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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 6-17 lutego 
2017 roku

, czyli oferty: 
Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).



KSIĘGARNIA VERBUM…
CO U NAS NOWEGO :-)

W dzisiejszym odcinku cyklu zachęcamy do lektury dwóch nowych 
pozycji na rynku wydawniczym. Dzieciom w wieku przedszkolnym 
oraz z klas I-III proponujemy pogaduszki "Małej" (dziewczynki) z Anio-
łem (Stróżem), a starszym opowieść o realizacji marzeń pewnego hima-
laisty, który nauczył się "latać" by nieść pomoc innym w najwyższych 
górach świata.

Anioł i Mała

Druga z książek opowiada
 Simone Moro Drodzy klienci. Miło nam poinformować wszystkich, że niebawem 

zostanie uruchomiony sklep internetowy VERBUM. Wszystkie dostęp-
ne książki, podręczniki, art. szkolne i biurowe oraz wiele innych arty-
kułów, będzie można kupić bez wychodzenia z domu, a po realizacji 
zamówienia, odebrać je albo w naszej księgarni, albo zamówić dosta-
wę do domu. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży internetowej - 
koniec lutego/początek marca 2017r. Szczegółowe informacje będzie-
my na bieżąco podawać na łamach Gońca oraz w Babickim Portaliku 
Internetowym - www.babice.waw.pl. Ponadto działający w VERBUM zdaw
czo-odbiorczy punkt serwisu komputerowego CompNET (www.pece-
serwis.pl, tel. 602-799-668) również rozszerza swoja działalność. Od 
marca oprócz usług serwisowych, na miejscu będzie można zaopa-
trzyć się w materiały eksploatacyjne (tusze i tonery do drukarek) oraz 
podzespoły komputerowe. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na jednej z ostat-
nich Sesji Rady Gminy, Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany na-
zwy jednej z ulic w Bliznem Jasińskiego.

nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego 
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizują-
cych komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować. w miejscowo-
ści Blizne Jasińskiego nazwę dotychczasowej ulicy im. gen. Karola 
Świerczewskiego przemianowano na ulicę Juliusza Słowackiego.

Janiny Broniew-
skiej "O człowieku, który się kulom nie kłaniał"

"VIS"

Juliusz Sło-
wacki obok Mickiewicza i Krasińskiego

Zapisy z Ustawy zacytowanej na początku artykułu regulują też 
sprawy związane z wymianą dokumentów i wpisami w księgach wie-
czystych.

zebrał: Michał Starnowski

PATRON KAROL ŚWIERCZEWSKI
ZNIKA Z MAPY GMINY STARE BABICE

TRAGICZNY POŻAR W BORZĘCINIE D.
W nocy, z 5/6 stycznia 2017 roku w pożarze 

budynku mieszkalnego w Borzęcinie Dużym 
życie straciły dwie osoby.

budynek cały był już 
w ogniu. 

 w wyniku pożaru śmierć po-
niosły dwie osoby w średnim wieku (ok. 40 lat). 

Być może 
zakupione wcześniej i uruchomione czujki dy-
mu lub czadu ostrzegłyby domowników i unik-
nęlibyśmy tragedii. 

Michał Starnowski, fot. OSP Borzęcin Duży



Wnętrza spowite mrokiem, ściany pomalo-
wane na czarno, okna zaklejone ciemną folią. 
A na podłodze ciało mężczyzny w białej szacie 
liturgicznej.

Dojrzały mężczyzna spod Warszawy rok 
temu kupił stary drewniany dom w Kosowie 
koło Izbicy.
sielskie tereny Zamojszczyzny,

Miejsce to wybrał na śmierć.

Najpierw wynajął robotników, by pomalowali 
mu ściany, sufit i podłogę na czarno. 

Tuż 
przed przejściem w inny wymiar zakleił okna 
czarną folią. 

Adam Z. mieszkał w podwarszawskiej gmi-
nie Stare Babice. 

często ubrany na czarno,

Przyjechał raz, drugi, stanął za stodołą na 
wzgórzu, uśmiechnął się. 

 Po co takiemu eleganci-
kowi taki staroć - zachodzili w głowę miejsco-
wi.

- Mówił, że będzie się tu budował, że posta-
wi drewniany domek tuż za stodołą, gdzie rozpo-
ściera się przepiękny widok

In-
nym razem zlecił pomalowanie ścian w domu 
na czarno.

