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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 6-17 listopa-
da 2017 roku

, czyli 
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (70 zł.).



www.ksiegarniaverbum.pl
WYPRZEDAŻ SEZONOWA - 50% TANIEJ

Z "wietrzeniem" półek w sklepie czy magazynie jest trochę jak z odna-
wianiem mieszkania. Planując je, liczymy przede wszystkim na… powiew 
świeżości. Dlatego w tym numerze nie polecamy żadnej konkretnej po-
zycji. Zachęcamy natomiast do odwiedzenia VERBUM i do wyszuka-
nia czegoś dla siebie, przyczyniając się tym samym do "odnowienia" 
jedynej księgarni na terenie Gminy Stare Babice… i kilku sąsiednich.

 do 15 listopada.

Promocja dotyczy książek i podręczników będących 
już na stanie księgarni

Księgarnia VERBUM nadal współpracuje z firmą GLOBAL 

Oferta GLOBAL to:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



MALUCHY I ICH EDU-FIGLE
Kto ma w domu malucha ten wie, że przy-

chodzi taki dzień, kiedy dziecku nie wystarcza 
już domowa przestrzeń. Maluch chce pozna-
wać świat, jeszcze w obecności opiekuna, ale 
już trochę się socjalizując. O tym, jak roczne 
i dwuletnie dzieci radzą sobie w grupie rozma-
wiamy z Karoliną Kurpińską, oligofrenopedago-
giem, prowadzącą zajęcia Edu-figle w Klubie 
Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babi-
cach.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by zapisać 
dziecko na Edu-figle?

Czy dziecko, uczestniczące w Edu-figlach 
lepiej poradzi sobie pierwszego dnia w przed-
szkolu?

Obserwowanie jak mały człowiek coraz le-
piej sobie radzi w grupie musi być bardzo cie-
kawe!

To jakie czary Pani stosuje?

Pewnie wielu rzeczy dzieci po raz pierwszy 
doświadczają właśnie na Pani zajęciach?

Rodzice pewnie zwracają się do Pani po po-
rady wychowawcze?

Miała Pani kiedyś jakiś wyjątkowo trudny 
przypadek, który nie dawał się "oswoić"?

Czyli właściwie rodzice są w Edu-figlach 
równie ważni, co dzieci?

Tak mnie Pani zachęciła, że chyba sama za-
piszę moją Basię na zajęcia. Już za chwilę bę-
dzie w odpowiednim wieku, by dołączyć do 
grupy.

Są dwie grupy i spotykamy się w czwartki 
od 8:45-10:15 i od 10:30-12:00 w budynku Szko
ły Podstawowej przy Polnej 40.

Szczegóły znajdują się na profilu https://
www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia/

tekst i foto: Karina Grygielska



Już za rok wybory samorządowe i znów wy-
bierać będziemy władze gminne - wójta i rad-
nych. Mogą być one (te wybory) jednak inne 
niż dotychczas. Prawo i Sprawiedliwość poin-
formowało bowiem, że przygotowane jest do 
przeprowadzenia zmian w ordynacji wybor-
czej i że nastąpi to jeszcze tej jesieni. 

kilka zało-
żeń już dziś wyciekło do mediów

Zakłada się 
wprowadzenie dwukadencyjności pełnienia funk
cji wójta, ale bez liczenia wstecz. 

prawdopodobnie kadencje pięciolet
nie. 

zakaz 
startowania w wyborach jednocześnie do dwóch 
szczebli samorządu, np. na wójta i radnego po-
wiatu. Planuje się także, żeby wybór wójta od-
bywał się tylko w jednej turze, 

Rozwiązanie takie 
niesie ze sobą jednak ryzyko,

rządzący aktualnie wójt,

przestanie być organizatorem obwodo
wych komisji wyborczych,

by 
uniknąć wszelkich nieprawidłowości, jak to 
miało miejsce trzy lata temu,

Szklane urny, kamery w salach do gło
sowania czy karty oznaczone specjalnymi uni-
katowymi naklejkami mogą stać się standar-
dem. mo
żliwości powołania równolegle dwóch komisji 
wyborczych 

Solą w oku krajowych polityków są jedno-
mandatowe okręgi wyborcze w wyborach do 
rad gmin. 

