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Sezon wakacyjny w pełni, pogoda dopisuje, wielu z nas właśnie wró-
ciło z letnich wyjazdów lub dopiero je planuje. Jeśli nie zamierzamy 
wybrać się gdzieś dalej, w przyjemny i ciekawy sposób możemy spę-
dzić czas w różnych miejscach na terenie naszej gminy i okolic. Postara-
my się podrzucić Państwu kilka pomysłów.

Zawsze otwarte są dla nas drzwi Puszczy Kampinoskiej 

 Naszą wyprawę możemy za-
cząć

spacerując po Budzie zobaczymy gęsi, kozy i owieczki 

siłownia plenerowa w Lat-
chorzewie. 

na tyłach kawiarni Czubak i Biblioteki Publicznej

pozo-
staje odpoczynek na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcela, na 
Skwerze im. Chopina w Borzęcinie Dużym, przy stawie w Latchorze-
wie lub w Bliznem

Polana w Lipkowie i Park za babickim ko-
ściołem.

Ewa Ugorowska

WAKACYJNA REKREACJA W BABICACH



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
Marcin Wójcik - zawieszony na studiach za 

podrobienie podpisu. Zagrał kiedyś w teatrze 
rolę pół człowieka - pół pompki. Michał Wój-
cik - nie lubi szpitali, bo za dużo razy w nich 
przebywał. Lubi za to tatuaże. A poza tym 
wcale nie ma na imię Michał. Waldemar Wilko-
łek - musi się wyspać. Każdy Ryjek kosztuje 
go pięć lat życia. Występy w Ani Mru-Mru za-
czął od grania na brzuchu. W samym środku 
wakacji coś "lekkostrawnego" ;-)…

ANI MRU MRU O DWÓCH TAKICH CO 
BYŁO ICH TRZECH.

Od 15 lat rozśmieszają miliony Polaków,

Ani Mru-Mru to nie zwyczajny 

kabaret. To zjawisko.

"Gdybyśmy byli początkującym kaba
retem, a któryś z nas zapomniałby skeczu, dwóch 
pozostałych zrobiłoby wszystko, żeby go urato-
wać. Po piętnastu latach na scenie, gdy widzi-
my kolegę stojącego - umownie - nad takim wiel
kim szambem, to nas tak bawi, że po prostu trze-
ba podejść i go pchnąć. Zrobimy wszystko, żeby 
go pogrążyć."

VERBUM BONUS: Gaze-
ty Babickiej w ar-
tykule podpisanym przez Pana Wójta,

"lokalnego 
(-EJ) poety (-KI)":

Drodzy klienci. 

Zrobi-
my to za Was. Wszystkie dostępne tytuły do 
szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, 
technikum a także zbiory zadań i arkuszy 
maturalnych, przygotujemy do odbioru w cią
gu 24-48h.

Przypominamy także, że w naszej księgar-
ni działa CompNET

Kontakt pod 
nr. tel. 602-799-668,

www.peceserwis.pl.

Dariusz Smoliński



Czy zdarzyło się Wam kiedyś zobaczyć bu-
ty wiszące na sznurowadłach w różnych abs-
trakcyjnych miejscach - np. na liniach tele
graficznych? Ich położenie w takich sytu-
acjach trudno nazwać przypadkowym a wiele 
osób nie mając wiedzy na temat tego symbolu 
podejrzewa, że to wandalizm, efekt głupiej za-
bawy lub dziwna instalacja artystyczna.

Według pewnej legendy miejskiej jest to 
zjawisko nazywane "shoefiti". Dlaczego? 

 na ulicy Ogrodniczej od lat 
na liniach telegraficznych unosi się para sta-
rych, znoszonych trampek.

Ewa Ugorowska
fot. Michał Starnowski (Babice Nowe)

SHOEFITI - BUTY NA NIEBIE

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

do mieszkańca Klaudyna (ul. Lutosławskiego).

zgłosił się w dniach 17-22 sierpnia 2015 
roku

Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty Księ-
garni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).



