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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 5-16 listopada 2018 roku
 dowolną tablicę posesyjną 

w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



GONIEC NA WYBORY
GAZETA NA LEPSZE JUTRO

Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy gminy Stare Babice, nasi przyja-
ciele, sąsiedzi, zwolennicy oraz sympatycy.

nowy numer Gońca Babickiego
od stycznia 2010 roku kreuje lokalną rzeczywistość,

Aktualny numer,
 relacje z zebrań sołeckich,

Cieszę się po-
nownie powróciły Fundusze Sołeckie

których wraz z całym naszym środowiskiem, tj. 
osobami skupionymi wokół Działajmy Razem byłem gorącym zwolenni-
kiem. wraz z grupą radnych zabiegaliśmy od kilku 
lat o powrót tych funduszy.
w gminie Stare Babice rośnie poparcie dla kreowanego przez nas wize-
runku gminy. 

powstał więc Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy 
Razem, 

Gońcu Wyborczym. 

KWW Działajmy Razem to Tomasz Szuba - nasz Kan-
dydat na Wójta Gminy Stare Babice oraz grupa osób - kandydatów 
na radnych. Działajmy Razem, to nasza koncepcja życia w gminie Sta-
re Babice, gdzie sama nazwa odzwierciedla sposób, w jaki chcieliby-
śmy realizować ten proces.

a w niedzielę 21 października 2018 roku poszli do urn, wybrali nasze-
go Kandydat na Wójta Gminy Stare Babice i naszych kandydatów na 
radnych.

Michał Starnowski
Redaktor Naczelny Gońca Babickiego

HIENY CMENTARNE
"Osoby, którym zostały skradzione kwiaty bądź 

też inne przedmioty z grobów na miejscowym 
cmentarzu parafialnym, proszone są o zgłoszenie 
na Komendzie Policji w Starych Babicach", to cy-
tat z niedzielnych ogłoszeń parafialnych w Pa-
rafii Babice.

Tak, to prawda. 

Kilka lat temu

Wówczas Mariusz P. i Adam W. wpadli.

Okradani,

i już po kilku dniach jednego ze złodziei 
złapali na gorącym uczynku. Mężczyzna wraz 
z łupem został przekazany stróżom prawa. 

Pa-
miętajmy, że niebawem 1 listopada.

Michał Starnowski (fot. JR)



ZMIENIĘ PORSCHE NA GORSZE
1 października 2018 roku około godz. 12.40 w Starych Babicach, na 

parkingu nieopodal budynku komunalnego i przychodni "Sorno" miał 
miejsce pożar samochodu osobowego.

Strażacy z Babic ugasili pożar, jednak i tak komora silnika 
kilkunastoletniego pojazdu Audi 80 (wersja B) spłonęła doszczętnie.

Trzy lata temu spłonęła tu ciężarówka, 

Tego samego dnia około godz. 17.00 w Blizne Łaszczyńskiego, na pa-
sie przy S8 zapalił się samochód marki Porsche. 

Michał Starnowski, fot. OSP Babice

NOWE W STRAŻY GMINNEJ
29 sierpnia obchodzony jest Dzień Straży 

Gminnych/Miejskich. Tegoroczne świętowa-
nie zbiegło się z okrągłym jubileuszem. Otóż 
w tym roku mija 10 lat od chwili, gdy w Gmi-
nie Stare Babice powołano tą służbę.

Istnienie babickiej Straży Gminnej od sa-
mego początku wzbudza emocje.

"Straż Gminną należy 
utrzymać, ale formację należy poddać mądrej re-
organizacji".

Działajmy Razem

w połowie 
września 2018 roku Straż Gminna Gminy Sta-
re Babice stała się posiadaczem nowego radio-
wozu. Ford Connect, który jest przystoso
wany do bezpiecznego przewozu osób nietrzeź-

wych oraz zwierząt został zakupiony z tego-
rocznego budżetu Gminy Stare Babice i zastą
pi wysłużoną Skodę Roomster.

"Nowy specjalistyczny sprzęt przyczyni się 
do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców 
naszej gminy i poprawi warunki służby strażni-
ków

Leszek Gra
bowski.

Czas ru-
szać nowym radiowozem na interwencję - Mie
szkańcy alarmują, że prywatny teren w Lesie 
Bemowskim (działka 180) jest czyszczony 
z traw, krzewów i drzew.

pytają w kontekście niejasnych 
listów "Mieszkanie+", "Lex Deweloper"

Gońca Babickiego i Babickiego Portali
ka Internetowego.

Straż Gminna Gminy Stare Babice:

tel. lub

Michał Starnowski







Nazywam się Tomasz Szuba, mam 45 lat, od urodzenia miesz-
kam w Starych Babicach. Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych 
dzieci - syna i córkę. Zawodowo godzę prowadzenie  działalności 
gospodarczej z pracą w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Posiadam wykształcenie wyższe magi-
sterskie - studiowałem na Wydziale Historycznym oraz na Wy
dziale Prawa i Administracji UW.

Od wczesnej młodości angażowałem się w działalność na 
rzecz lokalnej społeczności począwszy od pracy w  parafialnych 
grupach młodzieżowych, poprzez członkostwo w OSP, współreda-
gowanie "Gońca Babickiego", współorganizację zbiórek charyta-
tywnych, pomoc Polakom na wschodzie, aż po założenie Stowa
rzyszenia "Działajmy Razem". W latach 2006-2014, a więc przez 
dwie kadencje, pełniłem funkcję radnego w Radzie Gminy Stare 
Babice.

 W wyborach 2018 roku postanowi-
łem ponownie, z poparciem Komitetu Wyborczego Wyborców 
"Działajmy Razem", ubiegać się o stanowisko wójta naszej gmi-
ny, zaznaczając jednocześnie, że traktuję je przede wszystkim ja-
ko służbę społeczeństwu. 

A oto przewidywane cele mojego działania:
Lista celów mojego działania pozostaje otwarta.

To Państwo - Mieszkańcy Gminy Stare Babice - możecie mieć 
największy wpływ na ostateczny kształt tej listy oraz skuteczną 
realizację celów w niej zawartych.

Jeszcze raz proszę o poparcie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Szuba

Kandydat na Wójta Gminy Stare Babice

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
KANDYDAT NA WÓJTA

TOMASZ SZUBA

sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem



sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem

TOMASZ SZUBA
KANDYDAT NA WÓJTA
GMINY STARE BABICE

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

DZIAŁAJMY RAZEM

KANDYDACI NA RADNYCH GMINY STARE BABICE

WIĘCEJ O NAS
I NASZYM PROGRAMIE NA:
dzialajmy-razem.blogspot.com
facebook.com/DziałajmyRazem

SŁAWOMIR MAREK
KOŚCIELNIAK
Okręg Wyborczy Nr 2

Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów

LUCYNA PELAGIA
SKRZECZKOWSKA

Okręg Wyborczy Nr 5
część sołectwa
Stare Babice

DOROTA BEATA
SIKORSKA

Okręg Wyborczy Nr 11
Koczargi Stare

BARBARA ZOFIA
PAŁYSKA

Okręg Wyborczy Nr 4
Babice Nowe, 

Zielonki-Parcela

MICHAŁ WOJCIECH
STARNOWSKI

Okręg Wyborczy Nr 6
część sołectwa
Stare Babice

JERZY JAN
PIĘTOCHA

Okręg Wyborczy Nr 3
Latchorzew

DARIUSZ MIROSŁAW
SOBCZAK

Okręg Wyborczy Nr 7
Kwirynów

Janów

KRZYSZTOF
KALISZEWSKI
Okręg Wyborczy Nr 8

Klaudyn

TERESA IWONA
DRZEWIŃSKA

Okręg Wyborczy Nr 10
Zielonki-Wieś

Koczargi Nowe

SYLWESTER
ZADROŻNY

Okręg Wyborczy Nr 14
Borzęcin Duży

TOMASZ STANISŁAW
RUTKOWSKI

Okręg Wyborczy Nr 15
Borzęcin Mały

Topolin



Nazywam się Sławomir Kościelniak, 
mam 57 lat i zdecydowałem się kandydo-
wać do Rady Gminy Stare Babice z okrę-
gu wyborczego nr 2 - Blizne Łaszczyńskie
go, Lubiczów.

jestem 
członkiem rady sołeckiej Blizne Łaszczyń-
skiego, a także ławnikiem Sądu Okręgo-
wego.

