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NIEZNANI SPRAWCY ZBEZCZEŚCILI FIGURKI
W nocy z poniedziałku na wtorek 1/2 lute-

go 2016 roku nieznani sprawcy zniszczyli fi-
gurkę w Kwirynowie. Figurka zlokalizowana 
jest w Kwirynowie przy ul. Sikorskiego. Spraw-
ca/sprawcy wybili szybę, uszkodzili krzyż i roz-
bili świętą figurę.

Do podobnego zdarzenia doszło w nocy z 10/
11 lutego 2016 roku. Nieznany sprawca (spraw
cy) dokonali aktu wandalizmu na przydroż-

nej figurce w Starych Babicach przy ul. Izabe-
lińskiej.

 zostawiono kartkę z na-
pisem "Biblia".

Kto-
kolwiek widział, ktokolwiek słyszał!!! Telefon 
do Policji 22-752-80-00 lub 997.

Michał Starnowski; fot. M.S. i R.S.



KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- "GRUNT POD NOGAMI"

Kolejna pozycja autorstwa księdza Jana 
Kaczkowskiego, tym razem - jak czytamy na 
okładce - "nieco poważniej niż zwykle", a zatem 
w sam raz na wielkopostny czas przygotowa-
nia do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To 
książka o wierności sumieniu i odwadze, o we-
wnętrznej uczciwości i pokonywaniu własnych 
słabości, a przede wszystkim o budowaniu bli-
skości i autentycznych relacji z Bogiem.

Ksiądz Kaczkowski 

Polecana książka to 
swoisty wybór treści z kazań. 

 "Grunt pod nogami"

"W tej 
książce ksiądz Jan nie jest już tak frywolny 
w swoich wypowiedziach jak podczas wywiadów, 
jednak dzięki temu możemy dotknąć istoty jego 
myśli."

"Gruntu pod no
gami", "Grunt to twardo stąpać po ziemi, 
nie przestając patrzeć w niebo. Zamiast ciągle 
na coś czekać - zacznij żyć, właśnie dziś. Jest 
o wiele później, niż ci się wydaje."

Drodzy klienci. Okres Wielkiego Postu to 
czas pokuty. 

Idealną pomocą w tych przygotowaniach, 
w rachunku sumienia dla dorosłych, młodzie-
ży i dzieci są modlitewniki broszurowe ofero-
wane przez naszą księgarnię. 

 CompNET.

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

Dariusz Smoliński



W poniedziałek 15 lutego 2016 roku w Księgarni "Verbum", czyli 
w punkcie redakcyjnym miesięcznika "Goniec Babicki" spotkaliśmy 
się z Panią Joanną Trojak - laureatką tegorocznej edycji Interbabini-
cza.

Liderka grupy "Szlachetna Paczka" Stare Babice i oko
lice podziękowała Internautom za oddane głosy, podkreśliła też, że 
nadane wyróżnienie zdobyła nie tylko ona, ale cały Zespół wolontariu-
szy babickiej Szlachetnej Paczki.

Krótki komentarz do głosowania. Na Joannę Trojak oddały głos 373 
osoby, czyli 46% wszystkich głosujących.

Przez 
cały czas (od pierwszego 
dnia głosowania), przewa-
ga laureatki nad drugim 
w rankingu kandydatem 
utrzymywała się na pozio-
mie kilkudziesięciu gło-
sów.

Wi-
dząc jednak niespodziewa-
ne zainteresowanie i wzrost 
oglądalności strony (zauwa
żono na podstawie prowa-
dzonego monitoringu), po-
wtarzające się te same IP oraz nagły wzrost ilości oddawanych głosów, 
postanowiłem konkursowe głosowanie zakończyć 31 stycznia 2016 
punktualnie już o godz. 18.00.

 Je-
stem przekonany, że uczyniłem dobrze, a już na pewno uczyniłem to 
zgodnie ze swoim sumieniem.

Zakończenie konkursu tuż przed czasem, czyli o godz. 18.00

 Takie działania nie były, nie są i nie będą w moim stylu. 

(a przecież była to już XI edycja konkursu)

w imieniu Administratorów - Michał Starnowski

STATUETKA INTERBABINICZA
TRAFIŁA W RĘCE PANI JOANNY TROJAK



Szanowni Państwo. W ostatnim czasie zro-
biło się głośno o nowych pomysłach Urzędu 
Gminy w Starych Babicach związanych z oświa
tą, a konkretnie z przekazaniem niektórych 
placówek oświatowych "zewnętrznemu opera-
torowi" - pomorskiej fundacji Pozytywne Ini-
cjatywy (PI) z siedzibą w Pucku.

