




SKYNET
ŚWIATŁOWODOWY
DOSTĘP DO INTERNETU



"Należy zapomnieć, że w dzisiejszych cza-
sach da się stworzyć system, w którym będziemy 
płacić trzy złote od osoby miesięcznie. Według 
szacunków KIG-u średnia opłata za wywóz śmie-
ci za osobę nie powinna być niższa niż piętna-
ście złotych miesięcznie, co zapewni efektyw
ność działania (realne koszty ponoszone przez 
odbiorcę)".

REWOLUCYJNE ZMIANY
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

USZKODZONY
POWIATOWY PAS DROGOWY



HERBACIARNIA "JULIA" W ZIELONKACH



UCIĄŻLIWE ZAPACHY

GOSiR’OWE SPOTKANIA



POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA

MIROSŁAW SKONECZNY - SOŁTYS WSI KOCZARGI NOWE



NOWE INSYGNIA GMINY

WSPOMÓŻ SPOŁECZNY KOMITET



COMENIUS W BABICKIEJ SZKOLE



BABICE, BABICE STARE,
CZY MOŻE STARE BABICE?



MORDERSTWO SPRZED LAT

"Było to około godziny 15-ej. Na składzie było dwóch 
klientów, którzy oglądali drewno w towarzystwie pracowników. Właściciel-
ka siedziała w biurze. Gdy na plac, od strony ulicy Warszawskiej, weszło 
trzech mężczyzn, którzy skierowali się w stronę biura, pracownicy sądzili, 
że są to kolejni klienci. Nie bardzo mieli okazję przyjrzeć się nowym przyby-
szom, gdyż od biura dzieliła ich odległość około 100 metrów. Zaalarmował 
ich strzał i krzyk właścicielki, wzywającej z biura pomocy. Natychmiast po-
biegli z odsieczą. Pierwszy do drzwi dobiegł 26-letni Janusz Kopeć. Próbo-
wał wejść, lecz ktoś od środka trzymał klamkę. Przez chwilę szamotał się 
z drzwiami, gdy nagle ze środka padł strzał. Pocisk przeszedł przez szybę 

w drzwiach i trafił młodego człowieka prosto w serce. Zginął na miejscu. 
Wtedy drugi pracownik i klienci ukryli się za stosami drewna. Bandytom 
też nerwy odmówiły posłuszeństwa. Wybiegli, kierując się w stronę ulicy 
Warszawskiej. Stał tam ich samochód. Był czerwonego koloru, cztero-
drzwiowy, z wysuwanymi reflektorami (prawdopodobnie Mazda). Gdy ban-
dyci dobiegli do samochodu, spostrzegli mężczyznę, stojącego w pobliżu. 
Bandzior z pistoletem wycelował do niego, lecz drugi z napastników za-
trzymał go, krzycząc: "student, zostaw go, nie strzelaj". Zabójca nie strze-
lił. Cała trójka wsiadła do samochodu, który odjechał z piskiem opon, 
o mało co nie powodując kolizji z nadjeżdżającym od strony Warszawy sa-
mochodem osobowym. Nie udało się odnaleźć tego kierowcy, a szkoda; 
mógł być bardzo cennym świadkiem, gdyż pojechał za uciekającymi męż-
czyznami".

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI



DDaarrzz  BBóórr  --  ""HHaassłłoo  LLeeśśnniikkóóww  PPoollsskkiicchh""

HUBERTUS 2012 W KLAUDYNIE

PIOTR GALIŃSKI W BORZĘCINIE



DZIELNICOWI W GMINIE STARE BABICE

DEBATA POLICYJNA



DRUŻYNKA.PL ;-)
"…słuchaj, nie chciałbyś trochę pobiegać za 

piłką w amatorskiej drużynie "tatusiów z brzusz-
kami". Kolega rzucił taki temat, bo akurat rusza 
liga amatorskich szóstek piłkarskich. Wszystkie 
mecze rozgrywane będą na terenie borzęcińskiej 
strefy w soboty i niedziele. Jakbyś dał radę to ro-
ześlij wici wśród znajomych, im będzie nas wię-
cej tym lepiej…". 

"no i jak?".
"…general-

nie bardzo fajnie, tylko jakoś w drugiej połowie 
na boisku zabrakło…tlenu…;-)".

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA








