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Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice. Minął już prawie rok od 
ostatnich wyborów samorządowych. Wśród wielu startujących jesie-
nią 2014 roku do "gminnego parlamentu" kandydatów, były również 
osoby z Komitetu Wyborczego Wyborców "Działajmy Razem" (DR)… 
naszego komitetu.

chęci do dalszej aktywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności nie usta-
ły.

chcemy móc wspie-
rać mieszkańców w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,

Tym samym z nie-
ukrywaną przyjemno-
ścią spieszymy donieść, 
że w październiku br. 
odbyło się zebranie 
założycielskie Stowa-
rzyszenia Działajmy 
Razem, stowarzysze-
nia mieszkańców i sym-

patyków gminy Sta
re Babice.

Większość  człon
ków "założycieli" 
to zeszłoroczni kan-
dydaci na radnych, 
byli i obecni radni 
i sołtysi, jednakże 
są wśród nas i oso-
by nowe.

Mamy również nadzie-
ję na współpracę z innymi, działającymi na terenie gminy grupami 
i stowarzyszeniami,

Babicki Portalik Informacyjny
 Gońca Babickiego.

"kącik stowarzyszenia DR",

W imieniu członków Stowarzyszenia Działajmy Razem,
Dariusz Smoliński i Tomasz Szuba

"DZIAŁAJMY RAZEM"
- STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW
I SYMPATYKÓW GMINY STARE BABICE



KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- JOLKA, JOLKA PAMIĘTASZ

Na portalu internetowym legalnakultura.pl 
można przeczytać taką wypowiedź: "Jest ta-
ka stara dobra szkoła, która zakłada, że pio-
senka powinna mieć szlagwort, swój rdzeń. 
Coś bardzo charakterystycznego, co nas za-
skakuje i co zapamiętujemy. Myślę, że bez te-
go bardzo trudno się obejść - tak jak trudno 
ugotować zupę z gwoździa bez żadnej wkład-
ki mięsnej. Staram się również, żeby moje 
utwory przystawały do mającego je odtwa-
rzać wykonawcy. Już Wojciech Młynarski mó-
wił, że napisanie tekstu piosenki dla wybranej 
osoby powinno przypominać "krawiectwo 
miarowe". Jeśli to się uda, to już jest połowa 
sukcesu." To słowa Marka Dutkiewicza,

Szklana 
pogoda, Windą do nieba czy Jolka, Jolka pamię-
tasz.

impulsem było odśpiewanie "Jolki" przez 
siedemset tysięcy ludzi podczas festiwalu Przy-
stanek Woodstock. 

Książka Dutkiewicza to zbiór zabawnych 
historyjek 

Na wszystkie te pytania,

Niecodziennym dodatkiem do książki jest 
aplikacja Tap2C. 

działa CompNET

tel. 602-799-668,
www.peceserwis.pl. 

Dariusz Smoliński



Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babi-
ce poruszyłem temat kontenerów na odzież. 
Pojemniki zlokalizowane są w różnych miej-
scach Naszej Gminy i jak zapewne Państwo za-
uważyliście, częściej leżą niż stoją poprzewra
cane przez "nieznanych, nocnych sprawców".

Czy zatem Urząd 
Gminy Stare Babice ma na to jakiś wpływ, 
czy może sprawuje jakiś nadzór nad lokaliza-
cją kontenerów,

Na zapytanie "Radnego z Babic" odpowie-
dzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Stare Ba-
bice Marcin Zając,

Urząd już dwa lata temu

obecnie właścicie-
lem pojemników jest już Polski Czerwony 
Krzyż.

Usunię-
te zostaną m. in. ze skrzyżowań dróg, gdzie 
obecnie ograniczają widoczność, prawdopo-

dobnie kilka z nich 
stanie w Gminnym 
Punkcje Selektywnej 
Zbiórki Odpadów przy 
ul. Mizikowskiego 
w Starych Babicach.

Michał Starnowski - Radny z Babic

CZY SĄ NAM POTRZEBNE??
KONTENERY NA UŻYWANĄ ODZIEŻ…



W październiku br. otrzymaliśmy od jednej 
z czytelniczek Gońca Babickiego zdjęcia i list, 
które dotyczyły jednego ze służbowych samo-
chodów służbowych używanych przez pracow-
nika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal
nego EKO-BABICE sp. z o.o. Czytelniczka 
w swym liście poruszyła temat celowości wyko-
rzystywania służbowych samochodów ww. 
przedsiębiorstwa do celów prywatnych. Ozna-
kowany samochód widziany był bowiem na par-
kingu jednego z warszawskich marketów.

skierowaliśmy zapytanie 
do Prezesa Pawła Turkota

na ja-
kiej zasadzie samochody służbowe używane są 
do celów prywatnych przez pracowników GPK 
"Eko-Babice"?