- Przeraziłem się tym, co zobaczyłem. Wszyst-
ko czarne, sprzęty domowe po babci powyno
szone. Na szczęście logicznie mi to wytłuma-
czył. Mówił, że będzie wywoływał zdjęcia i po-
trzebuje ciemni. Łyknąłem to

- Być może przyjechał do niego znajomy z od-
dalonego o 9 km Skierbieszowa, o którym nam 
wspominał - Jego 
rodzina ponoć nie wiedziała, że kupił tu dom.

- Parę 
godzin był i jechał gdzieś. Nawet tu nie noco-
wał. U mnie w sklepie był raz. Wziął napój i wy-
szedł. Bardzo elegancki, uprzejmy. Mówił, że 
na wiosnę będzie budował dom. O sobie nic nie 
mówił, a ja nie wypytywałam. Z nikim się tu nie 
zadawał

- Gdy pierwszy raz 
go widziałam, chwasty na jego posesji były po 
pas, a on rozłożył leżak, położył się i czytał książ-
kę.

Kosów - tu mnie szukajcie. Gdy już wszyst-
ko zapiął na ostatni guzik, napisał list do rodzi-
ny.

- Mężczyzna zapowiedział, że popełni samo-
bójstwo, przy czym wskazał, że żadna osoba nie 
jest w to zamieszana i że jest to jego świadoma 
decyzja. Napisał też, że skończy ze sobą albo 
przez zatrucie spalinami samochodowymi, zaży-
cie znacznej ilości leków, albo z powodu hipoter-
mii, czyli wyziębienia

List został nadany 11 listo-
pada. Rodzina odebrała go 15 listopada.

- Rodzina w asyście funkcjonariuszy weszła 
do mieszkania, tam rzeczywiście znaleziono mar-
twego mężczyznę

66-latek 
leżał na podłodze w kuchni. Ubrany był w bia-
łą albę i klapki. Obok 
leżało opakowanie po lekach. W sąsiednim po-
koju stał silnik spalinowy, przymocowany do 
podłogi na macie. Rura silnika była połączo-

na wężem z pomieszczeniem, w którym leżało 
ciało.

Śledczy przyznają, że okoliczności śmierci 
mężczyzny są tajemnicze i nietypowe.

na ladzie chłodniczej była kart-
ka, na której widniał ciąg cyfr: PESEL samo
bójcy.

wszystko wskazuje na to, że przyczyną 
zgonu było zatrucie spalinami i lekami

Śledczy znają przyczynę desperackiego kro
ku mężczyzny. 

przedruk z Tygodnika Zamojskiego
(wydanie z 30 listopada 2016 r.)

tekst i fot. Aneta Urbanowicz
Personalia denata i innych osób 

oraz nazwa miejscowości zostały zmienione.

ZABIŁ SIĘ Z ZIMNĄ KRWIĄ !!!
ZAMOJSZCZYZNA Z BABICAMI W TLE

Dramat rozegrał się w tym domu. Mężczyzna pomalował ściany na czarno, okna zakleił ciemną folią.



Jak donoszą ogólnopolskie media, imię Zuzanna było najpopular-
niejszym imieniem wybieranym dla dziewczynek w 2016 roku w Pol-
sce (podobnie było rok wcześniej). Imię to nadano aż 8837 razy. 

Kolejne miejsca zajęły imiona: Julia, Lena, Maja, Hanna, Zofia 
i Amelia. Najczęściej nadawanym imieniem męskim w 2016 roku był 
Antoni (9183 razy). Antoni po raz pierwszy od wielu lat wyprzedził 
w rankingu Jakuba. Na kolejnych miejscach uplasowały się imiona: 
Szymon, Jan, Filip, Franciszek i Mikołaj.

A jak było w Naszej Gminie? 
najczęściej wybieranymi imionami dla 

dziewczynek w Gminie Stare Babice w 2016 roku było imię Zofia. 
Antonina, Julia, Anna i Maja.

Wśród chłopców królowało imię Jan.
Jakub, Antoni, Mikołaj i Szymon.

W sąsiedniej Gminie Izabelin najczęściej nadawanym imieniem dla 
dziewczynki było imię Amelia, a także Liliana, Oliwia, Barbara i Ali-
cja. Wśród chłopców najczęściej wybierano imię Wiktor, a dalej: Woj-
ciech, Szymon, Kacper i Franciszek.