Szkoda, że nie pamiętam tego dnia. 4 czerwca 1989 roku, prawie 
wolne wybory, ale pełne zwycięstwo wolności. "Solidarność" zadała ko-
munistycznym władzom polityczny nokaut. 99% miejsc w Senacie 
i wszystkie 161 mandatów poselskich, o które mogli ubiegać się kandy-
daci bezpartyjni! Ten dzień zmienił nie tylko Polskę, ale i kawałek świa-
ta. Był to impuls do dalszych zmian w Polsce i Europie.

Władza dana mieszkańcom dała początek myślenia globalnego, 
a działania lokalnego.

Reforma samorządowa realizowana była w dwóch etapach

W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzo-
no rady gmin o znacznie szerszych uprawnieniach.

powiaty i samorządowe województwa.

Dopełnieniem refor-
my samorządowej to 
bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

Pierwsze takie bez-
pośrednie wybory od-
były się w 2002 roku.

Reforma odmieniła 
oblicze Polski. 

Autorzy przepisów o samorządzie wraz z parlamentarzystami otwo
rzyli bardzo ważny rozdział w budowaniu naszego kraju. 

Kinga Gajewska - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

SAMORZĄD MOIM RÓWIEŚNIKIEM



30 czerwca 2015 roku odbył się konkurs 
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Starych Babicach do którego stanęło 
troje kandydatów, w tym obecna Dyrektor - 
Dorota Smolińska.

W wyniku głosowania Komisja Konkurso-
wa powołała na przedmiotowe stanowisko do-
tychczasową Dyrektor Panią Dorotę Smoliń
ską.

Redakcja Gońca Babickiego serdecznie gra
tuluje Pani Dyrektor.

fot. Michał Starnowski

DOROTA SMOLIŃSKA 
PONOWNIE DYREKTOREM BABICKIEJ SZKOŁY

JUŻ NIEDŁUGO ŚWIATEŁKA
OKREŚLĄ TWOJĄ PRĘDKOŚĆ

Coraz bliżej do uruchomienia świateł ostrze-
gawczo-informacyjnych na ul. Sienkiewicza 
w Starych Babicach. Jak już informowaliśmy 

wcześniej, na ulicy Sienkiewicza w Starych Ba-
bicach, w szczególności w okolicach sklepów 
Zefirek i Marcpol pojawiły się znaki informu-
jące o możliwej kontroli fotoradarowej.

Michał Starnowski



Od 2014 r. trwają prace związane z realiza-
cją projektu "Budowa infrastruktury tury-
stycznej na polanie Lipków - ograniczenie 
antropopresji na ekosystemy KPN" (PO-
IS.05.01.00-00-460/12). Celem projektu jest 
ukierunkowanie ruchu turystycznego połu-
dniowo-wschodniej części Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, stanowiącego jednocześnie 
obszar Natura 2000 PLC140001 "Puszcza 
Kampinoska", na polanę wypoczynkową Lip-
ków, a tym samym ograniczenie antropopre-
sji na cenne przyrodniczo siedliska i ostoje tej 
części parku, z uwzględnieniem ich ochrony 
i przywrócenia właściwego stanu. 

Od początku kwietnia ruszyły roboty bu-
dowlane, a ich planowane zakończenie przypa-
da w sierpniu br. 

Projekt jest finansowany dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (85% wartości) oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska (15% war-
tości). Jego realizacja jest możliwa również 
dzięki wsparciu gminy Stare Babice, która 

udzieliła KPN pożyczki na zapewnienie płyn-
ności finansowej projektu. Całkowity koszt 
inwestycji szacowany jest na 2 180 801,31 zł.