W miejsce ordy-
nacji większościowej pojawić się może ordy
nacja proporcjonalna.

 Jeżeli wprowadzona 
zostanie ordynacja proporcjonalna

to głosując bę-
dziemy mieli szczególny sposób przeliczania 
preferencji wyborców na liczbę mandatów dla 
poszczególnych komitetów. 

może stać się furtką do 
zdominowania rady gminy przez kandyda-
tów powiązanych z partiami politycznymi,

Czekamy więc z zaciekawieniem, lecz rów-
nież z pewną dozą niepokoju na ostateczny 
kształt opracowywanej ustawy.

Tomasz Szuba; fot. koszalin7.pl

CZY JUŻ ZA ROK
WYBORY SAMORZĄDOWE
BĘDĄ W INNYM KSZTAŁCIE ???



Zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mam prawo do rozpatrzenia sprawy 
(sądowej) bez nieuzasadnionej zwłoki. Również regulacje międzynarodo-
we poruszają tę kwestię; art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
mówi o rozpatrzeniu sprawy w rozsądnym terminie.

Postępowania ciągną się miesiącami, 
latami.

Pomocna może okazać się dla nas instytucja skar-
gi na przewlekłość postępowania. 

"Strona może wnieść skargę (…), jeżeli postępowa-
nie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności 
faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłu-
żej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej 
wykonania orzeczenia sądowego(…)".

Dotyczy to także czynności podjętych przez sąd lub 

komornika sądowego 

Uprawnienie do wniesienia skargi przysługuje: 

Skargę należy złożyć do 
sądu,

Wnoszący skargę może wnosić również o wydanie polecenia sądowi 
rozpatrującemu sprawę podjęcia określonych czynności w wyznaczonym 
terminie 

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

PRAWNIK RADZI...
SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ SĄDU



W poniedziałek, 16 października 2017 roku o godz. 18.00 rozpoczęło 
się spotkanie z Posłem na Sejm RP, Panem Jarosławem Krajewskim (PiS).

zorganizo-
wała lokalna (babicko-izabelińska) grupa zwolenników Prawa i Spra-
wiedliwości  Poseł, który jest członkiem komisji 
śledczej ds. Amber Gold 

 jak również z zapowiadanymi zmianami 
w ordynacji wyborczej na wybory samorządowe, które odbędą się 
w 2018 roku.

(felieton Tomasza Szuby).
Michał Starnowski

SPOTKANIE Z POSŁEM
JAROSŁAWEM KRAJEWSKIM



11. BIEG PO NOWE ŻYCIE,
CHARYTATYWNIE DLA TRANSPLANTOLOGII 
NORDIC WALKING TEAM BORZĘCIN

24 września 2017 roku w Parku Górczewska 
odbył się "11. Bieg po Nowe Życie" - najwięk-
sza w Polsce społeczna inicjatywa wsparcia 
transplantologii, świadomego dawstwa i prze-
szczepów rodzinnych. Projekt po trzech la-
tach obecności w Łazienkach Królewskich prze
niosł się gościnne na Bemowo.

Spotkanie z "Bemowo KOCHA NORDIC 
WALKING".

"Borzęcińskie Bo-
bry". 

Mariolą Bojar
ską-Ferenc. 

"Team Borzęcin", 
Mateuszem Banasiu-

kiem Krzysztofem 
Kwiatkowskim

Mariolą Bojarską-Ferenc

"11. Bieg po Nowe Życie"
Iwona Małkowska, Anna Ślęzak, 

Aneta Fijołek, Aneta Gąsińska, Alicja Wiśnie
wska, Marlena Ślęzak, Agnieszka Stanicka, 
Grzegorz Stanicki, Bogusław Ślęzak i Remi-
giusz Fijołek.

we wtorki i piątki - 
Borzęcin Duży, Plac Chopina godz. 18:00.

Remigiusz Fijołek

Bieg po Nowe Życie to projekt społecz-
ny na rzecz promocji działań prozdrowot-
nych, edukacji w zakresie transplantacji 
narządów oraz aktywizacji społeczeństwa 
do świadomego oddawania narządów do 
przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Od 
sześciu lat w Wiśle i Warszawie spotykają 
się gwiazdy ekranu, dziennikarze i spor-
towcy oraz osoby po transplantacji, któ-
rzy startując w marszu nordic walking 
wspierają tą inicjatywę.