 Nasze dzieci rodzą się i są rejestro-
wane w innych miejscowościach W minio-
nym roku jedno z dzieci urodziło się na terenie Gminy Stare Babice 
i zostało zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnemu. Dla 
dziecka wybrano imię Dorian.

w Gminie Stare Babice, najczęściej powtarzającymi się nazwiskami 

są: Łuczak Wiśniewski/ska Kowalski/ska Ciećwierz
Nowak Sotomski/ska  Barszczewski/ska Berkowski/ska
i Sumka

W sąsiedniej Gminie Izabelin

zebrał na podstawie informacji z Urzędów Gmin: 
Michał Starnowski; kolorowanka ze strony: www.osesek.pl

JAŚ CZY MAŁGOSIA, A MOŻE INNE IMIĘ?
SPRAWDŹ JAKIE IMIONA
NADAWANO W NASZEJ GMINIE W 2016 R.



Postanowiłam wrócić do tematu darowizny, 
jednak jedynie w kontekście możliwości jej od-
wołania. Spotkałam się z dwoma skrajnymi przy
padkami: obdarowanymi, którym darczyńca 
po ponad 20 latach odwołał darowiznę oraz dar-
czyńcy, który mimo skutecznego odwołania da-
rowizny, jej przedmiotu nie odzyskał.

Prawo do odwołania darowizny przysługu-
je jedynie darczyńcy, nie przysługuje jego spa
dkobiercom. Odwołać możemy darowiznę jesz-
cze nie wykonaną oraz już wykonaną.

Chodzi jednak 
tylko o istotne zmiany,

Bez znaczenia dla prawa dar-
czyńcy do odwołania darowizny jest przyczy
na zmiany jego stanu majątkowego. 

 Natomiast darczyńca nie będzie 
miał prawa do odwołania darowizny, jeżeli po-
gorszenie jego stanu majątkowego, wywołane 
zostało przez niego umyślnie lub wskutek rażą-
cego niedbalstwa.

Druga okoliczność odwołania darowizny 
dotyczy darowizny już wykonanej. Okoliczno-
ścią uzasadniającą odwołanie darowizny wyko-
nanej jest rażąca niewdzięczność obdarowa
nego.

"Uprawnienie darczyńcy na podstawie 
którego może on odwołać darowiznę należy trak-
tować jego wyjątkowe, którego zakres stosowa-

nia nie może opierać się na wykładni rozszerza
jącej przesłanek normatywnych skutecznego się-
gnięcia po nie. Musi ono zostać ograniczone tyl-

ko do tych zupełnie wyjątkowych przypadków, 
które ze względu na szczególnie naganne za-
chowanie obdarowanego każą dać prymat inte-
resowi darczyńcy nie tylko nad interesem nie
wdzięcznego w sposób rażący obdarowanego 

ale także nad zasadą stabilności stosunków praw
no rzeczowych, kształtowanych w założeniu w spo
sób trwały, zawartą i wykonaną miedzy strona-
mi umową."

Czynem rażącej niewdzięcz-
ności nie będzie nieporozumienie dotyczące 
spraw życia codziennego czy nawet kłótnia 
rodzinna. Rażąca niewdzięczność ma na celu 
wyrządzenie krzywdy darczyńcy.

Darczyńca ma zaledwie rok na odwołanie 
darowizny 

Oświadczenie o odwołaniu darowizny wy-
maga złożenia oświadczenia na piśmie,

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
DAROWIZNĘ MOŻNA ODWOŁAĆ



W ostatnich dniach Mieszkańców Gminy 
Stare Babice zaabsorbowała sprawa podziału 
terenu Gminy Stare Babice na nowe obwody 
sieci szkół publicznych. Likwidacja gimnazjów 
oraz uruchomienie nowych podstawówek (w Ko-
czargach Starych i Zielonkach Parcela) wymu-
siła na Urzędzie Gminy opracowanie nowego 
podziału terenu gminy na obwody sieci szkół 
publicznych. 

Zaproponowana przez Wójta Gminy Sta-
re Babice Krzysztofa Turka propozycja nie 
we wszystkich punktach przypadł go gustu ro-
dzicom szkolnych dzieci. Z opracowanym po-
działem miejscowości nie zgodzili się też Radni 
Gminy Stare Babice.

ontrowersje wzbudziły w szczególności po-
działy kilku miejscowości, przygotowane w ten 
sposób, że dzieci z jednej miejscowości miały-
by chodzić do dwóch różnych placówek oświa-
towych.

w szczególności dzieci, któ-
re we wrześniu 2017 roku pójdą do pierwszych 
klas, Bez dziele-
nia klas i zapewnienie dowozów do szkół, to 
dwa najważniejsze postulaty wysuwane przez 
większość zainteresowanych.