Już 5 września 2015 r. planowane jest uro-
czyste otwarcie polany 

Ewa Siatecka - Kampinoski Park Narodowy
fot. Michał Starnowski

zdjęcia z dnia 23 lipca 2015 roku

TYMCZASEM NA LIPKOWSKIEJ POLANIE



Okres wakacyjny, piękna pogoda i urlopy 
sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu i np. 
wspólnemu grillowaniu. Pojawiły się przy tej 
okazji pytania: czy grillować możemy wszę-
dzie? Czy nasza działka to nasza twierdza 
i wolno nam na niej wszystko? Otóż odpo-
wiedź na oba pytania brzmi: "NIE".

Wspólne spędzanie czasu m.in. przy wspól-
nym ognisku czy grillu wiąże się z obowiąz-
kiem zachowania szczególnej ostrożności.

Art. 82 § 3 kodeksu wykroczeń zakazuje 
rozniecania ognia (poza miejscami wyznaczo-
nymi) na terenie lasu, terenach śródleśnych, 

na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 
również w odległości do 100 m od nich pod 
groźbą kary grzywny lub nagany.

Osobną kwestią jest zachowanie się uczest-
ników grillowania. Jeśli "krzykiem, hałasem 
lub innym wybrykiem" zakłócają "spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny" albo 
wybrykiem wywołują "zgorszenie w miejscu 
publicznym"

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

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

PRAWNIK RADZI...
BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO !



W piątkowy wieczór 26 czerwca 2015 roku w kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach odbył się Kon-
cert Inauguracyjny 11-tej edycji Festiwalu Muzycznego "W Krainie 
Chopina". Wystąpił Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją 
Dariusza Zimnickiego, Orkiestra Sinfonia Viva i Eliza Szulińska (spo-
ran).

W programie usłyszeliśmy m. in. "Mszę Góralską" Ta-
deusza W. Maklakiewicza i "Rex Mundi" Bartosza Kowalskiego-Bana-
sewicza.

Organizatorem koncertu było

"Wielkiej 
Mszy" św. Huberta

Zespół wokalny \"Il Canto\" wraz z Wandą Laddy, Martą 
Lawrence i Sławomirem Łobaczewskim.

Michał Straszewski.
zebrał: Michał Starnowski

XI FESTIWAL MUZYCZNY ROZPOCZĘTY



Wędrując polnymi drogami może się zda-
rzyć, że trafimy na roślinę łudząco podobną 
do dzikiego kopru - czasem nieznacznie od nie-
go większą. Jednak w przeciwieństwie do nie-
go paskudny chwast ciężko nazwać miłym 
i pożytecznym  jest to bowiem jeden z najbar-
dziej niebezpiecznych gatunków w Polsce, na-
zywany czasem "zemstą Stalina" - mowa o bar
szczu Sosnowskiego.

Swoją nazwę otrzymał na cześć rosyjskie-
go przyrodnika Dmitrija Iwanowicza Sosnow-
skiego. 

Pod ko-
niec lat 50' sprowadzono ten gatunek do 
Polski i już wtedy wyszło na jaw, że jest bar-
dzo inwazyjny:

Najgorsze było jednak to, że okazał 
się niebezpieczny dla zdrowia człowieka:

Po dotknięciu już po 

kilku minutach widać oparzenia

Mimo że barszcz Sosnowskiego został spro-
wadzony z myślą o zwierzętach gospodar-
skich, także dla nich stał się zagrożeniem:

Na ile to tylko możliwe, lepiej unikać kon-
taktu z tym niebezpiecznym zielskiem. 

 należy dokładnie 
przemyć miejsca gdzie była styczność i przez 
około 2 dni chronić je przed światłem słonecz-
nym

zdjęcie: Wikipedia; Ewa Ugorowska

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

WAKACYJNA AKCJA KRWIODAWSTWA
W wakacyjny czas, kiedy już wszyscy po-

czuli smak lata (przynajmniej kalendarzowe-
go), Nasz Klub przeprowadził kolejną w tym 
roku Akcję Krwiodawstwa. Teraz wakacyjna przerwa, a my już dziś 

pragniemy poinformować, że następna Akcja 
Krwiodawstwa odbędzie się 30 sierpnia 2015 
roku. Czerwony Ambulans ustawi się na Ryn-
ku w Starych Babicach. Już dziś zapraszamy 
wszystkich w godz. 9.00-12.30.

