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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej
Redakcji w dniach 5-16 marca 2018 roku
dowolną tablicę posesyjną
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

KTO W STYCZNIU URODZONY JEST…
Jak donoszą ogólnopolskie media, imię Julia było najpopularniejszym imieniem wybieranym dla dziewczynek w 2017 roku w Polsce
(rok wcześniej była to Zuzanna). Imię to nadano aż 9374 razy. Kolejne miejsca zajęły imiona: Zuzanna (9182), Zofia (8441), Lena (8289)
i Maja (8056).
Najczęściej nadawanym imieniem męskim
w 2017 roku było podobnie jak rok wcześniej
imię Antoni (9794 razy).

W Gminie Izabelin najczęściej nadawanym
imieniem dla dziewczynki było imię Julia,
Zuzanna, Lena, Maria i Jadwiga. Wśród
chłopców najczęściej wybieranym imieniem było imię Stanisław,
Henryk, Ryszard,
Franciszek i Kacper.

W minionym
roku dwoje z dzieci urodziło się na terenie Gminy Stare Babice
Leonard,
W Gminie Izabelin

Aleksandra.

A jak było w naszych okolicach?
najczęściej wybieranymi imionami dla dziewczynek w Gminie Stare Babice w 2017 roku było imię Zuzanna.
Natalia, Alicja, Zofia i Antonina. Wśród chłopców królowało imię Franciszek.
Piotr, Jan, Kacper i Antoni.

w Gminie Stare Babice, najczęściej powtarzającymi się nazwiska
mi są: Łuczak, Wiśniewski/ska, Kowalski/ska,
Ciećwierz, Nowak, Sotomski/ska, Barszczewski/ska, Berkowski/ska, Szuba, Regulski/ska
i Sumka.

W Gminie Izabelin królują osoby o nazwiskach: Pamięta, Jabłoński/ska, Kowalski/ska,
Milej, Plichta, Kowalczyk i Gromadka.
zebrał na podstawie informacji
z Urzędów Gmin:
Michał Starnowski
kolorowanka ze strony: www.osesek.pl

APEL O POMOC DLA SZYMONA
Szymon z Borzęcina z Dużego ma 2 latka i wymaga stałej opieki wielu specjalistów. Powodem jest ultra rzadka,
genetyczna choroba metaboliczna Mukopolisacharydoza typu II Tylko przeszczep szpiku a później ciągła, intensywna rehabilitacja połączona z kontrolą u szeregu specjalistów jest jedyną szansą na jego lepsze życie. Pomimo ogromnych chęci i starań sami nie zdołamy dać mu tyle ile będzie potrzebował, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą
o pomoc !!!
Przekaż 1% podatku w formularzu PIT, wpisz numer: KRS 0000037904 w rubryce "Informacje uzupełniającecel szczegółowy 1%" podaj: 32496 Gęstwiński Szymon.
Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Alior Bank S.A.: 42 2490 0005 0000
4600 7549 3994, Tytułem: 32496 Gęstwiński Szymon - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Dane kontaktowe: ilonagestwinska@wp.pl; www.dzieciom.pl/podopieczni/32496.
www.borzecin.eu

Redakcja

SŁODKIE SĄSIEDZKIE ŻYCIE
Otwieranie nowego biznesu to wyzwanie, które może się udać tylko
wtedy, gdy mamy szczęście do ludzi. O tym jak ważna jest wzajemna
życzliwość i sąsiedzka pomoc rozmawiamy z Joanną Starzycką-Nogaj,
właścicielką Słodkiego Łosia - nowej cukierni z Latchorzewa.
Miła ta Pani kawiarenka… Ma się ochotę posiedzieć przy kawce i dobrym ciastku…

Czyli konkurencja Pani niestraszna?

Wydaje się, że nic tu nie jest przypadkowe…

Podejście jest przyjazne, bo Pani dba o klientów.
Czyli wracacie do tradycji?

Muszę przyznać, że czuć tu pozytywną energię.

W takim razie życzę, by Słodki Łoś dalej poszerzał krąg życzliwości
i świetnie się rozwijał.