Radnego Remigiusza Fijołka 

Sprawa jest rozwojowa, zaś ostateczną de-
cyzję Radni 
podejmą na najbliższej Sesji Rady Gminy Sta-
re Babice, która odbędzie się 9 lutego 2017 r.

Zapraszam Państwa na Sesję Rady Gmi
ny. Michał Starnowski

NOWE OBWODY SIECI SZKÓŁ PUBLICZNYCH

CIĘŻKI WÓZ BOJOWY W OSP BORZĘCIN D.
Z końcem 2016 roku w garażu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym stanął 
nowy "ciężki" wóz bojowy - Scania P360 (GCBA 
5/36). Pojazd ten zastąpił dotychczasowego Jel-
cza 420, wyprodukowanego w połowie lat 90-
tych zeszłego stulecia.

Samochód kosztował 879 tysięcy złotych, 
z czego z budżetu Gminy Stare Babice wydat-
kowano na ten cel 310 tyś. zł. 

Ko-
mendę Wojewódzką PSP Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo

darki Wodnej
zebrał: M. Starnowski, fot. OSP Borzęcin D.



W nawiązaniu do artykułu w Gazecie Babickiej nr 9 (241) z września 
2016 pt. "Zjazdy (małe kompendium)" chcieliśmy "dorzucić nasze 3 gro-
sze".

Zapewne wielu czytelników zarówno Gazety Babickiej jak i Gońca 
Babickiego przechodząc lub przejeżdżając obok naszych nieruchomości 
w Bliznem Łaszczyńskiego przy ul. Warszawskiej 22 i 24 (nieopodal tra-
sy S-8), zastanawia się dlaczego nie ma tu chodnika ani zjazdów?

Przepisy, o których mowa we wspomnianym wyżej artykule Gazety 
obowiązują od roku 1985. 

 Do tego przepisu zastosował 
się zarządca drogi wojewódzkiej nr 580 przebudowując ulicę Warszaw-
ską na początku lat dwutysięcznych.

GDDKiA z uporem maniaka 
twierdzi od początku, że nasze zjazdy są nielegalne ponieważ nie mamy 
pozwolenia na zjazdy od zarządcy drogi.

Wtedy też, zgodnie z tymi przepisami, zostały wykona-
ne zjazdy do działek.

Część naszych 
nieruchomości 

W ten sposób nasze 
nieruchomości zostały odcięte od ulicy Warszawskiej, a nam zaprojekto-
wano wyjazd z naszych nieruchomości drogą dojazdową do ulicy Długiej, 

ulicą Długą, a następnie ulicą Przejazd do ulicy Warszawskiej.
 nie spełnia 

żadnych standardów drogi dojazdowej

Wystąpiliśmy na drogę sądową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

Niestety, GDDKiA ma przepisy i te wyroki w "du-
żym poważaniu" i pokazuje kto tu rządzi. Zjazdów nie przebudowała 
i nie zamierza przebudować,

Po deszczu przejście obok na-
szych nieruchomości wygląda tak jak na załączonym zdjęciu. 

Nasza "wojna o zjazdy" z GDDKiA trwa już 10 lat i końca nie 
widać. co z konstytu-
cyjnymi zasadami ochrony praw nabytych i niedziałania prawa wstecz?

Longin Bogucki i Sławomir Kościelniak

ZJAZDY (A PROPOS)...



PRZEDSZKOLNE
KOLĘDOWANIE Z ZAKOPOWER

12 stycznia 2017 roku w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego odbyła 
się VII edycja Rodzinnego Kolędowania. Wspólne śpiewanie, to inicja-
tywa Katarzyny Żyżelewicz - nauczycielki z przedszkola.

Gości, rodziców i dzieci przywitała Dyrektor Przedszkola - Małgo-
rzata Siekierska, 

 W specjalnie przygotowa-
nej scenerii, w iście rodzinnej atmosferze wystąpiło wiele duetów, terce-
tów, kwintetów i prawdziwych rodzinnych, wielopokoleniowych zespo
łów. 

Wśród gości specjalnych, 
nie zabrakło Darka Malejonka, kojarzonego 

najczęściej z formacją "ARKA NOEGO". 