Michał Starnowski



W czwartek, 16 lipca 2015 roku, tuż 
po godz. 10.30 do Państwowej Straży Pożar-
nej w Błoniu wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
kontenerów budowlanych na terenie jednej 
z firm w Zielonkach Wsi przy ul. Warszaw-
skiej.

Kłęby gęstego, czarnego dymu 

pożarem objęte są kontenery budowlane 
oraz plastikowe rury i studzienki kanalizacyj-
ne wykorzystywane do  budowy sieci kanaliza-
cyjnej w Zielonkach. 

Michał Starnowski

POŻAR KONTENERÓW W ZIELONKACH

POWIAŁO, POŁAMAŁO, PORWAŁO
Silny i porywisty wiatr w połączeniu z burzą i silnym deszczem prze-

toczył się nad Gminą Stare Babice w niedzielny wieczór 19 lipca 2015 
roku. Wiatr połamał drzewa, uszkodził prowizoryczne ogrodzenia i ze-
rwał linie energetyczne, m. in. w Starych Babicach przy ul. Izabeliń-
skiej i w Koczargach Starych przy ul. Klonowej. W niektórych 
rejonach gminy prądu nie było przez 24 godziny. Konary drzew legły 
na ziemi np. na terenie kościoła w Borzęcinie Dużym i na babickim 
cmentarzu parafialnym. W Zielonkach Wsi przy ul. Warszawskiej wiel-
kie drzewo przełamało się i oparło o drewniany dom mieszkalny. Uszko-
dzeniu uległ dach budynku, w którym zamieszkiwała sędziwa kobieta.

Ciężarowy samochód z HDS ze Składu Budowlanego 
Tombudex ze Starych Babic (ul. Warszawska 257),

"Kiedy tuż po burzy wyszłam na ogród, powiedziałam do swoje-
go synka. - Nic nie mów tylko słuchaj…nie minęło pół minuty, kiedy 
trzykrotnie zawyła syrena babickiej straży pożarnej. Wiedziałam już, że 
jadą, bo ktoś potrzebuje pomocy".

Michał Starnowski



21 lipca 2015 roku w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego odbyły się uroczyste obchody 96. roczni-
cy powołania Policji. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendan-
ta Stołecznego, podinsp. Hubert Kowalczewski, Starosta Warszawski 
Zachodni Pan Jan Żychliński oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych, służb i instytucji współpracujących z komendą w Starych Babi-
cach oraz rodziny policjantów. Uroczystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom.

 podinsp. Hubertowi Kowal-
czewskiemu

podinsp. Tomasz Szachowski

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zosta-
li m.in. 

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowie-
dzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia odznaczeń i awan-
sów w stopniach wyróżniającym się policjantom.

tekst: KPP Stare Babice /ego/; fot. Michał Starnowski

ŚWIĘTO POLICJI 2015 R.



Nie wiadomo jak potoczyłyby się losy czworonoga, gdyby nie miesz-
kańcy Stanisławowa i Policjanci ze Starych Babic. W sobotni wieczór 
(11 lipca 2015 roku) mieszkańcy Stanisławowa udali się na spacer po le-
śnych dróżkach Kampinoskiego Parku Narodowego. Na drodze pomię-
dzy Lipkowem a Stanisławowem napotkali na psa, który zaplątany 
(uwiązany) był na smyczy do drzewa. Trudno powiedzieć, czy zwierzę 
zostało celowo przywiązane i pozostawione na pastwę losu, czy też ucie-
kło właścicielowi i przypadkowo zaplątało się o drzewo.

Mieszkańcy zawiadomili babickich Policjantów, 

Tak pisaliśmy 14 lipca 2015 roku, a dosłownie kilka dni później na 

facebooku, na profilu babice24 pojawił się taki oto wpis: "Teraz, kiedy 
emocje opadły... Dziękujemy! W czwartek wieczorem, Bogu (Bogusław) 
bawił się ze swoimi psi-
mi kumplami na pose-
sji. Ponieważ jest zna
nym poszukiwaczem przy
gód, najchętniej poza 
ogrodzeniem, został przy
wiązany liną, połączo-
ną ze smyczami do słup-
ka, tak, aby mógł swo
bodnie bawić się na ca-
łej szerokości działki. 
Niestety wiązania puści-
ły, a Bogu poszedł 
w świat. Pociągnął za 
sobą towarzyszy zaba-
wy. Oba wróciły po nocy. Prowodyr, niestety jakby zgubił drogę do domu. 
Poszukiwania wzmocnione o siły sąsiadów z okolicy - trwały. Ponieważ 
pies wraz ze swoim Panem, przemierzają regularnie rowerowo Kampi-
nos (pies ciągnie rower), nabijając niebagatelny kilometraż, sytuacja wy-
dawała się być beznadziejna jeśli chodzi o znalezienie drogi, którą mógł 
wybrać pies na włóczęgę. Po nieudanych próbach znalezienia go i pra-
wie straconej nadziei na samodzielny powrót towarzysza, właściciel zde-
cydował się na zamieszczenie ogłoszenia na forach i portalach 
społecznościowych. Wtedy jego oczom, wśród ogłoszeń typu "znaleziono 
psa", ukazał się powyższy artykuł. 15 min po jego opublikowaniu właści-
ciel był w drodze do Lasek, gdzie czekał na niego znudzony Bogu. Mikro-
chip, z jakiegoś powodu nie chciał się dać odczytać zaraz po przyjęciu 
psa do lecznicy, mimo, że później bez problemu ukazywał zapisane na 
nim dane właściciela. Cóż, to tylko technika. Grunt, że włóczykij, dotarł 
bezpiecznie do swojego domu. W imieniu Właściciela (i z jego upoważnie-
niem), psa-włóczęgi, kumpli od zabaw i miłośników Bogusława, dziękuję 
serdecznie Państwu, którzy nie przeszli obojętnie obok psa w potrzebie, 
policji, która zareagowała na wezwanie, lekarzom weterynarii w leczni-
cy, którzy zaopiekowali się nim oraz zespołowi babice24.pl za umieszcze-
nie artykułu o uratowanym psie. raz jeszcze Dzięki!"

sierżant Sebastian Lipa 

zebrał: Michał Starnowski

MIESZKAŃCY ZE STANISŁAWOWA
I POLICJANCI Z BABIC URATOWALI PSA





W sobotę 20 czerwca 2015 roku odbyła się 
ostania kolejka piłkarskiej A klasy. "Naprzód 
Stare Babice" rozegrał jeden z najważniej-
szych meczów sezonu, od którego zależało to 
czy awansują do Ligi Okręgowej. Gdyby prze-
grał, cały rok treningów poszedłby na marne. 
W tym meczu liczyła się tylko wygrana.

Piotra Sta-
niaka

Łukasz Kępa

Emil Piwnik,

Dzięki temu zwycięstwu zajął 2 miejsce w tabe-
li, a tym samym zapewnił sobie awans do Ligi 
Okręgowej!!!

Nasz tre-
ner Michał Szczucki-Stogniew

"Sukces każdego z Was. Tego co grał 30 kole-
jek i tego co kilkanaście minut. Bez ławkowi-

czów nie byłoby konkurencji, osób na tre
ningu, progresu też by nie było. Tak jak mówi-
łem zimą - ważne byśmy na wiosnę zdobyli wię-
cej punktów by wiedzieć, że zmierzamy w dob
rym kierunku. Słowa "udało się" nie pasują, 
bo Wy to po prostu zrobiliście." 