Ma Pani po prostu szczęście do ludzi.
tekst: Karina Grygielska, foto: Joanna Starzycka-Nogaj

BARDZO CIEKAWA KOMISJA
To była bardzo dobra komisja Rady Gminy Stare Babice. Podczas
niemalże 4 godzinnej debaty poruszono wiele spraw ważnych z punktu
widzenia mieszkańców, ale po kolei.

osobę samotnie gospodarującą) wprowadzić ulgę w wysokości 7 złotych na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

We wtorkowe popołudnie, 13 lutego 2018 roku odbyła się jedna
z wielu wspólnych komisji Rady Gminy Stare Babice.

Póki co
zniżki za wywóz odpadów nie obejmą np. rodzin wielodzietnych, ale
mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że Urząd Gminy bardziej otworzy się i na tą grupę lokalnej społeczności.

na widowni zasiadła tylko jedna z tych osób, z którymi komunikuję się za pomocą for internetowych i facebooka

Ale po kolei…
w tym nt. przyjęcia Programu "Starobabicka Karta Seniora".
Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) - edycja Stare Babice umożliwi uprawnionym osobom

Kultura, to kolejne hasło z wtorkowej komisji.

Wójt nie ujawnił nazwiska osoby, którą zatrudni na stanowisku dyrektora, choć wskazanym wydaje
się, aby "przed faktem" radni tą wiedzę posiedli.
"Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, którego organizatorem jest Gmina Stare Babice".
zapis taki może prowadzić do zbudowania tzw.
państwa w państwie

Projekt wydaje się być ciekawy i w przyszłości wart rozszerzenia np. na rodziny wielodzietne,

zawnioskowałem też,
aby dopisać, że dyrektor będzie corocznie zdawał sprawozdanie Radzie Gminy Stare Babice.

Debatowano również nt. udzielenia dofinansowania dla naszej Policji w wysokości 45 tysięcy złotych z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.
policja pomimo monitów,
w dalszym ciągu jest niewidoczna

Radni omówili również zapisy zawarte w projekcie uchwały
"w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Babice
na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na
instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza".

Ja zaś dodatkowo zgłosiłem wniosek, aby w projekcie uchwały znalazł się zapis, że pieniądze te mają być przeznaczane jedynie na
ponadnormatywne służby patrolowe pełnione na terenie Gminy Stare
Babice.

Projekt zakłada, że wysokość dotacji
celowej nie będzie mogła przekroczyć 70% łącznie udokumentowanych wydatków na ten cel, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Na komisji Radni rozmawiali, a podczas czwartkowej sesji podjęli
uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

dałem dla przykładu sąsiednią Gminę Izabelin,

chodzi o to, aby
tym najmniej zarabiającym (dochód do 514 zł. na osobę lub 634 zł. na

To jest konkretny zapis, który chciałbym, aby znalazł się również i w naszej uchwale.
ciąg dalszy obok...

Po-

cd...W ślad za postulatami zgłoszonymi
przez mieszkańców Gminy Stare Babice
rozmawialiśmy o wprowadzeniu zmian
w naszej komunikacji publicznej.
bo jak zakomunikowali wójtowie,

Co zatem sprawiło, że zawnioskowałem o zwołanie komisji, która
zajęłaby się tym tematem?
była troska mieszkańców
o ludzi
starszych,
. Dyrektor
w swej wypowiedzi stwierdził, że tworzenie filii bibliotek jako oferty
uzupełniającej ma jak największy sens,

Kpiną można nazwać część opinii wyrażanych przez ludzi z ZTM,
ich zdaniem nie da się skierować linii 714 ul. Sienkiewicza w drugą
stronę,
Wójt dla odmiany wyraził zdanie, aby tymczasowo
w Babicach zorganizować może nie filię, ale punkt, w którym możliwy
byłby odbiór zamówionych wcześniej (telefonicznie lub internetowo)
Wójtowie odnieśli się również do kosztów, jakie
Gmina Stare Babice musiałaby ponieść w związku ze zmianami i wprowadzeniem I strefy biletowej. Wstępnie wyliczono, że na komunikację
trzeba byłoby przeznaczać ok. 5,6 miliona rocznie, czyli o 2,7 miliona
złotych rocznie więcej niż dotychczas i to bez wprowadzenia chociażby
weekendowej linii nocnej jeżdżącej ul. Warszawską.
rozmowy w sprawie wprowadzenia zmian w komunikacji publicznej widziałbym jako debatę przy mapie gminy, z udziałem radnych, sołtysów, wójtów i merytorycznych pracowników urzędu
oraz po wypracowaniu pewnych koncepcji również z pracownikami
ZTM oraz z mieszkańcami np. w formie konsultacji społecznych
temat prac i termin
wprowadzenia zmian w komunikacji publicznej przekładany jest
przez władze gminy od kilku lat.
ZTM jest rozdającym karty.

książek (w określone dni i godziny).
Ja od siebie jeszcze dodałem,
że pod kompleks szkolno-kulturalno-sportowy w Zielonkach należy
skierować autobus komunikacji publicznej

Ostatnim z wątków, który chciałem dziś opisać, będzie nasza komisyjna rozmowa w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP).