"fundacja stworzyła ofertę dla no-
wej szkoły w Zielonkach" "i jej prezen-
tacji dokonała na spotkaniu".

przyszłościowo myśli się również 
o budowanym obiekcie w Zielonkac

O samej fundacji, prowadzonych przez 
nią placówkach oświatowych, procesie przeka-
zania jej nowo wybudowanej szkoły w Gdań-
sku, jak również procesie sądowym  możemy 
poczytać w wielu miejscach w sieci 

fundacja w 2013 roku otrzymała 28 milionów 
złotych na otwarcie prywatnej sieci żłobków,

obecnie rodzice pła-
cą za nie średnio 500 złotych miesięcznie.

zarządzeniem prezydenta miasta 
Gdańska, PI otrzymały we władanie nowocze-
sny obiekt o wartości 36 milionów złotych

Dodatkowym bonusem było wyposaże-
nie szkoły za kwotę 2 miliony złotych

Czytamy tam również o postępowaniu są-
dowym prowadzonym przeciwko prezydento-
wi Gdańska

Z czym wiąże się nasza obawa?
czy panowie wójtowie nie wiedzą, a mo-

że nie chcą wiedzieć, że przekazywanie 
placówek oświatowych podmiotowi prywatne-
mu to najprostsza droga do prywatyzowania 
majątku publicznego. Majątku wypracowane-
go przez kilka pokoleń Babiczan.

 szybko 
pojawiły się jednak inne podmioty zaintereso-
wane nie tyle dziećmi co budynkiem i grun-
tem,

 analizując infor-
macje prasowe oraz opinie rodziców dzieci, 
umieszczane na forach internetowych, docho-
dzimy do wniosku, że zdania są podzielone.

 Kto 
zapewni kapitał na utrzymanie infrastruktu-
ry? Istnieje obawa, że kiedy pieniędzy będzie 
brakowało, to rodzice mogą zostać obciążeni 
opłatami.

ciąg dalszy poniżej, jak również na str. obok...

NOWE INICJATYWY
W BABICKIEJ OŚWIACIE…
CZY NA PEWNO POZYTYWNE?

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ TO:
POZORNE KORZYŚCI: 

RZECZYWISTE STRATY:



FAKTY DOTYCZĄCE SZKÓŁ PUBLICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH OBECNIE
NA TERENIE GMINY STARE BABICE:

KORZYŚCI Z OTWORZENIA KOLEJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ STARE BABICE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

DZIAŁAJMY RAZEM



Krystyna Prońko nie śpiewała piosenek 
o krwi, ani o akcjach poboru tegoż drogocen-
nego płynu, ale jakże wymownie w kontekście 
oddawania krwi można by odebrać słowa re-
frenu piosenki z 1982 roku "Jesteś lekiem na 
całe zło i nadzieją na przyszły rok"…. Krew 
jest najczęściej podawanym lekiem, który ra-
tuje zdrowie i życie ludzkie. Może być po-
trzebna w każdej chwili każdemu z nas lub 
naszym bliskim.

Przed pięcioma laty rozpoczął swoją dzia-
łalność Międzygminny Klub Honorowych Daw-
ców Krwi "Florian".

 Izabelina i Starych 
Babic,

Na hasło "Ruszaj z Nami ratować ludzkie ży-
cie" odpowiedziało ponad 40 osób i w taki oto 
sposób w to niedzielne przedpołudnie udało 
się zebrać niemalże 19 litrów krwi (18,900 l.).

 JESTEŚCIE WIELCY.

odbędzie się w Borzęcinie Dużym w dniu 
24 kwietnia 2016 roku.

W 2015 roku "Florian" zorganizował 5 Akcji 
Krwiodawstwa, podczas których krew oddało 
191 osób. Każda donacja to 0,450 l, łatwo za-

tem wyliczyć, że mieszkańcy gminy Stare Ba-
bice i Izabelin oddali łącznie 85,950 litra krwi.

słowo pisane i zdjęcie: Michał Starnowski

LASECKA AKCJA KRWIODAWSTWA



Stara, rzymska paremia stanowi: "Umów 
należy dotrzymywać". Wydaje się to proste, 
jednak w codziennym życiu często dotyka nas 
sytuacja, w której ktoś na naszą niekorzyść 
nie dotrzymuje postanowień umowy.

Takich umów w życiu co-
dziennym jest wiele

 Zrekom-
pensowanie negatywnych skutków takich sytu-
acji, w wyniku których ponieśliśmy szkodę, 
możliwe jest m.in. dzięki zasadom tzw. odpo-
wiedzialności kontraktowej.

"Dłużnik (podmiot który zo-
bowiązał się coś dla nas wykonać) obowiązany 
jest do naprawienia szkody wynikłej z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania zobowiąza-
nia, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za któ-
re dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."

Dłużnik nie może zwolnić się od odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

W pierwszej kolejności uprawnieniem wie-
rzyciela

dopuszczalne jest 
dochodzenie naprawienia powstałej szkody.

Wydaje się to oczywiste, jed-
nakże nie jest: obowiązek udowodnienia po-
wstania oraz wysokości poniesionej szkody 
spoczywa na wierzycielu

Wierzyciel nie musi jednak 
wykazywać winy dłużnika

to dłużnik będzie 
musiał wykazać, iż zwolniony jest z odpowie-
dzialności 

Odszkodo
wanie nie może w żaden sposób przewyższać 
doznanej szkody, 

na szkodzie nie można się 
wzbogacić.

Aby odszkodowania dochodzić, musimy pod
jąć określone działania:

 Jeżeli jed
nak dłużnik nie zareaguje, pozostaje nam 
droga sądowa. 

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY



Na ulicy Południowej 71A w Zielonkach, od kilku tygodni działa Klub 
Mam. Inicjatywa się rozwija, a miejsce gromadzi coraz więcej zaintereso-
wanych osób. Dlaczego przychodzą i czego oczekują od Klubu Mam?

Zadaliśmy to pytanie kilku uczestniczkom spotkań i oto, co odpowiedziały:

Ania z Borzęcina
Dlaczego cieszę się, że powstał Klub Mam? Na wiosnę po raz pierwszy 

w życiu zostanę mamą, ale już od dawna projektuję naszą wspólną przy-
szłość i chciałabym jak najlepiej przygotować się na ten moment. Boję się 
porodu, nie wiem jaki szpital wybrać, obawiam się jak to będzie z karmie-
niem piersią... Bardzo chciałam z kimś o tym porozmawiać, najchętniej z in-
nymi doświadczonymi mamamii, najlepiej w miłej atmosferze, bez potrzeby 
umawiania się i stresu, czy spotkanie na pewno dojdzie do skutku. Takim 
miejscem okazał się Klub Mam otwarty przez kilka godzin w ciągu dnia, 
więc nigdzie nie muszę się spieszyć. Mogę przyjść kiedy chcę i zawsze zosta-
nę przyjęta z otwartymi ramionami. W Klubie pijemy herbatkę i gadamy 
o tysiącu sprawach związanych z dziećmi - sprawach, które po prostu wyma-
gają omówienia!

Kasia, mama półrocznego Benia
W Klubie spotykam inne mamy, które zmagają się dokładnie z tymi sa-

mymi wyzwaniami, co ja. Tutaj rozmowa o dzieciach, dzielenie się swoimi 
wątpliwościami, obawami i radościami, nikogo nie dziwi, nie nudzi i nie mę-
czy. To świetnie, że jest wreszcie w naszej Gminie takie miejsce, gdzie moż-
na po prostu pójść razem z dzieckiem i poznać innych ludzi. Przy okazji 
naszych spotkań wymieniamy się także informacjami dokąd pójść z dziec-
kiem, jak zorganizować mu czas, w co się bawić z maluchem, gdzie można 
kupić fajne ubranka, które żłobki i przedszkola polecają inne Mamy itp.

Kasia, mama Nadii i Antosia
Lubię być aktywna, więc zależy mi na tym, by pogodzić rolę mamy z ży-

ciem zawodowym - w Klubie mogę porozmawiać z innymi kobietami o tym 
jak radzić sobie z powrotem do pełnego życia zawodowego po urlopie macie-
rzyńskim. Klub Mam to także taki mój azyl, miejsce, w którym mogę nawią-
zać nowe znajomości, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i z moim 
rocznym synkiem brać udział w zajęciach umuzykalniających dla malu-
chów.

Ania, mama Szymona i Miłosza
Jestem osobą towarzyską, nie lubię spędzać czasu w osamotnieniu. Spa-

cery z dzieckiem są miłe, ale cieszę się, że teraz, odkąd stworzyłyśmy Klub, 
mam bliski sercu cel tych wyjść. Bez względu na pogodę, trzy razu w tygo-
dniu ubieram synka i podążam w kierunku miejsca, gdzie on pobawi się 
z innymi dziećmi, a ja wygadam się i poznam nowych ludzi z okolicy. 

Ogromną radość czerpię z aktywności związanych z organizowaniem Klu-
bu, pierwszych zajęć dla maluchów, które właśnie ruszają, a także w nieda-
lekiej przyszłości, warsztatów dla rodziców. Z przyjemnością nawiązuję też 
kontakty z innymi Klubami mam, czerpiemy od nich inspirację i siły do 
dalszego działania.