W związku z tym klub "Naprzód Stare 
Babice" poszukuje firm które chciałby zostać 
sponsorem, wszystkich zainteresowanych pro-
si się o kontakt e-mailowy: tr.michal.szczuc-
ki@gmail.com lub pod numerem tel  665 004 
074.

"UKS GOSiR Stare 
Babice"

Nowy sezon piłkarski (2015/2016) rozpocz-
nie się w połowie sierpnia. 

Michał Paradowski

AWANS NAPRZODU DO LIGI OKRĘGOWEJ



W bieżącym roku odbyła się siódma edy-
cja Strażackiej Ligi Piłkarskiej "SLP-2015", 
której organizatorem podobnie jak w latach 
ubiegłych była Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim z siedzibą w Błoniu.

 Zenona Reszki
Andrzeja Trzciń-

skiego

Jan Żychliń-
ski
Radosław Karpiński 

27 czerwca 2015 roku rozegrano mecz o III 
miejsce i mecz finałowy.

An-
drzej Wołczyński,
Monika Ciurzyńska

st. bryg. Mirosław Jasztal.

Mecz finałowy pomiędzy OSP Stare Babi-
ce (gm. Stare Babice), a OSP Stare Gnatowice 
(gm. Kampinos) zakończył się zwycięstwem 
Strażaków ze Starych Gnatowic.

Mistrzem 
"SLP-2015" została drużyna ze Starych Gna-
towic.

O trzecie miejsce walczyli Strażacy z Oża-
rowa Mazowieckiego (gm. Ożarów Maz.) i Stra-
żacy z OSP Bieniewice (gm. Błonie).

ufundował Starosta Warszaw-
ski Zachodni Jan Żychliński.

Nie zabrakło też nagrody dla najlepszej 
drużyny z terenu Gminy Kampinos, którą 
ufundowała i wręczyła Pani Wójt Monika 
Ciurzyńska.

Michał Starnowski; fot. Maciej Szuba

STRAŻACY Z BABIC
WICEMISTRZAMI LIGI PIŁKARSKIEJ
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"Rozpoczyna się dyskusja między nimi dwo-
ma, którzy chcą namówić "Bora" a nim samym, 
który odmawia. Głosy się podnoszą.

Sposób, w jaki Okulicki mówił do "Bora", 
pozwala wyobrażać sobie, na jaki nacisk biedny 
"Bór" był narażony. "Bór" się opiera, jest to 
jednak człowiek słaby, niezdecydowany - jak mó-
wił Pełczyński, "on potrzebuje podparcia" - po-
za tym, z czym wszyscy się zgadzają, to człowiek 
wyczerpany fizycznie i moralnie. Zaczyna więc 
słabnąć. Szarpany przez wszystkie siły, które 
nim targają, nie wie już, co myśleć. Krótko mó-

wiąc, jest dojrzały do ostatniego pchnięcia.
I wówczas, zupełnym przypadkiem, wchodzi 

"Monter", "czerwony i zadyszany", i mówi: - 
Rosjanie nadchodzą, właśnie dotarli do Pragi, 
za sześć godzin mają być tutaj.

Jest to absurd, ale "Bór" jest już u kresu 
sił, załamuje się i każe wezwać Jankowskiego 
[delegata rządu na kraj - przyp. N.K]."

Tak, zdaniem Jana Matłachowskiego, wy-
glądało podjęcie decyzji przez gen. Bora-Ko-
morowskiego. Rozkaz o wybuchu powstania. 

 "Walka nie zostanie podję-
ta 1 sierpnia i jest mało prawdopodobne podję-
cie jej 2 sierpnia"

Okulicki, "Monter" i Peł-
czyński

Iranka-Osmeckiego, 
Szostaka. 

Ofiarę poniosło ok. 16 tys. żołnierzy i około 
200 tys. cywili.

Nie zapomnijmy także wszyscy o wywie-
szeniu tego dnia flagi !

Pełen plan obchodów Powstania Warszaw-
skiego można znaleźć na stronie

Natalia Karwowska
rys. www.blogmedia24.pl

POWSTAŃCZA ROCZNICA

OBIETNICE NOWEGO PREZYDENTA
Drodzy Czytelnicy. Bieżący rok obfituje w wydarzenia polityczne, za 

nami wybory prezydenckie, przed nami referendum 6 września i jesienne 
wybory parlamentarne.

Redakcja BBC zachęca ze swojej strony do wycięcia i zacho-
wania

 Materiał do powieszenia 

Tomasz Konopa

Umowa programowa Andrzeja Dudy z Polakami: 10 zobowiązań: 1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

PROGRAM I OBIETNICE ANDRZEJA DUDY:
Rodzina: 

Praca:

Dialog:

Bezpieczeństwo:



9 sierpnia 1864 roku w podwarszawskiej 
wsi Kamionek urodził się Roman Dmowski, 
współtwórca polskiej niepodległości i jednocze-
śnie jedna z najwybitniejszych postaci w na-
szej historii.

został zesłany do Mi-
tawy.

"Myśli nowoczesnego Polaka".

To właśnie dzięki Dmowskiemu nie doszło 
w latach 1904-1906 do propagowanego przez 
Piłsudskiego kolejnego krwawego powstania.

Całości planów nie udało się urzeczywistnić,

Po odzyskaniu niepodległości 

Zmarł 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie.
Grób Dmowskiego można od-

wiedzić na warszawskim Bródnie.
Natalia Karwowska; fot. wikipedia

SŁÓW KILKA O ROMANIE DMOWSKIM

GRECJA BEZ WYJŚCIA
Wiadomości ze świata w ostatnim czasie zdo-

minowały doniesienia o powracających proble-
mach  finansowych Grecji. Fala oburzenia prze
lała się przez wszystkie media głównego nurtu - 
jak można nie spłacać zaciągniętych kredytów 
i żyć ponad stan?! Fakt, że grecki rząd w niepo-
równywalnie większym stopniu niż nasz pozwo-
lił swoim obywatelom bogacić się korzystając 
z unijnych pieniędzy nie uprawnia jednak do ta-
kich oskarżeń.

Szacuje się, że ok 50% światowego obrotu 
pieniężnego to obrót tzw. pustym pieniądzem,

"Wojna o pieniądz" - Songa Hongbinga.

Wracając do Grecji… 

Decyzja ta wydaje się gwoź-
dziem do trumny rządzącej lewicowej partii 
Syriza, 

Na pytanie dlaczego decydenci UE nie usuną 
Grecji ze strefy Euro i nie pozwolą zbankruto-
wać odpowiedzi należałoby szukać daleko na pół-
nocy - w Islandii.

JPK
Zaproszenie na spotkanie w sprawie JOW 

6 września 2015 r. odbędzie się ogólnopolskie referendum w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,
które ogłoszono jeszcze w trakcie trwania kampanii prezydenckiej. 

Ponieważ temat jest bardzo istotny dla przyszłości naszego kraju Redakcja BBC chce zaprosić naszych mieszkańców
do debaty na powyższy temat. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

WTOREK 25 SIERPNIA 2015 R., godzina 18.00, Sala konferencyjna UG Stare Babice (nowy budynek)



Do startu 5. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego zostało już tylko trzy tygodnie. Zawodnicy 
będą mieli do pokonania dystans 21,0975 km. Ostatnia edycja biegu była rekordowa pod względem 
frekwencji. Padł też nowy rekord trasy. W tym roku organizatorzy liczą na poprawienie tych wyni-
ków.

23 sierpnia br. odbędzie się już piąta edycja biegu,
Janusza Kusocińskiego, 

 Janusz Kusociński to polski lekkoatleta i złoty medalista 
olimpijski z Los Angeles (1932 r.) w biegu na 10 000 m oraz srebrny medalista pierwszych mi-
strzostw Europy (1934 r.) na dystansie 5000 m. Półmaraton został nazwany jego imieniem, ponieważ 
Kusociński przez wiele lat mieszkał na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Malownicza i szybka trasa oraz świetna orga-
nizacja.

Trasa posiada atest PZLA

Markowe koszulki New Balance dla wszystkich uczestników biegu.

Nowością i niewątpliwą atrakcją dla uczestników biegu będzie wysokiej jakości koszul-
ka techniczna marki New Balance,

Wśród Patronów Medialnych biegu znalazły 
się m.in.

Rejestracji do 5. 
Półmaratonu im. Ja
nusza Kusocińskie-
go można dokonać 
na stronie:
polmaraton.pwz.pl

Anita Chabrowska
- muvment.pl

PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO



Może nie wszyscy wiedzą, że w Lipkowie 
istnieje małe, kameralne Przedszkole "Sło-
neczny Domek", a przy nim Klub Malucha 
"Słoneczko". Jest to pierwsze niepubliczne 
przedszkole w gminie Stare Babice, które ist-
nieje od 2002 roku.

Dzieci w "Słonecznym Domku" 
czują się szczęśliwe i bezpieczne.

nad wszyst-
kim czuwa właścicielka pani Małgorzata Mika.

Gru-
py są małe, wszyscy się znają, dzieci mają dob

rą opiekę, a Panie Wychowawczynie mają za-
wsze czas dla każdego malucha. 

Warto również wspomnieć o

Gorąco polecam "Słoneczny Domek"

Iwona mama małego Jasia

W ostatnią sobotę czerwca 2015 roku 
w przedszkolu "Słoneczny Domek" w Lipko-
wie odbył się doroczny piknik rodzinny połą-
czony z zakończeniem roku przedszkolnego.

Następnie czekała na dzieci kolejna nie-
spodzianka. Mogły zobaczyć swoich rodziców 
w niecodziennych rolach

PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY DOMEK"



Rzetelny, terminowy odbiór odpadów i naprawdę profesjonalne ich 
zagospodarowanie - to priorytety, które firma "BYŚ" będzie realizo-
wać od 13 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r na terenie Gminy Stare 
Babice. Nasza oferta w rozpisanym przez gminę przetargu na "odbiór 
i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunal-
nych" okazała się być najkorzystniejsza. Chcemy udowodnić, że 
w tym przypadku "najkorzystniejsza" nie oznacza tylko najatrakcyj-
niejszej ceny, ale także najwyższą jakość usług.

Działa-
my na rynku już od ponad 20 lat.

Zapewniam, że mówimy o tym nie po to, by chwalić się osiągnięcia-
mi, ale dlatego, że legalne, ekologiczne i maksymalnie efektywne zago-
spodarowanie odpadów na znaczenie dla mieszkańców gminy Stare 
Babice.

Również har-
monogramy odbioru pozostają bez zmian, choć nie wykluczamy, że 
ulegną one z czasem korekcie, by system działał jeszcze sprawniej.

Wszystkie odpady komunalne
trafią 

do naszego zakładu.

Przez czas świadczenia usługi odbioru na Państwa rzecz, to my bie-
rzemy odpowiedzialność za ekologiczne przetwarzanie odpadów z te-
renu gminy Stare Babice,

Karol Wójcik - Firma "BYŚ"

FIRMA "BYŚ" ZAJMIE SIĘ
ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE

BORZĘCIŃSKI PIKNIK RODZINNY
12 czerwca 2015 roku od godziny 13.00 na 

skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym odby-
wał się Rodzinny Piknik.

Piknik dla wszystkich mieszkańców Borzę-
cina i okolic został zorganizowany przez fun-
dację "Z Perspektywą".

 łowienie ryb z Oli
nem Gutowskim

Była to idealna rozrywka dla rodzin.

Na zakończenie spo-
tkania, zgodnie z tradycją zapłonęło wspólne 
ognisko. 

relacja i zdjęcie: Aleksandra Korzeniowska