Prezes Paweł Turkot poinformował naszą 

Redakcję,

Specyfika tego typu przedsiębiorstw wyma-
ga aby część pracowników pozostawała w sta-
nie gotowości (dyspozycyjności) przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu.

Z powyższych powodów przedsię-
biorstwo wyposażyło w samochody służbowe 
pracowników pełniących funkcje:

Moim zdaniem odpowiedź Prezesa jest nie-
pełna

Babickim Forum Internetowym 
www.babice.fora.pl W dziale "BABICKIE TE-
MATY"

Michał Starnowski

Z LISTÓW DO REDAKCJI
SŁUŻBOWE AUTA W PRYWATNYCH RĘKACH

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 9-20 
listopada 2015 roku

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



18 października br. weszły w życie bardzo ważne zmiany w prawie 
spadkowym dotyczące dziedziczenia. Nowe przepisy wprowadziły zasa-
dę, iż spadkobiercy, którzy nie złożą w ciągu 6 miesięcy oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie będą już ponosić nieograniczo-
nej odpowiedzialności za długi wchodzące w jego skład. Od teraz "mil-
czenie" spadkobiercy będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobro
dziejstwem inwentarza, a ewentualna odpowiedzialność za długi spadko-
we nie będzie mogła być wyższa niż wartość odziedziczonego majątku.

Dotychczas obowiązujące prawo często doprowadzało do sytuacji, 
w której w wyniku dziedziczenia stawaliśmy się dłużnikami. 

Na odrzucenie spadku mieliśmy 6 miesięcy.
Odpowie-

dzialność za długi spadkowe była bardzo niebezpieczna, ze względu na 
fakt, iż często spadkobiercy nawet nie zdawali sobie sprawy, że spadko-
dawca długi takie miał.

 i okazywało się, iż mamy duże długi pochodzące ze spadku np. 
kredyty gotówkowe.

wprowadzają także instytucję prywatnego wykazu in-
wentarza. 

 Jeżeli po złoże-
niu wykazu inwentarza ujawnią się nowe składniki majątku lub zobo-
wiązania spadkowe, nieumieszczone w wykazie, obowiązkowo wykaz 
należy uzupełnić. 

Wykaz 
inwentarza składany jest według wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości 

 Spadkobierca, który złożył wykaz in-
wentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem.

Nowe przepisy zdecydowanie stawiają w lepszej sytuacji spadkobier-
ców, 

Odpowiedzialność opisana powyżej nie ma zastosowania w stosunku do 
spadkobiercy 

Nowe przepisy zdecydowanie więc polepszą sytuację spadkobier-
ców, ograniczą częste, patologiczne wręcz sytuacje 

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
WAŻNE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM



W pierwszych dniach października br. Radni Gminy Stare Babice 
mieli okazję wziąć udział w dwóch ciekawych komisjach wyjazdo-
wych. Była również i trzecia komisja wyjazdowa, która odbyła się 15 
września br. Niestety nie mogłem w niej uczestniczyć osobiście. Pod-
czas wrześniowej komisji Radni zapoznali się z miejscami rekreacyjny-
mi Naszej Gminy, tj. odwiedzili wszystkie place zabaw i miejsca 
odpoczynku oraz zapoznali się z realizacją inwestycji, która aktualnie 
realizowana jest w parku tuż obok ulicy Sienkiewicza - na tyłach babic-
kiego kościoła. Poniżej relacja z komisji październikowych.

Pierwsza z nich odbyła się 6 października 2015 roku. Radni z Komi-
sji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa udali się na klau-
dyńskie wysypisko, 

od ostatniej wizji, która 
odbyła się w czerwcu br. prace bardzo mocno posunęły się do przodu.

pro-
ces kształtowania górki zakończy się wraz z zamknięciem wysypiska, 
czyli z końcem 2016 roku. czy w umowie pomiędzy Gminą 
Stare Babice a MPO jest zapis o ewentualnych karach za niewykona-
nie prac rekultywacyjnych do końca terminu określonego w umowie 
i co stanie się, gdy do końca 2016 roku MPO nie wykona prac objętych 

harmonogramem? 

Pan Turek poinformował,

 Pomiędzy Gminą Stare Babice a MPO zachodzą jedynie 
uregulowania cywilno-prawne, które polegają jedynie na tym, że Gmi-
na wynajmuje grunt "firmie śmieciowej" pobierając za to czynsz.

 Jeżeli warszawskie przedsiębiorstwo nie 
wywiąże się w terminie z rekultywacji i procesu budowlanego, to kary 
będą, ale do Marszałka i być może również od WIOŚiu.

 z Referatu Ochrony Środowiska UG 
wystosowane zostało pismo,

Nie stwierdziliśmy, aby góra emitowała przykre zapachy. ciąg dalszy 
na stronie obok...

DWIE (A NAWET TRZY)
WYJAZDOWE KOMISJE RADY GMINY



Po zakończonej wizji na wysypisku przemieściliśmy się do kompo-
stowni przy ul. Kampinoskiej 1, 

Przerobiony towar magazynowany jest pod plandekami w wybeto-
nowanych silosach. 

 W zależności od kierunku wiejącego wiatru i jego si-
ły, smród potrafi być wyczuwalny

MPO zdaje sobie sprawę z uciążliwości zakła-
du,

Druga z komisji odbyła się w czwartek 8 października 2015 roku. 
Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu udali się do miej-
scowości Zielonki Parcela, gdzie przy ul. Południowej (Rekreacyjnej) 
rozpoczęła się budowa budynku gimnazjum 

 Szacuje się, że koszt budowy wyniesie 56 milion
ów złotych.

aby zakończyć budowę Gmina będzie musiała zaciągnąć dłu-
goterminowy kredyt. budynek ma być od
dany do użytkowania 1 września 2017 roku.

Następnie Radni udali się do siedziby 
gdzie za-

poznali się z postępami prac związanymi z rozbudową i modernizacją 
oczyszczalni.

Michał Starnowski - Radny



W ostatnim czasie mieszkańcy ulicy Sikor-
skiego zwrócili uwagę na wzmożony ruch tran
zytowy TIRÓW na swojej ulicy. Choć znaki 
zakazu są dobrze widoczne, to ciężarówki mkną 
w obydwu kierunkach, zupełnie nie zważając 
na ograniczenia ruchu.

Niewielkie ronda: to w Babicach im. ks. Popie-
łuszki i to w Klaudynie są nagminnie dewasto-
wane,

O kostce brukowej pisaliśmy już dawniej,

Cóż zrobić z tym faktem?

wzmożone kontrole policyj-
ne, 

każdy szo-
fer ciężarówki używa CB Radia

Dziś pozostaje pisać pisma,

A jak to nie pomoże??

Michał Starnowski

TIRY NA UL. SIKORSKIEGO
- NOTORYCZNE ŁAMANIE PRAWA



Tomasz Luberek - Administrator facebookowej grupy Mieszkańcy 
gminy Stare Babice poinformował, że w ciągu ostatnich kilku dni do 
Naszej lokalnej, otwartej grupy dołączyło ponad 400 nowych użytkow-
ników. Tym samym zrobiło się Nas ponad 3000, a my korzystając 
z okazji zapraszamy wszystkich do dołączenia do Naszej lokalnej spo-
łeczności internetowej.

Mieszkańcy gminy Stare Babice,

zaproszenia do swoich znajomych.
+Dodaj 

znajomego do grupy.

babice24 czy izabelin24. 
ponad 1000 osób.

Tajemnicze miejsca na terenie gminy Stare Babice.

. Serdecznie podziękowania pragnę złożyć wszystkim 
tym, którzy pamiętali o mnie. rysunek Ewy załączam do 
artykułu.  DZIĘKUJĘ!!!! Michał Starnowski

FACEBOOK'OWE WIEŚCI

JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
Chętnych do pomocy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży 

2016 w naszej babickiej Parafii przybywa. Przygotowania do przyję-
cia pielgrzymów rozpoczęły te rodziny, które zamierzają ugościć piel-
grzymów.

Do przyjazdu młodzieży z Monako

18 października br. w Domu Parafialnym "Arka" 
zorganizowali spotkanie dla rodzin, 

ks. Ma-
riusz Zaorski Joanna Trojak

Wolontariusze wciąż czekają na nowych chętnych - na rodziny, 

gośćmi z Monako w dniach 
20-25 lipca 2016 roku. 

zostań wolontariuszem! 
Znajdź nas na facebooku

Weronika Kalinowska



RUSZA VI EDYCJA
STRAŻACKIEGO POGOTOWIA
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Jak zwykle, od 2010 roku, o tej porze Babicka Straż Pożarna rusza ze swoją ak-
cją charytatywną. Postaramy się sprawić radość jak największej liczbie dzieci. 
Wszyscy szykujemy się do Świąt, pomyślmy również o innych, tych może bardziej 
potrzebujących. Akcja obejmuje tylko naszą Gminę, naszych sąsiadów, koleżanki 
i kolegów naszych dzieci ze szkoły - pomóżmy im.

dzięki naszej ścisłej współpracy z GOPS.

Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 7-13 grudnia 2015 roku w godzinach: 
pon.-piat. 17.00-20.00; sob.-niedz. 14.00-18.00.

słodycze, artyku-
ły szkolne (farby, kredki, ciastolina itp.) oraz nowe zabawki, pluszaki, gry planszo-
we, klocki, układanki, itp.

Unikajmy rzeczy używanych, zniszczonych.

 Zachęcamy również firmy z terenu Gminy

aby pod żadną babicką choinką 
nie zabrakło prezentu. 

