwietnia br. o godz. 13.00 
w Budzie Zaborowskiej, przy mogile po-
wstańców odprawiona zostanie polowa Msza 
Św. z asystą Kompanii i Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego. Na uroczystość, 
podczas której odsłonięty zostanie pamiątko-
wy kamień ma przybyć Prezydent R.P. Broni-
sław Komorowski. 

Redakcja

W KĄCIKU - POWSTANIE STYCZNIOWE



W lipcu i sierpniu 2009 r. została przepro-
wadzona na terenie gminy Stare Babice uda-
na akcja wsparcia naszych rodaków na 
Litwie. Jej  konkretnym zadaniem było dopo-
móc społeczeństwu gminy Turgiele w utrzyma-
niu zagrożonej likwidacją tamtejszej szkoły 
średniej im. Ksawerego Brzostowskiego. Zapo-
trzebowanie na niezbędne do remontu szkoły 
materiały, przesłane nam przez turgielskiego 
starostę  udało się wypełnić darami, dzięki któ-
rym wypierana przez litewskie władze na tam-
tych ziemiach polskość została wzmocniona. 
Należy podkreślić, że władze państwa litew-
skiego, w odróżnieniu od naszej administracji 
rządowej dofinansowującej szkoły mniejszo-
ści litewskiej w Polsce bardziej niż własne (cze-
go dowodem są nowoczesne obiekty szkolne 
w  powiecie Sejny oraz sama leżąca w nim gmi-
na Puńsk - jedna z najbogatszych na Podla-
siu), wbrew prawu międzynarodowemu nie 
łożą na szkoły mniejszości polskiej ani lita (li-
tewska waluta - przyp.red.).

Po zakończeniu akcji, starosta tamtejszej 
gminy przesłał nam następujące pismo:

"W kwietniu, na zaproszenie starosty powia-
tu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychliń-
skiego, gościła delegacja starostwa Turgiel
skiego, rejon Soleczniki, Litwa. Byliśmy, bar-
dzo serdecznie przyjmowani przez władze powia-
tu, gminne i osoby prywatne. Zawiązała się 
rzeczowa współpraca. Szczególne wyrazy 
wdzięczności należą się dla pana Jana Puścia-
na, który zorganizował akcję POMOC POLA-
KOM NA LITWIE. W lipcu dotarł pierwszy 
transport z darami od mieszkańców gminy STA-
RE BABICE. Są to farby, odzież, książki inny 
sprzęt. Ta pomoc jest wykorzystana w remoncie 
Turgielskiej szkoły średniej im. P.K. Brzostow-
skiego, a także dla wsparcia osób biednych. Ser-
decznie dziękujemy mieszkańcom Starych 
Babic za tak liczne i hojne wsparcie. Wasza bez-
interesowna pomoc pomoże przetrwać polsko-
ści na Litwie. Z szacunkiem i wyrazami 
wdzięczności Starosta Turgiel Wojciech Jurgie-
lewicz".

Z relacji Pana Tomasza Szuby,

Jan Puścian

Goniec Babicki przyłącza się do powyższe-
go apelu. Temat został ponownie "odkurzo-
ny" i wszystko wskazuje na to, że niebawem 
rozpocznie się kolejna edycja POMOCY PO-
LAKOM NA LITWIE. Jako patron medial-
ny akcji będziemy na bieżąco przekazywać 
informacje w tej sprawie.

Redakcja

POKŁOSIE BABICKIEJ AKCJI
"POMOC POLAKOM NA LITWIE"



28 lutego 2013 roku w sali odpraw w Ko-
mendzie Powiatowej Policji dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego odbyła się odprawa 
roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji insp. Michała Domaradz-
kiego. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy 
komórek i jednostek organizacyjnych oraz po-
licjanci i pracownicy cywilni KPP z siedzibą 
w Starych Babicach, a także zaproszeni go-
ście, między innymi Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, służb i stra-
ży, prokuratury oraz sądu.

 nadkom. Hubert Kowalczewski

 Jan Żychliński.

insp. Michał Domaradzki. nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja (KPP)

ODPRAWA ROCZNA W POLICJI

DZIELNICOWI W GMINIE STARE BABICE (na zdjęciu od prawej)

REJON SŁUŻBOWY NR 1 - Miejscowości:

DZIELNICOWY: asp. Marek KOPERSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-653

REJON SŁUŻBOWY NR 2 - Miejscowości:

DZIELNICOWY: sierż. sztab. Monika SIONKOWSKA tel. 22-752-80-06; 600-997-654

REJON SŁUŻBOWY NR 3 - Miejscowości:

DZIELNICOWY: mł. asp. Rafał BRALSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-623



ZEBRANIE Z WÓJTEM
4 marca bieżącego roku w jednej z sal lek-

cyjnych borzęcińskiej podstawówki odbyło 
się spotkanie mieszkańców Wierzbina i Zale-
sia z przedstawicielami babickiego samorzą-
du i firmy Eko-Babice. Na zebranie, które 
zorganizowali Radna Beata Skrońska i Sołtys 
Wierzbina Dariusz Świątkowski (na zdjęciu) 
przybyło około 50 mieszkańców. Urząd Gmi-
ny reprezentowali: Wójt Gminy Krzysztof Tu-
rek i Jego Zastępca Marcin Zając oraz 
Kierownicy Referatów: Marcin Klimek, Piotr 
Czajkowski i Kazimierz Steć. Na spotkanie 
przybył również Prezes Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego "Eko-Babice" Paweł 
Turkot z liczną rzeszą urzędników. Jak moż-
na się domyśleć, wśród wielu poruszanych 
spraw, dominowały te, bezpośrednio dotyczą-
ce mieszkańców tych dwóch miejscowości. 
Warto również nadmienić, że pojawiła się rów-
nież przyszłościowa wizja rozwoju Gminy Sta-
re Babice.

WIERZBIN I ZALESIE

Marcin Klimek

Paweł Turkot

Piotr Czajkowski

W GMINIE

To tyle, a my zachęcamy pozostałych Rad-
nych i Sołtysów do organizowania podobnych 
temu spotkań.

Redakcja



PARAFIALNA AKCJA CHARYTATYWNA
Nasi mali parafianie wraz ze swoimi rodzi-

cami i tym razem nie zawiedli. Wszyscy stawi-
li się dzielnie o godz. 10:00 w dniu 2 marca 
2013 roku w parafialnej salce katechetycznej 
przy ul. Warszawskiej 820, którą potocznie 
wszyscy w Borztcinie Dużym nazywają Orga-
nistówką". Rozpoczęło się wielkie zdobienie 
jaj dostarczonych przez organizatorów, które 
trzeba było udekorować drobnymi cekinami. 
Pracy przy tym było co niemiara, ale liczył się 
szczytny cel, jakim jest pomoc osobom naj-
uboższym z terenu Naszej Parafii.

Współorganizatorzy

16 marca 2013 roku w babickiej remizie od-
było się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na 
którym babiccy strażacy podsumowali działal-
ność swojego stowarzyszenia za 2012 rok. 
Przewodniczącym zebrania został wybrany 
druh Franciszek Górecki (Honorowy Prezes 
OSP Izabelin), a Protokolantem druhna Anna 
Surała (Sekretarz OSP).

druh Michał Kos
druhna Aneta Sulwińska

druh 
Tomasz Szuba.

Krzysztof Turek.

 Jan Żychliński
st. bryg. w spocz. 

Tadeusz Wypychowski

www.ospbabice.waw.pl

Michał Starnowski

WALNE ZEBRANIE W BABICKIEJ OSP