Ponadto na komisji rozmawialiśmy o uchwale w sprawie gospodarowania zasobem gminnym (lokalami),

Dyrektor GBP wyraził opinię, że do rozmowy tej zasiedliśmy za późno.

Zapraszam Państwa do czynnego włączania się w zagadnienia, które dotyczą nas mieszkańców i naszej wspólnoty samorządowej.
Michał Starnowski

NAGRYWAMY I SŁUCHAMY RADNYCH
Starobabicki Urząd Gminy poinformował, że zgodnie z nowelizacją
ustawy o samorządzie gminnym, od nowej kadencji (czyli tuż po tegorocznych, jesiennych wyborach samorządowych), nagrania z obrad
(również) Rady Gminy Stare Babice będą musiały być udostępniane m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
W taki to oto "odgórny" sposób w życie wprowadzone zostanie to,
o co wielokrotnie postulowali niektórzy radni w tej kadencji samorządu, a co w naszej lokalnej rzeczywistości było dotychczas niewykonalne.
"sprawdzamy możliwości techniczne strony internetowej pod tym kątem"
"nagrania od tej sesji będą udostępniane
w BIP-ie".
kto, kiedy i w jakim temacie zabierał głos
a jednak widzę pewne niebezpieczeństwo w tak jakże pospiesznej
decyzji władz naszej małej ojczyzny.
będzie dochodzić do osobistych wycieczek,
Może więc
dojść do takiej sytuacji, że radni na komisjach będą milczeć, by w odpowiednim momencie podczas nagrywanej sesji RG móc "zabłyszczeć".
a sesje
posłużą do "dokopania" komuś,

Głęboko wierzę w dojrzałość i mądrość babickiego samorządu
Michał Starnowski - mstarnowski.blogspot.com
fot. pixbay.com

ENIGMATYCZNY DYREKTOR
DOMU KULTURY STARE BABICE
Komisja o której pisałem kilka na stronach 6-7 była bardzo interesująca, ciekawie było też na Sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 15 lutego 2018 roku.

Pytany kilka razy przez radnych wójt, nie chciał
ujawnić nazwiska kandydata, a warto sobie zdać sprawę, że osobę taką wójt może zatrudnić na 3-7 lat i to bez ogłaszania konkursu. Kandydat podobno już jest, tylko nikt nie może się oficjalnie dowiedzieć,
kogóż to nasz włodarz "namaścił" na to bądź co bądź odpowiedzialne
stanowisko.

Moim zdaniem przed powierzeniem stanowiska warto, aby szersze
gremium dowiedziało się, jakie doświadczenie w tworzeniu życia kulturalnego ma kandydat i jak wyobraża sobie działalność kierowanej
przez siebie placówki?
i każą domniemywać, że pracę w DK SB pomimo ogłaszanych konkursów otrzymają jedynie "znajomi królika".
Budowany w Zielonkach gminny budynek (kompleks) od samego
początku wzbudzał emocje części radnych i mieszkańców.

dzięki niejasnym regułom gry, jakie chcą zastosować władze naszej gminy podczas realizacji swojej polityki kadrowej.

to wójt dobiera sobie współpracowników, ale niech to będzie przejrzyste,

wójt będzie zatrudniać
człowieka (dyrektora),

Michał Starnowski - mstarnowski.blogspot.com

WIEŚCI W PIGUŁCE,
CZYLI ZASŁYSZANE I CIEKAWE
Teraz nagrania z obrad sesyjnych Rady Gminy Stare Babice muszą
być obowiązkowo zamieszczane w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

go centrum handlowego, które ma powstać na polach przy ul. Gościnnej
w Bliznem Łaszczyńskiego

Jest możliwość, a nawet odgórna sugestia, aby w Starych Babicach
powstała Młodzieżowa Rada Gminy.

