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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się telefonicznie do naszej 
Redakcji w dniach 6-17 sierpnia 2018 roku

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



PIKNIK, GRILL, OGNISKO
NA LIPKOWSKIEJ POLANIE

Wielu Mieszkańców dopytuje się kiedy, za ile i w jaki sposób na tere-
nie Kampinoskiego Parku Narodowego można rozpalać ogniska i gril-
le, czyli gdzie dopuszczalne jest posługiwanie się otwartym ogniem. 
Zapytania dotyczą najczęściej Polany w Lipkowie. Poniżej przedstawia-
my naszym Czytelnikom garść stosownych informacji.

Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały 
rok wyznaczone zostały polany wypoczynkowe w miejscowościach (ob-
szarach):

zaś na czasowe miejsca na posługiwa
nie się otwartym ogniem

wyznaczono polany wypoczynkowe w: 

Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 moż-
na rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dy-
rektora parku. Na polanie wypoczynkowej Lipków dopuszcza się 
korzystanie z 4 małych grilli bezkominowych przy 8-osobowych wia-
tach turystycznych bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody dy-
rektora parku.

Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zago-
spodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu 

tych miejsc, co najmniej 6 m od stojących drzew.

należy na miejscu zapewnić właściwy 
dozór osoby dorosłej

Dyrektor parku może w okresach szczególnego zagrożenia pożaro-
wego lasu lub w przypadku wystąpienia innych czynników mogących 
zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi wstrzymać wydawanie 
zgód na posługiwanie się otwartym ogniem na polanach wypoczynko-
wych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2.

W okresie obowiązywania zakazu wstępu na teren Kampinoskiego 
Parku Narodowego,

z chwilą ogłoszenia zakazu.

Wstęp do parku jest bezpłatny,
Bezpłatnie zorganizujemy imprezy pik-

nikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na 
polanach wypoczynkowych w Granicy i w Lipkowie.

może być płatna, 

Podobnie płatne mogą być rajdy rowerowe
raj-

dy piesze wykonywanie zdjęć poza szlakami, 
i przejazdy konne

Każdorazowo należy pisemnie złożyć wniosek do Dyrektora KPN. 

na podstawie informacji KPN - zebrała Redakcja



NOWE, A ZARAZEM
TAJEMNICZE CZASOPISMO

EchoBabic.pl to nowy bezpłatny tytuł "prasowy", który ostatnio po-
jawił się na terenie naszej Gminy. Jest nawet podtytuł (uwaga !): Wia-
domości Sąsiedzkie.

Dziwny to twór na rynku mediów lokalnych. 

numer ISSN.
 "pismo" nie posiada stopki redakcyjnej

Nie znamy wydawcy, składu redaktorskiego, adresu redakcji, braku-
je kontaktu telefonicznego do redakcji.

ma działać 
i apelować w interesie mieszkańców. redaktora 
Piotra Zatońskiego,

Echa
Pod niektórymi artykułami pojawiają się tylko rów-

nie tajemnicze inicjały.

Kim jest Pan Piotr Zatoński - nie wiem. 

jest 
postacią całkowicie nieznaną,

nie 
ma lepszego otwarcia dla gazety lokalnej niż możliwość prezentacji suk-
cesu Gminy. 

Echa

Nasz Goniec Babicki, 

Echa

Oprócz wersji papierowej istnieje strona internetowa EchoBabic.pl
 korzystająca z domeny 

zarejestrowanej w Roubaix we Francji, natomiast abonent wykorzy-
stujący ową domenę ma swą siedzibę nie w Gminie Stare Babice, ale 
w Białobrzegach koło Radomia. 

 na razie jako 
jedyna ofiara hejtu w Gminie przedstawiony jest nie kto inny, tylko 
wójt.

Tomasz Szuba, fot. pixbay.com



Jak wszyscy wiedzą, 

"Dziś, tj. 27 czerwca 
br. w siedzibie PWZ odbyło się otwarcie oferty dotyczącej remontu ul. Iza-
belińskiej. Przetarg dotyczył dwóch części tej ulicy: części izabelińskiej 
i części starobabickiej. W części dotyczącej Gminy Stare Babice o długo-
ści 1,1 km na której remont zakładano w budżecie ok. 3 mln 770 tys. zł 
nie zgłosił się żaden wykonawca. W części Gminy Izabelin (ul. Sienkiewi-
cza) o długości 1,3 km (zakładany kosztorys: 3 mln 480 tys.) zgłosił się je-
den wykonawca, którego oferta na wykonanie tej części ulicy Izabe
lińskiej wynosi blisko 10 mln zł (9 984 311 zł.)". 

Zarząd Dróg Powiatowych nie składa jednak broni 

"Wykonanie nakładki as-
faltowej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

długości 1,1 km w gm. Stare Babice"  "Wykonanie nakładki asfaltowej 
wraz z odwodnieniem oraz wymiana części chodnika na długości 1,3 km 
w gm. Izabelin". 

 czy dotacja 
w wysokości 4,2 mln złotych

Michał Starnowski

ps. 12 lipca 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie przebu-
dowy ul. Jakubowicza w Lipkowie. Prace wykonywane będą aż do końca 
maja 2019 r., jednakże do 30 listopada 2018 r. wykonawca ma wykonać 
prace, które pozwolą na uzyskanie przejezdności drogą przed okresem zi-
mowym. Urząd Gminy informuje, że koszt robót będzie wynosił ponad 
6 mln złotych.

A zatem już niebawem lipkowskie widoki z obrazków przejdą do historii.

REMONTY NASZYCH ULIC
CO DALEJ Z UL. IZABELIŃSKĄ?



W dobrej formie fizycznej i w optymistycz-
nych nastrojach zawodnicy Akademii Judo - 
sekcja Stare Babice zakończyli kolejny sezon 
zmagań na macie, który okupiony został litra-
mi potu, długimi godzinami ćwiczeń kondycyj-
nych i ubogacił sportowo babickich judoków 
- z roku na rok coraz mocniejszych. 

Judocy wrócą na matę z początkiem wrze-
śnia  bę-
dzie to sezon inny niż zwykle.

Dlatego sekcja podzielona zostanie na dwie 
grupy: rekreacyjną i zawodniczą. 

każda 
z formowanych grup w niczym nie będzie 
mniej ważna od drugiej,

jego pierwszorzędnym zada-
niem jest kształtowanie ludzkiego charakteru 
- w judo opartego na szacunku i życzliwości.

W imieniu wszystkich zawodników klubu 
sportowego Akademii Judo dziękujemy na-
szym trenerom, 

 Robertowi

Wojtko-
wi,

Jednocześnie zachęcamy każdego, bez wzglę-
du na wiek, płeć, czy gabaryty, aby od wrze-

śnia wszedł z nami na matę 

Agnieszka i Grzesiek Szuba

AKADEMII JUDO
SEKCJA STARE BABICE



Rodzice dzieci z najstarszej grupy Przedszkola w Starych Babicach 
w czerwcu jeszcze raz wystawili sztukę teatralną pt. ,,Kabaret na jed-
nej nodze". Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy (w ponad 20-letniej hi-
storii teatru), aktorzy opuścili mury babickiej placówki oświatowej. 
Przedstawienie, które odbyło się w Domu Kultury w Zielonkach mogli 
więc zobaczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Stare Babice. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Aktorom

Podziękowania kierujemy również do wszystkich ludzi dobrej woli,

Naszą placówkę wsparły: 

Barbara Szala 

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ,
 CZYLI XXI TEATR RODZICÓW
PRZEDSZKOLA W STARYCH BABICACH



Zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zwrotu części wydat-
ków wykonanych w ramach funduszu reguluje ustawa z dnia 21 lutego 
2014 roku o funduszu sołeckim. O wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz rozstrzyga rada gminy, podejmując 
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnie-
nie funduszu.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia miesz-
kańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt ma obowiązek w terminie do 31 lipca przekazać Sołtysom infor-
mację o wysokości środków przypadających danemu sołectwu.

 sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, 

rada gminy może zwiększyć środki przeznaczone na FS,

środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają 
z upływem roku.

 jest złożenie w terminie do 30 września

Wniosek uchwala zebranie wiejskie

"Oszacowanie - przybliżone określanie wartości jakiejś wielkości przy po-
siadaniu niepełnych danych, występowania zakłóceń lub stosowaniu upro
szczonego modelu opisującego parametry, cechy lub charakter tej wielko-
ści (lub zjawiska wpływające na jej zachowanie)".

Zadania własne gminy

Natomiast "Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku"

Na zakończenie jedna praktyczna rada.

W kolejnym numerze Gońca, 

Krzysztof Kaliszewski z Klaudyna

FUNDUSZ SOŁECKI - CZĘŚĆ II
PRZEPISY, ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA



Zegar nad wejściem do borzęcińskiego kościoła ma już 10 lat.

W Kościele Parafialnym pw. Świętego Wincentego Ferreriusza tuż 
nad głównym wejściem widać tarczę zegara, który od 10 lat odmierza 
szczęśliwie czas. 

Józef Pazderski

Do zdarzenia tego doszło około 1974 roku.

W 2008 roku mieszkaniec wsi Wierzbin - Pan Sławomir Sumka wy-
stąpił do ówczesnego proboszcza parafii ks. prałata Bogdana Wosław-
skiego z inicjatywą przeprowadzenia zbiórki funduszy na zakup 
nowego zegara z mechanizmem elektronicznym.

Poniżej lista ofiarodawców, którzy swą hojnością przyczynili się do 
zakupu nowego zegara (nazwiska umieszczono w porządku alfabetycz-
nym): 

w firmie Ostar z siedzibą w Szczecinie. W dniu 2 czerwca 
2008 roku Pan Józef Płotka, 

 Pan Sławek Sumka.

 Próby działania mechanizmów wypadły pomyślnie i tak zegar nad 
wejściem do borzęcińskiego kościoła, rozpoczął ponownie odmierzanie 
czasu.

Redakcja

DZIESIĘCIOLECIE ZEGARA
W BORZĘCIŃSKIEJ PARAFII





ZMIANY W PARAFIACH
NIE TYLKO PERSONALNE...

Jak co roku w czerwcu miały miejsce zmiany personalne duchowień-
stwa w archidiecezji warszawskiej. Nowi kapłani przybędą do swoich 
nowych parafii z końcem sierpnia br.

I tak: Ks. Marek Skowroński został mianowany wikariuszem para-
fii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. 

 Ks. Piotra Miazka,

Do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Babicach trafi Ks. Michał 
Płoszajski 

Parafii Izabelin.
ks. dr Ludwik Nowakowski

Prezes Fundacji "Przyjaciele Alego",

księdza kard. Kazi
mierza Nycza 

ks. dr Wojciech Wróblewski.

 Czy tak może w przyszłości wyglądać lip-
kowski kościół? Pro-
boszcza ks. Tomasza Sobieckiego. Michał Starnowski



Już od 1 września br. w sąsiedniej Gminie Izabelin potanieją bilety 
jednorazowe, czasowe i krótkoterminowe, bowiem staraniem izabeliń-
skich włodarzy i decydentów (wójta i rady gminy), 5 lipca 2018 roku 
Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę powiększającą od września 1. stre
fę biletową m. in. o gminę Izabelin. Nadmienić należy, że podjęcie prac 
związanych z wprowadzeniem 1. strefy biletowej zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

 Tymczasem u nas wyszło jak zawsze, czyli nijak 
i to tylko dzięki niechęci Pana Krzysztofa Turka, który sprawując funk-
cje wójta, przez wiele lat tak zmonopolizował babicki samorząd, że nie-
malże wszelkie decyzje strategiczne podejmuje jednoosobowo.

A przecież miało być tak pięknie.

odbędą się w formie debaty 

dostaliśmy "figę z makiem",

Za to wójt tuż przed wakacjami podłożył
w sprawie wejścia Gminy Stare 

Babice do projektu ZTM "Warszawa+",

 Zapomniano więc o pozostałych, niemniej 
ważnych mieszkańcach, którzy dalej za przejazd będą płacić w 2. stre-
fie jak "za zboże". wejście do programu "Warsza-
wa+", to taki przedwyborczy ochłap, 

Dajemy wam mieszkańcy coś i z tego się 
cieszcie… i nieważne, że mogliśmy lepiej 

 "To jest miś na skalę naszych możliwości... Patrzcie - mówimy 
- to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo"

wójt stawia nas (radnych) 
pod ścianą,

głosując przeciw
skazani jesteśmy na przedwyborczy hejt,

głosując 
"za" 

mydli oczy tym mieszkańcom, 

Reasumując

 Tylko czekać jak 
wójt ponownie postawi nas przed faktem dokonanym i bez żadnych 
konsultacji wprowadzi zmiany w rozkładach jazdy i w trasach autobu-
sowych. 

Michał Starnowski - tym razem (bez)Radny

KOMUNIKACJA PUBLICZNA...
SPLENDOR DLA URZĘDU,
OCHŁAP DLA MIESZKAŃCA



Ograniczenia w ruchu pojazdów i blokady kilku miejsc parkingo-
wych - tego mogą oczekiwać interesanci babickiego urzędu i pacjenci 
centrum medycznego, którzy w zwykły dzień tygodnia wybiorą się do 
nowego budynku komunalnego przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

Sprawa na tyle zaciekawiła naszą Redakcję,

to w pozosta-
łe dni tygodnia nie znajduje wytłumaczenia.

urzędnicy bawią się z nami w "kotka i myszkę",

Mamy też dwie nowe ulice w Starych Babicach. Ulica Wypoczynko-
wa,

Droga odchodząca 
od Rynku została przemianowana na ulicę Dworkową.

Mieszkańcy pytają też, kiedy wycięte zostaną pozostałe suche drze-
wa przy ulicy Warszawskiej 

zebrał: Michał Starnowski

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE



Od kilku lat jestem tutaj gościem. I przy okazji obserwatorem rela-
cji człowieka z naturą. Bliskość Kampinosu mnie urzekła a ponieważ 
natura i wszystkie istoty pozaludzkie nieustannie mnie fascynują poko-
chałam to miejsce.

po kilku tygodniach pobytu poczułam ogromny zgrzyt.

Okrucieństwo o potężnej sile rażenia. Fajerwerki.

 a więc miesiące intensywnych lęgów ptaków.
Widok piskląt wypadających z gniazd oraz ich 

śmiertelnie ogłuszonych rodziców rozdzierał mi serce.

- A czym ty dziecko się tu zajmujesz? 

- Sprzątaniem po ludzkiej zabawie 

                    ' wiatr tylko nas trąci,
                       tylko ziemia odbierze
                       skrzydełka zasuszone
                       czy żaden z nas Panie nie zaśpiewa przed twoim tronem? '
                      
                                                   Jerzy Liebert  ' Ptaszki św. Franciszka'

I tak zaczęło się moje zaangażowanie w rozbudzanie świadomości 
o bardzo ciemnej stronie fajerwerków, a tym samym pomoc nie tylko 
ptakom, ale i wszystkim istotom pozaludzkim, którym owa "zabawa" 
zadała trwałe kalectwo (głuche koty, psy, zające, sarny..). W przypad-
ku dzikich zwierząt głuchota oznacza pewną śmierć.

Bliskość przedsiębiorców żyjących z tego okrucieństwa sprzyja na-
ruszeniom.

Fajerwerki to bardzo źle pojęta rozrywka.
nigdy nie nazwę tej praktyki zabawą bo nie daje mi poczucia za-

dowolenia i nie może cieszyć mojego serca coś, co okalecza, ogłusza i fi-
nalnie zadaje śmierć choćby jednej żywej istocie.

A fajerwerki niosą ze sobą śmierć. 
Ptaki słyszą czterdziestokrotnie silniej 

niż człowiek.
Tego nie można przeżyć.

Świadomość, umie-
jętność rozpoznawania ludzkich twarzy, inteligencja, altruizm, miłość, 
ogromne oddanie ale i opłakiwanie zmarłych braci.

Boli mnie jak bardzo mieszkańcy gminy nie szanują tego, co ich ota-
cza. 

Człowiek z natury dba o to, co zna. I tylko to, 
co zna ma szansę trafić do jego serca. Poznajmy więc lepiej ptaki i ich 
cudowną lecz kruchą naturę, by móc otoczyć je choćby szacunkiem.

Na nic się zda wieszanie budek lęgowych w parkach, gdy długie, let-
nie wieczory, pełne przyjemnych, towarzyskich spotkań nie mogą za-
kończyć się inaczej niż śmiercionośnymi wybuchami petard.

Dlatego tak ważna jest edukacja i rozbudzanie świadomości. 

Otaczająca nas przyroda jest domem dla wielu cudownych istot.

mieszkańcy wspominali z tęsknotą rechot 
żab nad zbiornikami wodnymi 
"ptaków jest coraz mniej"

W większości przy-
padków odniosłam wrażenie o poczuciu nieświadomości.

I taka właśnie postawa pozwala mi wierzyć, że można 
wiele zmienić. 

bowiem nawet coś tak szlachetnego jak koncert inauguracyjny 
w ramach Festiwalu "W Krainie Chopina" jest okraszany ordynarny-
mi wybuchami fajerwerków Co ma wspól
nego muzyka Chopina z fajerwerkami? 

Poświadcza to bardziej miłość do interesów z fajerwerkowymi 
przedsiębiorcami niż do przyrody

Podobnie lokalne "wianki" świadomie okraszo-
ne okrucieństwem wybuchów fajerwerków

 Czy taka 
gmina może być budującym przykładem?

Zawsze, gdy błoga letnia czy wiosenna noc i jej dziewicza cisza jest 
brutalnie rozrywana decybelami wybuchów na myśl przychodzi mi 
porównanie z GWAŁTEM. Bo w jego przypadku też nie liczy się NIC 
oprócz własnej satysfakcji i uciechy.

Marzę, by zanim opuszczę to miejsce natura NAPRAWDĘ  podbiła 
serca mieszkańców.

                                 ' Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
                                   popsować gniazdo na gruszy bocianie,
                                   bo wszystkim służą...
                                  Tęskno mi Panie ...'   
                             
                                                                C.K. Norwid  ' Moja piosnka'

BARDZO NIEZABAWNE FAJERWERKI…



W roku szkolnym 2017/2018 aż 2000 uczniów i 160 nauczycieli wzię-
ło udział w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym przez Cen-
trum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. 

Stworzona przez ekspertów Centrum Na
uki Kopernik zawartość pudełka "Woda" 

Koncepcja pudełka powstała w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Przewrót Kopernikański".

Uczniowie ze Starych Babic mieli okazję brać aktywny udział w za-
jęciach w Majsterni w Centrum Nauki Kopernik.

Nauczyciele uczestniczyli w 8 warsztatach w Centrum Nauki Ko-
pernik:

Każda szkoła otrzymuje w ramach projektu, 
doposażenie pracowni przedmioto-

wych zakupione przez swój samorząd ze środków Unii Europejskiej. 

Samorząd ze Starych Babic dostarczył już sprzęt do swoich szkół. 

Rok szkolny 2018/2019 przyniesie kolejną wizytę klasową w Cen-
trum Nauki Kopernik,

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

UCZNIOWIE
ZE STARYCH BABIC BLIŻEJ NAUKI





LETNIE ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - ZAPROSZENIE

W Starych Babicach jest coraz więcej miłośników gimnastyki na świeżym powietrzu.

Już blisko 70 osób wzięło udział w pierwszych trzech zajęciach gimnastycznych na Polanie Lip-
ków w Kampinoskim Parku Narodowym.

Fundację Aktywni Dłużej  ORPEA Polska
Zajęcia są adresowane do 

Seniorów i ich rodzin.

ezpłatna gimnastyka organizowana jest na Polanie Lipków od początku wakacji i będzie odby-
wała się  aż do ich zakończenia - czyli do ostatniej sierpniowej soboty.

podkreśla Małgorzata 
Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej, 

pracownicy Do-
mu Opieki Ostoya w Starych Babicach

 Informacje na ten temat będą dostępne na profilu 
Fundacji Aktywni Dłużej na Facebooku. 

Fundacja Aktywni Dłużej








