


Adres wydawcy (redakcji):
www.babice24.pl facebook.com/babice24 twitter.com/babice24

Redaguje Zespół w składzie: Michał Starnowski Dariusz Smoliński i Tomasz Szuba
Autor zdjęcia na okładce: Michał Starnowski

ZGŁOSZENIA REKLAMOWE I OGŁOSZENIOWE: 796-920-796 lub 796-020-796 oraz goniecbabicki@gazeta.pl lub goniecbabicki@gmail.com
Skład: ; Konto: mbank Druk: 



KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się telefonicznie do naszej 
Redakcji w dniach 2-13 lipca 2018 roku

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



WOLONTARIAT SĄSIEDZKI
Wraz z kolejnymi latami życia zmienia się ogólna i funkcjonalna wy-

dolność organizmu. Wielu Seniorów potrzebuje wsparcia w codziennych 
czynnościach. Nie zawsze może go udzielić rodzina czy instytucjonalne 
formy opieki.

Z badań statystycznych wynika, że 

Alternatywą w tej sytuacji może być po-
moc sąsiedzka Usłu
gi opiekuńcze oparte na lokalnych więziach i zaufaniu są efektywną for-
mą zastępczą tam, gdzie opieka instytucjonalna nie może dotrzeć.

W ramach prac nad "Lokalną strategią Polityki Senioralnej dla 
Gminy Stare Babice - na lata 2017-2025", Rada Seniorów przeprowa-
dziła ankietę na populacji 100 starszych mieszkańców naszej gminy,

"Jeśli oczekuje Pan (Pani) pomocy, to od kogo w pierwszej kolejności?"
rodzina (74%), przyjaciele 

(37%), sąsiedzi (25%), organizacje prosenioralne (25%).

 to rodzina podejmuje opiekę nad swoimi seniorami

Pomoc sąsiedzka - 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze 

 Oso-
ba podejmująca się usługi opiekuńczej musi spełniać kilka warunków:

Bardzo ważna jest rola 
koordynatora - przedstawiciela Gminy,

Istotnym elementem całego projektu jest dotarcie do starszych osób 
potrzebujących opieki. 

W Polsce są gminy, 
które wprowadziły i z sukcesem kontynuują tą formę

Ciekawe projekty 
tego typu usług prowadzone są i sprawdzone długoletnim doświadcze-
niem w innych krajach.

"Żywe laboratoria opieki", 

"Troskliwi sąsiedzi"

Sąsiedzka Usługa Opiekuńcza

Anna Czajkowska
(w oparciu o Raport - O sytuacji sąsiedzkich usług opiekuńczych

w Polsce - na rzecz Instytutu Spraw Publicznych, autorstwa
Małgorzaty Kaziorek i Pauliny Sobiesiak-Penszko.

fot. www.pixbay.pl

POMOC SĄSIEDZKA LUB SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE



PLAC ZABAW W KLAUDYNIE
Mieszkańcy Klaudyna mają już dość - pisaliśmy rok temu. Podzia-

łało - w środę, 30 maja 2018 roku uroczyście otwarty został plac za-
baw w Klaudynie - róg Lutosławskiego i Szymanowskiego (przy ścież ce 
rowerowej).

 "Czas na Klaudyn" 

 

Z tymi inwestycjami dla Klaudyna na przestrzeni lat bywało róż-
nie,

wersja wójta gminy, czyli tzw. urzędowa będzie się 
znacznie różnić od tej drugiej, czyli sołeckiej.

po ostrej wy-
mianie zdań pomiędzy Radną Karoliną Bielińską, Sołtysem Aleksan
drem Jadczakiem

w środę, 30 maja 2018 roku w Klaudynie 
otwarty został plac zabaw dla dzieci (I etap).

Marcina Zająca, Karoliny Bielińskiej,  Alek-
sandra Jadczaka Waleriana Żyndula

Ireny Sotomskiej,
Pawła Błażejewskiego

Wszystkich zapraszamy całymi rodzinami 

Michał Starnowski, fot. Karolina Bielińska



W sobotę 9 czerwca 2018 roku o godzinie 17.00, w sali koncertowej 
Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12, od-
był się koncert laureatów XXVI Powiatowego Konkursu Muzycznego 
"Stare Babice 2018".

Pani Ewa Smoniowska-
Dżyga Studio Muzyczne i Prywatna Szkoła Muzyczna w Starych 
Babicach,

Wszystkim wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i upominki.

I miejsce:

II miejsce: 
III miejsce:

Wyróżnienia:

Dyplom dla najmłodszego uczestnika konkursu: 

Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

XXVI KONKURS MUZYCZNY



W sobotę, 9 czerwca 2018 roku w nowo otwartej, przestronnej hali 
sportowej w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2, odbyły się za-
wody GRAND PRIX MAZOVIA Karate WKF.

Inauguracyjne zawody w nowej hali sportowej kompleksu w Zielon-
kach otworzyli: Henryk Kun-

cewicz, Jarosław Płóciennik
Michał Jaworski. 

 borzęciński RENSEI TEAM Urzędu Gmi-
ny Stare Babice i GOSiR Stare Babice

Nasza lokalna 
drużyna wygrała w klasyfikacji medalowej 

Katarzyna Przybylińska

RENSEI TEAM
Stowarzyszenia Warszawa Zachód "POZY-

TYWNIE ZAKRĘCENI"
zebrał: Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

ZAWODY KARATE
W NOWEJ HALI SPORTOWEJ



W sobotę, 9 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 z inicjatywy Stowarzy-
szenia "Kuźnia Przyjaźni", na terenie Przedszkola leśnego w Mariewie 
odbyło się spotkanie z podróżniczką i dziennikarką Małgorzatą Zdzie
chowską.

Młoda osoba, która od kilku lat wyjeżdża na zagraniczne wolonta-
riaty, 

zabrała dzieci w niezwykłą podróż po świecie zwierząt 

W klimatycznym miejscu, czyli w Przed-
szkolu leśnym w Mariewie (ul. Kwiatowa 136A) polską Doktor Dolittle 
z ciekawością wysłuchali także dorośli.

Małgorzata Zdziechowska przejechała pół świata
gdzie zaj-

mowała się ponad 75 gatunkami ssaków. 
 Pisały o Niej ga-

zety na całym świecie. "Zwierza-
ki podróżniczki Gosi". 

zebrał: Michał Starnowski

SPOTKANIE Z POLSKĄ DR DOLITTLE



SOSNOWE PÓŁKOLONIE
W wakacje to rodzice muszą w jakiś sposób zagospodarować czas 

wolny swoim dzieciom. O tym, jakie mamy możliwości, rozmawiamy 
z Agnieszką Przybylską, właścicielką Sosnowej Szpilki organizującej 
półkolonie w naszej okolicy.

Czy półkolonie to dobry pomysł na wakacje dla dzieci?

A mieszkamy w ładnym miejscu…

Ale baza jest w Izabelinie.

Jak są zorganizowane półkolonie w Sosnowej Szpilce?

Z czego można wybierać?

A turnusy stacjonarne polecacie dzieciom spokojniejszym?

A co robią młodzi detektywi i przyrodnicy?

Wspomniała Pani też o dwóch turnusach językowych…

Brzmi zachęcająco…

Zapraszamy zatem na półkolonie w Sosnowej Szpilce!

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.sosnowaszpilka.pl
Zapisy: kontakt@sosnowaszpilka.pl, tel. 607 936 361

tekst: Karina Grygielska, foto: Sosnowa Szpilka



Miesiąc temu, podjęłam próbę przybliżenia Państwu zmian jakie czeka-
ły nas w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobo-
wych. Co się przez ten miesiąc wydarzyło w związku ze zmianami?

Brakuje jednak przepisów wykonawczych,

Jedną z najważniejszych rzeczy,

Pracodawca, który zatrudnia powyżej 250 osób, 

UWAGA! 

Przedsiębiorcy (pracodawcy) mają obowiązek powołania Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, gdy:

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w swoim przed-
siębiorstwie,

 zaleca się opraco-
wanie dokumentu polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 

Pojawia się wiele pytań

. Zachęcam do zadawania 
pytań i przesyłania ich do Redakcji 

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

PRAWNIK RADZI… RODO, CZYLI...
WAŻNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH





PIKNIK W STANISŁAWOWIE
W sobotnie, późne popołudnie 9 czerwca 2018 roku w Biker Pubie 

w Stanisławowie na spotkaniu integracyjnym spotkali się mieszkańcy 
i sympatycy tej niewielkiej, ale jakże uroczo położonej miejscowości 
w gminie Stare Babice. 

"Stanisławów Razem",
na zaproszenie Sołtys Urszuli Świątek 

i członków Rady Sołeckiej Stanisławowa.
Elżbieta Witt,

Dorota Zwolińska Izabela Bek. 
Tomasz Szuba i Michał Starnowski 

"Działajmy Razem"

Do tańca i wspólnej zabawy przygrywał zespół muzyczny, 
Domu Kultury Stare Babice Gmi

na Stare Babice.
Michał Starnowski



16 czerwca 2018 roku zainaugurowano Scenę Letnią w starobabic-
kim parku.

Krzysztof Turek Hanna Do-
mańska.

"Folk romski z różnych stron świata"
Zespół Romanca.

Teatru Ognia "Widmo".

Program "Sceny letniej" 

 "Sceny Letniej dla dzieci".

w przypadku niesprzyjających warunków at-
mosferycznych,

 będą przenoszone do Domu Kultury w Zielonkach-Parceli.
w Uroczystym 

Koncercie wystąpiły: Gminna Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pende-
reckiego oraz Orkiestra Wojskowa z Torunia.

"Babicka Scena Letnia" 

Klubu Aktyw-
nych Kobiet. Michał Starnowski

RUSZYŁA SCENA LETNIA



W sobotę, 16 czerwca 2018 roku w Bliznem odbyła się kolejna edy-
cja cyklicznej imprezy plenerowej pt. "Wianki 2018".

Ewy Kawczyńskiej, Leszka Poborczyka i Krzysztofa Wąsi-
kowskiego

 Organiza-
torzy przewidzieli nie tylko wiele atrakcji dla dzieci, ale również zadba-
li o to, żeby nie nudzili się dorośli.

 "Konkurs Ciast",
Bębnij, BabiCapela oraz Stonehenge. 

fot. Emilia Kawczyńska-Banaszek (www.fotoniebanalne.pl)
i Michał Starnowski

DOROCZNE "WIANKI" W BLIZNEM



Jeśli ktoś zapyta mnie czym jest wolontariat zawsze odpowiem, że 
to nieodpłatna praca z potrzeby serca na rzecz osób słabszych, potrze-
bujących, chorych. Jednak obecnie wolontariuszami nazywa się wszyst-
kich, którzy bez wynagrodzenia pomagają np. w organizacji mniej lub 
bardziej szlachetnych imprez masowych. Dobrze jeśli są to imprezy 
sportowe, ale czasami nawet w przypadku tych sportowych organizato-
rzy zarabiają krocie, a do obsługi zamiast zatrudnić ludzi to wspierają 
się wolontariatem. Najbardziej jednak irytuje mnie, kiedy wymiennie 
ze słowem "stażyści", wolontariuszami określa się młodych ludzi, któ-
rzy pod pretekstem zdobywania doświadczenia zawodowego są wyko-
rzystywani jako "przynieś, podaj, pozamiataj" w urzędach, firmach 
i dużych korporacjach.

Szkoła Podsta-
wowa w Borzęcinie Dużym zgłosiła się i zaangażowała w organizację 
Trzeciego Memoriału im. Zofii Morawskiej w Laskach. 

Młodzież ze szkoły w Borzęcinie Dużym przygotowywała się do te-
go wydarzenia od tygodni.

Wszyscy jak jedna drużyna w białych koszulkach z logo szkoły: na-
uczyciele, rodzice oraz licznie zgromadzona młodzież wyjechaliśmy na 
imprezę już o 8 rano Uczniowie z klas 
IV-VII

Praca okazała się przyjemna, chociaż upał dawał się trochę we znaki.

Od godziny 10:00 startowały dzieci 

O 11:00 rozpo-
czął się główny bieg.

W biegu wzięło 
udział 400 osób,

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
"Ponad 400 biegaczy, 1036 okrążeń, 22 pierwszych miejsc 

w różnych kategoriach, kilkanaście zwycięzców loterii, 100 kg kiełbasy, 
40 stopni w słońcu, tysiące spalonych kalorii w aplikacjach, litry potu, 
kilkadziesiąt aktów strzelistych "Boże ratuj", jedna przebita opona, kil-
kaset prób dachowania (na symulatorze), 50 zaangażowanych wolonta-
riuszy, trzy ekipy telewizyjne oraz niezliczona ilość radości i satysfakcji! 
Tak można podsumować III Memoriał im. Zofii Morawskiej! Dziękuje-
my każdemu z Państwa za obecność!".

Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, naładowani pozytywnymi 
emocjami i bardziej zintegrowani ze sobą. 

Marzena Pawłowicz

Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE...
WOLONTARIAT W PARZE Z DOBROCZYNNOŚCIĄ



W niedzielę, 17 czerwca 2018 roku Mszą świętą o godz. 11.30 sprawo-
waną w intencji strażaków z Borzęcina i ich rodzin rozpoczęły się uroczy-
stości OSP związane z wręczeniem i poświęceniem sztandaru oraz odsło
nięciem pamiątkowej tablicy na terenie OSP w Borzęcinie Dużym.

ks. Jan Wróbel 
i ks. Józef Olczak.

dh Michała Starnowskiego
Roberta Dudy

Anitę Czerwińską, Krzysztofa Turka
Marcina Zająca,

Pawła Janiszewskiego, 
 dh Wojciecha Wiśniewskiego, 
dh Pawła Kopcia, Sławomira Sumki 

Remigiusza Fijołka  Jana Wróbla, 
Józefa Olczaka i Piotra Miazka
dh Paweł Majchrzak.

W tym szczególnym dniu z honorami pożegnano starą, zabytkową cho-
rągiew i wręczono jednostce nowy sztandar.

Wojciech 
Wiśniewski, Remigiusz Fijołek i Piotr Siudziński. 

 firmę Grobex z Wierzbina

odznak "Za wysługę 
lat". dh Sylwestra 
Krauze, odznakę "Za wysługę 60 lat". 

Krzysztof Turek, Ro-
bert Duda Michał Starnowski.

delegacje z OSP Stare 
Babice i OSP Zaborów.

dh Marcin Dziudzi
dh Jarosław Kuczyński.
Michał Starnowski, fot. Marcin Bednarski

NOWY SZTANDAR I TABLICA





TRUDNE ŻYCIE NASTOLATKA
(I JEGO RODZICÓW)

To, że trudno być rodzicem, to fakt. Ale być rodzicem nastolatka - 
to dopiero wyzwanie. O złości i agresji, która często pojawia się w okre-
sie dojrzewania rozmawialiśmy ostatnio w babickim Klubie Mam na 
spotkaniu z psychologiem Moniką Skoczylas-Merczyńską.

Mózg nastolatka ciągle się rozwija. 

Wierzchołek góry lodowej

mówi Monika Skoczylas-Merczyńska, 

Od złości do agresji

Skąd ta agresja…

Dzieci mówią np.: 
- Lubię się bić, bo wszyscy mnie wtedy doceniają.
- Biję, bo umiem to robić.
- Złoszczę się na mamę, bo ona wciąż na mnie krzyczy.
- Chcę robić na złość rodzicom - niech poczują, jak to jest czuć się

        tak źle, jak ja się czuję.
- Brzydko mówię do rodziców, bo oni też mnie wyzywają.
- Kłócę się z rodzicami, bo chcę ich ukarać.
- Gdy się złoszczę, nie wiem, co zrobić - dlatego niszczę przedmioty.

TUS i TZA
Fundacja Nasze Szczęścia

w Klubie Mieszkańca

Ania Warzycha-Druzd, 

www.naszeszczescia.pl 

tekst i foto: Karina Grygielska



KONCERT CHARYTATYWNY

Mieszkam tu 7 lat, ktoś inny całe życie. Co 
nas łączy? To proste - miłość do tego miejsca i lu
dzi tu żyjących. Ksiądz Jan Twardowski napi-
sał: "Spieszmy się kochać ludzi …". Miłość bli
źniego to dowód na nasze człowieczeństwo.

 i coraz rzadziej mamy czas, chęć i potrze-
bę spotykać się z ludźmi w rzeczywistości. 

Pośród nas jest wielu ludzi, którzy chcą poma-
gać, pochylają się nad potrzebującymi i poda-
ją im rękę.

10 czerwca br. odbył się w naszym Domu 
Kultury koncert charytatywny w ramach naro-
dowych obchodów 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez naszą Ojczyznę. Dwie wielkie 
okazje - pomoc potrzebującym i radość z odzy-
skanej niepodległości połączyły mieszkańców na-
szej gminy.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia 
byli rodzice i Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Starych Babicach.

 Dom Kultury Stare Babi-
ce
Ten koncert udowodnił, że warto było obronić 
cały obiekt w Zielonkach-Parceli przed wy-
dzierżawieniem go organizacji zewnętrznej. 

Koncert udowodnił też, 
że ludzie chcą być razem, poznawać się i cie-
szyć wspólnie z występów dzieci.

Wielką radością i dumą napawa mnie 
fakt,

Dzieci i młodzież dały 
przykład nam dorosłym, 

 zbierane by-
ły pieniądze na wsparcie Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewidomych w La
skach. Wysiłkiem artystów chórzystów oraz wo-
lontariuszy ze SP w Starych Babicach zebrano 
3.623,74 PLN.

Pan Jan Żychliń
ski

Pani Jolanta Stępniak
Pani Elżbie

ta Szczepkowska
Pani Beata Dą-

browska
Pan Piotr 

Szczepkowski

Pan Henryk Kuncewicz
Pani Hanna Domań-

ska 
Panowie Tomasz Szuba, Michał 

Starnowski oraz Dariusz Smoliński
Stowarzyszenia "Działajmy Razem",

Żałuję tylko, 

Żałuję jeszcze jed-
nej rzeczy,

Głów-
ną gwiazdą wieczoru był Chór "Leśne Ptaki" 
ze Szkoły Muzycznej w Laskach pod dyrekcja 
Martyny Sojki. 

Pani Dorota Smolińska

 tylko zjedno-
czona społeczność lokalna jest silna i może po
magać innym.

 Zaufanie rodzi zaufanie, 
życzliwość jest podstawą życzliwości.

Dziękuję wszystkim za ten koncert.

Iwona Postek-Turchońska
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

przy SP w Starych Babicach

Nota od redakcji: 

Stowarzyszenie "Działajmy Razem"

Działamy w naszej Gminie od lat, ja miesz-
kam tutaj całe życie. Widzę kierunek zmian 
demograficznych, znam wielu nowych miesz-
kańców i jestem przekonany, że ten rodzaj 
imprez autentycznie jednoczy lokalną społecz
ność.

Dzięku-
ję.

Tomasz Szuba
Stowarzyszenie "Działajmy Razem"

Ponadto wystąpili:
(Ewa Smoniowska-Dżyga);

(Katarzyna 
Helicka-Zawada);

(Małgorzata Barcikowska-Gałązka); 

(Katarzyna Boniecka) 
(Zbigniew Załęski).