Strażacy z OSP Stare Babice



Wędrując w głąb puszczy po mniej popu-
larnych szlakach możemy intensywniej do-
świadczyć piękna przyrody i dojść w różne za
pomniane zakątki. W małych kampinoskich 
wioskach można znaleźć przykłady budownic-
twa, które bardziej przywoła na myśl Biesz-
czady lub suwalszczyznę. Z dala od głównych 
dróg, w kniei Kampinoskiego Parku Narodo-
wego wciąż istnieją relikty tradycyjnej, drew-
nianej architektury.

Popadające w ruinę obiekty 
na nowo przejmuje przyroda:

 Niektóre 
chatki jednak wciąż są zamieszkiwane - czę-
sto przez starsze osoby

Na podwórku oczywiście studnia z "żura-
wiem",  kawałek dalej drewniana wygódka. 

Ciekawostką architektoniczną są mocowa-
nia na tzw. jaskółczy ogon

chciałabym ocalić od zapomnienia tra
dycyjne budownictwo kampinoskie, 

Ewa Ugorowska

POCZTÓWKA Z PRZESZŁOŚCI
DREWNIANE BUDOWNICTWO W KPN



W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, 
drużyna Rejonu Stare Babice i okolice liczy 
16-tu wyjątkowych wolontariuszy. Swoją po-
mocą dotrą do najbardziej potrzebujących ro-
dzin z gmin Stare Babice i Izabelin. Anga
żując się w projekt, mają wpływ na zmianę 
otoczenia, w którym żyją.

DRUŻYNA SZLACHETNEJ PACZKI

CO W LISTOPADZIE?

KOMU POMAGAMY?

Zachęcamy do wspierania projektu. 

Joanna Trojak
Lider Rejonu Stare Babice i okolice

Małgorzata Alicja Pietrzak
Asystent ds. Promocji Rejonu Stare Babice i okolice

Kontakt:
szlachetnapaczka.starebabice@gmail.com

Facebook.com/szlachetnapaczkastarebabice

PROJEKT SZLACHETNA PACZKA
W REJONIE STARE BABICE I OKOLICE



WYBORY SOŁTYSÓW TUŻ POD WARSZAWĄ
W tym roku wybraliśmy już prezydenta, posłów i senatorów. Teraz czas na wybory SOŁTYSÓW - bezpośrednich 

przedstawicieli społeczeństwa.

20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 18.30 w Przedszkolu w Bli-
znem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1A odbędzie się zebranie w spra-
wie wyboru SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH dla wsi: Blizne Jasiń
skiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczowa. 

 Krzysztof Turek.

Ze swej strony chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za dotychczasową aktywną współ-
pracę i stały kontakt. Zapraszam na zebranie. Ewa Kawczyńska

WYBORY SOŁTYSÓW W LIPKOWIE,
KLAUDYNIE, JANOWIE I W STR. BABICACH

3 września 2015 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi. W treści 
uchwały czytamy, że we wszystkich sołectwach gminy Stare Babice, wybory należy przeprowadzić do dnia 30 listopada br. Sołtysa na kadencje 
2016-2019 mają wybrać mieszkańcy na zebraniach wiejskich, które ma zwołać Sołtys (w Klaudynie Wójt Gminy).

Klaudyn wybierze sołtysa 17 listopada br. o godz. 18.00 miesz-
kańcy Lipkowa spotkają się 26 listopada o godz. 18.30  27 listopada br. odbędą się dwa zebrania. O godz. 
18.00 mieszkańcy Janowa, zaś Sołtys Lucyna Skrzeczkowska

- początek o godz. 18.30.



…mówią o nim Roy Orbison z nad Wisły, to dzięki  niesamowitej si-
le i "ciepłej" barwie głosu. Śpiewa  głosem o 2.5 oktawowej skali co 
w Polsce wśród wykonawców "męskich" jest wyjątkowo rzadkie. Szyb-
ko nawiązuje kontakt z publicznością.

Muzyk, artysta, wykonawca estradowy.

Mariusz Kalaga 

 Laureat wielu nagród, 

Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jako jedyny artysta w Polsce nagrał w wersji polskojęzycznej zna-

ne przeboje Roya Orbisona, śpiewa także utwory Elvisa Presleya, Sha-
kin Stevensa,

Wszystko to 
sprawia, że każdy koncert porywa publiczność do tańca, śpiewu, wspól
nej zabawy. Własne utwory, dzięki którym jest artystą rozpoznawal-
nym to np.