Magdalena, mama rocznego Adasia
Moja rodzina mieszka w innej miejscowości, a ja, jako młoda mama po-

trzebuję wsparcia, czasem w postaci zwykłej porady. Nie ukrywam, że cza-
sem jest mi ciężko, szczególnie po nieprzespanej nocy, gdy rano zostaję 
sama w domu z dzieckiem. Mąż wychodzi do pracy, a ja już kolejny mie-
siąc muszę radzić sobie z nową rolą przez 24 godziny na dobę. W Klubie 
Mam mogę o tym opowiedzieć, zwierzyć się z moich przeżyć i po prostu 
wiem, że zostanę wysłuchana przez właściwe osoby.

Karina, mama Mai, Karoliny i za chwilę Basi
Mam już spore doświadczenie w byciu mamą, spodziewam się właśnie 

trzeciego dziecka. W Klubie Mam chętnie podzielę się swoją wiedzą z inny-
mi dziewczynami, opowiem o swoich przeżyciach, gdy blisko 10 lat temu 
urodziłam moje dwie córeczki i doradzę co robić w różnych sytuacjach. 
A z kolei od młodych mam dowiem się, co się zmieniło od czasu, kiedy ja 
spodziewałam się pierwszego dziecka, jakie są teraz trendy, nowe wyzwa-
nia, itp. Cieszę się też, że mój maluszek będzie miał okazję poznać innych 
rówieśników.

Zapraszamy na bezpłatne spotkania we wtorki i piątki między 10:00 
a 14:00. Można przyjść z dziećmi w różnym wieku. 

Ruszyły też Gordonki

Więcej info: Facebook/Mamy Gminy Stare Babice; Tel. 792 601 601

BABICKI KLUB MAM JUŻ DZIAŁA



Gmina Stare Babice zakupiła samochód osobowy marki Toyota Au-
ris 5-cio drzwiowa, 1,8 Hybrid, 136 KM Premium. Pojazd jest z 2015 
roku i zgodnie z "Umową używania samochodu osobowego z dnia 12 
stycznia 2016 roku" został przekazany w bezpłatne użytkowanie 
Krzysztofowi Turkowi na okres pełnienia funkcji Wójta Gminy Stare 
Babice.

Koszt samochodu, to 77.553,00 złotych. 

Cytowana powyżej "Umowa" określa, że Gmina pokrywa koszty 
eksploatacji pojazdu, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz niezbęd-
nych do eksploatacji kosztów napraw koniecznych do wykonania.

Za używanie sa-
mochodu do przejazdów służbowych Wójtowi przysługuje zwrot kosz-
tów za zakupione paliwo, z wyjątkiem wyjazdów o charakterze pry
watnym (§ 8).

w § 2 określono, że "pracownik zo-
bowiązuje się do użytkowania samochodu do celów służbowych, zgod
nie z przeznaczeniem".

czy Wójt nowym autem 
może, czy nie może wyjechać np. na wyjazd urlopowy.

 miej-
scem garażowania pojazdu nie jest ogólnodostępny parking, czy też 
garaż na terenie należącym do Gminy Stare Babice.

 "Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) samo-
chodu osobowego  marki: Toyota Corolla",

 Zgod-
nie z ogłoszeniem cena wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brut-
to. 

Chętnych informujemy, 

Michał Starnowski

NOWE AUTO WÓJTA KRZYSZTOFA TURKA



ZEBRANIE W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołał doroczne Wal-

ne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej "BABICE". Odbyło się 
ono 19 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej budynku Urzę-
du Gminy przy ul. Rynek 21. Na 23 delegatów przybyło zaledwie 11 
osób. Ogólnie frekwencja była niewielka, gdyż w spotkaniu uczestniczy-
ły 24 osoby (w tym kilku Radnych i Sołtysów). Na zebranie nie przybył 
żaden przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Babice.

Przewodnicząca Zarządu Anna Ślęzak.
(Anna Ślęzak) (Michał Starnowski).

 W dyskusji poruszano te-
maty koszenia i odmulania rowów, w tym terminowości i zakresu pro-

wadzonych robót, ściągalności składek, czy też usuwania awarii dre
narskich.

 Podjęto trzy bardzo ważne 
uchwały. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi (11 
głosów) za miniony okres, przyjęli plan pracy i budżetu na 2016 oraz 
ustalili, że stawka składki członkowskiej pozostanie na dotychczaso-
wym poziomie.

Agnieszka Kaczurba.
kolejne trzy osoby złożyły rezygna-

cję ze swoich funkcji, w tym Przewodnicząca Zarządu i Sekretarz.

odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Delegatów GSW Babice.

ciąg dalszy na stronie obok...



Tyle na temat zebrania, a poniżej jeszcze kilka zdań na temat prowa-
dzonych działań w 2015 roku.

z pomocą finansową budżetu Urzędu 
Gminy Stare Babice przy wsparciu Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w wyniku cze-
go nakazy płatnicze zostały dostarczone do mieszkańców z przynajmniej 
miesięcznym opóźnieniem.

Opóźnienie z wydrukiem nakazów 
przełożyło się na późniejsze wpłaty składek, a co za tym idzie również moż-
liwość zorganizowania postępowania przetargowego dotyczącego konser-
wacji rowów melioracyjnych.

W ramach prac przetargowych dokonano odmulenia 11 780 mb ro-
wów melioracyjnych w miejscowości Klaudyn 

oraz wykoszenia 71 643 mb rowów melioracyj-
nych. dzięki pomocy Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego

 W ten sposób udało się spółce odmulić 18 554 mb rowów za 
kwotę 15 161,69 zł. 

Wykonano też kilka prac konserwacyjnych, 
w tym usunięcia kilku awarii drenarskich na terenie gminy:

Łączny koszt usunięcia 
sześciu wspomnianych awarii, to : 63 493,12 zł.

W roku sprawozdawczym prace konserwacyjne zostały wykonane na 
ogólną kwotę 263 654,46 zł., z czego: koszenie - 138 053,99 zł., odmulanie 
(przetarg) - 46 945,66 zł., odmulanie (koparką starostwa) - 15 161,69 zł., 
usuwanie awarii drenarskich - 63 493,12 zł. Gminna Spółka Wodna "BA-
BICE" podjęła również kroki w celu przeprowadzenia konserwacji ruro-
ciągów istniejących na rowie melioracyjnym Z-5 w miejscowości Woj
cieszyn.

Żaden 
z wykonawców nie chciał wziąć odpowiedzialności za ewentualne szkody 

powstałe podczas prac

Innym dość istotnym problemem z jakimi boryka się Spółka na co 
dzień są bobry, 

Na dzień dzisiejszy 
w najgorszej sytuacji są mieszkańcy okolicy rowu Z-5,

koszenie rowów mu-
siało być miejscami przerywane ze względu na bardzo dużą ilość gniazd 
os i szerszeni 

W 2015 roku w budżecie gminy Stare Babice została przewidziana 
kwota dotacji celowej dla spółki wodnej w wysokości 120 000zł, Gminna 
Spółka Wodna "BABICE" złożyła dokumenty rozliczeniowe i uzyskała 
zwrot w kwocie 82 849,37 zł.
z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości  40 721,18 zł. W ro-
ku sprawozdawczym dochody z tytułu składek członkowskich i pozwoleń 
wodnoprawnych wyniosły 169 845,46 zł co daje 52,04%.

zebrał: Michał Starnowski
więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl



W dniu 16 lutego 2016 roku zmarł w wie-
ku 96 lat ks. Władysław Zasłona - kapłan wy-
wodzący się z Parafii Babice. Msza Święta 
żałobna, której przewodniczył JE Bp Rafał 
Markowski - Biskup Pomocniczy Archidiecezji 
Warszawskiej odprawiona została w Naszej Pa-
rafii w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 11.00.

Homilię wygłosił i życie zmarłego 
kapłana przybliżył ks. Grzegorz Kozicki - 
Dziekan Lasecki (Proboszcz Parafii Babice).

ks. Jan 
Szubka

ks. Kazimierz Więsyk

Ks. Władysław Zasłona urodził się 12 stycz-
nia 1920 roku w Latchorzewie, 

wysłany do Rzymu, 
gdzie w 1947 roku otrzymał święcenia kapłań-
skie. 

W 1964 roku 
rozpoczął swoją pracę w Parafii Rdzawka,

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Władysław 
Zasłona przeżywał w Rzymie, następnie wyje-
chał do Austrii.

po 10 latach został 
Proboszczem w Parafii Walterskirchen.

W 2003 roku wrócił do Polski. Ostatnie lata 
swojego życia spędził w Domu Księży Emery-
tów w Kiełpinie (gm. Łomianki), gdzie opieko-
wały się Nim Siostry Albertynki.

Michał Starnowski
www.parafia-babice.pl

BABICE POŻEGNAŁY
KSIĘDZA WŁADYSŁAWA ZASŁONĘ



POŻAR W ZIELONKACH PRZY WARSZAWSKIEJ
20 lutego 2016 roku około godz. 12.30 na jednej z posesji 

w miejscowości Zielonki Wieś przy ul. Warszawskiej powstał po-
żar w budynku warsztatowym, w którym znajdowały się m. in. za
bytkowe samochody.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP 
Stare Babice, OSP Borzęcin Du-
ży, JRG Błonie i JRG 7 Warsza-
wa 

 Spaleniu 
uległy m. in. dwa samochody. Je-
den z nich, to stary Mercedes, 
drugi to coś w rodzaju angielskiej 
taksówki.

Michał Starnowski



15 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie robocze, podczas którego 
rozmawiano o nowym policyjnym narzędziu, tj. "Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa". Spotkanie prowadził Komendant Powiatowy 
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinsp. Tomasz Sza-
chowski.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa,

Na spotkaniu w Starych Babicach, w obecności 
Wójta Gminy, przedstawicieli Rady Gminy, Urzędu Gminy, Sołtysów, 
Straży Gminnej i lokalnych mediów zaprezentowano założenia do pro-

jektu,

Podczas spotkania omówiony został aktualny stan bezpieczeństwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń.

na te-
renie Gminy Stare Babice w 2015 roku. 

w zeszłym roku stwierdzono 313 prze-
stępstw Wśród babickich interwencji m.in.

W gminie Stare Babice do-
szło również do 5 wypadków drogowych,

Podczas babickiej debaty zebrani zgłaszali Policjantom swoje spo-
strzeżenia i lokalizację miejsc niebezpiecznych na terenie gminy, 

Pozyskane w ten spo-
sób informacje pozwolą stróżom prawa opracować dokładną mapę za-
grożeń,

wysłuchał i spisał: Michał Starnowski

POLICYJNA DEBATA SPOŁECZNA





NIECODZIENNA WIZYTA W PRZEDSZKOLU
Podczas ferii zimowych w babickim przedszkolu samorządowym 

przy ul. Polnej 40 gościł inspektor Marek Konkolewski, funkcjonariusz 
z Komendy Głównej Policji, znawca w zakresie ruchu drogowego. To-
warzyszyła mu Policjantka Katarzyna Świątek.

 W ramach realizowanej 
w przedszkolu Innowacji Pedagogicznej  oraz akcji ,"Cała Polska Czy-
ta Dzieciom", Pan Marek przeczytał dzieciom opowiadanie "Mam przy
jaciela policjanta".

 Dzieci porwały 
Pana Marka do wspólnej zabawy muzyczno-ruchowej, 

Wyjątkowy Policjant dołą-
czył do grona przyjaciół babickiego przedszkola.

Barbara Szala
więcej zdjęć na stronie Przedszkola

www.przedszkole-starebabice.pl

AKCJA 1 % DLA TWOJEJ SZKOŁY
Zachęcamy wszystkich Rodziców do wzięcia 

udziału w akcji 1% z PIT dla Twojej Szkoły. Ja-
ko Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, 
nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego 
i w związku z tym nie możemy osobiście prowa-
dzić zbiórki środków z PIT. W 2016 roku podpi-
sane zostało porozumienie pomiędzy Radą Ro
dziców przy naszej szkole a Fundacją "Rodzice 
Szkole" z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 
140/62c, 00-061 Warszawa. Fundacja ta, w imie-
niu Rady Rodziców, od daty podpisania porozu-
mienia prowadzi zbiórkę środków z PIT, a na 
jej konto mogą wpływać również darowizny od 
podmiotów gospodarczych.

www.rodziceszko-
le.edu.pl www.radyrodzicow.pl 

 Rada Rodziców pod
jęła jednogłośnie decyzję o zmianie partnera ak-
cji 1% dla Twojej Szkoły.

Zgromadzone na koncie fundacji środki bę-
dą wydatkowane na działalność statutową na-
szej szkoły.

 Zebrane pieniądze bę-
dą wydane na wsparcie Szkoły w wyko nywa-
niu jej zadań oświatowych.

Warto przeznaczyć 1% z PIT dla na-
szych dzieci.

KRS Fundacji "Rodzice Szkole" - 0000268115, 
cel szczegółowy - SP im. H. Sienkiewicza w Starych 
Babicach.

Z wyrazami szacunku, 
Iwona Postek-Turchońska - Przewodnicząca R.R.



"FERIE W SZKOLE" - KOLEJNA ODSŁONA
Ferie to czas relaksu i odpoczynku od szkoły. Tymczasem blisko 

dwustu uczniów z klas 0-6 chętnie spędziło pierwszy tydzień wolnego 
w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, gdzie po raz kolejny zosta-
ły zorganizowane dla nich różnego rodzaju zajęcia i przygotowano wie-
le atrakcji.

wszystkie grupy wybrały się do kina
aktywny wy-

poczynek na basenie, kręgielni oraz sali zabaw "Bajkolandia".

wyjazd do Grodziska Mazowieckiego.

Na zakończenie uczestnicy "Ferii w szkole" wybrali się do Julin
ka, Dzieci miały okazję poznać za-
sady udzielania pierwszej pomocy, 

zamiast kuligu odbył się przejazd bryczkami 
po lesie. 

I.A. / M.K. / D.W.

WYSADZILI BANKOMAT W LATCHORZEWIE
W nocy z środy na czwartek (17/18 lutego 

2016 roku) nieznani sprawcy całkowicie znisz-
czyli bankomat przy Lidlu na Warszawskiej.