Od dłuższego czasu wiele swoich dzia-
łań ukierunkowałem na walkę z instytu-
cjami odpowiedzialnymi za nadmierne 
uciążliwości dla życia mieszkańców, zwią-
zane z funkcjonowaniem trasy S8.

Założenia do moich przyszłych dzia-
łań, są spójne z głównymi celami KWW 
Działajmy Razem:

Proszę Państwa o głos.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Kościelniak

SŁAWOMIR MAREK KOŚCIELNIAK
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO, LUBICZÓW
OKRĘG WYBORCZY NR 2

BARBARA ZOFIA PAŁYSKA
BABICE NOWE, ZIELONKI-PARCELA
OKRĘG WYBORCZY NR 4

Z gminą Stare Babice związana je-
stem od 36 lat, od kiedy założyłam rodzi-
nę. Jestem zarazem od lat mieszkanką 
powiatu warszawskiego zachodniego. Tu 
urodziła się, wyrosła i wykształciła moja 
córka, tu również mieszka ona do dzi-
siaj. Jestem osobiście, i rodzinnie zainte-
resowana dobrem i wysokim poziomem 
życia mieszkańców naszej gminy.

Od prawie 30 lat pracuję na terenie po-
wiatu warszawskiego zachodniego 

Doświadczenie lat pracy i sumę wie-
dzy zdobytą w ciągu tego okresu w kon-
taktach z niezliczoną liczbą osób, chcia
łabym wykorzystać na szerszym polu, słu-
żąc pomocą i radą mieszkańcom naszej 
gminy.

Deklaruję zaangażowanie i wykorzy-
stanie swojej wiedzy 

pomocy osobom starszym, 
schorowanym, bezradnym, 

Z wyrazami szacunku
Barbara Pałyska

sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem
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JERZY JAN PIĘTOCHA
LATCHORZEW
OKRĘG WYBORCZY NR 3

Zapraszamy na spotkanie wyborcze z kandydatami na radnych
i kandydatem na Wójta Gminy Stare Babice - Tomaszem Szubą

18 października 2018 r., godz. 20:00
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Stare Babice, ul. Polna 40

Zachęcamy do odwiedzin i polubienia profilu KWW Działajmy Razem na facebook-u
Strony o nas: www.kwwdzialajmyrazem.pl oraz www.dzialajmy-razem.blogspot.com

SZANOWNI PAŃSTWO
KOMITET WYBORCZY WYBOR-

CÓW "DZIAŁAJMY RAZEM" przedsta-
wia Państwu Pana Jerzego Jana Piętochę 
- kandydata do Rady Gminy Stare Babi-
ce w wyborach samorządowych w dniu 
21 października 2018 roku, w Okręgu 
Wyborczym nr 3 - Latchorzewie.

Pan Jerzy Piętocha jest mieszkańcem 
Latchorzewa, 

Był rad-
nym w Gminie Stare Babice w latach 
2004-2010 tj. 1 ½ kadencji oraz jest rad-
nym w obecnej kadencji.

Pan Jerzy to osoba z inicjatywą, nieza-
leżna, odważa w wypowiadaniu się na se-
sjach Rady Gminy i posiedzeniach Ko
misji, a przy głosowaniach kierująca się 
opiniami mieszkańców, wiedzą, sumie-
niem, dobrem wyborców i dobrem Gmi-
ny.

Jako radny byłem za rzeczową dysku-
sją na sesjach Rady Gminy i obradach 
Komisji, opartą na wiarygodnych fak-
tach. Wsłuchując się i uwzględniając opi-
nie i sugestie Państwa byłem przeciwny 
następującym projektom i pomysłom.

Podejmowałem, w Państwa imieniu, na-
stępujące interwencje w Urzędzie Gminy 
i w instytucjach zewnętrznych:

Tematy, którymi chciałbym się zająć 
jako radny w przyszłej kadencji:

Moje hasło wyborcze - DZIAŁAJMY 
RAZEM dla dobra mieszkańców w za-
kresie budowy: dróg o odpowiednim stan
dardzie, chodników, ścieżek rowerowych, 
kanalizacji deszczowych, odwodnień, zde
cydowanej poprawy jakości wody.

Szanowni Państwo

oświadczam,

Zapewniam, 

Z wyrazami szacunku
Kandydat na radnego Jerzy Piętocha



Masz dość obietnic? Czas na zmiany! 
Weź udział w wyborach. Wybierz na Wój-
ta Tomka Szubę. On gwarantuje zmiany 
na lepsze. Zaufaj mi i głosuj na mnie. Ra-
zem zmienimy Klaudyn.

Kilka słów o mnie...

W Radzie gminy postawię sobie trzy ce-
le: 

A co dla Klaudyna? - 

Założenia do całokształtu moich przy-
szłych działań, są spójne z głównymi cela-
mi KWW Działajmy Razem: 

Proszę Państwa o głos.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kaliszewski

LUCYNA PELAGIA SKRZECZKOWSKA
STARE BABICE - CZĘŚĆ SOŁECTWA
OKRĘG WYBORCZY NR 5

Nazywam się Lucyna Skrzeczkowska, 
dawniej Lucyna Molak.

Moje całe dorosłe życie związane jest ze 
Starymi Babicami. 

Od 2012 roku jestem sołtysem miejsco-
wości Stare Babice. W latach 2002-2010 peł-
niłam funkcję radnej. W kadencji 2014-2018 
ponownie mieszkańcy dali mi mandat za-
ufania.

Będę wspierać przyszłego wójta w słusz-
nych działaniach. 

W najbliższym czasie nale-
ży

W nadchodzących wyborach samorzą-
dowych chciałabym reprezentować miesz-
kańców ulic: 

Mieszkańcy Starych Babic, Działajmy 
Razem.

Z poważaniem
Lucyna Skrzeczkowska (dawniej Molak)

KRZYSZTOF KALISZEWSKI
KLAUDYN
OKRĘG WYBORCZY NR 8

sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem
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TERESA IWONA DRZEWIŃSKA
ZIELONKI-WIEŚ, KOCZARGI NOWE
OKRĘG WYBORCZY NR 10

Działajmy Razem. Głosując na mnie - 
głosujesz, żeby Tobie i Twojej rodzinie żyło 
się lepiej w naszej Gminie. Drogi Mieszkań-
cu pragnę reprezentować Twoje sprawy 
w Radzie Gminy Stare Babice.

Nazywam się Teresa Drzewińska z do-
mu Fabiańska. Kandyduję po 
raz drugi z miejscowości Zielonki Wieś 
i Koczargi Nowe,

Od 14 lat działam społecznie

 
"W Krainie Chopina".

Moje pasje to psy i robótki ręcz-
ne. Stawiam na zdrowie, rodzinę i bezpie
czeństwo.

Swoje działanie skieruję na: 

Dlaczego kandyduję? 

 
Swój czas i doświadczenie chcę poświęcić 
na działania poprawiające nasze codzien-
ne życie.

Proszę o poparcie. Zapewniam, że swo-
je obowiązki będę wykonywać sumiennie 
i uczciwie.

Dziękuję za zaufanie. Z wyrazami szacunku
Teresa Drzewińska

Mam 46 lat, wykształcenie wyższe, żona-
ty, dwoje dzieci, wierzący i praktykujący, 
zawodowy strażak i druh OSP, krwiodaw-
ca, redaktor i administrator lokalnych stron 
internetowych i czasopism, od urodzenia 
mieszkaniec Starych Babic.

W ostatniej kadencji samorządowej, dzię-
ki Państwa poparciu byłem Radnym Gmi-
ny Stare Babice. 

Znam lokalne problemy i potrzeby miesz-
kańców,

Dzięki m.in. prowadze

niu lokalnej prasy

Jestem przekonany, że znam problemy 
mieszkańców w poszczególnych wsiach, a na-
wet na osiedlach i ulicach. 

W nadchodzących wyborach samorzą-
dowych chciałabym reprezentować wszyst-
kich Mieszkańców Gminy, a w szczególno
ści zamieszkujących w Starych Babicach 
przy ulicach: 

W upływającej kadencji, dzięki m. in. 
mojemu zaangażowaniu udało się przywró-
cić fundusze sołeckie.

Wszystko powyższe dzieje się tu i teraz. 

Lucyną Skrzeczkowską,

Licząc na Państwa obecność i głos pod-
czas najbliższych wyborów, zapraszam do 
kontaktu

DZIAŁAJMY RAZEM

Z wyrazami szacunku - Michał Starnowski

MICHAŁ WOJCIECH STARNOWSKI
STARE BABICE - CZĘŚĆ SOŁECTWA
OKRĘG WYBORCZY NR 6



SYLWESTER ZADROŻNY
BORZĘCIN DUŻY
OKRĘG WYBORCZY NR 14

Nazywam się Sylwester Zadrożny,

Obecnie wykonuję zawód Głównego Księ-
gowego.

Potrzeby są różne i  jest ich wiele.

Moim głównym cel
em jako radnego Borzęcina Dużego będzie 
zabieganie o pozyskiwanie jak największych 
środków finansowych na zadania i inwesty-
cje bezpośrednio związane z naszą miejsco-
wością oraz ich szybkie wykorzystanie.

Będę również dążył do obniżenia ceny 
za wywóz odpadów komunalnych

Jako radny chcę być otwarty na propo-
zycje i sugestie związane z potrzebami za-
równo starszych jak i młodszych miesz
kańców Borzęcina.

Pozdrawiam - Sylwester Zadrożny

Szanowni Państwo
W zbliżających się wyborach samorzą-

dowych będziemy mieli po raz kolejny oka-
zję realnie wpłynąć na obraz naszej Małej 
Ojczyzny, jaką jest Gmina. To wielki przy-
wilej, ale zarazem i niezwykle bardzo od-
powiedzialne zadanie. Dlatego, jako osoba 
od szeregu lat zaangażowana w budowa-
nie lokalnej społeczności - radny i sołtys, 
chciałbym kontynuować tę dającą wiele sa-
tysfakcji misję.

Dlatego też zwracam się do Państwa 
z prośbą o poparcie mojej kandydatury 
na Radnego Gminy Stare Babice. 

W nadchodzącej kadencji, jako Radny 
Gminy Stare Babice, chciałbym dokoń-
czyć projekty i inwestycje, które z mojej 
inicjatywy zostały rozpoczęte, ale z różnych, 
niezależnych ode mnie przyczyn, jeszcze nie 
wystartowały lub utknęły w urzędniczych 
procedurach.

Chciałbym skupić się na najważniej-
szych problemach społeczności Janowa 
i Kwirynowa oraz całej Gminy, a w szcze-
gólności: 

Jestem przekonany, że będąc w stałym 
kontakcie - jak do tej pory,

A zatem DZIAŁAJMY RAZEM !!!
Z wyrazami szacunku

Dariusz Sobczak

DARIUSZ MIROSŁAW SOBCZAK
KWIRYNÓW, JANÓW
OKRĘG WYBORCZY NR 7

sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem
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TOMASZ STANISŁAW RUTKOWSKI
BORZĘCIN MAŁY, TOPOLIN
OKRĘG WYBORCZY NR 15
Szanowni Państwo.
Nazywam się Tomasz Rutkowski, mam 

39 lat, mieszkam w Wierzbinie, jestem żo-
naty i mam trójkę dzieci. Posiadam wy-
kształcenie wyższe - jestem magistrem pe
dagogiki specjalnej i resocjalizacji, pedago-
giem z 19 letnim stażem w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Niewido
mych w Laskach.

w Radzie Gminy, będę usilnie zabie
gał o:

Zapraszam do udziału w wyborach 
i proszę Was o głos.

Zadbajmy razem o lepsze jutro. DZIA
ŁAJMY RAZEM.

Pozdrawiam
Tomasz Rutkowski

Witam serdecznie Wszystkich, którzy 
już mnie poznali i tych których mam na-
dzieję poznać w niedługim czasie. 

Mam 46 lat. Jestem absolwentką Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

Lokalnie byłam 
zaangażowana 

Moje doświadczenie zawodowe nauczy-
ło mnie słuchać ludzi, wyciągać wnioski 
i szukać rozwiązań.

Jestem waszą 
sąsiadką.

Jednak to Wy 
mieszkańcy Koczarg Starych i Nowych zo-
baczyliście we mnie skutecznego mediato-
ra dając mi kredyt zaufania z propozycją, 
żebym reprezentowała wasze sprawy w Gmi-
nie. 

To co zauważam na chwilę obecną to kil-
ka bezkompromisowych kwestii jakimi 
chciałabym się zająć:

Wśród czterech kandydatów okręgu wy
borczego nr 11 - Koczargi Stare jestem je-
dyną kobietą. 

Za każdy oddany głos na mnie z góry 
bardzo DZIĘKUJĘ .Nie zmarnuję go bez 
względu na wynik. NIC O NAS BEZ NAS 
- DZIAŁAJMY RAZEM.

Z wyrazami szacunku.
Dorota Sikorska

DOROTA BEATA SIKORSKA
KOCZARGI STARE
OKRĘG WYBORCZY NR 11



Mieszkańcy Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego rozdzielili 
Fundusz Sołecki na 2019 roku.

Było to jedno z pierwszych zebrań sołeckich poświęconych temu za-
gadnieniu

 kwotę 114 tysięcy przeznaczono na: rozbudowę i ogrodzenie 
placu zabaw przy ul. Kopernika (100 tys. zł.) oraz 14 tys. zł. na organi-
zację corocznych, czerwcowych "Wianków". 

Zaznaczyć należy, że obydwa sołectwa połączyły swoje środki (każ-
de z nich otrzymało kwotę 57 197,20 zł.).

Marcin Zając, Ewa 
Kawczyńska, Leszek Poborczyk

 Krzysztof Wąsikowski 

Ciekawostką może okazać się przekazana informacja, że budujące 
się metro i lokalizacja stacji metra (skrzyżowanie Lazurowa/Górczew-
ska) sprawi, że stacja paliw Orlen i Mcdonalds zostaną wyburzone.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zin-
tegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających 
do poprawy warunków życia mieszkańców.

Michał Starnowski
bądź na bieżąco - www.babice24.pl i facebook.com/babice24

NIEDUŻA FREKWENCJA
NA ZEBRANIU W BLIZNEM:
JASIŃSKIEGO I ŁASZCZYŃSKIEGO





Mieszkańcy Topolina zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołec-
kiego na 2019 r.

w Topolinie przy ul. Po-
przecznej 25, "Biesiada Topolin" 

 Marcina Zająca,
Krzysztofa Szuby, Doroty Szymańskiej

Fundusz w wysokości 26 825,49 zł. przeznaczono na wykonanie pro-
jektu rozbudowy oświetlenia na ul. Poprzecznej.

jeszcze w sierpniu br. zebra-
li się mieszkańcy Borzęcina Dużego i Borzęcina Małego

na projekt i budo
wę tężni solankowych na skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym.

Michał Starnowski

ZEBRANIE W TOPOLINIE
TĘŻNIE NA SKWERZE W BORZĘCINIE 

JESIENNE KRWIODAWSTWO
13.05, to nie godzina, to litry krwi, jakie oddali krwiodawcy na jesien-

nej akcji zorganizowanej na terenie OSP Izabelin przy ul. Matejki 33.

MK HDK PCK FLORIAN z czego 29 po za-
kwalifikowaniu oddało krew.

Już dziś zapraszamy na następną akcję, która odbędzie się w niedzie-
lę, 2 grudnia br. w Starych Babicach. Michał Starnowski



MIESZKAŃCY
KWIRYNOWA I LATCHORZEWA
O FUNDUSZU SOŁECKIM

12 września 2018 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie sołec-
kie mieszkańców sołectwa Kwirynów. 

Marcina Za
jąca Dariusz Sobczak.

Zebranie odbyło się w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40

Zebrani ustalili, że FS na 2019 rok (57 tys. zł.) przeznaczą na: 

Godzinę później, tj. o godz. 19.00 w budynku Urzędu Gminy Stare 
Babice przy ul. Rynek 32 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Latcho-
rzewa.

 Jerzy Piętocha
Sylwester Klimek. 

W tym przypadku zdecydowano, że Fundusz Sołecki spożytkowa-
ny zostanie na:

Obydwa zebrania cechowały się ożywionymi (wręcz w pewnych 
momentach kłótliwymi) dyskusjami oraz szeregiem propozycji, 

Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl



TRZY ZEBRANIA SOŁECKIE
KLAUDYN, LIPKÓW I STANISŁAWÓW

Mieszkańcy wsi: Klaudyn, Lipków i Stanisławów rozdysponowali 
Fundusz Sołecki na 2019 rok.

We wtorek, 11 września 2018 roku odbyły się aż 3 zebrania sołec-
kie,

Pierwsze z zebrań (w Klaudynie) rozpoczęło się o godz. 18.00. 
Karoliny Bielińskiej Aleksandra Jadczaka, 

Krzysztof Kaliszewski.

Mieszkańcy,
57 tysięcy złotych przeznaczą na oświetlenie klaudyńskiej części 

ścieżki rowerowej

W związku z powyższym pod głosowanie poddano też projekt za-
stępczy, Na tej liście znalazła się: 

W Lipkowie zebranie rozpoczęło się o godz. 18.30. 
 Krzysztofa Turka Marcina Zająca

Paweł Karczmarek Michał Dyr.

W tym przypadku długo rozmawiano o uciążliwości przedłużającej 
się budowy kanalizacji w ul. Sportowej i rozpoczętego remontu ul. Ja-
kubowicza.

Fundusz Sołecki 
przeznaczono na wykonanie projektu odwodnienia ulic:

Ostatnie z zebrań odbyło się o godz. 19.00 w Sta
nisławowie, Urszuli Świątek. 

Justyna 
Szczepanik Fundusz Sołecki w wysokości 20 tysięcy zło-
tych przeznaczony będzie na: 

zebrał: Michał Starnowski

BALFOLKOWA POTAŃCÓWKA
Po zeszłorocznym sukcesie, w sobotę, 6 października 2018 roku 

od godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym 
odbyła się potańcówka balfolkowa, czyli "Balfolkowa potańcówka w re-
mizie z muzyką na żywo na bis".

Podobnie jak rok temu, 
 Dans Ludica,  Balqu-

emia. 

BALFOLK to potańcówki folkowe z muzyką i tańcami z różnych 
części Europy.

W borzęcińskiej remizie każdy, kto nie umiał a chciał, to mógł so-
bie potańczyć. Stowarzyszenia 
Kuźnia Przyjaźni i OSP Borzęcin Duży, 

 Powiat Warszawski Zachodni. zebrał: Michał Starnowski





Mieszkańcy Sołectwa Stare Babice i Zielonki-Parcela debatowali 
w piątkowe późne popołudnie.

Marcina Zająca
 Tomasza Lesisza że pieniądze 

(57 tys. zł.) przeznaczone zostaną na:

spotkali się mieszkańcy Starych Babic.

Lucynę Skrzeczkowską Michała Starnowskiego.

Tomasz Szuba.

Fundusz Sołecki w wysokości 57 tysięcy złotych przezna-
czony zostanie na:

Słowo komentarza nt. niezadowalającej frekwencji na zebraniu w Ba
bicach.

Wydawać by się mogło, że zebranie zostało dobrze nagłośnione. 

W tym roku celowo zaniechałem tej akcji,

Wraz z obecny-
mi na zebraniu ustaliliśmy jednak, aby w budżecie zarezerwować 3 ty-
siące złotych na prowadzenie akcji informacyjnych. 

Czas pokaże, czy słusznie uczyni-
liśmy, 

Michał Starnowski, fot. M.S. i B.K.

DWA ZEBRANIA W PIĄTEK
ZIELONKI-PARCELA I STARE BABICE





WOJCIESZYN RADZIŁ NA SIELSKIEJ
W sobotę, 15 września 2018 roku o godz. 16.00 na placu przy ul. Siel-

skiej w Wojcieszynie odbyło się zebranie sołeckie.

w kwocie 56 796,82 zł.

Jadwigi Wasiak
 Sławomira Sumki,

Ponadto mieszkańcy zdecydowali, 

Michał Starnowski

W BABICACH NOWYCH
I W KOCZARGACH STARYCH

W poniedziałek, 17 września 2018 roku odbyły się dwa zebrania so-
łeckie w sprawie rozdziału Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

Fundusz sołecki w Koczargach Starych rozdzielony.

Jó-
zef Żółtowski Henryk Kuncewicz. Przy sporej 
frekwencji mieszkańców (niemalże 50 osób), udało się większością gło-
sów rozdysponować pieniądze na: 

mieszkańcy poruszyli też 
tematy, które są ich bolączką od dłuższego czasu.

Zebranie mieszkańców Babic Nowych.

zebranie mieszkańców Babic Nowych.

Marcin Zając
Marzena Szelenbaum. 

Sam fundusz sołecki zdecydowa-
no się przeznaczyć na:

relacja z Koczarg Starych - Dorota Sikorska, fot. Michał Starnowski



W piątek, 21 września 2018 roku w "Karczmie" przy ul. Andersa od-
było się zebranie mieszkańców Janowa.

Marcina Zająca, Dariusza 
Sobczaka, Stanisława Sulwińska,

Beata Jóźwik. Na zebranie przybyło ok. 20 osób

I tak zdecydowano, że FS w 2019 roku zostanie 
spożytkowany na:

W ramach rozmowy z… 
długo debatowano o stanie nawierzchni ul. Andersa, wzmożonym ru-
chu, braku chodników i skierowaniu przez miejscowość autobusu.

Dzień wcześniej, tj. w czwartek 20 września 2018 roku w budynku 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2 swo-
je zebranie mieli mieszkańcy miejscowości Zielonki-Wieś.

Józefa Drzewińskiego

"Święto pieczonego ziemniaka".
Michał Starnowski

relacja z Zielonek - Teresa Drzewińska

ZEBRANIA: JANÓW I ZIELONKI WIEŚ

CZOŁGI W BABICACH
W sobotę, 29 września 2018 roku o godz. 15.00 na placu "pobaseno-

wym", czyli na gminnym terenie pomiędzy parkiem a ulicą Polną w Sta
rych Babicach odbyła się inscenizacja bitwy pancernej, która została 
stoczona w 1939 roku pod miejscowością Pociecha.

Inscenizacja historyczna, której organizatorem byli: 

Warto dodać, 

Przypomnijmy (na podstawie zaproszenia).

Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

RELIGIJNO-PATRIOTYCZNIE
Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę września 

w Starych Babicach. o godz. godz. 9:30 odpra-
wiona została Msza święta za poległych w cza-
sie wydarzeń września w 1939 roku i II wojny 
światowej oraz za żyjących Kombatantów.

Zaraz po liturgii, 

na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach, 

dal-
sza część miała miejsce

odbył się piknik wojskowy.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl



OSTATNI KONCERT XIV FESTIWALU
W niedzielę, 7 października 2018 roku o godz. 18.30 w Centrum 

Edukacji KPN w Izabelinie rozpoczął się koncert galowy XIV Festiwa-
lu Muzycznego "W Krainie Chopina".

Zagrała Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierow-
nictwem Jana Lewtaka Caroline Sypniew
ską Fryderyka Chopin, Josepha 
Haydna i Sergiusza Prokofiewa.

Koncert pod patronatami: 
Mirosława Markowskiego Witolda Ma-

larowskiego
"W Krainie Chopina".

Państwo Ewa i Mariusz Dżyga 
z Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Janem Żychlińskim

Mirosławem Markowskim
(Witoldowi Malarowskiemu i Krzy

sztofowi Turkowi) 

Organizatorami koncertu finałowego byli:

sponsorem izabelińskiej imprezy był
a koncert dofinansował 

Michał Starnowski - www.facebook.com/babice24