Ambasadorem wydarzenia jest Przemy-
sław Saleta. Wsparcie merytoryczne i pro-
mocyjne zapewnia od początku prof. An
drzej Chmura z Katedry i Kliniki Chirur-
gii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala 
Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w War-
szawie.



W niedzielę, 15 października 2017 r. na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym spotkali się Nasi Seniorzy na 11. Mię-
dzypokoleniowym Spotkaniu Seniorów.

Justyna Szcze-
panik  Krzysztof Grze-
lak. 

Nie zabrakło więc Chóru "Sami Swoi" z Borzęcina 
Dużego, "Ożarowskich Kumoszek" z Ożarowa Mazowieckiego i "Weso-
łych Wdówek" z Józefowa k. Ożarowa M. Dla zebranych wystąpili rów-

nież: chór "Ballada" z Leszna i członkowie Klubu Seniora "Nadzieja" 
ze Starych Babic. 

 "Retro.ArtBem"

Marcina Zająca, Alicji Napurki,
Józefa Olczaka i Jana Wróbla,

Krzysztofa Szuby i Remigiusza Fijołka, 

Tadeuszem Wiśniewskim,

Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl

11. MIĘDZYPOKOLENIOWE
SPOTKANIE SENIORÓW W BORZĘCINIE



W sobotę, 14 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zie-
lonkach Parceli odbył się I Festiwal Dyni.

Nowa inicjatywa zielonkowskiej szkoły spotkała się z dużym zainte-
resowaniem rodziców i dzieci.

Michał Starnowski

PIERWSZY FESTIWAL DYNI
W ZIELONKOWSKIEJ SZKOLE



BIKER PUB
W JESIENNO-ZIMOWEJ ODSŁONIE

Biker Pub to więcej niż pub. To ciekawe miejsce w środku lasu, 
w którym można znaleźć chwilę wytchnienia, posilić się swojskim ja-
dłem i ogrzać przy ognisku. O tym, co na nas tam czeka podczas chłod-
niejszych dni rozmawiamy z właścicielem, Andrzejem Rebejko.

Spotykamy się już trochę po sezonie na rowery i pikniki…

Ale komu chciałoby się wypoczywać w lesie, gdy na głowę pada 
deszcz…

Czyli można u Pana zarezerwować lokal na tak zwane imprezy oko-
licznościowe?

Myśli Pan, że dzieci wolą zamienić salę zabaw na las nawet w listo-
padzie?

A czy są jeszcze wolne terminy na najbliższe komunie?

ciąg dalszy na stronie obok...



...ciąg dalszy ze strony 12

Czy w tym roku coś się jeszcze będzie działo?

Taka noc w środku lasu to musi być niezapomniane przeżycie…

Biker Pub to zatem właściwy adres na wszelkie imprezy…

Kogo chciałby Pan zachęcić 
do takich warsztatów?

Drugie życie Biker Pub?

Trzeba będzie jakoś wyciągnąć ludzi z domów w zimne dni…

Czyli stawia Pan na informację i współpracę…

Biker Pub, Stanisławów koło Mariewa
https://www.facebook.com/bikerpubpl/ lub www.bikerpub.pl 

tekst i foto: Karina Grygielska



Przemiany społeczno-gospodarcze powodują, że zmianie ulega model 
rodziny. Wkraczamy w międzypokoleniową niezależność materialną, któ-
ra powstaje dzięki rozwojowi usług i zabezpieczeń społecznych, a oddziel-
ne zamieszkanie pokoleń staje się coraz popularniejsze.

domy wielopokoleniowe

Seniorzy nie chcą być uzależnieni od swoich dzieci, 

Pokolenie emerytów posiada znaczny 
procent nieruchomości w Polsce i mieszka średnio na ok. 70 m2 powierzch-
ni,

Około 90% ludzi chciałoby na sta-
rość pozostać we własnych mieszkaniach,

Można by tego uniknąć, 

Instytucjonalną formą zamieszkania są Domy Opieki Społecznej, 
Ko-

rzystanie z ośrodków stałej pomocy często jest nieuniknione, 

obecnie tworzy się coraz więcej inwesty-
cji prywatnych. 

opłaty za pobyt są bardzo 
wysokie. 
Rodzinne domy pomocy społecznej, 

W części ogólnodostępnej znajdu-
je się świetlica, klub, kawiarnia, park i ogród. 

Budownictwo mieszkań spełniających oczekiwania ludzi starszych jest 
ważnym, przyszłościowym wyzwaniem.

Jedno z nich można zobaczyć na warszawskich Bielanach,

 Można je oglądać, wy-
starczy umówić się dzwoniąc pod numer telefonu: 507-514-558 lub wysyłając 
e-maila: info@mimowieku.pl 

Cena wynajmu zaczyna się od 4900 zł. miesię
cznie, 

W 2030 roku będzie w Polsce około 9 milionów Senio-
rów,

Państwo powinno zapewnić nie tylko szeroką gamę ofert za-
mieszkania dla Seniorów, ale przede wszystkim zaproponować wiele 
form wsparcia dla tych, którzy pozostają w swoich mieszkaniach i do-
mach. 

Diagnoza w środowisku senioralnym wy-
kazuje również, że niechęć do zmiany mieszkań przez starszych ludzi, 
uznawana powszechnie znika, gdy pojawi się oferta mieszkań przystoso-
wanych do samodzielnego funkcjonowania w miejscu ich zamieszkania - 
mniejszych, ale bardziej ekonomicznych.

Podobne problemy i dylematy mieszkaniowe mają Seniorzy w naszym 
lokalnym środowisku,

Anna Czajkowska

DOM RODZINNY, CZY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
JAK CHCĄ MIESZKAĆ STARSI LUDZIE? CZY NA WYBÓR STAĆ POLSKIEGO SENIORA?



Mężczyźni coraz częściej odwiedzają gabinety medycyny estetycznej. 
Najczęściej wykonywany zabieg w tej grupie Pacjentów, to leczenie Boto-
xem nadmiernej kurczliwości mięśni okolicy oczu i glabelli. Zabieg powo-
duje, że znikają zmarszczki między brwiami i redukują się zmarszczki 
okolicy oczu. Tym samym twarz ma łagodniejszy i zdecydowanie młod-
szy wygląd - tłumaczy dr Mariusz Kaczorowski specjalista medycyny es-
tetycznej. Toksyna botulinowa przynosi również ulgę Panom cierpiącym 
na nadpotliwość, zwłaszcza pach i dłoni.

Część Panów dba już o właściwe nawilżenie, jakość skóry - sto-
sując zabiegi mezoterapii skóry twarzy.

- mówi nam dr Kaczorowski. 

- dodaje dr Mariusz Kaczorowski.

Dbając o męskie "piękno" musimy pamiętać, że ta skóra różni się od 
kobiecej, na co w głównej mierze ma wpływ działanie męskich hor-
monów - androgenów.

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pe
elingów chemicznych,

- wyjaśnia 
kosmetolog Karina Jabłońska

Męska 
skóra ma również swoje specjalne potrzeby. 
W naszej Klinice propozycją dedykowaną 
dla mężczyzn jest zabieg infuzji tlenowej Or-
ganic Oxygen.

- mówi 
kosmetolog Karina Jabłońska.

Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu, zauważamy 
nawilżenie i dotlenienie skóry.

 Jest 
polecana również do cery z problemem trądziku.

- wyjaśnia Karina 
Jabłońska.

W Klinice Sanobello trwa akcja "Czas dla Mężczyzn", dla Panów, 
niezależnie od wieku, 5-cio% rabat na wszystkie zabiegi medycyny este-
tycznej i kosmetologii. Promocja "Czas dla Mężczyzn" obowiązuje u nas 
w terminie od 30.09. do 30.11.2017r - zaprasza manager Kliniki Renata 
Banaszek.

Klinika Sanobello sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Langiewicza 2; rejestracja - tel. 22 355 31 51

"CZAS DLA MĘŻCZYZN"
CZYLI MĘSKIE ZABIEGI W KLINICE SANOBELLO

dr Mariusz Kaczorowski

mgr Karina Jabłońska



Przy sztucznym oświetleniu odbył się mecz 11 kolejki Ligi Okręgo-
wej w grupie Warszawa II.

W piątek, 13 października 2017 roku sędziowskim gwizdkiem 
o godz. 19.30 rozpoczął się kolejny mecz warszawskiej ligi okręgowej. 

Naprzód Stare 
Babice 

podejmował Naprzód Brwinów.

eszcze 20 minut przed końcem spotkania nasi gracze prowadzili 
3:1,

ecz zakończył się remisem 3:3 i podziałem punk-
tów.

 Naprzód ma obecnie 23 punk-
ty straty do lidera tabeli (SEMP Ursynów). 

Michał Starnowski

NAPRZÓD KONTRA NAPRZÓD

ZAWODNIK RENSEI
NA TURNIEJU W STARGARDZIE

W dniu 21 października 2017 roku w Star-
gardzie (woj. zachodniopomorskie) odbył się 
Ogólnopolski Turniej Karate SHOTOKAN.

Na zawodach tych, klub RENSEI Karate 
Dojo reprezentował tylko jeden zawodnik - Ja-
kub Dobrzyński. 

W pierwszej konkurencji, KATA indywidu-
alne

uznając wyższość jego umiejętności 
nad umiejętnościami konkurentów.

KUMITE indywidual-
ne,

w walce fina-
łowej trafił na dość wymagającego rywala. 

do swojej już pokaźnej ko-
lekcji wyróżnień Jakub dołączył kolejne dwa 
puchary.

Oss! Rensei
www.klubkarate.pl





MORD ZAŁOŻYCIELSKI III RP
WCIĄŻ NIEROZWIĄZANY

19 października minęło 33 lata od uprowadzenia i tajemniczej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

. Pokazowa rozprawa rozpoczęła się 27 grudnia 1984 roku a zakończyła 7 lu
tego 1985r. Wszyscy skazani za tę zbrodnię, po kilku latach, 
otrzymali nadzwyczajne złagodzenie kary i wyszli z więzienia dużo wcześniej. 

 Andrzejowi Witkowskiemu 
Zastanawiające jest również stanowisko 

najwyższych hierarchów kościelnych,

 ks. Stanisława Małkowskiego. Grzegorz Piotrowski,
I tak, ks. Małkowski od 1984 roku 

jest "oddelegowany" wyłącznie do odprawiania Mszy żałobnych na podwarszawskim, komunalnym Cmentarzu 
Północnym. 

Więcej o wielkim a zapomnianym przywódcy duchowym Solidarności znajdziecie Państwo w nowej książce 
Wojciecha Sumlińskiego pt. "Ksiądz - historia zawierzenia silniejszego, niż nienawiść i śmierć." 

Jarosław Paweł Kuczyński

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2017 R.
Już 11 listopada ulicami Warszawy przej-

dzie Marsz Niepodległości, odbywający się w tym 
roku pod hasłem "My chcemy Boga!".

Start wydarzenia zaplanowany jest na godz. 
15:00. Trasa powiedzie z Ronda im. Romana 
Dmowskiego na Błonie PGE Stadionu Naro-
dowego. Na zakonczenie Marszu przewidywa-
ny jest koncert muzyki patriotycznej.

Natalia Karlsson



Z INWESTYCJAMI PRZEZ ŻYCIE CZ. I
Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że godne życie na emeryturze pań-

stwowej to jeden z większych mitów dzisiejszych czasów. Według byłego 
już prezesa ZUS, Zbigniewa Derdziuka, wysokość naszej przyszłej eme-
rytury stanowiła będzie zaledwie 1/3 ostatniej pensji. 

Wiemy bowiem, że je-
żeli liczymy na godne życie po zakończeniu naszej kariery zawodowej, 
musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

chciałbym przybliżyć najpopularniejsze metody oszczędzania, tak aby 
każdy mógł znaleźć coś co będzie odpowiadało jego oczekiwaniom.

 Otóż nie ma nic za 
darmo. 

chciałbym skupić się na kilku pod-
stawowych aspektach,

czym tak na prawdę jest procent składany. 
"sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że od-

setki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapi-
talizacji) i w ten sposób "składają się" na zysk wypracowywany w okresie 
następnym." 

Końcowy zwrot przy takich założeniach wynosił będzie... 
332,19%! 

warto jest również pod-
kreślić jak kluczowe są tutaj prowizje płacone przez nas na drodze 
przez krainę regularnego oszczędzania. 

Dlatego właśnie tak złym pomysłem jest inwestycja w tzw. po-
lisolokaty.

musimy liczyć się z podwójnymi prowizjami! 

im wyższe 
prowizje, tym większa część naszego zysku

 przejadana jest przez pośredników. 

chciałbym skupić się na jednym z najchęt-
niej powtarzanych mitów związanych z oszczędzaniem. Jakim? Jest to 

oczywiście mit mówią-
cy o tym, że obligacje 
są bezpiecznym sposo-
bem pomnażania swoje-
go kapitału, natomiast 
akcje zaliczają się do 
tych obarczonych zna
cznym ryzykiem. 

o na co zwróciłbym jednak uwagę obligacje 
uznawane są za mało ryzykowne, wciąż niosą ze sobą pewne ryzyko.

 Jak to 
możliwe?

 tzw. stopę wolną od ryzyka.

Z reguły 
im większa oczekiwana stopa zwrotu, tym większe ryzyko ponoszone 
przez inwestora.

 inwestycja w obligacje sprowadza się niejako do 
modelu zero-jedynkowego.

Skąd zatem wzięło się przeświadczenie mówiące o tym, że obligacje 
są zdecydowanie bezpieczniejszą alternatywą? 

 Każdego dnia widzimy czy wybrana przez nas spółka 
straciła, czy może zarobiła. 

Chciałbym jedynie, aby każdy zda-
wał sobie sprawę z faktu, że zarówno akcje, jak i obligacje obarczone są 
pewnym ryzykiem, które nie zawsze przemawia na korzyść tych dru-
gich.

"Z inwesty-
cjami przez życie".

 Mam nadzieję, że dzięki te-
mu każdy będzie mógł świadomie podejść do tak istotniej kwestii, jaką 
jest gromadzenie kapitału na spokojną jesień naszego życia.

Tomasz Radomski
źródło: www.wcn.pl



PODWARSZAWSKIE ZEBRANIE W BLIZNEM
W dniu 19 października 2017 roku (czwartek) o godz. 18:00 w Przed-

szkolu w Bliznem Jasińskiego, przy ul. Kościuszki 1B odbyło się zebra-
nie wiejskie mieszkańców wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego 
i Lubiczowa.

Na spotkanie przybyli: Marcin Zając,
 Agnieszka Senterkiewicz, Iwona Mika, 

Paweł Błażejewski Leszek Grabow-
ski.

Tematem zebrania, które zorganizowali: Leszek Poborczyk,
 Ewa Kawczyńska, Krzysztof Wąsikowski i Jacek 

Dawidowski 

Rozmawiano więc o wszystkim: 

przeprowadzono też wybory uzupełniające do 
Rady Sołeckiej wsi Blizne Jasińskiego.

 Pana Krystiana Zająca,
wszedł w skład Rady Sołeckiej, Panią Annę 

Winiszewską, 

Radna i Sołtys Ewa Kawczyńska pragnie podziękować Mieszkańcom 
swojego sołectwa a nowo wybranemu członkowi Rady 
Sołeckiej, Panu Krystianowi Zającowi życzy owocnej współpracy.

Michał Starnowski



3 października 2017 roku o godz. 18.00 w auli Szkoły Podstawowej 
w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12 odbyło się spotkanie 
Władz Gminy Stare Babice z Mieszkańcami kilku miejscowości położo-
nych wzdłuż ulicy Trakt Królewski.

W spotkaniu, które zainicjował Radny Sławomir Sumka (Wojcie-
szyn) miało dotyczyć jedynie Mieszkańców Wojcie-
szyna, zostało rozszerzone 
do Mieszkańców kilku sołectw (Koczargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie, 
Borzęcin Duży), a dokładniej do tych, których grunty położone są po-
między ulicami Akacjową, Klonową, Trakt Królewski i Spacerową a te-

renami leśnymi KPN 

dotyczył stanu urządzeń meliora-
cyjnych oraz planowanych prac remontowych.

Remigiusz Fijo
łek.

Najważniejszym z omawianych tematów okazał się jednak wątek 
dotyczący podjęcia prac nad nowym studium zagospodarowania prze-
strzennego, 

Wójt stwierdził, że wykreśli z planowania za-
pis, że część terenu będzie przeznaczona na urządzenie cmentarza ko-
munalnego.

 i został w czerwcu br. "zastopowany" 
przez większość radnych.

Zebranie, w którym wzięli udział: Krzysz-
tof Turek, Marcin Zając,

 Henryk Kuncewicz,  Justyna Szczepanik, Sławomir 
Sumka, Remigiusz Fijołek, Paweł Karczmarek i Michał Starnowski

 (Jadwiga Wasiak)  (Urszula 
Świątek)

Michał Starnowski

PO SPOTKANIU GMINNYM
W KOCZARGACH STARYCH

MIESZKAŃCY LIPKOWA
ROZMAWIALI O SPRAWACH RÓŻNYCH

W środowy wieczór, tj. 18 października 2017 roku odbyło się zebra-
nie Mieszkańców Lipkowa.

Krzysztofa Turka, 
 Agnieszki Senterkiewicz, Kazimierza Steć 

i Pawła Błażejewskiego
Pawła Karczmarka 

Na spotkanie, które odbyło się w Sali Gary Move Out przy ul. Mo-
ścickiego 54B przybyło prawie 50 osób, 

będzie remontowana ul. Jakubo
wicza oraz, że cały czas trwają prace związane z odrolnieniami grun-
tów. 

Michał Starnowski



W czwartkowe, późne popołudnie, tj. 12 października 2017 roku 
o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie Mieszkańców wsi Stare Babice.

Lucyna Skrzeczkowska 
Michał Starnowski

Jan Żychliński,
Marcin Zając Agnieszką Sen-
terkiewicz, Kazimierzem Steć i Pawłem Błażejewskim, 

Remigiusz Fijołek,
asp. Rafał Bralski i st. post. Marcin Hyndle

 Jan Kalinowski i Paweł Boh-
dziewicz Mieszkańcy w liczbie około 50 osób.

Tomasz Szuba 
Obecni na zebraniu policjanci zaape-

lowali do zebranych, 
"na policjanta"

"na wnuczka".
Nie zabrakło więc omówienia tematów związanych z bez-

pieczeństwem ruchu drogowego,

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na zalegające ciemności przy 
szkole podstawowej i w babickiej Alei Dębów

W dalszej części zebrania głos zabrał Z-ca Wójta Gminy Stare Babi-
ce Marcin Zając, przybliżył ze-
branym zagadnienia 

w tym roku babicki park zdobył główną nagrodę 
w konkursie "Przestrzeń 
publiczna w zieleni".

Następnie o wykonanych w sołectwie pracach, odnotowanych awa-
riach i zaleganiu wody

 rozmawiano z Remigiuszem Fijołkiem

poruszono 
temat komunikacji publicznej, w tym o potrzebie skierowania linii 
714 w obydwie strony i wprowadzeniu 
na terenie gminy linii autobusowej nocnej o odbiorze odpadów 
komunalnych, 

stawka od osoby wzrośnie z 12 do prawie 18 zł. Mar-
cin Zając
Wójt skłania się odejść od propozycji wprowadzenia opłat za odbiór od-
padów zależną od ilości zużytej wody. oświe
tlenia i doświetlenia ulic i odwodnienia rejonu ul. Pohulan-
ka, Krótkiej i Krętej.

Całe zebranie zdominował jednak temat potrzeby przeprowadze-
nia remontu (gruntownej modernizacji) powiatowej ulicy Izabelińskiej.

 przedstawił nowe 
możliwości, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem nowego progra-
mu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wszyscy mają nadzieję, że tak będzie i modernizacja ulicy odbę-
dzie się w 2018 roku. 

W imieniu swoim i Pani Lucyny Skrzeczkowskiej pragnę podzięko-
wać Mieszkańcom wsi Stare Babice i wszystkim zaproszonym go-
ściom, jak również gospodarzowi obiektu za przygotowanie sali. Były 
to dwie godziny dobrej, merytorycznej rozmowy.

zebrał: Michał Starnowski
Radny Gminy Stare Babice

PO BABICKIM ZEBRANIU