Prawdziwą niespodzianką okazał się jednak przyjazd i występ Ze-
społu Zakopower ze swoim liderem Sebastianem Karpiel-Bułecką

 Jedną z nich wykonali wspólnie 
z Katarzyną Żyżelewicz

 Małgorzaty Siekierskiej 

 Gwiazdy mogły osobiście przekonać się jak są postrzega-
ne oczami najmłodszych.

Każdy, kto wystąpił na scenie otrzymał 
płytę Zespołu Zakopower, oczywiście z autografem.

 Gmina Stare Babice, Powiat Warszawski Zachodni i Ra
da Rodziców działająca przy Przedszkolu.

Michał Starnowski - więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl

SAMOCHÓD WYLĄDOWAŁ
NA PAŁACOWYM OGRODZENIU

Rankiem, 29 stycznia 2017 roku samochód osobowy Skoda Octavia 
wbił się w ogrodzenie Pałacu Lasotów w Zielonkach przy ul. Warszaw-
skiej.

"złapał" pobocza, uderzył w skar
pę, a następnie poszybował wprost w mur pałacowego ogrodzenia.

W pojeździe jechało dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat. 

Na miejscu interweniowały obydwie Nasze Straże Pożarne 

Michał Starnowski
więcej zdjęć na stronie: www.babice24.pl szukaj nas również na facebooku i twitterze: babice24



BABICCY STRAŻACY ZABEZPIECZALI
WARSZAWSKI FINAŁ WOŚP

15 stycznia 2017 roku w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy Nasi Strażacy ze Starych Babic zabezpieczali imprezę pod 
Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 

Ich działania rozpoczęły się o godzinie 8.30 i zakończyły tuż po godz. 1.00, 
tzn. już w poniedziałek.

Babicka Scania cieszy-
ła się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych 

Jednym z odwiedzających był m. in. mistrz boksu Krzysztof Głowac-
ki, 

Gość, to polski pięściarz występujący w wadze junior 
ciężkiej. Jest byłym mistrzem świata w wadze junior ciężkiej organiza-
cji WBO. W swoim dorobku posiada też medale mistrzostw Polski ju-
niorów oraz seniorów.

Po raz kolejny nasi druhowie wsparli szczytny cel, 

zdjęcia i tekst: Ł.S.



W sobotę, 21 stycznia 2017 roku na tradycyjne Spotkanie Noworocz-
ne przybyli Seniorzy Gminy Stare Babice.

w Szkole Podstawowej w Starych Babi-
cach spotykają się Nasi Seniorzy, by wspólnie świętować nadejście No-
wego Roku. 

pierwsze na 
scenie pojawiły się przedszkolaki ze Starych Babic. 

Tan-
go w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Starych Babicach tak przypadł 
zebranym do gustu, że owacje na stojąco trwały bardzo długo.

Grażyna Bełtz, Iwona Kaczmar-
czyk i Małgorzata Prokopowicz.

Bogdan 
Zubkowicz  z córką Natalią Chór "Babiczanie" 

wraz z Orkiestrą Dętą im. Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbi-
gniewa Załęskiego, Antoni Adamski 

 "Sami Swoi" z Borzęcina Dużego z prowadzącą zespół Zofią 
Lasocką, Klub Seniora "Nadzieja" z akompaniamentem Bogdana 
Zubkowicza i Natalii Zubkowicz oraz Zespół "Ożarowskie Kumosz-
ki" z Ożarowa Maz. prowadzony przez Waldemara Dąbrowskiego.

Wandę 
Śladowską, a Tadeusz Wiśniewski 

Rady Seniorów Gminy Stare Babice.

Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Z-
ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając i Proboszcz babickiej Pa-
rafii ks. Grzegorz Kozicki.

Wolontariusze ze Stowarzyszenia "Odkrywamy Świat", 
 Hanny Domańskiej 

Cała impreza nie odbyłaby się bez 
zaangażowania Dyrektor Doroty Smolińskiej i Nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach oraz Kierownictwa i pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Alicją Napurką na czele, 
którzy włożyli wkład pracy w przygotowanie spotkania.

Michał Starnowski
bogata galeria zdjęciowa na stronie: www.babice24.pl

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW



Od 2 do 13 stycznia 2017 roku w Przedszkolu w Starych Babicach 
działał Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzieciaki z wielkim zaangażowaniem przygotowały się do przepro-
wadzenia całej akcji.

W tym roku przedszkolaki uzbierały 1499 
złotych i 61 groszy.

na finałowe odliczanie przybyli Stra-
żacy z babickiej OSP. 