Dlatego już jesienią  tj. 22-11-2015 r. o godz. 18.00 będziemy mieli 
ogromną przyjemność i zaszczyt gościć Pana Mariusza Kalagę w Cen-
trum Kultury Izabelin na "Muzycznym Koktajlu Szlagierów",

Serdecznie Państwa zapra-
szamy na ten wyjątkowy koncert,

JUŻ JESIENIĄ W IZABELINIE
MUZYCZNY KOKTAIL SZLAGIERÓW





Nasz chłopak, sąsiad z Izabelina na podium! Sergiusz Sobczyk został 
zakwalifikowany do Mistrzostw Świata w triathlonie. Zawody odbędą 
się w przyszłym roku w Australii.

Sergiusz Sobczyk 

 Od urodzenia mieszka w Izabelinie.
Tutaj też został członkiem Ochotniczej Straży Po-

żarnej.

Sport od zawsze był jego pasją.

 "Ryś Laski".

zdobywając m.in. tytuł mistrza Polski klubów 
AZS w kickboxingu. 

 udało mu się 
przebiec maraton i przejechać rowerem polskie Wybrzeże. 

 Zaczął się przygotowywać do "królewskiego" dy-
stansu, w skład którego wchodzi: 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowe-
rem i 42,195 km biegu - wszystko to, jedno po drugim, bez dłuższej 
przerwy.

brązowy medal w Mistrzostwach Polski w triathlonie na dystan-
sie olimpijskim.

2 miejsca w triathlonie w Malbor-
ku na dystansie Ironman w kategorii open!

i godnie reprezentować gminę Izabe-
lin i Powiat Warszawski Zachodni.

Jest to cel, wyma-
ga sporego nakładu finansowego. Poszukuje sponsora - firmy, która 
wspomoże go w przygotowaniach oraz w organizacji wyjazdu do Au-
stralii.

Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć Sergiusza w realiza-
cji tego celu zapraszamy na portal PolakPotrafi.pl, gdzie już niedługo 
przedstawiony zostanie Jego projekt i będzie można zbierać na Niego 
pieniądze.

Jako strażak pomaga innym, może ktoś z Was zechce wspomóc realiza-
cję Jego marzeń.

 Sergiusz Sobczyk zaprasza na swojego fan page’a na face-
book'u

Redakcja

CHŁOPAK Z IZABELINA NA PODIUM
SERGIUSZ SOBCZYK POJEDZIE DO AUSTRALII



Drogi nasze kochane - krajowe, wojewódz-
kie, powiatowe, gminne i prywatne. Taka oto 
struktura własności dróg od lat funkcjonuje 
w całej Polsce, w tym oczywiście również na te-
renie Naszej Gminy.

Informacje z zakresu utrzymania przejezd-
ności i funkcjonalności dróg powiatowych

choć od siebie do-
dam,

sprawy 
mogą potoczyć się różnie.

Kończy się remont mostów w Lipkowie. 

W 2016 roku możliwe jest przeprowadzenie 
gruntownego remontu drogi powiatowej Borzę-
cin Duży - Michałówek, czyli ulicy Poprzecz-
nej i ulicy Rataja.

 
dofinansowanie tej inwestycji z budżetu Gmi-
ny Stare Babice. Stosowną uchwałę Rada Gmi-
ny Stare Babice podjęła na ostatniej Sesji.

Podobnie skonstruowane ma być zadanie 
przebudowy ulicy Izabelińskiej w Starych Babi-
cach i ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B. 

 Z ostatnich rozmów nie wynika jed-
nak jednoznacznie, czy byłby to 2017, czy 2018 
rok.

ZDP z siedzibą w Ożarowie Ma-
zowieckim wymienia chodniki w Babicach No-
wych na ul. Ogrodniczej.

wspomnę, że w Ma-
cierzyszu (gm. Ożarów Maz.) 

Prace mo-
dernizacyjne trwają również na ul. Kosmow-
skiej w Borzęcinach - Dużym i Małym.

Ostatnim elementem o którym chciałem 
napisać, to frezowanie ulicy Izabelińskiej na 
jej leśnym odcinku i wytyczenie prowizorycz-
nego chodnika wraz z biało-czerwonymi słup-
kami w rejonie ulicy Jastrzębiej w miejsco
wości Lipków Kolonia.

utwar
dzono również część pobocza i odgrodzono je 
słupkami.

zebrał: Michał Starnowski

INFORMACJE Z DRÓG POWIATOWYCH

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW
Urząd Gminy Stare Babice na swojej stronie internetowej poinformował, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało mo-

dernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Stare Babice. W ten sposób zmieniono sposób użytkowania części gruntów, a także wyka-
zano nowe budynki, których wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Przeprowadzona modernizacja niestety w wielu przypadkach wiąże się 
ze znacznymi zmianami kwot płaconego przez Państwa podatku! W związku z powyższym Wójt zaprasza do zapoznania się z obecną sytuacją 
Państwa nieruchomości. Wszelkich informacji udziela Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej, który mieści się w pokojach 7 i 8, 
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 730 80 61 lub 22 722 91 99.