Firma Eko-Babice planuje wykonanie nowych ujęć wody. Jedno
ma powstać w Zalesiu, drugie w Starych Babicach,

W Lipkowie w tym roku przy współpracy Gminy i Starostwa powstanie rzeźba przedstawiająca sienkiewiczowski pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem

Pod koniec lutego zaplanowano ogłosić postępowanie publiczne na
rozbudowę ulic 3 Maja, Sienkiewicza i Izabelińskiej.

Urząd Gminy chce na placu w Starych Babicach przy ulicy Sienkiewicza (obok muru kościelnego i siłowni plenerowej) wybudować parking na 50 aut.

Plac zabaw w Klaudynie na pozyskanej przez Gminę działce coraz
bliżej.

Rozpoczęto budowę nowej inwestycji przy ul. Warszawskiej w Babicach Nowych (nieopodal ronda)

W dalszym ciągu trwa nawożenie ziemi na działki rolne przy ul.
Izabelińskiej.

Podobnie jak w Klaudynie, tak i w Starych Babicach jeszcze w tym
roku zrealizowany zostanie I etap budowy placu zabaw dla dzieci.

Duża firma logistyczna chce wybudować swoje magazyny przy ul.
Estrady w Klaudynie (tuż obok Orlenu).
Mówi się, że aby dobrze zorganizować obsługę komunikacyjną duże-

Na babickim forum internetowym poruszony został temat jednej z
borzęcińskiej budowli zlokalizowanej za kościołem oraz działalności
jednej z firm na ul. Poprzecznej.
zasłyszane przez Tomasza Szubę i M.S.

PRAWNIK RADZI…
CZYNNOŚĆ PRAWNA I JEJ NIEWAŻNOŚĆ
Pojęcie czynności prawnej, to jedno z najważniejszych zagadnień.
Codziennie jesteśmy odbiorcami czynności prawnych innych osób lub
sami je wywołujemy. Czym jest więc czynność prawna? Jest to zdarzenie prawne, z którym obowiązujące przepisy, zasady współżycia społe
cznego oraz ustalone zwyczaje wiążą określone konsekwencje (skutki).
oświadczenie woli
Wyróżnia się m.in. rodzaje czynności prawnych:
a. Jednostronne
i dwustronne

e. Na wypadek śmierci
oraz między żyjącymi.
Nieważna jest czynność prawna, która jest:
a.
b.
c.
życia społecznego

Przez zasady współ-

b. Konsensulane
i realne
c. Zobowiązujące

(Kodeks cywilny. Andrzej Kidyba - Komentarz. Tom I. Część ogólna wyd.II. Opublikowano WKP 2012).

W przypadku naruszenia przepisów prawa, obejścia tych przepisów lub naruszenia zasad współżycia społecznego, czynność prawna
jest bezwzględnie nieważna.

i rozporządzające
nieważność czynności prawnych,
d. Odpłatne
oraz nieodpłatne,

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

GÓRA ŚMIECI WRESZCIE ZAMKNIĘTA
KTO PIERWSZY, CZYJ TO SUKCES ???
Góra śmieci w Klaudynie zaczyna już powoli przechodzić w zapomnienie i niedługo będzie tylko wspomnieniem jak opowiadana dzieciom bajka. Oby jak większość bajek ta również miała szczęśliwe
zakończenie. I nie chodzi mi tylko o zamknięcie składowiska odpadów
komunalnych, czy też o wirtualny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Zakończenie będzie szczęśliwe, jeśli w przyszłości okaże się, że składowisko nie
będzie miało wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców.
narzuciła konkretne,
W świadomości społeczności lokalnej jeszcze długo pozostanie jednak historia stoku narciarskiego

następujące zadania i terminy ich wykonania:
•
•
•

Od ponad dekady włodarze gminy wstawiali bajer mieszkańcom, że
Składowisko odpadów komunalnych w Klaudynie (Góra Śmieci) jest zamknięte lub że jest nieczynne i od dawna nie przyjmuje odpadów komunalnych, a prowadzi się tylko rekultywację.

•
W tej sytuacji wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego i do Gminy
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie kopii
otrzymanych pism MPO dotyczących uformowania stoku i zakończenia
rekultywacji.

"…do 1992 roku na składowisku "Radiowo" składowano odpady komunalne zmieszane, w okresie 1992–2012 odpady balastowe, a od
2012 składuje się jedynie odpad po-procesowy tzw. stabilizat oraz pozostałości po sortowaniu odpadów; …."
"dzień zakończenia rekultywacji składowiska
odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska".
ktoś wpadł na szatański pomysł, aby pod pretekstem formowania stoku narciarskiego prawie dwukrotnie powiększyć gabaryty góry umożliwiając na całe lata dalszą
eksploatację i składowanie odpadów komunalnych.

za "przywilej" formowania stoku MPO będzie płaciło gminie haracz w wysokości blisko 100
tysięcy złotych miesięcznie.

"Trasy narciarskie,
rynny snowboardowe, tory saneczkowe, tarasy widokowe…. dawne wysypisko śmieci - rekultywowane od kilku lat Składowisko Radiowo, znajdujące
się na granicy Klaudyna i Warszawy, ma szansę już za kilka lat stać się jednym z najciekawszych miejsc Mazowsza….. w najbliższej okolicy wzniesienia mają powstać obszerne parkingi, bary i kawiarnie, a także wypoży
czalnie sprzętu sportowego. Czy nie jest to wspaniały pomysł? Mieszkańcy
Klaudyna uzyskają bajkowe otoczenie …."

termin wykonania wydłużył się
o prawie rok, czyli do 30 listopada 2017 roku.

To
oznacza, że zakończył się proces składowania odpadów na górze śmieci
w Klaudynie i składowisko zostało zamknięte.
Dla okolicznych mieszkańców nadal istotny jest jeszcze problem funkcjonowania Instalacji Mechaniczno-Bio
logicznego Przetwarzania odpadów komunalnych (śmierdzącej "kompostowni") przy Kampinoskiej,

No i nie można zapomnieć o kukułczym jaju podrzuconym mieszkańcom Klaudyna przez gminę.

kto pierwszy
w zbliżającej się kampanii samorządowej przypisze sobie zasługi doprowadzenia do skutecznego zamknięcia góry śmieci w Klaudynie?
Krzysztof Kaliszewski
- Mieszkaniec Klaudyna

TEATR "BLIŻEJ NIEBA" ZAPRASZA…
Teatr "Bliżej Nieba", to mieszkańcy i przyjaciele Parafii Objawienia
Pańskiego w Bliznem. Jest to zgrana grupa osób dorosłych, których połączyła pasja i potrzeba opowiadania o tym, co ważne. Działają charytatywnie i rozwijają się od czterech lat. Tworzą zespół, który dzięki swoim
chęciom, talentom i wielkiemu zaangażowaniu prezentuje spektakle na
wysokim poziomie artystycznym.

Miasteczko
Wielki wyścig osiołka
Bajka o Dobrym Wilku
Teatr "Bliżej Nieba" zaprasza
wszystkie dzieci i rodziców na najnowsze przedstawienie pt. "Bajka
o Dobrym Wilku". Najbliższe spe
ktakle odbędą się:

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Teatr "Bliżej Nieba" jest
na portalu PolakPotrafi.pl,

Zapraszając na przedstawienie
pt. "Konik na
biegunach".
Osiołek z Betlejem

Gazetowe

zebrała: Redakcja

PRZEKAŻ 1% NA OSP STARE BABICE
1% podatku - tak dużo i tak zarazem niewiele.
W imieniu swoim i Strażaków z OSP Stare Babice zachęcam do przekazania 1% podatku na nasze Stowarzyszenie
Bezpośrednio: KRS 0000143807; cel szczegółowy: OSP Stare Babice, ul. Wieruchowska 5, 05-082 Babice Nowe.
M. Starnowski

PRZYBYWAJCIE
DO BABICKIEGO KLUBU
DLA RODZIN, BO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !
Babicki Klub dla Rodzin, wyrosły z idei Klubu Mam Gminy Stare
Babice, skończył właśnie dwa lata i ma się wyśmienicie! Klubowe Maluchy i ich opiekunowie mogą korzystać z organizowanych tu wydarzeń
zarówno na co dzień, jak i od święta.
Drugie urodziny świętowane były hucznie w sobotę 10 lutego w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach w formie wielkiego balu przebierańców
Był też pyszny tort bezowy podarowany przez Cukiernię Słodki Łoś z Latchorzewa,
Taki właśnie jest kierunek działania Klubu
dla Rodzin
Klub ma ofertę dla mam i dzieci do lat 3.

Spotykamy się co najmniej trzy razy w tygodniu,
Ania
Warzycha-Druzd
Rozkręcamy też propozycje sportowe

cięcego, pedagoga, trenera porozumienia bez przemocy, terapeutę inte
gracji sensorycznej i innych.
wraz ze Strefą Języka
na wiosnę zorganizujemy kursy pierwszej pomocy pediatrycznej i warsztaty fotograficzne dla rodziców.

Początek roku to czas bardzo intensywny w Fundacji Nasze Szczęścia
Tradycyjnie nie zabraknie też wyprzedaży garażowych

z budżetu Gminy Stare Babice.
zumba
w piątki i świetlica wtorkowa,

Obserwujcie zatem profil Fundacji Nasze Szczęśćia na FB,
https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia/

Zaprosimy psychologa dzie-

tekst: Karina Grygielska, zdjęcia: Paweł Osiński

MK HDK PCK "FLORIAN" W AKCJI
28 stycznia 2018 roku w Laskach na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się Akcja Krwiodawstwa, którą zorganizowali członkowie Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi "Florian".
żakom z Lasek

Krwiodawcom
Ekipie
Strarzędom Gminy w Starych Babicach i w Izabeli-

nie oraz Starostwu Powiatowemu i każdej Parafii z osobna
naszym wszystkim Przyjaciołom
oddaliśmy ponad 10 litrów krwi. Na Akcję przybyło 30 osób a oddało 23.
25 marca 2018 r. w Borzęcinie Dużym.
Michał Starnowski - Prezes MK HDK PCK FLORIAN
Grupy Krwi - facebook.com/zdrowi-ludzie

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE
KOCHAMY KAŻDE DZIECKO
W styczniu w naszym Parlamencie odbyło się głosowanie nad dwiema propozycjami ustaw, obie dotyczyły aborcji, ale różniły się diametralnie, tak jak różni się biel i czerwień. No i zawrzało…
Jeden projekt ustawy,

"Pro-Life"

Czy "dzieckiem" jest się od momentu poczęcia, urodzenia,
czy dopiero wtedy, gdy jest się chcianym i kochanym?

"badania
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu".
Natomiast drugi projekt ustawy,
"czarne marsze",

To dobra okazja, żeby przypomnieć sobie kilka faktów o aborcji.
zalegalizowana przez
niemieckich okupantów w 1942 r.
Po II Wojnie Światowej aborcja została zdelegalizowana zgodnie z polskim
prawem przedwojennym.
Ustawa ta obowiązywała przez 36 lat,
miliony sztucznych poronień.
uchylono ustawę dopuszczającą przerywanie
ciąży.

i w grudniu 1997 - po roku zawieszenia - ustawa chroniąca życie ponownie zaczęła obowiązywać.

Każda istota, od momentu zapłodnienia, jest żywa, ludzka, posiada zdefiniowaną
płeć, jest kompletna, nieustannie rośnie i rozwija się.
Powyższe
stwierdzenie jest przyjętym faktem naukowym.
Czy każde ludzkie życie powinno być chronione
prawnie w równym stopniu, a może istnieją przesłanki, w których może
być ono dyskryminowane?
Pierwszym
prawem człowieka jest prawo do życia, bez niego inne prawa człowieka
tracą sens.
gdzie prawo
do życia stoi najwyżej.
O ile nie jest zagrożone życie matki, żadne prawa kobiety
do wolności, do swojego ciała i decydowania o sobie, nie powinny stać
ponad prawem innego życia ludzkiego.
W ustawie chroniącej życie nienarodzonych

Historyczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówiło mn. o tym,
że:

"badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieule
czalnej choroby zagrażającej jego życiu".
ok. 900 rocznie.
"duże
prawdopodobieństwo"
"aborcyjna eugenika"
Leczenie wielu chorób już od okresu prenatalnego
Nasza Konstytucja zakazuje dyskryminacji osób z jakiejkolwiek
przyczyny (Rodz. II, Art. 32).

Rozważając ten trudny temat nasuwa się pytanie: Kiedy rozpoczyna
się ludzkie życie?

Źródło:
Marzena Pawłowicz

ZAPRASZAMY DO KROKODYLA
Restauracja "U Krokodyla" działa już od ponad trzech miesięcy
i przyciąga coraz więcej smakoszy. Właściciele - Tomek i Kasia Zawadzcy
serdecznie zapraszają wszystkich, którzy szukają miłego miejsca z dobrym
jedzeniem i lokalu do wynajęcia.

A w dawnej Pierogarni też można skosztować dania na miejscu?
Czy "U Krokodyla" to właściwy adres na zrobienie imprezy firmowej, urodzin, chrzcin, itp.?
tekst: Karina Grygielska, foto: Katarzyna Zawadzka

A można potańczyć?

I do tego dobrze zjeść.

Ale catering dalej prowadzicie?

B.B.C. - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Drodzy Czytelnicy Babickiego Biuletynu Cyklicznego. Dokładnie 3 lata
temu, po raz pierwszy zagościliśmy na łamach Gońca Babickiego. W tym
czasie wydaliśmy blisko 36 numerów naszego biuletynu. Dziś nadszedł czas
aby podsumować naszą działalność i pożegnać się z Szanownymi Czytelnikami, gdyż nasza współpraca z Gońcem Babickim dobiegła końca.

Przemysława Cuske,
kiego.
browski i Tomasz Kowalski

bryg. Krzysztofa Wojewódzed. Stanisław Michalkiewicz, Leszek Że-

dr. Wojciechem Błasiakiem i Michałem Wawrem.
red. Michalkiewiczem

W ciągu 3.5 roku zorganizowaliśmy w sumie 12 spotkań z niewątpliwie nietuzinkowymi personami.
"Strzelnica w każdej gminie"

chciałbym serdecznie podziękować osobom,
które wniosły swój nieoceniony wkład w działalność Biuletynu od jego
powstania do dzisiaj: Tomaszowi Konopa
Natalii Karlsson
(Karwowskiej)
Lechowi i Michałowi
Kuczyńskim
Jackowi Sypce
Tomkowi Radomskiemu
Krzysztofowi Radomskiemu, Dominikowi Węgreckiemu,
Kamilowi Podrażce, Ernestowi, Jackowi, Adamowi oraz Cukierni Czubak, OSP Stare Babice, UG Stare Babice i parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem

płk.
Leszka Mroczkowskiego i mjr. Zygmunta Boczkowskiego.

Michałowi Starnowskiemu i redakcji Gońca Babickiego

red. Grzegorz Braun.

Tadeuszem Płużańskim

Zainteresowanych naszą dzia
łalnością odsyłam na naszego Facebooka - Babicki Biuletyn Cykliczny
i do kanału na YouTube - Biuletyn Babicki.
Do zobaczenia

Agnieszką Kutyłowską

Jarosław Paweł Kuczyński

POD PRĄD…
Drodzy Czytelnicy! Życie układa różne scenariusze, dla naszej skromnej ekipy BBC w miesiącu lutym ułożył także nowy plan, zwiastujący rozstanie z redakcją Gońca . Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Gońcowi za
możliwość comiesięcznego wyrażania często bardzo kontrowersyjnych tez
na łamach tego pisma a Czytelnikom za poświęcony czas i lekturę naszych społeczno-polityczno-historycznych rozważań.
Ktoś może zadać pytanie po co to robiliśmy?

Jakiś czas temu na łamach BBC
i Gońca zniechęcałem przekornie część Czytelników, która nie interesuje
się polityką i problemami społecznymi do NIE chodzenia na wybory

Wiem, wiem, brzmi to jak teoria
spisku

"Obyś dożył ciekawych czasów"

Drodzy Czytelnicy!

Dziękujemy za kilka lat na łamach Gońca i zapraszamy na naszego
funpage na Facebooku www.facebook.com/Babicki-Biuletyn-Cykliczny
Tomasz Konopa

II TURNIEJ TAEKWONDO
STARE BABICE CUP - LUTY 2018
Już po raz drugi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
i Klub Sportowy TEBEK zaprosili miłośników Taekwondo na turniej
do Starych Babic.
odbył się pierwszy w tym roku turniej taekwondo
olimpijskiego na Mazowszu.

najlepsi wyjechali ze Starych
Babic z medalami.
Klub Sportowy TEBEK działa m. in. w babickiej szkole podstawowej. Trenerem grup jest Pan Piotr Paziński

Michał Starnowski - facebook.com/babice24

NIEDZIELNY KONCERT ORGANOWY
W niedzielę, 18 lutego 2018 roku po Mszy Świętej o 18:00 w Parafii
Blizne odbył się koncert organowy.
mieli okazję usłyszeć brzmienie nowych organów,

Szymon Piotr
Kawalla
Michał Starnowski
- www.babice24.pl

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW
W sobotę, 10 lutego 2018 roku w sali koncertowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli odbyło się Noworoczne Spotkanie Seniorów.
Tym razem wszyscy zaproszeni zostali do Zielonek.
babickie przedszkolaki, zespoły: Sami Swoi i Ożarowskie Kumoszki, Gminna Orkiestra Dęta i Chór
Babiczanie.
ja osobiście zachwyciłem się tą częścią uroczystości, w czasie której kilku parom małżeńskim w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wójt Gminy Stare
Babice Krzysztof Turek wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
pierwszy raz w historii tej gminy dokonano tego nie w budynku
urzędu gminy, w wąskim gronie, ale na gminnej uroczystości pośród wielu osób, wręcz rówieśników tych par.
"Życzymy, życzymy, i zdrowia
i szczęścia i błogosławieństwa...".
Z gorącego serca gratulujemy wszystkim Jubilatom.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

BABINICZ 2017 DLA JADWIGI WIĘSYK
W sobotę, 3 lutego 2018 roku podczas uroczystego spotkania w Zielonkach-Parcela wręczono Gminną Nagrodę "Babinicz".
Uchwałą Kapituły Nagrody "Babinicz" w sprawie wyróżnienia osoby za szczególne zasługi dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stare Babice, Nagrodą
„Babinicza” za 2017 rok wyróżniona została Pani Jadwiga Więsyk ze Starych Babic.
Pani Jadwiga jest pielęgniarką od wielu lat pracującą wśród ludzi nieuleczalnie chorych.
w 2016 roku Pani Jadwiga uhono rowana została również tytułem "Wolontariusza Roku".
Tegoroczna XXI Gala "Babinicza" rozpoczęła się koncertem Gminnej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod kierownictwem
Pana Zbigniewa Załęskiego,
Krzysztof Turek
Pani Jadwiga Więsyk podczas przemowy nie kryła wzruszenia.
Łojszczyk i Michała Kuleszę,
pił Marek Torzewski,
"Do boju Polsko".

Adiannę
wystąRe-

dakcyjny komentarz:
prawdziwą i jedyną gwiazdą tego wieczoru była Pani Jadwiga Więsyk, której składamy gorące gratulacje.
"Babinicz", to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice.

Dotychczas statuetkę "Babinicza" otrzymali:

Jerzego Bogdana Raczka,
"Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Ba
bice-Boernerowo".
Pan Jerzy Bogdan Raczek i Jarosław Chrapek
Profbud
Stowarzyszeniu
Park Kulturowy TRCN. Książka powstała pod redakcją Jerzego Bogdana Raczka,
J. B. Raczek, M. Łada, D. Śladowski, J. J. Chrapek, S. Orda-Sztark oraz T. A. Miś.

Kapitułę stanowią
Michał Starnowski - www.babice24.pl

WRĘCZYLIŚMY INTERBABINICZA
W poniedziałek, 19 lutego 2018 roku spotkaliśmy się z ks. Grzegorzem
Kozickim - babickim Proboszczem - Laureatem Nagrody "InterBabinicz"
za 2017 rok.
ks. Marka Pawlaka
Adama Klimka
Administratorów
wyróżnienie babickiemu Proboszczowi wręczyli: Michał Starnowski
Tomasz Szuba i Dariusz Smoliński

Dotychczasowymi laureatami zostawali:

Kolejna edycja już
za rok.
w imieniu Administratorów: Michał Starnowski
fot. Adam Klimek i ks. Marek Pawlak
W uroczysty sposób pamiątkowa statuetka i dyplom trafiły w ręce człowieka, który swą postawą i działalnością zasłużył na uznanie i szacunek Internautów.
W tym roku nagrodę "InterBabinicza" wręczono po raz trzynasty.
W 2017 roku minęło 10 lat jak Ks. Kozicki jest w Babicach.

W tej edycji konkursu oddano rekordową liczbę 3060 głosów, w tym
1510 głosów na tegorocznego Laureata
trzynasta odsłona konkursu,
www.lipkow.net