W RAMACH NARODOWYCH OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ



MISTRZOSTWA POLSKI F3K 
Na jaką wysokość może wzbić się samolot bez silnika? Nawet 500 

metrów! To nie żarty, a czysta fizyka ubrana w fascynujące i widowi-
skowe zawody wyrzucanych z ręki  szybowców zdalnie sterowanych.

30 zawod-
ników z całej Polski podczas Mistrzostw Polski F3K na lotnisku mode-
larskim "Koczargi" w Zalesiu, koło Borzęcina,

Zawody zorganizowane przez Bemowskie Cen-
trum Kultury pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. 
Warszawy
przystąpiono do rozegrania 13 konkurencji.

rekordziści potrafią tą widowiskową metodą wyrzu
cić model na ponad 80 metrów!

Modele według regulaminu FAI mogą ważyć maksymalnie 600 g, 
a rozpiętość ich skrzydeł nie może przekraczać 1500 mm.

W Koczargach startowali zarówno seniorzy, jak i juniorzy - najmłod
szy zawodnik ma 14 lat!

Na podium seniorów stanęli podopieczni warszawskiego Aeromo-
delklubu ArtBem - Michał Sokołowski (I miejsce) i Czarek Janas (II miej
sce) - oraz Leszek Małmyga (III miejsce) z Aeroklubu Ziemi Lubu-
skiej. 

Mistrzem juniorów został Eryk Halaburda (Mieleckie Towarzy-
stwo Rakietowe), na II miejscu znalazł się Adam Koszałka (MTSR So-
winiec Kraków), a III miejsce zdobył Kacper Krempa (Mieleckie To
warzystwo Rakietowe).

Podglądać zmagania Polaków możecie na grupie F3K Team Polska 
na Facebooku, 

Izabela Krawczyk, Czarek Janas
więcej zdjęć w artykule na: www.babice24.pl



Do napisania tego artykułu, a być może całego cyklu artykułów o fun-
duszu sołeckim zainspirował mnie cytat ze strony funduszesołeckie.pl, 
którym podsumował swój artykuł Radny Michał Starnowski w kwietnio-
wym Gońcu Babickim.

Warto go ponownie przytoczyć, 

Warto go ponownie przytoczyć, 

 "Wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego jest rzeczywistym tworzeniem warunków do 
działania i rozwoju jednostek pomocniczych (sołectw). To, w jaki sposób 
Radni głosują odzwierciedla ich postawę wobec mieszkańców. Głosując za 
funduszem sołeckim dają sygnał mieszkańcom, że ich szanują i traktują ja-
ko partnerów, że chcą dzielić się władzą z tymi, którzy ich wybrali. Gdy zaś 
głosują przeciw,  stawiają się ponad mieszkańcami, pokazują im, że wiedzą 
lepiej co dla nich dobre, że jak już zostali wybrani, to władzą dzielić się już 
nie muszą i nie chcą". 

W zamy-
śle autorów uchwalenie ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa po-
przez zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspól
nego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. 

Fundusz Sołecki funkcjonował w Gminie w latach 2010-2011, 

Udało się jednak zrealizować kilkanaście przedsięwzięć.

W 2011 roku było już znacznie 
lepiej.

Istotne w procesie planowania Funduszu Sołeckiego jest, że dobrze za-
planowane i wykorzystane środki, wbrew opinii władz gminnych, nie tyl-
ko nie powinny przepaść, ale powinny istotnie wspierać budżet i zada
nia własne gminy.

Po pierwszych próbach funkcjonowania funduszu sołeckiego,
kierow-

nictwo Gminy doszło jednak do wniosku, że wystarczy zabawy w demo-
krację

"sprawiedliwie 
oceniane i realizowane",

W kolejnych latach Radni więc 
skutecznie podejmowali "w imieniu społeczności lokalnej" decyzję o nie-
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na kolejny rok. 

"….. FS cały czas funkcjonuje w Gminie, tylko na in-
nych zasadach; …. są problemy ze sporządzaniem wniosków; lepszy będzie 
budżet partycypacyjny; trzeba rezerwować środki i później są marnowane; 
…sołtysi nie chcą FS; …wystarczy poprosić Wójta; ….niewielu decyduje za 
wielu; …o FS decyduje kilkunastu ludzi na zebraniu wiejskim; …. w wielu 
sołectwach nie udało się; …trzeba zatrudnić dodatkowego urzędnika; …. 
ciężko jest wystąpić i uzyskać zwrot środków itd…."

była to 
głównie wyłączna inicjatywa radnego, wynikająca ze zobowiązań koali-
cyjnych, 

Tu wypada zadać Radnym pytanie retoryczne, 
Dlaczego zachowywaliście się jak pies ogrodni-

ka? 

 "Po co inni mają mieć le-
piej". 

Teraz kilka słów o babickim budżecie partycypacyjnym,
"dziecku demokra-

cji", Według założeń i obietnic 
Wójta Gminy SB budżet miał zastąpić niefunkcjonujący w Gminie od 
kilku lat Fundusz Sołecki.

Budżet partycypacyjny funkcjonował w gminie, nomen omen jak Fun
dusz Sołecki, tylko dwa lata. 

często różniące się (prze
ciwstawne) opinie decydujących ogniw w procesie rozpatrywania wnio-
sków, czyli opinie Komisji i Zespołu,

Podsumowując podkreślę, że są dwie istotne różnice pomiędzy bu-
dżetem partycypacyjnym a funduszem sołeckim:

dobrze się stało, ze w tym roku radni zdecydowali 
o uruchomieniu funduszu sołeckiego.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mie
szkańców", 

Może 
warto więc w wyborach samorządowych postawić na Radnych,

Natomiast naszym włodarzom, zarówno obecnym jak i przyszłym, 
podpowiadam na przyszłość, że zarówno Budżet Partycypacyjny, jak 
i Fundusz Solecki, to jest zabawa w demokrację dla mieszkańców, a nie 
demonstracja arogancji i buty osób pełniących funkcje publiczne w Gmi
nie. 

Jednocześnie jestem przekonany, ze Radny Michał 
udostępni miejsce, np. na forum babickim, czy też na stronach interne-
towych, z którego każda zainteresowana Rada Sołecka będzie mogła 
ściągnąć wzory obowiązujących dokumentów i przykłady ich wypełnie-
nia,

Krzysztof Kaliszewski z Klaudyna

FUNDUSZ SOŁECKI 
ŁASKA PAŃSKA, CZY OBOWIĄZEK GMINY?



NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W BORZĘCINIE
Nad stawem na Skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym w sobotnie 

popołudnie 23 czerwca 2018 roku odbyła się plenerowa impreza pt. "Noc 
Świętojańska".

Pomimo "niepewnej pogody" imprezę można zaliczyć do tych udanych,

Wśród licznych atrakcji nie zabrakło: 

Imprezę zorganizowali:  Remigiusz Fijo-
łek, Wojciech Wiśniewski Gmina Stare Ba-
bice i Dom Kultury Stare Babice.

Michał Starnowski
zdjęcia na www.babice24.pl

RUSZYŁA "KRAINA CHOPINA"
W piątek, 22 czerwca 2018 roku o godz. 21.00 w kościele w Starych 

Babicach odbył się koncert inaugurujący XIV edycję Festiwalu Mu-
zycznego "W Krainie Chopina".

Mariusz Dżyga 
 ks. Grzegorz Kozicki Marcina Za-

jąc Chór Akademi
cki Politechniki Warszawskiej i Orkiestra Kameralna Filharmonii Na-
rodowej pod kierownictwem Dariusza Zimnickiego.

Feliks Nowowiej-
ski Felix Mendelssohn-Bartholdy

Piotr Czajkowski Dan Forrest 
 Wolfgang Amadeusz Mozart Gminę Stare Babice, Parafię 

p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, Dom Kultury Stare Ba-
bice i Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego,

Michał Starnowski
informacje o koncertach na www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl








