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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 5-16 grud
nia 2016 roku

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



KSIĘGARNIA VERBUM...ZACHĘCA
- ZOSTAŃ CZYIMŚ ANIOŁEM ;-)

"Gdybyś całkiem przypadkiem, tam u sie-
bie na górze, miał jakiegoś bezrobotnego anio-
ła, anioła do wynajęcia, to pamiętaj o mnie. 
Bardzo proszę. A, i gdybyś mógł mi pomóc 
w tym, żebym tak do końca nie zapomniała, 
czym jest miłość i radość…". Po prezentowa-
nej jakiś czas temu "Szkole żon" autorstwa 
Magdaleny Witkiewicz, w dzisiejszym odcin-
ku cyklu kolejna książka o tematyce kobiecej. 
Autorka wielu bestsellerów - również Magda-
lena - walczy piórem z trudną przeszłością, 
a jej dzieła są swoistym balsamem dla okale-
czonych serc i dusz czytelników… dają na-
dzieję na lepsze jutro i przywracają wiarę 
w ludzi. "Anioł do wynajęcia" 

Książka idealnie wprowadza w świąteczny na-
strój, 

Czy czytając poczujemy się 
jak otuleni w ciepły koc, czy poczujemy smak 
i zapach cynamonowej herbaty? 

Drodzy klienci, podobnie jak rok temu, 
w okresie przedświątecznym (od 1 do 24 grud
nia) zachęcamy do skorzystania z naszej ofer-
ty promocyjnej. 

proponujemy 
30% rabatu, 

 za 
50% ceny 

Przypominamy również, że w naszej księ-
garni działa CompNET - zdawczo-odbiorczy 
punkt serwisu komputerowego. Kontakt pod 
nr. tel. 602-799-668 lub za pośrednictwem stro
ny internetowej www.peceserwis.pl

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



Na Sesji Rady Gminy Stare Babice, która 
odbyła się 24 listopada 2016 r., podobnie jak 
dwa dni wcześniej, podczas obrad Komisji Ra-
dy Gminy długo i burzliwie rozmawialiśmy 
o stawkach śmieciowych, o kwotach, liczbach 
i wywozie (lub nie) odpadów zielonych. Wójt 
i Jego Urzędnicy przedstawili Nam kilka pro-
pozycji (wyliczeń, kalkulacji). O sprawie "śmie-
ciowych" kalkulacji informowałem Państwa 
już w poprzednich numerach Gońca Babickie-
go.

Podczas Sesji odbyła się długa i burzliwa 
debata, a sugestie Wójta o podwyżce również 
stawki za odbiór odpadów niesegregowanych 
nie przekonały Radnych. 

Ostatecznie stawki od Nowego Roku będą 
wynosić: 12 złotych

25 zło-
tych

śmieci segre-
guje się na 4903 posesjach

jest to 15815 osób.

956 posesji, na których miesz
ka 2469 osób.

Skoro stawka pozostaje 
bez zmian, niestety trzeba było zrezygnować 
z odbioru odpadów zielonych. 
od kwietnia 2017 roku nie będą zabierane brą-
zowe worki spod posesji.

część Mieszkańców 
przyzwyczaiła się do odbioru "zielonki"

podwyżka stawki byłaby dla Nich krzyw
dząca. 

Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 
2017 roku. 

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
mstarnowski@interia.pl ; tel. 796-920-796

NOWE STAWKI ŚMIECIOWE...
OD NOWEGO ROKU NIE BĘDZIE
BEZPOŚREDNIEGO ODBIORU ZIELONKI



Dwie osoby uległy zaczadzeniu w jednym z domów w miejscowości 
Blizne Jasińskiego przy ul. "Hubala" Dobrzańskiego. Do zdarzenia do-
szło 7 listopada 2016 roku.

Prawdopodobną przyczyną był czad, czyli 
bezwonny tlenek węgla. 

Ofiary zaczadzenia, to dwaj 
mężczyźni w wieku 40 i 44 lata.

W 2015 roku w Polsce wskutek zatru-
cia tlenkiem węgla zginęło ponad 50 osób (w tym dzieci). Zachęcamy

do 
zapoznania się z załączoną do artykułu ulotką informacyjną.

Michał Starnowski (ulotka MSWiA)

DWIE OSOBY ZMARŁY...
CZAD ZBIERA TRAGICZNE ŻNIWO



Niejednokrotnie na łamach naszych gmin-
nych czasopism pisaliśmy o pilnej potrzebie 
wykonania generalnego remontu i moderniza-
cji ulicy Izabelińskiej w Starych Babicach i ulic 
Sienkiewicza i 3 Maja w Izabelinie. 

W jednym z ostatnich numerów pisaliśmy 
również o zorganizowanym spotkaniu z Miesz
kańcami, podczas którego poruszone zostały 
zagadnienia związane z planami, terminami, 
wykupywaniem gruntów, jak również finanso-
waniem inwestycji. 

Miło nam zatem zakomunikować, że Powiat 
Warszawski Zachodni znalazł się na 5 miej-
scu listy rankingowej wniosków o dofinanso-
wanie zadań w ramach "Narodowego Progra

mu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019". 

I tak już w 2017 roku 
uli-

cy Izabelińskiej w gm. Stare Babice i ulicy 
Sienkiewicza w gm. Izabelin

ulicy 3 Maja w gm. Iza-
belin w miejscowościach Izabelin C i Laski.

Zarząd Dróg Powiatowych w mar-
cu lub kwietniu 2017 roku zostanie ogłoszony 
przetarg, 

ulica Izabelińska w Starych Ba-
bicach oraz Sienkiewicza w Izabelinie 

zostaną zamknięte dla ruchu. Na 
ulicy 3 Maja

uch najprawdo-
podobniej odbywał się będzie wahadłowo

Michał Starnowski
na podstawie informacji

uzyskanych od ZDP w Ożarowie Maz.

BĘDZIE DŁUGO WYCZEKIWANA
MODERNIZACJA ULICY IZABELIŃSKIEJ
I DWÓCH ULIC W GMINIE IZABELIN



Tradycyjnie, już od 7 lat, Babicka Straż rusza ze swoją akcją cha
rytatywną. 

Akcja obejmuje tylko naszą Gminę, czyli naszych sąsiadów, kole-
żanki i kolegów naszych dzieci ze szkoły - pomóżmy im.

Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 12-18 grudnia w godzinach: 
pon.-piat. 17.00-20.00; sob.-niedz. 14.00-18.00.

Świąteczne podarunki można przynosić do Nowej Remizy OSP 
Babice: ul. Wieruchowska 5.

Kontakt tel. 607-042-054, 
informacje również na www.ospbabice.waw.pl

W wyznaczonych dniach i godzinach czekamy na Wasze podarunki:

Z roku na rok, obdarowujemy coraz więcej dzieci, 
większość z nich czeka w tym świątecznym okresie na duży czerwo-
ny strażacki samochód z workiem prezentów.

Postarajmy się wspólnie nie zawieść żadnego z nich.

Strażacy z OSP Stare Babice

RUSZA VII EDYCJA
STRAŻACKIEGO POGOTOWIA ŚW. MIKOŁAJA



Pozew jest pismem procesowym, które inicju-
je postępowanie przed sądem. Jego forma 
i treść zdecydować mogą o tym, czy sąd naszą 
sprawę rozpozna. Dlatego też bardzo ważne jest 
jak go napiszemy. Przepisy postępowania cywil-
nego określają precyzyjnie jakie elementy po-
zew musi zawierać obowiązkowo. Pozew może 
mieć formę pisma lub może zostać wniesiony na 
formularzu, których wzory dostępne są w siedzi-
bie sądu oraz na stronie www.ms.gov.pl 

Pozew powinien zawierać: 

Pozew powinien ponadto zawierać

Bardzo ważnym elementem i obowiązkowym 
jest wskazanie 

Pozew zawsze składamy w co najmniej 
dwóch egzemplarzach: 

 powinny to być oryginały. 

Pozew musimy opłacić; 

Jeżeli złożony przez nas pozew, będzie zawie-
rał braki 

sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formal-
nych.

sąd zawsze 
wyznaczy termin,

Pozew powinien zawierać informację,

Wnosząc pozew możemy wnieść:  

Pozew możemy cofnąć bez zezwolenia po-
zwanego 

Pozew możemy zło-
żyć bezpośrednio w sądzie (biuro podawcze są-
du) lub możemy wysłać listem poleconym za 
pośrednictwem poczty.

Obecnie za pośrednic-
twem internetu można skorzystać z gotowych 
wzorów

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
JAK PRAWIDŁOWO NAPISAĆ POZEW



14 listopada 2016 roku w siedzibie OSP Borzęcin Duży odbyła się 
stacjonarna Akcja Krwiodawstwa. Ta niecodzienna, listopadowa akcja 
była wspólną inicjatywą strażaków OSP Borzęcin D. i żołnierzy WP 
z Borzęcina Dużego. Przez 4 godziny zebrano ponad 10 litrów krwi (od-
dały 24 osoby). Obsługę zapewniło Wojskowe Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ.

Mię-
dzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi "Florian" 

 36 z Nich oddało 
łącznie ponad 16 litrów krwi. 

Organizatorzy jak zawsze dziękują wszystkich Krwiodawcom
babickiemu Proboszczowi  wszyst-

kim
Ekipie z Saskiej

Wolontariuszom "Szlachetnej Paczki"

MK HDK PCK "FLORIAN",
działa na terenie Gmin: Stare Ba-

bice i Izabelin

Strona Klubu - www.hdk-florian.pl
Michał Starnowski - Prezes Klubu

OD...DAJESZ, CHŁOPIE, OD...DAJESZ



ZEBRANIE SOŁECKIE
PO ZACHODNIEJ STRONIE

Zebranie z mieszkańcami Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i Topoli-
na miało miejsce w dniu 23 listopada 2016 roku wieczorem w nowo wybudo-
wanej, eleganckiej sali OSP Borzęcin Duży.

 Krzysztof Szuba i Remi-
giusz Fijołek Marcin Zając,

Krzysztof Turek
Jan Żychliński.

Marcin Zając 

drogi i chodniki, nadciągające zmiany w oświacie, odrolnienia i scalenia grun-
tów oraz odbiór śmieci 

 sprawa drogi 718 czyli ulicy Sobieskiego,

 sprawa wykonania chodnika przy ulicy 
Kosmowskiej. 

potrzebę wykonania chodników w ulicach Chro-
brego i Batorego,

W dyskusji o organizacji oświaty w gminie

W części poświęconej gospodarce przestrzennej

Poruszono tak-
że sprawę ślimaczącego się scalenia gruntów budowlanych 

poruszono sprawę odbioru odpadów stałych, w szczególności 
odpadów zielonych. 

Reasumując

Tomasz Szuba



W SRÓCIE O... ERAZMUSIE
PROJEKT PEŁEN TOLERANCJI

"Różnorodność pod parasolem tolerancji" (Embracing differences 
under the umbrella of tolerance) to hasło kolejnego międzynarodowe-
go programu, w którym od września br. aktywnie uczestniczy Szkoła 
Podstawowa w Starych Babicach. Tym razem nasza rodzima placów-
ka oświatowa jest koordynatorem całego projektu, który potrwa do 
czerwca 2018 r.

 projekt ma na celu kształto-
wanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, naro-
dowości, religii czy niepełnosprawności. 

 Rezultaty projektu będą prezentowane w internecie. Każda 
ze szkół, oprócz Polski, jest odpowiedzialna za poszczególne media:

Partnerami babickiej podstawówki będą  szkoły z:

Na początku 
grudnia w Babicach odbędzie się pierwsze spotkanie,

na podstawie informacji koordynatora projektu - Justyny Suszko
Dariusz Smoliński



10 listopada 2016 r. o godz. 17.30 w Sali Gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Tegoroczne Święto Niepodległości, 
tematycznie powiązane zostało z osobą Henryka Sien-

kiewicza, 

Dorota Smolińska, 

Ewę Dżyga.

Izabeli Kurowskiej-Brandenburskiej i Ludmiły Miłowanow.

Marcina Zająca,

 ppłk. w spocz. Kazimierz Dymek
Michał Starnowski

11 LISTOPADA Z PATRONEM SZKOŁY



11 listopada 2016 roku o godz. 19.00 w Kościele Parafialnym w Sta-
rych Babicach odbył się koncert w ramach obchodów Narodowego Świę
ta Niepodległości.

wystąpiła Gmin-
na Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego oraz Chór Babiczanie pod kie-
rownictwem Zbigniewa Załęskiego.

"Bogurodzicy"
"Mury" Jacka Kaczmarskiego

Stowarzyszenia "Odkrywamy Świat".
Hanna Domańska

wolontariusze z koczarskiego 
Gimnazjum 

Michał Starnowski (więcej zdjęć na www.babice24.pl)

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



SZYMON HOŁOWNIA
W KOCZARSKIM GIMNAZJUM

16 listopada 2016 roku w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach 
Starych gościł Szymon Hołownia - polski dziennikarz i publicysta.

 Stowarzyszenie "Odkry-
wamy Świat", Hanna Domańska 

"Mam Talent" Kalina 
Kiełek i Maksymilian Gudro-Puischel

Michał Starnowski



W niedzielę, 13 listopada 2016 r. o godz. 11.00 na boisku w Zielon-
kach zmierzyły się drużyny GKS Naprzód Stare Babice i KS Orzeł 
Kampinos.

Cenne zwycięstwo 2:1 znacznie przy-
bliżyło graczy z Zielonek do przodowania w swojej A-klasie.

 Na-
przód zakończył zwycięstwem (3:1)

został liderem jesieni.

Michał Starnowski

DO PRZERWY 0:1,
ALE NAPRZÓD MA LIDERA LIGI





STRAAASZNY TURNIEJ TENISA HALLOWEEN 
W piątek 4 listopada 2016 w Kampino-

Sport przeprowadzony został Halloweenowy 
turniej tenisa ziemnego, był to pierwszy tego ty-
pu turniej rozegrany w klubie ale nie ostatni...

Uczestnicy 
wykazali się wielką kreatywnością w wyborze 
stroju, nie zabrakło Draculi, Wampirów ani 
pięknych Czarownic. 

kładamy upiorne gratulacje 
dla wszystkich uczestników,

 Zachęcamy do odwiedzania 
naszego profilu na Facebook'u,

Do zobaczenia na korcie!
Katarzyna Osińska - KampinoSport

BABICKA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
W sobotę 19 listopada 2016 w Szkole Podstawowej w Starych Babi-

cach odbyła się Wyprzedaż Garażowa zorganizowana przez Fundację 
Nasze Szczęścia.

Wszystko w dobrym stanie 
i za niewielkie pieniądze. 

studio La Bebe - fotografia dziecięca.

w Klubie Mam

https://www.fa-
cebook.com/groups/MamyGminyStareBabice/
www.klubmamstarebabice.pl

Fundacja i Klub Mam dziękują Pani Dyrektor 
Dorocie Smolińskiej 

Katarzyna Cienkusz, Klub Mam Gminy Stare Babice



OFICEROWIE REZERWY
NA SZLAKU BITWY NIEMEŃSKIEJ - CZĘŚĆ I

Podobnie jak rok temu w ramach akcji "Pomoc Polakom na Li-
twie", w tegorocznej podróży delegacja Związku Oficerów Rezerwy 
RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Okręg Miasta Stołecznego War-
szawa), przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej (nieodpłatne 
użyczenie przez Ministra Obrony Narodowej autokaru), Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
prywatnych darczyńców, którzy przekazali materiały dla szkoły w Tur-
gielach, podjęła zadanie upamiętnienia drugiego po  Bitwie Warszaw-
skiej wielkiego zwycięstwa Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej 
odniesionego w Bitwie Niemeńskiej.

Milczenie w sprawie 

 wydaje się zupełnie niepojętym obecnie.

Krótki rys historyczny samej ofensywy nad Niemnem 

gen. Michaił Tuchaczewski 

"gdyby nie nasza prze
grana na polu walki, to być może, że wojna polska stałaby się ogniwem, 
które Rewolucję Październikową złączyłoby z rewolucją zachodnioeuropej-
ską".

Marszałek Józef Piłsudski CIĄG DALSZY 
NASTĄPI

tekst: Jan Puścian, zdjęcia: Grzegorz Kowalczyk

Sokółka. Nasza delegacja składa hołd
przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sokółka. Najmłodsi członkowie delegacji
pełniący wartę honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego



Dzisiaj w naszym przewodniku rzecz o tzw. 
stopach procentowych.

Stopa procentowa to nic innego jak koszt
 kapitału

W zależności od prowadzonej polityki 

W Polsce obowiązuje kilka rodzajów stóp 
procentowych:

Tomasz Konopa
grafika: www.macromobi.pl

ABC EKONOMII: STOPY PROCENTOWE

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI
W NIEBIESKO-ŻÓŁTYCH BARWACH

11 listopada. Tysiące patriotów idą ulicami Warszawy. Słychać hasła 
historyczne, tożsamościowe, antykomunistyczne. Z mediów, jak co roku, 
dobiega krzyk o ksenofobii i zamykaniu się na Europę. A w środku tego 
tłumu idą… młodzi, uśmiechnięci chłopcy ze szwedzkimi flagami w rę-
kach. O tym, co na Marszu Niepodległości robili Szwedzi, opowiedzieli 
nam Fredrik Hagberg oraz Christian Mattson z Nordisk Ungdom.

Babicki Biuletyn Cykliczny: Polski dzień niepodległości. W mediach 
słychać głosy o nacjonalizmie i polskich ekstremistach. Tymczasem 11 listo-
pada ujrzeć można było m.in. szwedzkie flagi. Skąd wzięli się Szwedzi na 
Marszu Niepodległości?

Fredrik Hagberg: 

Christian Mattson:

Fredrik, "z piekła"? Dla większości Polakow Szwecja jawi się raczej jako raj.

FH:

CM:

Brzmi nieprawdopodob
nie. Zwłaszcza, gdy pomy-
śli się o polskich statysty-
kach. Wspomnieliście o ja
kiejś organizacji. Czy wła-
śnie tym się w niej zajmu-
jecie, "zmienianiem Szwecji"?

CM: 

Czyli co robicie? Organizujecie różne marsze, akcje?

CM:

FH:

Ilu było Was w Warszawie 11.11?

FH: 
CM:

To dosyć wielu. Jak podobał Wam się tegoroczny Marsz?

FH:

CM: 

Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Natalia Karwowska



RUMUŃSKA RECEPTA NA KRYZYS
Bez większego echa w głównych mediach 

przeszła informacja o likwidacji przez rumuń-
ski rząd ponad 100 (słownie: STU!) opłat i po-
datków w ciągu dwóch tygodni.

Już w pierwszym kwartale 2016r. gospo-
darka Rumunii wzrosła o 1,6% a rok zakoń-
czy w okolicach 4,1%

Tak więc co właściwie się stało w Rumunii 
w ostatnich miesiącach?

Rumunia jest trzecim po Węgrzech i Islan-
dii przykładem, jak należy sobie radzić w cza-
sach kryzysu zadłużenia. Jarosław Paweł Kuczyński

Informacje pochodzą z kanału:
Sumienie Narodu TV,

Takt.TV i www.namzalezy.pl
grafika: www.taxfreeromania.ro



MODA BALOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
Wszyscy Ci, którzy zdecydowali się przybyć do Pałacu Lasotów 

w Zielonkach w niedziele popołudnie (20 listopada 2016 r.) z ogrom-
ną promiennością oglądali, a także oklaskiwali występy Pań z Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej "Bluszcz" ( http://www.grhbluszcz.pl/ ).

Ewa Łukasik, Katarzyna Kukwa, Ewa Nieścioruk i Iwona 
Ducek

Marię Brodzką-Bestry

Stowa-
rzyszenia "Kuźnia Przyjaźni" Spotkań Ot!Wartych. 

Ludmiły Miłowanow i Iza-
beli Kurowskiej-Brandenburskiej

Gmina Stare Babi
ce i Pałac Lasotów.

Michał Starnowski - więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl








