




ZABUJAMY NA SIKORSKIEGO
PODSKOCZYMY NAD KANAŁEM

"Wiadomość z ostatniej chwili - od piątku 
27.01.2012 r. będzie otwarty dojazd ulicą Sikor-
skiego do Starych Babic, a od soboty 28.01.2012r. 
autobus 712 wróci na poprzednią trasę i wcze-
śniejszy rozkład jazdy. Autobus 812 będzie za-
wieszony do czasu ukończenia budowy ronda 
na Starym Bemowie. Proszę o przekazywanie po-
wyższej informacji wszystkim znajomym i sąsia-
dom. Informacja została przekazana Stowarzy
szeniu Klaudyn przez Pana Marcina Zająca - 
Zastępcę Wójta Gminy Stare Babice. Dziękuje-
my. WZ."



"Dnia 8 lutego 2012 roku odbyło się spotka-
nie Sołtysa LLuuccyynnyy  SSkkrrzzeecczzkkoowwsskkiieejj i Rady Sołec-
kiej ze Starych Babic w składzie: BBeeaattaa  
WWoojjcciieesszzaakk, PPiioottrr  PPaawweełł  DDrrzzeewwiińńsskkii oraz JJaarro-o-
ssłłaaww  NNaappiióórrkkoowwsskkii. Obecna była radna KKaattaarrzzy-y-
nnaa  GGąąssoowwsskkaa, natomiast ze względu na obowi
ązki zawodowe nie przybył radny TToommaasszz  SSzzuubbaa. 
Podczas spotkania rozmawiano o sprawach wsi 
uwzględniając w pierwszym rzędzie te dwie kwe-
stie, które wymagają interwencji do Rady Gminy 
lub Wójta. Za priorytetowe uznano:

11..  Sprawę bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym na ulicy Sienkiewicza - na odcinku od ka-
pliczki do ul. Pohulanka, na którym zagrożony 
jest ruch pieszych (w tym dzieci) zmierzających 
do szkoły lub sklepu MarcPol.

22.. Sprawę trudnych warunków bytowych 
mieszkanki Starych Babic pani Elżbiety Ł. Na jej 
prośbę pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtys by-
li w lokalu, który zamieszkuje wraz z dwojgiem 

chorych członków rodziny. Budynek ten jest 
w bardzo złym stanie i praktycznie nie nadaje 
się do remontu, a wręcz zagraża bezpieczeństwu 
życia. W kwietniu sołtys i rada sołecka zorgani-
zują spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami na-
szej miejscowości, poproszą też o obecność 
włodarzy Gminy.

W DOBRYM DZIAŁANIU 
TYLKO WSPÓŁPRACA SIĘ LICZY

JANOSIKOWE - ZARADNI TRACĄ...



ustąp, by zwy-
ciężyć

WIELKI TRENER I NAUCZYCIEL
MISTRZ JÓZEF NIEDOMAGAŁA



POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA



KĄCIK STAREJ FOTOGRAFII

GOSiR ZACZĄŁ PO AMERYKAŃSKU



Aby obyczajom prastarym zadość uczynić, tu-
dzież pospólstwu wszelkiemu jako wiadomym 
oznajmić, iż Szanowny Pan Marek Berkowski, 
człek wielkich zasług dla Starych Babic i caluś-
kiej Gminy oraz dla ludzi tu mieszkających, 
otrzymuje tytuł InterBabinicz 2011. Pan Marek 
to człek czcigodny i szanowany, Strażak Ochot-
nik, społecznik, zawsze gotowy nieść bezintere-
sowną pomoc innym współbraciom. Sumienny, 
wierny swoim przekonaniom i dobroduszny. 
Lat już wiele pracuje, za co społeczność interne-
towa podziękowania mu składa. A oto na wiecz-
ną pamiątkę na onej "wołowej skórze" spisać 
kazaliśmy i wszystkim do wiadomości podaje-
my!!!

"Byłem dzisiaj w Laskach i wraca mi pasja 
oddawania krwi. Kolejne mililitry dają człowie-
kowi mnóstwo satysfakcji z pomocy innym. Sza-
nowny "Florianie" przy kolejnej akcji daj 
koniecznie znać. Cieszę się że będzie kolejna 
sposobność komuś pomóc. Fajnie że poza straża-
kami z Lasek i Babic byli też ludzie z parafii lip-
kowskiej (dokładnie z Koczarg). A gorąca 
grochówka jaka smaczna, a panie pielęgniarki 
jakie dowcipne. Zachęcam wszystkich zdro-
wych: warto oddawać!"

INTERBABINICZ 2011

ODDALIŚMY KOLEJNE KROPLE KRWI



W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE



ZDARZYŁO SIĘ W GMINIE








