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Biedronka siedmiokropka, nazywana przez 
nas często bożą krówką - to przyjaciółka do-
mowych ogrodów i stała ich mieszkanka, po-
żyteczna istota żywiąca się mszycami i in
nymi roślinnymi szkodnikami. W ostatnich 
latach w otoczeniu naszych domów pojawił 
się jednak chrząszcz do złudzenia ją przypo-
minający, któremu ani się myśli "lecieć do 
nieba po kawałek chleba".

Mowa o tzw. biedronce azjatyckiej - zwa-
nej też ninja, arlekinem lub kanibalem (od 
zjadania larw naszych rodzimych biedro-
nek). 

 Polskie warunki okazały się dla nich bar-
dzo dogodne, 

 Ich żywot trwa od 30 do 90 dni, jednak zi-
mę udaje im się przetrwać bez problemu.

Zdarza się, że bywa łudząco po-
dobna do swojej pożytecznej krewnej,

"Arlekin" 

Długotrwałe wdychanie 

trującej wydzieliny przez ludzi

 Gatunek ten to prawdziwe utrapie-
nie dla człowieka

Jak uchronić się przed domową inwazją 
niechcianego gościa? 

Gatunek ten nie znosi 
zapachu kamfory i mentolu, 

Ewa Ugorowska, źródło zdjęcia: entomart

BIEDRONKA AZJATYCKA
SZKODNIK JAKICH MAŁO



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KRYMINAŁ NA WAKACYJNE WIECZORY

Na początek lata proponujemy coś dla fa-
nów kryminału. "Pogromca lwów" to najnow-
sze dzieło skandynawskiej mistrzyni tego ga
tunku - Camilli Lackberg. Kolejny tom krymi-
nalnej sagi potwierdza wielki kunszt autorki, 
a większość recenzentów i czytelników mówi 
jednym głosem: warto było czekać. Mroczny 
thriller i jednocześnie świetna powieść obycza-
jowa, i tak jak poprzednie dzieła pisarki zna-
komicie oddająca klimat współczesnej szwedz
kiej prowincji.

Prowadzą-
cy śledztwo Patrik Hedstrom z przerażeniem 
odkrywa, że dziewczynkę poddano okrutnym 
zabiegom. 

Szanowni klienci. Sezon podręcznikowy 
rozpoczęty 

W chwili obecnej od ręki do-
stępne są zestawy do klas: 3, 5 i 6 babickiej 
podstawówki. 

Przypominamy także, że w naszej księgar-
ni działa CompNET - zdawczo-odbiorczy punkt 
serwisu komputerowego. Kontakt pod nr. tel. 
602-799-668, lub za pośrednictwem strony in-
ternetowej www.peceserwis.pl

Dariusz Smoliński



Henryk Adam Aleksander Pius Sienkie-
wicz (pseud. Litwos) - pisarz, publicysta. Uro-
dzony 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej na 
Podlasiu, zmarł 15 listopada 1916 w Vevey 
w Szwajcarii.

Ożenił się z Marią Szetkiewiczówną 
(córką właściciela Lipkowa). Małżeństwo trwa
ło pięć lat, żona zmarła na gruźlicę.

Od lat 70. oddawał się gorliwie pracy publi-
cystycznej i pisarskiej. 

W 1924 prochy pisarza zo-
stały sprowadzone do War-
szawy i pochowane w kated
rze św. Jana.

Twór
czość literacką rozpoczął pisząc nowele

Wśród wielu publikacji na pierwszym 
miejscu wymienimy Trylogię, czyli "Ogniem 
i mieczem", "Potop" i "Pana Wołodyjowskie-
go". Warto pamiętać też o „Krzyżakach”, 
„Quo Vadis”, „W pustyni i w puszczy” i „Ro-
dzinie Połanieckich”.

Henryk Sienkiewicz był laureatem Nagro-
dy Nobla w dziedzinie literatury w1905 za ca-
łokształt twórczości.

spisano na podstawie:
http://culture.pl (H. Floryńska-Lalewicz); 

fot. wikipedia.org

PATRONI NASZYCH ULIC
HENRYK SIENKIEWICZ (PS. LITWOS)



W tym roku na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego odnotowano już ponad 20 pożarów. Jeden z nich wybuchł w godzinach porannych 
w Boże Ciało, tj. 4 czerwca 2015 roku. Pożar w okolicach Palmir (gmina Czosnów) objął powierzchnię 6 ha i ze względu na rozmiar i miejsce 
(1 km w głębi lasu od drogi Palmirskiej) był bardzo ciężki do gaszenia. Szczęściem w nieszczęściu może być fakt, że był to pożar pokrywy gleby - 
przyziemny i nie przerodził się w pożar wierzchołkowy.

Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała od godz. 8.00 do godz. 22.00,

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie 
dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z te-
renami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże za-
dymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przeby-
wających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

1. 

2. 

3. 
4. 

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 0 I II
III

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego zwraca się z prośbą do wszystkich turystów
Telefon alarmowy punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD):

 Do Straży Pożarnej - 998.
Michał Starnowski na podstawie informacji KPN i KW PSP; fot. Weronika Szarpak

ZAGROŻENIE POŻAROWE LASÓW
PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW PPOŻ.



Jak już informowaliśmy w poprzednich nu-
merach Naszego Niecodziennika, trwają pra-
ce w terenie, które mają sprawić, że w oko
licach sklepów: Zefirek i MarcPol będzie bez-
pieczniej. Jak informuje Zarząd Dróg Powiato-
wych zs. w Ożarowie Mazowieckim złożone 
zostało już zamówienie na dostawę tablic 
świetlnych wyświetlających. Prowadzone są rów-

nolegle czynności dzięki którym zostanie do-
prowadzona energia elektryczna do tych 
tablic. To działanie jest w gestii Urzędu Gmi-
ny Stare Babice, a zadanie znalazło się już 
w gminnym budżecie.

na ul. Sien-
kiewicza dostawili też kilka znaków informują-
cych o pomiarze prędkości za pomocą 
przenośnego fotoradaru.

W sprawie budowy chodnika przy ul. Pohu-
lanka

 wybudowany zostanie próg zwalniający na 
ul. Pohulanka, 

Realizując politykę medialną na terenie so-
łectwa Stare Babice informujemy, że przyby-
ło Nam kilka tablic informacyjnych.

Tablice, 
dzięki uprzejmości właścicieli kilku posesji

Uprzejmie prosimy 
mieszkańców, aby w miarę możliwości cho-
ciażby raz w tygodniu znaleźli chwilę, by po-
dejść do jednej z tablic i przeczytać garść 
lokalnych informacji.

Ze spraw modernizacyjnych, remontowych 
i inwestycyjnych

Już niebawem rozpocznie się remont 
tych mostów

Na ulicy Izabelińskiej,

ZDP informuje, że na rok 2015 nie ma środ-
ków przewidzianych na remont czy rozbudo-
wę tej ulicy.

Chciałbym na zakończenie odnieść się jesz
cze do kwestii terenu po basenie.

Otóż komunikuję, że 
informację o przekształceniu i sprzedaży tere-
nu pobasenowego przekazał mieszkańcom Sta
rych Babic jeden z bliskich współpracowni-
ków Wójta - Kierownik Gminnego Referatu.

Michał Starnowski
Radny Starych Babic

NASZE STAROBABICKIE SPRAWY



Jak informuje Urząd Gminy Stare Babice, 
w związku ze zmianą firmy odbierającej odpa-
dy na terenie Gminy Stare Babice w końcu 
czerwca oraz na początku lipca będzie się od-
bywać wymiana pojemników na śmieci.

Poprzednia firma (Sita) 

Nowa firma (Byś),
Przypominany również, że na ul. Mizikow-

skiego czynny jest Gminny Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów (GPSZOK).

 Poza 
tymi porami przywożenie i składowanie odpa-
dów pod tzw. płotem jest zabronione i będzie 
surowo karane. M. Starnowski, fot. Byś

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ŚMIECI

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu. tabliczka niestety pozostała w Naszych rękach, choć powinna trafić 

do mieszkańca Starych Babic (ul. Pohulanka)

zgłosił się w dniach 6-17 lipca 2015 
roku

Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty Księ-
garni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (55 zł.).

WYSOKA WYGRANA W ZIELONKACH
W jednym i do końca nie wiem czy nie jedy-

nym punkcie Lotto na terenie Naszej Gminy 
padła jedna z głównych wygranych LOTTO. 
Szczęśliwiec ustrzelił szóstkę i wygrał 2 milio-
ny złotych.

(Sklep Spożywczy w Zielonkach Wsi 

przy ul. Warszawskiej 335),

Michał Starnowski



Podczas swojej pracy zawodowej często spo-
tykam się z szeroko pojętym tematem "spad-
ków". Na łamach Gońca Babickiego ukazy
wały się już teksty nt. zachowku czy odrzuce-
nia spadku. Zauważam jednak, że temat dzie-
dziczenia przysparza dużo kłopotów i często 
po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy nie wie-
dzą co zrobić. W pierwszej kolejności odróżnić 
należy spadkobranie ustawowe i testamentowe.

Spadkobiercy ustawowi dzielą się na trzy gru-
py: 

W przypadku, gdy zmarły nie 
ma małżonka, a rodzice pozostają przy życiu, 
cały spadek przypada rodzicom po połowie.

Gdy spad-
kodawca nie ma małżonka, dzieci i nie żyją 
również rodzice, dziedziczy jego rodzeństwo - 
zawsze w częściach równych.

wszyscy zstępni rodzeństwa, bez 
względu na stopień pokrewieństwa ze spadko-
dawcą, dochodzą do dziedziczenia,

 jeżeli spadkodawca 
nie pozostawił: zstępnych, małżonka, rodzi-
ców, rodzeństwa i nie ma zstępnych rodzeń-
stwa, cały spadek dziedziczą dziadkowie 
spadkodawcy!

spadek dziedziczy gmina

Te-
stamentu nie można sporządzić przez pełno-
mocnika, wymaga on osobistego starania oraz 
pełnej zdolności do czynności prawnych

Wniosek 
o stwierdzenie nabycia spadku złożyć należy 
do Sądu Rejonowego ostatniego zamieszkania 
spadkobiercy

Posta-
nowienie o nabyciu spadku czy akt poświad-
czenia dziedziczenia ustala jedynie kto i w ja
kiej części dziedziczy. 

należy przepro-
wadzić postępowanie o dział spadku.

Odrębnym postępowaniem jest również do-
chodzenie zapłaty zachowku. 

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI - KILKA SŁÓW O SPADKACH



13 czerwca 2015 roku na boisku w Zielonkach odbyły się gminne 
derby. W meczu 29 kolejki A klasy "Naprzód Stare Babice" zmierzył 
się z "UKS GOSiR Stare Babice". Jak w każdym meczu tych drużyn 
nie zabrakło emocji na boisku i na trybunach. 

Fani "UKS-u" jako pierwsi po-
kazali swoją oprawę, 

Maciej Szczucki-Stogniew

Kamil Janasz

Na samym początku II połowy kibice "Naprzodu" pokazali, co oni 
przygotowali, aby wesprzeć swoich zawodników.

"Dajcie z siebie wszystko, cel jest tak blisko".
Łukasz Kępa

W 72 
minucie Karol Guz

W ostat-
nich minutach meczu UKS-owi udało się zdobyć bramkę honorową

Po tej wygranej Naprzód miał bardzo duże szanse na awans do wyż-
szej ligi.

Ten wynik pozwolił Im na awans do Ligi okręgo-
wej. (Michał Szczucki-Stogniew)

Piłkarze z Borzęcina 
KS Blizne

fot. i relacja: Michał Paradowski

DERBY I AWANS DLA GRACZY NAPRZODU



W czwartek 28 maja 2015 roku, na Mszy św. 
o godz. 18.00 J.E. Bp Rafał Markowski udzielił 
młodzieży z babickiej Parafii Sakramentu Bierz
mowania.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych 
i modlitwie "Włożenia rąk", J.E. Bp Rafał Mar
kowski udzielił sakramentu bierzmowania 41 
młodym osobom. 

ks. Mariusz Zaorski.

Podobnie było w sobotnie przedpołudnie 30 
maja 2015 roku na Mszy św. o godz. 11.00, 
gdzie grupie prawie 40 młodych ludzi z lipkow-
skiej Wspólnoty J.E. Bp Piotr Jarecki udzielił 
Sakramentu Bierzmowania. 

z ks. Dziekanem Grzegorzem Kozic-
kim

Probo
szcza ks. Tomasza Sobieckiego i Wikarego 
ks. Piotra Jaworskiego.

6 czerwca 2015 roku na Mszy Św. o godz. 
18.00 prawie 30 młodych ludzi ze Wspólnoty 
w Bliznem przyjęło Święty Sakrament. Sakra-
mentu Bierzmowania młodzieży udzielił J.E. 
Bp Rafał Markowski.

Proboszcz Parafii Bli-
zne - ks. Marian Rowicki.
Wikary ks. Marcin Szatanek.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

CZERWIEC MIESIĄCEM BIERZMOWAŃ



20 czerwca 2015 roku w Bliznem Jasińskie-
go odbyła się impreza plenerowa "Noc Kupały". 
Była ona upamiętnieniem tradycji słowiań-
skiej Nocy Świętojańskiej.

czyli pokazem tańca ognia, który od-
był się o godz. 19.00 w wykonaniu Teatru Wid-

mo.

konkursu ciast domowych oraz 

plecenia wianków.

Aby poczuć bardziej atmos-

ferę mistycyzmu na chętnych czekał Wróżbi-
ta Antonio. 

Nie mogło zabraknąć również atrakcji dla 

dzieci. 

W Noc Kupały nie było miejsca na nudę 
dla nikogo.

fot. i relacja: Aleksandra Korzeniowska

NOC KUPAŁY W BLIZNEM - WIANKI 2015



Na VII Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych Strażacy z OSP Borzęcin zajęli 
2-gie miejsce. Do rywalizacji, która odbyła się 
w sobotę 13 czerwca 2015 roku w Błoniu stanę-
ło 13 spośród 23 jednostek OSP, które działa-
ją na terenie Powiatu Warszawskiego Zachod
niego. Naszą Gminę reprezentowała drużyna 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Borzęcina Du-
żego. Druga z Naszych OSP - ta ze Starych Ba-
bic nie zgłosiła się do zawodów.

Rywalizacja składała się z dwóch części. 

Szybkie zassanie wo-
dy, bieg i strącenie przeszkód Ochotnikom 
z Borzęcina wyszło również bardzo sprawnie.
Po zakończeniu biegu ostatniej z drużyn i pod-
liczeniu czasów z obydwu konkurencji szybko 
okazało się, że OSP Borzęcin Duży uplasował 
się na II miejscu. 

Jan Ży-
chliński, st. bryg. 
Mirosław Jasztal 

dh Andrzej Wasilewski. 
Strażakom z Borzęcina gratulujemy.

Michał Starnowski,
fot. M. S i Łukasz Bartosiński

STRAŻACY Z BORZĘCINA NA PODIUM

II MIEJSCE MINISTRANTÓW W PARAFIADZIE
W rozegranej w sobotę - 6 czerwca 2015 roku, XVIII Parafiadzie Archidiecezji 

Warszawskiej, drużyna piłki nożnej naszej Parafii, w kategorii szkoły podstawo-
wej zdobyła II miejsce. Bartłomiej Klimek, Dominik Łu-
czak, Jakub Klimek, Hubert Wojcieszak, Wiktor Cybulski, Jakub Klimek 
(junior), Kacper Myśliwiec, Kacper Krzyt. Gratulujemy!

Parafiada Archidiecezji Warszawskiej

 Puchar Księdza Arcybiskupa Warszawskiego Kazimierza Kardynała Ny-
cza. Uczestnicy zawodów mogą walczyć w konkurencjach indywidualnych

i konkurencjach zespołowych

Wszystkie konkurencje odbywają się w trzech katego-
riach wiekowych:

(info. ks. Piotr Marchalewski)



W sobotę, 30 maja 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia działają-
cego przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych zorganizowa-
ny został Raj Rowerowy szlakiem historyczno-rodzinnym dookoła 
Gminy Stare Babice. Na inicjatywę Stowarzyszenia "Odkrywamy 
Świat" odpowiedziało ponad 130 Cyklistów. Wśród uczestników zaob-
serwowaliśmy m. in. Panią Karolinę Bielińską - Radną z Klaudyna.

Na polanie rowerzystów spotkała zasłużona nagroda, 

Pani Hannie Domańskiej i młodzieży gimnazjalnej gratuluje-
my pomysłu i realizacji.

Michał Starnowski

RAJD ROWEROWY
DOOKOŁA GMINY STARE BABICE





W sobotę, 20 czerwca 2015 roku na terenie 
Domu Parafialnego "Arka" odbył się zorgani-
zowany przez ks. Mariusza i wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży bal z muzyką gra-
ną na żywo przez kapelę "Skondyś".

a przy-
jemna atmosfera sprzy
jała integracji.

zabawa ta-
neczna, a kapela "Skon-

dyś

W czasie tego wy-
darzenia prowadzona była kwesta na oko
liczność Światowych Dni Młodzieży

Ewa Ugorowska

BAL PARAFIALNY - ŚDM STARE BABICE



W czwartek 4 czerwca 2015 roku w Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej prze
szliśmy procesyjnie ulicami Babic.

Procesja wyruszyła z kościoła po Mszy św. 
o godz. 11.30

Michał Starnowski - www.babice24.pl

BOŻE CIAŁO W PARAFII BABICE
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Nasza krajowa firma CD Projekt, która w swojej bazie ma już kil-
ka znanych za granicą gier komputerowych znowu może być dumna. 
Najnowszy tytuł pt. "Wiedźmin 3: Dziki Gon" zrobił furorę za granicą 

a sprzedaż w ciągu kilku pierwszych dni była rekordowo wysoka. Nie 
wszyscy recenzenci podzielają jedna entuzjazm większości.

Twórcom dostało się za rzekomy "rasizm"

Ten 
sam recenzent uważa,

a Pan 
Andrzej Sapkowski pisząc swoje książki raczej nie myślał o podziale 
na białych, żółtych czy czarnych ale na walorach artystycznych.

Tomasz Konopa
grafika zaczerpnięta ze strony producenta gry CD Projekt

WIEDŹMIN RASISTĄ? CZYLI SZCZYT
GŁUPOTY POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI

ROMB W BABICACH - RELACJA ZE SPOTKANIA
25 maja 2015 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej gminie przed-

stawiciela Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni pana Tomasza Ko-
walskiego.

Celem spotkania było

Szczegółowo omówione zostały 
 Poruszono też kwe-

stie 

Pan Tomasz podzielił się również z nami 

 Słuchacze dowiedzieli się również 
o działalności, celach i sukcesach ROMB-u

Nie taka broń straszna jak ją media kreują.

JPK



Czyli….od realnego socjalizmu do realne-
go euro-socjalizmu.

"Czas spekulantów. Wzlot i upadek pol-
skiej przedsiębiorczości" 

Autor książki i jednocze-
śnie właściciel zacnego wydawnictwa "Wekto-
ry" Józef Białek

Końcówka lat 
80-tych to oczywiście przełomowa Ustawa 
Wilczka z 1988r.

już w 2000 roku z naj-
lepszej ustawy gospodarczej praktycznie nic 
nie zostało.

System ten, tak represyjny, 
żeby nie powiedzieć zbrodniczy dla własnych 
obywateli został też pokazany w filmie 
"Układ zamknięty".

Wstąpienie Polski w 2004 r. do Unii Euro-
pejskiej 

 skutecznie rugu

je nas z kolejnych gałęzi gospodarki, sprowa-
dzając jedynie do roli konsumenta.

Jednym z licznych przykładów niech 
będzie fakt, że z tak zachwalanych unijnych 
funduszy nie powstała w Polsce ani jedna pol-
ska fabryka(!) 

Książka już w dniu wydania stała się pozy-
cją kultową.

307 stron 
przeczytałem w dwa wieczory.

JPK

HISTORIA POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

72. ROCZNICA RZEZI NA WOŁYNIU
11 lipca br. obchodzić będziemy 72. Rocznicę tzw. Rzezi Wołyńskiej.

ukraińscy nacjonaliści wy-
mordowali na terenach Kresów co najmniej 50 000 Polaków, Rosjan, 
Żydów, Ormian, Czechów oraz Ukraińców. Szacunki części histo-
ryków mówią nawet o co najmniej 100 000 ofiar ludzkich.

Cała akcja zainicjowana została przez działaczy OUN-B

 kościół grekokatolicki,

W dniu 11 lipca 1943 dokonał się skoordynowany i największy atak 
na dziesiątki miejscowości Kresów i tylko tego dnia dokonano zabój-
stwa co najmniej kilkunastu tysięcy osób.

a ocaleli z rzezi przekazywali historie o niewyobrażalnym be-
stialstwie oprawców,

Niestety na Ukrainie mordercy są dziś bohate-
rami. grób nieznanego żoł-
nierza UPA,

Ukraiń-
ska poseł Iryna Farion mówiła

I wreszcie, w hymnie na-
szych wschodnich sąsiadów znajduje się wezwa
nie do ludobójstwa: "Stańmy bracia do krwawego 
boju od Sanu do Donu, Panować w domu ojców 
nie damy nikomu. Nalewajko, Żeleźniak i Taras 
Triasilo z trumny wzywają nas do świętego dzieła."

Czy tak postępują bracia i wdzięczni sojuszni-
cy? 

W lipcu tego roku mija 72 rocznica kulminacji 
ludobójstwa. 

Natalia Karwowska
Tomasz Konopa

fot. internet



W sobotę 13 czerwca 2015 roku przy ul. Izabelińskiej 79 tj. na kor-
tach Klubu KampinoSport zostało przeprowadzone niecodziennie wy-
darzenie - Drugi Piknik Rodzinny połączony z turniejem tenisowym 
dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz całych rodzin.

W tą sobotę w Starych Babicach i okolicach zorganizowa-
no kilka różnych imprez rodzinnych ale jednak ok 150 osób zdecydowa-

ło się spędzić ten dzień razem z KampinoSport. 
Na kortach prze-

prowadzono turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży

Jednak prawdziwym hitem okazał się turniej ro-
dzinny, 

Dzięki uprzejmości Partnerów Car4Wedding, Salono-
wi LEXUS Warszawa-Wola oraz Salonowi TOYOTA W&J Wiśniew
ski z Mościsk,

polską firmę PROFBUD,
Insty-

tut Uśmiechu 

 Klinika Denta-Line ze Sta-
rych Babic. 

 Hotel i Restauracja Splendor

Firma Chłodnia Mazowsze

firmy YONEX

p. An-
drzeja Kopczyńskiego.

VEKTORSPORT.
ciąg dalszy na stronie obok...

2. PIKNIK RODZINNY KAMPINOSPORT



Do kolejnej atrakcji - Ustrzel Nagrodę - ustawiła się dłuuuga kolej-
ka. 

THALGO.

Sympatyczni piloci z firmy Pracownia Dronów

Na profilu facebook'owym Kampinosport 
do obejrzenia filmik z wydarzenia oraz więcej zdjęć.

ze stajni Horse Works

Pani Małgorzaty Olszówki

Pani Bogna Skwarna

firmie THALGO Polska

Pana Mariusza 
Walczaka - firma Na Prowadzeniu.

KampinoSport dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do spraw
nej organizacji Pikniku.

Zapraszamy na następny Piknik Rodzinny, który odbędzie się 
w przyszłym roku - 11 czerwca 2016.

Tomasz Musiał - KampinoSport



Z inicjatywy Stowarzyszenia Klaudyn, przy współpracy z Radną 
Klaudyna Karoliną Bielińska, Sołtysem Aleksandrem Jadczakiem i Ra-
dą Sołecką w dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie kierow-
nictwa Gminy z mieszkańcami Klaudyna. Na trwające prawie trzy 
godziny spotkanie przybyło około 70 mieszkańców, dość dużo jak na te-
go typu spotkania w Gminie, ale stanowi to zaledwie około 2,5% ogółu 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa Klaudyn.

Zestawienie 
zebranych problemów zostało przekazane Wójtowi z nadzieją, że miesz-
kańcy wreszcie usłyszą konkretne terminy realizacji przedsięwzięć 
wpływających na rozwój lokalnej infrastruktury społecznej sołectwa. 
Nic bardziej mylnego.

Większość wystąpień 
mieszkańców spotkała się z zarzutami ze strony Wójta: "…to jest tyl-
ko pólprawda, ….Pan się myli,  …Pan kłamie".

Na zakończenie prezentacji Wójt wygłosił oświadczenie,

a protesty mieszkańców przeciw funkcjonowa-

niu instalacji MPO na Radiowie były lobbystyczne i polityczne, bo 
zakończyły się w listopadzie 2014 roku, po wyborach. Prawda, moim 
zdaniem, wygląda zupełnie inaczej. Tylko w 2015 roku odbyły się trzy 
akcje protestacyjne w sprawie instalacji MPO na Radiowie, w dniach 
23 stycznia, 20 lutego i 10 czerwca, 

Zebrano ponad 1000 podpisów, w tym ponad 200 
w Gminie Stare Babice.

Na pytanie mieszkańca, co to są odpady 
poprocesowe, czym to pachnie, nie padła żadna odpowiedź. 

Pierwszą część dyskusji z mieszkańcami - fazę pytań i odpowiedzi, 

o dwóch młodych łosiach na ulicy Ebro w Klaudy-
nie.

<<Śmierć łosi na płocie. "Takie rzeczy będą się zdarzać">>

W dalszej części dyskusji pytania i komentarze dotyczyły

z kim gmina w ostatnich latach negocjowała w sprawie 
wykupu? Odpowiedź konkretna nie padła.

nie można dokoń-
czyć, bo pracownik zachorował i przebywa na długotrwałym zwol
nieniu lekarskim (czy nikt Go nie może czasowo zastąpić?). 

Podczas spotkania bardzo mocno i dobitnie wypowiedział się Prze-
wodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaliszewski, fot. Michał Starnowski

PO SPOTKANIU W KLAUDYNIE