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie oko-
ło godz. 2.00. 

To nie 
pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. 

na numer telefonu 
796-920-796.

Michał Starnowski



"Historia Roja, czyli w ziemi lepiej sły-
chać" bo taki jest prawdziwy tytuł pierwsze-
go filmu o Żołnierzach Wyklętych, opowiada 
o legendarnym, żeby nie napisać - mitycznym 
na Mazowszu, oddziale żołnierzy Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego pod dowódz-
twem starszego sierżanta Mieczysława Dziemie
szkiewicza, pseudonim "Rój". Chciałbym aby-
ście poznali kulisy tego filmu i trudności jakie 
spotkały autora w jego realizacji.

 Jerzego Zalewskiego z Janem 
Białostockim  Ignacego Oziewicza, 

 W 2007 roku 
ówczesny prezes TVP - Andrzej Urbański wy-
raża pisemnie zainteresowanie filmem i 12. od-
cinkowym serialem.

W marcu 2010 roku ekipa filmowa przystępu-
je do zdjęć ale już w maju jest zmuszona je 

przerwać na 3 miesiące.

Dalsze perype-
tie tego filmu to sprawy sądowe

autor i re-
żyser - Jerzy Zalewski

4-go marca "Historia Roja, czyli w ziemi le-
piej słychać" wchodzi na ekrany kin w całej 
Polsce.

Niech kina pę
kają w szwach.

Jarosław P. Kuczyński
www.historia-roja.pl ; www.ratujmyroja.pl

HISTORIA ROJA, CZYLI CENZURA W TVP

PO SPOTKANIU Z REDAKTOREM
STANISŁAWEM MICHALKIEWICZEM

W dniu 15 lutego 2016 roku mieszkańcy na-
szej gminy mieli kolejną możliwość wysłucha-
nia prelekcji redaktora Stanisława Michal
kiewicza dotyczącej obecnej sytuacji w naszym 
kraju i Europie. 

 frekwencja nie zawio-
dła i sala urzędu gminy była wypełniona w 100%.

dziękujemy Panu Redaktoro-
wi Urzędowi Gminy

Redakcja BBC



STARE BABICE STRZELAJĄ, CZYLI SBS W AKCJI
Serdecznie zapraszamy wszystkich chcą-

cych nauczyć się strzelać z broni palnej oraz 
tych  posiadających już takie umiejętności do 
wspólnego wyjazdu na Strzelnicę Cel do Tere-
sina pod Sochaczewem (45 min licząc z babic-
kiego Rynku). Spotykamy się w każdy ostatni 
czwartek miesiąca wieczorem (około 18).

www.strzelnica-cel.pl

Start: każdy ostatni czwartek miesiąca, 
18.00, Cukiernia u Czubaka, babicki Rynek.

Zapisy
 biuletynbabicki@gmail.com

Tomasz Konopa

UCIEKAM Z TEGO KRAJU CZ. 2
- MIEĆ DZIECKO ZA GRANICĄ

Zwykle myśląc o dłuższym wyjeździe ma-
my przed oczami dobrze płatną pracę (nawet 
jeśli na "zmywaku"), perspektywy, lepiej zor-
ganizowany, sprawniej funkcjonujący, dbają-
cy o potrzeby obywateli, po prostu lepszy 
świat. Co jednak w sytuacji, gdy sprawy zaczy-
nają się komplikować i na drodze do realiza-
cji planów niespodziewanie pojawia się dziec
ko? Co z jego obywatelstwem, pomocą od pań-
stwa? By rozjaśnić nieco problem,  przedsta-
wiam, jak wygląda to w kilku, chętnie wybie
ranych przez Polaków krajach.

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA

SZWECJA

Zachęcam do samodzielnego zgłębienia te-
matu, zwłaszcza na zachodzące ostatnio zmia-
ny. Ze swojej strony mam nadzieję, że nieco 
rozwiałam Państwa wątpliwości.

Natalia Karwowska

TROPEM WILCZYM…
Jak co roku 1. marca obchodzimy Narodo-

wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przy-
pomnę tylko, iż mianem tym określa się żołnie
rzy, którzy po zakończeniu II Wojny Świato-
wej nie złożyli broni nie chcąc poddać się ko-
munistycznej dyktaturze.

www.zolnie
rzewykleci.pl , www.pamiec.pl oraz nowopow
stałą stronę tropemwilczym.pl

Nie zapomnijmy także o symbolicznym wy
wieszeniu flagi, polecam także przejażdżkę 
na warszawskie Powązki i zapalenia znicza 
na tzw. Łączce, 

Tomasz Konopa



KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 7-18 marca 
2016 roku

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

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE STR. BABICE
DOBRA PRAKTYKA CZY NIECHCIANY OBOWIĄZEK?

Konsultacje społeczne to forma dialogu, 
którą prowadzi urząd z mieszkańcami, po to, 
by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istot-
nych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, 
której celem jest nie tylko poinformowanie 
mieszkańców o jakichś sprawach, ale także do-
wiedzenie się, co myślą na ich temat. Konsulta-
cje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszy
stkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultu-
je się kwestie dotyczące planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Może chodzić o moder
nizację ulicy czy zagospodarowanie skweru, al-
bo dyskusję o ofercie domów kultury. Można 
rozmawiać o dokumentach strategicznych lub 
planach dotyczących kierunków przyszłego 
rozwoju, a także nowych inwestycjach.

Konsultacje społeczne to głos doradczy, na 
podstawie którego to urząd podejmuje osta-
teczną decyzję. 

Zgodnie z tymi przepisami gmina 
może przeprowadzić konsultacje społeczne 
w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy 
często są one obowiązkowe) oraz w innych 
sprawach ważnych dla wspólnot samorządo-
wych.

 określono uchwa-
łą Nr XL/359/06 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 28 września 2006 r.

Konsultacje przeprowadza się na wniosek 
Wójta bądź z inicjatywy Rady Gminy. 

W uchwale przewidziano, że konsulta-
cje mogą być przeprowadzone w różnych for-
mach, w szczególności: zebrań z mieszkań
cami; zebrań z przedstawicielami grup środo-
wiskowych; ankiet; listów konsultacyjnych; son-
daży internetowych i telefonicznych. No i naj
bardziej istotna sprawa !!!! Każdą konsulta-
cję przeprowadza się przynajmniej w dwóch 
formach, a w przypadku programu ochrony 
środowiska w trzech.

A jak to się robi w dojrzałych demokra-
cjach?

Oferowane są takie for-
my jak sąd obywatelski, badanie fokusowe 
zwane zogniskowanym wywiadem grupowym, 
warsztaty konsultacyjne, internetowa platfor-
ma konsultacji społecznych, panel ekspertów, 
sondaż deliberatywny, technika konsultacyj-
na - aktywni obywatele, korzystanie z opinii 
Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej.

W Gminie Stare Babice włodarze doszli jed-
nak do wniosku, że i tak wyszli dość szeroko 
z ofertą konsultacji, które przecież "przeszka-
dzają" im w wykonywaniu statutowych obo-
wiązków. Przyjęto więc w październiku 2012 
roku kolejną uchwałę nr XXI/212/12 ograni-
czającą ilość prowadzonych konsultacji, na-
wet w sprawach ochrony środowiska, do 
jednej formy. "prze-
prowadzenie konsultacji w dwóch lub trzech for-
mach powoduje wydłużenie procesu realizacji 
przedsięwzięcia i może grozić niemożliwością do-
trzymania terminów wynikających z przepisów 
szczególnych oraz może prowadzić do zniechęce-
nia mieszkańców do wielokrotnego udziału 
w konsultacjach w tej samej sprawie".

 Na dodatek, na nie-
szczęście dla autorów pomysłu zmian w zakre-
sie konsultacji społecznych, w procesie legi
slacji popełniono tak rażący błąd, że moim 
zdaniem uchwała jest nieważna, a wszystkie 
przeprowadzone w ostatnich trzech latach obo-
wiązkowe konsultacje nie mają mocy praw-
nej.

"najlep-
szą zasadą jest brak zasad".

Moim zdaniem problem polega na 
niechęci władz gminy do konsultowania ja-
kichkolwiek przedsięwzięć z mieszkańcami, 
a próba wyrażenia odmiennej opinii kończy 
się stwierdzeniem, że jest to atak na gminę 
i podważanie jej dobrego imienia.

"….działanie 
dla dobra i pomyślności mieszkańców …"

Pozwolę sobie wymienić tylko kilka decy-
zji podejmowanych moim zdaniem bez kon-
sultacji z mieszkańcami:

A jeśli już prowadzi się konsultacje, to wy-
glądają one tak, jak ostatnio przeprowadzo-
ne na temat Planu Gospodarki Niskoemisyj
nej w Gminie.

Skutek: zgłoszono tak dużo uwag, że 
trzeba było projekt uchwały i Planu … zdjąć 
z porządku obrad Rady Gminy.

No i kolejny temat z ostatnich dni. 

Niezależnie więc od obowiązku spraw-
dzenia wiarygodności tej fundacji wręcz za-
sadna i niezbędna wydaje się konieczność prze
prowadzenia w tej sprawie konsultacji spo-
łecznych przed podjęciem decyzji przez Wój-
ta i Radę Gminy. 

Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna