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babice Wójt poinformował, że cały materiał dotyczący Naszej Gminy zawiera (UWAGA) - 70 tysięcy 
stron. Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem Gminy. Za chwilę nowy rok i nowe podatki - żebyśmy nie obudzili się po czasie. (M.S.)



Na początku października tego roku, Ame-
ryką wstrząsnęła wiadomość o kolejnej masa-
krze dokonanej z użyciem broni palnej. Tra
gedia rozegrała się na terenie kampusu uczel-
nianego w miejscowości Roseburg w stanie 
Oregon. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do 
jednej z klas i kazał wstać wszystkim chrześci-
janom, po czym dokonał ich egzekucji. 9 osób 
mimo groźby utraty życia nie zaparło się Jezu-
sa…

GUN FREE ZONE,

Trzeba też wiedzieć, że USA nie są monoli-
tem jak Polska, jeżeli chodzi o stanowienie 
prawa.

Przy-
kładowo w stanie Texas, gdzie na 100 obywate-
li przypada ponad 100 sztuk broni (!) nie 
odnotowuje się masowych mordów, przestęp-
cy też są ludźmi racjonalnymi i kalkulują 
gdzie można a gdzie nie uda się dokonać zbrod
niczego czynu. 

 historia miasta Kennesaw 

wskaźnik ten zszedł poniżej średniej krajo-
wej,

Dr. Ben Carson - kandydat na prezydenta 
USA,

 a jednocześnie deklarując swo-
ją wiarę i nieugiętość wobec fali terroru jaki 
jest skierowany wobec chrześcijan

dzień po masakrze udostępnił w sie-
ci swoje zdjęcie, na którym trzyma w ręku 
kartkę z napisem "I AM A CHRYSTIAN".

W Polsce Pan Andrzej Turczyn z Ruchu 
Obywatelskiego Miłośników Broni (ROMB),

rozwinął 
tą deklarację zamieszczając swoją fotografię 
z … karabinkiem na plechach

na stronie społeczności facebooka 
#jestemchrześcijaninem.

protestancki pastor Paweł Chojecki,

Cała akcja prowokuje do dyskusji w na-
szych małych ojczyznach:

 czy w czasach szalejącego 
terroryzmu fanatyków islamskich mamy się 
bronić czy też poddać?

 Pytania 
o tyle trudne co i niezbędne do zadania,

 nie 
będziemy musieli dokonać wyboru,

JPK

#jestemchrześcijaninem

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
"Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948" - wystawa Instytutu Pamięci Narodowej.

W imieniu Redakcji BBC zapraszamy na wystawę poświęconą Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
zobaczyć można bezpłatnie do 9 listopada br. w Katolickim Centrum Kultury "Dobre Miejsce"
Więcej informacji na www.dobremiejsce.org Tomasz Konopa



Cały kraj żyje gorącą atmosferą wyborów, czemu nie można się dzi-
wić. Emocje pewnie jeszcze długo nie opadną. Jednak już wkrótce cze-
ka nas kolejne wielkie wydarzenie: coroczny Marsz Niepodległości...

Specjalnie dla BBC parę słów powiedział organizator Witold Tuma-
nowicz.

Natalia Karwowska:

Witold Tumanowicz: 

NK:

WT:

NK: 

WT:

NK: 
Natalia Karwowska

WYWIAD Z WIKTOREM TUMANOWICZEM
ORGANIZATOREM MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

APEL TWOJEGO DZIECKA – JANUSZ KORCZAK

W dniu 19 października br. przypadła ko-
lejna rocznica zamordowania księdza Jerzego 
Popiełuszki. Warto przy tej okazji przypomnieć 
pokrótce sylwetkę błogosławionego.

Ksiądz Jerzy, urodzony w 1947

wstąpił do seminarium i w 1972 r. przyjął świę-
cenia z rąk samego kardynała Wyszyńskiego.

Od 1980 r. związany ze środowiskiem Soli-
darności,

ygłaszał wie-
le haseł wolnościowych i antykomunistycznych.

odprawił 
także m.in. mszę na pogrzebie zamordowane-
go przez milicję Grzegorza Przemyka.

19 października 1984 r. po długotrwa-
łej inwigilacji funkcjonariusze Służby Bezpie
czeństwa porwali księdza a kilkanaście dni 
później ciało zamordowanego wyłowiono z Wi-
sły.

W 2010 r.

Osobiście polecam wycieczką na warszaw-
ski Żoliborz,

Więcej informacji 

Tomasz Konopa

ROCZNICA ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEGO

Nie psuj mnie.
 Nie bój się stanow-

czości.  Nie 
bagatelizuj moich złych nawyków. 

 Nie rób ze mnie większego dziecka niż je-
stem.

 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach,

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami.
 Nie wmawiaj 

mi, że błędy które popełniam są grzechem.
 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. 

 Nie zrzędź. 
 Nie dawaj mi obiet-

nic bez pokrycia.
 Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest pre-

cyzyjnie wyrazić myśli.  Nie spraw-
dzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.

 Nie bądź niekonsekwentny. 
 Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytania-

mi. 
 Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. 

 Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. 
 Nie wyobrażaj sobie, że przepra-

szając mnie stracisz autorytet. 
 Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego 

rodzaju eksperymenty.
 Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę.

Nie bój się miłości. Nigdy.
Źródło: Internet



Jest styczeń 1927 roku. W jednym z drew-
nianych domów w miejscowości Izabelin 
mieszkała Rozalia Krzemińska (53 lata) wraz 
ze swoimi dziećmi: Marianną (21 lat), Józe-
fem (16 lat), Józefą (14 lat), Zofią (10 lat) 
i małym Frankiem. Trzy najstarsze córki, już 
zamężne mieszkają poza domem. Tak zaczy-
na się historia największej zbrodni jaką popeł-
niono w Izabelinie, a było to 88 lat temu.

Tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co sta-
ło się w drewnianym budynku krytym strze-
chą w jedną z zimowych nocy, czyli z 16/17 
stycznia 1927 roku.

Kie-
dy nastał świt, a świat zaczął budzić się do 
życia, sąsiedzi zaniepokojeni spokojem panu-
jącym na podwórku Krzemińskich wszczęli 
alarm.

Pobite 
i zmasakrowane bez życia ciała zalegały w iz
bach, najmłodsze dziecko nieżywe leżało pod 
łóżkiem.

a policja nawet wykonała foto-
grafię (prezentowaną w artykule).

Wyry-
ty na nagrobku napis przypomina przybyszom 
o całym zajściu.

Przez 50 lat zbrodnia nie została wykryta, 

jednak pod koniec lat 70-tych XX wieku stała 
się rzecz nieprawdopodobna.

Na łożu śmierci wyznał długo skry-
waną tajemnicę - przyznał się obecnym, że to 
On wraz z drugim człowiekiem - kompanem 
z Lipkowa dokonał tej straszliwej zbrodni...

ciąg dalszy na stronie obok...

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
MAKABRYCZNY MORD SPRZED LAT



Mężczyzna wyznał, że zbrodnia nie była za-
planowana, 
chcieli jedynie postraszyć Stanisława Jatcza-
ka.

w amoku pozabijali pozostałych domowników.

obydwaj napastnicy znani byli rodzinie 
Krzemińskich.

oprawcy 
na własnych ramionach, jak gdyby nigdy nic, 
nieśli trumny w kondukcie żałobnym. 

Dziś to ulica Jana Kazimierza w Izabeli-
nie B.

Obecnie autorzy dotarli do sześciu artyku-
łów, z gazet okresu międzywojennego, 

Najob-
szerniejsze doniesienie znajduje się w "Gaze
cie Warszawskiej Porannej" z 18 stycznia 1927 r. 

Niestety niemożliwe jest do
tarcie do największej ówczesnej 
gazety wydawanej w Warsza
wie - "Kuriera Warszawskiego", 

wysłuchali i znaleźli
w archiwalnych zbiorach:

Michał Starnowski
Filip Marczewski
Ewa Ugorowska



15 października 2015 roku podczas Sesji 
Rady Gminy Stare Babice, Radni dokonali wy-
boru ławników do Sądu Okręgowego w War-
szawie, Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu 
Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza (2016-2019).

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto: 

Ogółem zgłoszono 6 osób, 

Wyboru dokonali Radni

Ostatecznie ławnikami zostali: 
Sławomir Kościel-

niak Henryka Pytla-
kowska

Marta Kotlińska

 Aniela Zdziech
zebrał: Michał Starnowski

WYBRALIŚMY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW

W 2015 roku na boisku Orlik w Laskach odbyły się dwie edycje ama-
torskiej ligi piłki nożnej, czyli Izabelińskiej Ligi Siódemek. W rundzie 
wiosennej wzięło udział 8 drużyn. Mecze odbywały się w niedziele w go-
dzinach 9-14 i każdy trwał 50 minut. Na boisku w jednej drużynie mo-
gło grać siedmiu zawodników, a na ławce rezerwowych pozostawało 
maksymalnie dziesięciu. Ilość zmian była nieograniczona a mecze jak co 
roku sędziował profesjonalny arbiter.

 Rundę wiosenną wygrała drużyna Mechaniczne Szkol-
ne, 

w tym sezonie organizatorzy postanowili zorganizować drugą edycję 
i do gry zaprosić drużyny z gmin Stare Babice

Królewscy Stare Babice,

zwycięstwo w lidze zapewniła sobie drużyna z Ożarowa Mazowieckiego.
tabelę z jesiennej edycji ligi możecie 

Państwo obejrzeć na Facebookowym profilu Liga Izabelin.

Liga Izabelin jest organizowana przez osoby prywatne, udział w niej 
jest bezpłatny, a sędziego zapewnia Centrum Kultury Izabelin.

Strażacy z OSP 
ze Starych Babic, Policjanci z Komendy Powiatowej w Babicach,

chciałem Państwa zachęcić do udziału w tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki

w sezo-
nie 2016 chcielibyśmy zorganizować na boisku w Laskach Amatorską 
Ligę Powiatową.

Tomasz Luberek, fot. Michał Starnowski

AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA

WYBORY SOŁTYSA W WOJCIESZYNIE
W piątek, 16 października 2015 r. o godz. 

18.00 w budynku Agencji Modernizacji i Re-
strukturyzacji Rolnictwa w Wojcieszynie przy 
ul. Trakt Królewski 91 odbyło się zebranie so-
łeckie na którym wybrano Sołtysa i Radę Sołec-
ką Wojcieszyna na kadencję 2016-2019.

W Zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Sta-
re Babice Krzysztof Turek wraz z Zastępcą 
Marcinem Zającem, a zebranie prowadził Rad-
ny Wojcieszyna Sławomir Sumka.

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę, tj. dotych-
czasową Panią Sołtys Jadwigę Wasiak, więc taj-
ne głosowanie było już tylko formalnością.

Pani Jadwiga została wybrana Sołtysem na 

nową kadencję. 

w Radzie Sołeckiej zasiądą: 
Anna Jakubiak, Paweł Sumka i Kazimierz Bo-
gucki.

Poruszono trzy sprawy:

Redakcja gratuluje wyboru staremu/nowe-
mu Sołtysowi i nowej Radzie Sołeckiej Michał Starnowski



W każdą środę w godz. 19.00-20.00 na bieżni i boisku koło Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 spotykają się miło-
śnicy biegania. Inicjatywa Gminy Stare Babice i GOSiR Stare Babice 
trwa już od miesiąca, tj. od 16 września br. W każdą środę na bezpłat-
ne zajęcia ruchowe przybywa około 30 osób.

Organizatorzy zapraszają każdego bez względu na wiek, 

 bieganie to nie tylko doskonały sposób 
na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, 

Michał Starnowski

STARE BABICE BIEGAJĄ

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Ogromny sukces odnotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze 

Starych Babic. Dziewczęta i chłopcy 8 października 2015 roku wzięli w za
wodach sportowych tj. Powiatowym Finale w Przełajowych Biegach 
Sztafetowych 10x800 metrów. Impreza sportowa odbyła się w Zielon-
kach Parcela.

cztery drużyny z terenu Gminy Stare Babice.

wygrały Nasze dziewczęta ze Starych Babic (miejsce premiowane awan-
sem). Trzecią lokatę zajęła drużyna z Borzęcina Dużego.

Chłopcy z Babic byli drudzy 
(miejsce premiowane awansem), a z Borzęcina zajęli trzecią lokatę.

wystartowali uczniowie z Koczarg Starych.

Te-
raz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach wraz 
z dziewczętami z Leszna i chłopcami z Bieniewic będą reprezentować 
Nasz Powiat na strefowych zawodach wojewódzkich.

Dzieciom i młodzieży gratulujemy
Gratulujemy też Nauczycielom WF

 i organizatorom (GOSiR Stare Babice, Radek Kar-
piński z PWZ) 

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl



Kolejna edycja "Krainy Chopina" przeszła już do historii. W niedzielę 4 
października 2015 roku o godz. 18.00 w Centrum Edukacji Kampinoskiego 
Parku Narodowego w Izabelinie odbył  się Koncert Galowy, podczas które-
go nastąpiło Uroczyste Zakończenie XI Edycji Festiwalu Muzycznego 
"W Krainie Chopina". Gości przywitał Dyrektor Kampinoskiego Parku Na-
rodowego Mirosław Markowski i Wójt Gminy Izabelin Witold Malarow-
ski. Słowo wstępne wygłosił też Dyrektor Artystyczny Festiwalu Mariusz 
Dżyga.

wystąpiła Orkiestra Sinfonia Viva prowadzona przez Tomasza Radziwo-
nowicza. Na harfie zagrała Zuzanna Elster.

Koncert odbył się pod patronatami: 

organizatorami byli

 Koncert dofinansowany 
został ze środków

Michał Starnowski

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU MUZYCZNEGO

ŚWIĘTO SZKOŁY W BORZĘCINIE DUŻYM
26 października 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęci-

nie Dużym odbyły się uroczystości, podczas których odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych.

O godz. 9.00 odprawiona został Msza Święta
ks. Jan Wróbel

odbyła się uroczysta akademia, a zaraz po niej 
ślubowanie najmłodszych uczniów.

Michał Starnowski, fot. Krzysztof Fryt