Sztab WOŚP w Przedszkolu w Starych Babicach działał już po raz 
drugi. Podobnie jak w zeszłym roku organizacją "Orkiestry" zajęły 
się Panie: Małgorzata Libert (Szefowa Sztabu) i Ilona Nowak.

Michał Starnowski,
fot. www.facebook.com/przedszkole.starebabice

WIELKA ORKIESTRA
ZAGRAŁA TEŻ W BABICACH





Tradycyjnie już na począt-
ku każdego roku kalendarzowe-
go Wójt Gminy Stare Babice za
prasza na Noworoczne Spotka-
nie, podczas którego wręczana 
jest Gminna Nagroda "Babinicz". 
Uchwałą Kapituły Nagrody "Ba-
binicz" w sprawie wyróżnienia 
osoby za szczególne zasługi dla 
wspólnoty samorządowej Gmi-
ny Stare Babice, Nagrodą "Babi-
nicza" za 2016 rok wyróżniony 
został Pan Paweł Turkot.

Laureat gminnej Nagrody jest 
Prezesem Gminnego Przedsiębior-

stwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o. 

Tegoroczna Gala rozpoczęła się koncertem Gminnej Orkiestry Dę-
tej im. Krzysztofa Pendereckiego i Zespołu Babiczanie pod kierownic-
twem Pana Zbigniewa Załęskiego,

Krzysztof Turek,

Pamiątkowy dyplom 
wręczyli Prezes Klubu Łączności LOK w asyście członków Stowarzy-
szenia Park Kulturowy TRCN.

Na zakończenie gali z koncertem wystąpiła Eleni wraz z Zespołem. 

"Babinicz", to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babi-
ce. Wręczana jest osobie, która swą postawą i działalnością zasłużyła 
na najwyższe uznanie i szacunek. Otrzymują ją ci, którzy podejmowa-
li cenne inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami 
dla wspólnoty samorządowej. 

Dotychczas statuetkę "Babinicza" otrzymali:

Nazwa statuetki została nadana przez Radę Gminy.

Kapitułę stanowią Władze Samorządowe Gmi
ny Stare Babice i dotychczasowi laureaci.

Michał Starnowski

WRĘCZONO GMINNĄ NAGRODĘ
"BABINICZ" ZA 2016 ROK





DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZSP BORZĘCIN
20 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Du-
żym odbyła się miła, artystyczna uroczystość, 
podczas której uczniowie wraz ze swoimi bab-
ciami i dziadkami obchodzili Ich święto, przy-
padające właśnie w przedostatni weekend sty
cznia.

Występ artystyczny w formie programu 
"Mam Talent" przygotowały dzieci z VB pod 
kierownictwem Pani Katarzyny Sowińskiej.

w pokazie wystąpiły również trzy 
grupy taneczne, ćwiczące na co dzień przy bo-
rzęcińskim Klubie Seniora "Kotwica",

dzieci z Samo
rządu Uczniowskiego.

Dyrektor ZSP Be-
ata Błaszczak

Michał Starnowski
więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE W BLIZNEM
W niedzielę 15 stycznia 2017 roku, tuż po 

Mszy Św. o godz. 10.30 w Parafii pw. Objawie-
nia Pańskiego w Bliznem odbyło się przedsta-
wienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z Przed
szkola w Bliznem.

Michał Starnowski

więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl

SZKOLNE KOLĘDOWANIE W BORZĘCINIE
9 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 
odbyło się przedstawienie Jasełkowe i wspól-
ne, rodzinne kolędowanie.

dzieci z klasy IIIA oraz chór 
szkolny pod kierownictwem Pana Macieja Piwo-
warskiego. "Jest taki dzień"

Paulinę Kober i Justynę 
Sołdaczuk.

Międzypokoleniowy charakter spotkania pod
kreślił występ Zespołu "Sami Swoi" oraz obec-
ność członków Gminnej Rady Seniorów. 

Z-ca Wójta 
Gminy Stare Babice Marcin Zając.

Michał Starnowski - www.babice24.pl



OFICEROWIE REZERWY
NA SZLAKU BITWY NIEMEŃSKIEJ - CZĘŚĆ III

kontynuacja z dwóch poprzednich numerów Gońca Babickiego...

Około południa wzbogaceni historyczną wiedzą opuściliśmy mury 
pałacu biskupiego, by udać się za panią Małgorzatą do Muzeum Diece-
zjalnego, rozmieszczonego w pobliskim odrestaurowywanym klaszto-
rze podominikańskim. Eksponowane wystawy, obrazujące bogatą prze
szłość nieistniejącej już tamtejszej diecezji, przedwojennego Gimna-
zjum św. Kazimierza w Sejnach oraz zbiory etnograficzne, jeszcze bar-
dziej przybliżyły nam problematykę kresowej społeczności, ze świado
mością której po południu, gdy pogoda zaczęła się poprawiać wyruszy-
liśmy do pobliskich Berżnik.

Pan Antoni Sankow-
ski,

przez królową Bonę
Widok pa-

rafialnego cmentarza przypominającego fragment nekropolii narodo-
wej na Rossie

Od cmentarnej bramy udaliśmy się ku ozdobionej świeżymi kwiata-
mi symbolicznej mogile poległych 96 lat temu żołnierzy

Po złożeniu hołdu pamięci poległym bohaterom Bitwy 
Niemeńskiej,

 Nasz prze-
wodnik z właściwą sobie swadą opowiedział o doświadczanych tragicz-
nymi wydarzeniami minionego stulecia ludziach,

by na-
stępnego dnia, w rocznicę zdobycia przez 2 Armię Wojska Polskiego 
Druskiennik wyruszyć w podróż po Litwie.

wieniec na Rossę, z napisem 
na szarfie jedynie od kogo jest, gdyż na więcej aktualnie litewsko-pol-
skie stosunki dyplomatyczne nie pozwalają. 

przybyliśmy do Turgiel na spotkanie 
z tamtejszym samorządem oraz przedstawicielami Gimnazjum im. 
Pawła Ksawerego Brzostowskiego,

turgielskie gimnazjum, kierowane 
przez małżeństwo Julię i Wojciecha Jurgielewiczów, dzięki ich pracy 
oraz wsparciu z Polski wyróżnia się zarówno stanem samego obiektu 
szkolnego jak i poziomem nauczania; 

Członkowie delegacji, z których większość 
po raz pierwszy trafiła na zamieszkiwaną przez Polaków Wileńszczy-
znę, ujęci wschodnio- kresową gościnnością i kulturą spędzili wieczór 
na rozmowach z przemawiającymi oryginalną staropolską mową miesz
kańcami Turgiel. 

wyruszyliśmy do Wilna.
 cmentarza wojskowego na 

Rossie, 
Jarosławem 

Czubińskim Stanisławem Cygnarowskim, 

ruszyliśmy do mauzoleum Marszałka, 

Wkrótce po oddaniu honorów i złożeniu wieńca pan ambasador wy
stąpił z okolicznościowym przemówieniem, a przybywający coraz licz-
niej polscy turyści, dołączając do nas, podnieśli nastrój spotkania do 
rangi  patriotycznej uroczystości.

tekst: Jan Puścian, zdjęcia: Grzegorz Kowalczyk

Berżniki. Delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
składa hołd przed symboliczną mogiłą z ziemią

z pól bitewnych Bitwy Niemeńskiej

Berżniki. Członkowie naszej delegacji przy symbolicznej mogile
z ziemią z pól bitewnych Bitwy Niemeńskiej

Wilno. Pan Ambasador Jarosław Czubiński
przemawia przy grobie MATKI I SERCA SYNA



Każdy, kto chociaż przez chwilę prowadził 
lub prowadzi jakąkolwiek działalność gospo-
darczą w Polsce bacznie obserwuje zmiany na 
arenie politycznej, ponieważ każda taka zmia-
na przynosi prowadzącym działalność kolej-
ne zmiany i regulacje prawne.

po-
mysły ministra Morawieckiego,

 "firma 
w Czechach"

 firmy otrzymały kolej-
ne obciążenia biurokratyczne w postaci ewi-
dencji czasu pracy osób zatrudnionych na 
umowach-zlecenie

obowiązek 
ewidencji czasu pracy osób samozatrudnio
nych.

Karola Strasburgera w Familiadzie

Tomasz Konopa
fot. www.rp.pl

NOWA WŁADZA… NOWE POMYSŁY



Mało kto z nas pamięta czasy, w których 
wartość papieru znajdującego się w naszych 
portfelach oparta była na czymś więcej niż tyl-
ko słownej gwarancji najwyżej postawionych 
oficjeli w poszczególnych krajach. Czasy, 
w których kursy walut były ze sobą sztywno 
powiązane odeszły do lamusa ponad 40 lat te-
mu. Czasy, w których każdy dolar amerykań-
ski mógł być w dowolnym momencie wymie
niony na jego równowartość w fizycznym zło-
cie. Decyzja jednego człowieka, siedzącego na 
gorącym krześle przekreśliła to, nad czym 
przez kilka lipcowych tygodni głowiły się naj-
tęższe umysły ówczesnej epoki. Odległość 
tych wydarzeń sprawiła, że obecnie mało kto 
z nas zastanawia się nad faktycznymi skutka-
mi decyzji z sierpnia 1971 roku. W mojej opi-
nii jednak, znajdujemy się aktualnie o jedno 
uderzenie łopaty od odkrycia tego, co skrywa 
Puszka Pandory zakopana przez prezydenta 
Nixona i jego doradców.

Każdy z nas bowiem, myśląc "pieniądz" 
ma przed oczami papierowe banknoty z podo-
biznami polskich władców. 

Należy jednak pa-
miętać, że pomimo faktu, iż walutę można 
w obecnych czasach przyjąć za ogólnie uzna-
ny środek wymiany gospodarczej 

nie spełnia ona jednego klu
czowego aspektu, jakim powinien charaktery-
zować się pieniądz:

im mniej warta jest 
waluta, którą posiadamy, tym więcej potrzebu-
jemy jej na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb, 

Co wię-
cej, wiele osób jako przyczynę inflacji podaje 
wzrost cen towarów i usług, jednak to nie 
wyższe ceny powodują pojawienie się inflacji. 
Jest zupełnie na odwrót,

pie-
niądz jest pewnego rodzaju akumulatorem 
przechowującym naszą ekonomiczną energię

Tomasz Radomski
zdjęcie: www.cartridgeworld.com

ZŁOTY STANDARD Z BIAŁEJ GÓRY

DZISIAJ W CYKLU ABC EKONOMII...
PODSUMOWANIE KWESTII PODATKÓW

Dzisiaj w cyklu ABC Ekonomii ostatnie już podsumowanie kwestii 
podatków, czyli suche fakty podane przez firmę Grant Thornton, wg któ-
rej polski system podatkowy jest skomplikowany, nieprzejrzysty i niespra-
wiedliwy. Dlaczego ? Poniżej analiza podana przez analityków firmy:

1. 5789 

2. 1784 

3. 139 

4. 20 

5. 38 159 

6. 209 

7. 20 085 

8. 56

9. 3 900 zł

10. 32%

11. 0 

12. 38,36 mld zł 

informacje zaczerpnięte z www.wolnosc24.pl
Tomasz Konopa 



BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W BLIZNEM
W sobotę, 28 stycznia 2017 roku w Parafii 

Blizne odbył się Bal karnawałowy dla dzieci.

Ks. dr Janu-
sza Stańczuka.

"Wiel
ki wyścig osiołka".

W najnowszej propozycji teatru parafialne-
go "Bliżej Nieba", który założyła i prowadzi 
Aleksandra Perkowska, 

spektakl będzie można obejrzeć jeszcze 5 lu-
tego 2017 roku o godz. 18.00 w Centrum Kul-
tury Izabelin. 

Michał Starnowski - www.babice24.pl

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE W BABICACH

ODDALIŚMY KOLEJNE LITRY KRWI
W niedzielę, 29 stycznia 2017 roku z inicjatywy MK HDK PCK 

"FLORIAN" odbyła się pierwsza w tym roku Akcja Krwiodawstwa.

Tym razem na Nasz apel odpowiedzia-
ły 34 osoby, z czego 31 z Nich oddało łącznie 13,950 mililitrów krwi.

Wszystkim Krwiodawcom, Członkom Naszego Klubu oraz Straża-
kom z OSP Laski 

Akcja Krwiodawstwa odbędzie 
się 9 kwietnia 2017 roku w Borzęcinie Dużym.

Michał Starnowski

14 stycznia 2017 r. po raz pierwszy w Gmi-
nie Stare Babice (na sali gimnastycznej w Szko
le Podstawowej w Starych Babicach) rozegra-
ny został otwarty turniej taekwondo olimpij-
skiego.

W pierwszym w tym roku turnieju taekwon-
do, który rozegrany został na Mazowszu udział 
wzięli młodzi adepci taekwondo w wieku od 8 
do 11 lat.

 Grand Prix Kolor-Graf.

dwie grupy wiekowe: Żaki
 i Młodzicy

 GOSiR 
Stare Babice i Klub Sportowy Tebek.

Piotra 
Pazińskiego

do Starych Ba-
bic przyjechał Michał Łoniewski

Michał Starnowski - www.babice24.pl








