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BABICKI PORTALIK INTERNETOWY
www.babice.waw.pl - MINĘŁO JUŻ X LAT
Czas leci niepostrzeżenie. Dopiero raczkowaliśmy, a tu pach… i 10 lat zleciało.
Babicki Portalik Internetowy - www.babice.waw.pl , czyli kto z kim, kiedy, gdzie i dlaczego

Początki nie były proste,
Mogą o tym stanowić wpisy w Księdze Gości: "Założenie jest świetne - informacje na temat gminy i pobliskich wiosek,
wykonanie niestety już leży. W jaki sposób mam coś przeczytać jak działają mi tylko łącza do księgi gości i forum? Zapewne działa top wszystko w Internet Explorzerze ale bardzo mi przykro, nie posiadam. Po Firefoxem i Operą nie można poruszać się po stronie - odnośniki w menu nie działają. Leży również wykonanie
graficzne... nieco oczojeb… niestety"
"No! nareszcie na stronie pojawiły się
"stonowane kolory". Moim zdaniem strona wygląda teraz poważniej (wcześniej była trochę bardziej dziecinada) - dzięki! (a tak nawiasem mówiąc to niesamowite ile tu trzeba było włożyć czasu, żeby powstała ta strona,
a ile jeszcze trzeba? musisz Administratorze mieć duuuuużo wolnego czasu - takiemu to dobrze)"
Tak oto powstała strona o Starych Babicach i okolicach.
"W pięknym kraju - Polsce, gdzie wydaje się więcej pieniędzy niż zarabia, w województwie mazowieckim, które jest tak wielki, że żadna administracja tego nie ogarnie, w powiecie warszawskim zachodnim, który
nie ma urzędu skarbowego, sądu i szpitala, w gminie Stare Babice, gdzie wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą znajdziesz taką miejscowość, którą nazywają Babicami…"
a do tego forum
Strona i forum stały się rozpoznawalne i z biegiem czasu również opiniotwórcze.
W swoim czasie zauważyliśmy też wysokie notowania w wyszukiwarce
cja, każda szkoła, firma itp. jest w sieci. My również rozszerzyliśmy swoją działalność medialną.
Kurier Izabeliński
babice24.pl i izabelin24.pl

Dziś, po 10 latach każda instytuGoniec Babicki

Babicki Portalik Informacyjny jest niezależnym nośnikiem wszystkich informacji - tych dobrych i tych złych, corocznie umieszczamy ponad
220 aktualności.
Od roku funkcję Portalika powoli zaczął przejmować nowy portal stworzony na domenie www.babice24.pl
facebook.com/babice24
Dziś po 10 latach przychodzi czas refleksji, wspomnień i oczywiście podziękowań.
Szczególnie dziękuję moim nauczycielom - Maćkowi B. z Kwiryno
wa i Rafałowi Ż. z Izabelina
Dziękuję - Michał Starnowski

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- KAJAKOWE SZLAKI ŚWIĘTEGO
"Zgłębianie i przekazywanie następnym pokoleniom dziedzictwa Jana Pawła II - jak powiedział Benedykt XVI - to dotykanie tajem
nicy Jego świętości". Poznanie młodzieńczych
pasji Karola Wojtyły pozwala lepiej zrozumieć wiele Jego późniejszych, już papieskich
decyzji i wypowiedzi oraz Jego głęboki kontakt z Bogiem, jakże bliski szczególnie dzięki
obcowaniu z tą przepiękną krainą zawieszoną
między niebem a wodą.

styczne zdjęcia natury ujęciami napotykanych
po drodze kościółków, kaplic, starych młynów
i zamków. Dr Jerzy Kruszelnicki słowem zaś
objaśnił zjawiska przyrodnicze, zwyczaje tamtejszych zwierząt, licznego ptactwa. Całość uzupełnia 21 unikatowych zdjęć archiwalnych przy
bliżających postać Świętego na szlakach kajakowych".
"Dzięki tej książce możemy dokładniej poznać,
co i dlaczego tak bardzo zafascynowało przyszłego papieża w naszych północnych regionach.
Znakomity fotografik, słynny piewca Mazur
i polskiej przyrody, Waldemar Bzura, tym razem
wybrał się na wyprawę wakacyjnymi śladami
Karola Wojtyły, tu i ówdzie uzupełniając fanta-

Drodzy klienci. Przypominamy o możliwości składania w naszej księgarni zamówień na
podręczniki szkolne. Wszystkie dostępne tytuły do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum a także zbiory
zadań i arkuszy maturalnych, przygotujemy
do odbioru w ciągu 24-48h.
Przypominamy także, że w naszej księgarni
działa CompNET - zdawczo-odbiorczy punkt
serwisu komputerowego. Kontakt pod nr. tel.
602-799-668, lub za pośrednictwem strony internetowej www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński

OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE W LIPKOWIE
Z początkiem kwietnia br. na lipkowskiej polanie ruszyły prace budowlane i lada chwila będziemy świadkami uroczystego przecięcia wstęgi.
Już 5 września 2015 r. planowane jest uroczyste otwarcie polany w
formie imprezy turystycznej,

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 180 801,31 zł.
Od czwartku tj. 20 sierpnia 2015 roku aż do końca października
br. zamknięta będzie przeprawa drogowa w Lipkowie.
Ruch pojazdów będzie niemożliwy i nie przewiduje się ruchu wahadłowego.
Remont potrwa do końca października
2015 roku.

Michał Starnowski

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Kolejna odsłona Naszego konkursu.
do mieszkańca Kwirynowa (ul. Modrzewiowa).
zgłosił się w dniach 7-18 września
2015 roku
Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania z oferty
Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

tabliczka niestety pozostała w Naszych rękach, choć powinna trafić

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA
SZLACHETNEJ PACZKI
W REJONIE STARE BABICE I OKOLICE
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który w przemyślany
sposób łączy ubogie rodziny, wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców. W tym roku, po ogromnym sukcesie zeszłorocznej edycji, dotrzemy po raz kolejny do najbardziej potrzebujących rodzin z rejonu
Stare Babice i okolice, obejmującego Gminy Stare Babice i Izabelin.

ZOSTAŃ BOHATEREM I ZMIENIAJ ŚWIAT NA LEPSZE
Kim jest SuperW?

SuperW to jest KTOŚ!
Kto może zostać wolontariuszem?

Co otrzyma SuperW?
NOWY LIDER REJONU – JOANNA TROJAK

Marzena Jakutowicz,

CZEKAMY NA CIEBIE
Już dziś zgłoś się na
www.superW.pl

Aby dotrzeć do jak największej liczby rodzin żyjących
w niezawinionej biedzie, potrzebuję drużyny 15-tu SuperW.

Joanna Trojak - Lider Rejonu Stare Babice i okolice
Kontakt: szlachetnapaczka.starebabice@gmail.com
facebook.com/szlachetnapaczkastarebabice

KLAUDYŃSKIE DROGI I INWESTYCJE
Po czerwcowym spotkaniu, które odbyło się
w Klaudynie i publikacji materiału prasowego
[artykuł ze strony 22 - Nr 6/2015 (660)] do Naszej Redakcji wpłynęły uwagi, że w punkcie dotyczącym wykupu i modernizacji ulicy Luto
sławskiego i innych spraw drogowo-inwestycyjnych zastosowano zbyt duże skróty. Fakt powyższy sprawił, że ta część materiału nie do
końca przedstawiła to, co zostało przekazane
mieszkańcom podczas zebrania.

UL. WAGNERA I KARŁOWICZA
"czegoś nie moż
na dokończyć, bo pracownik zachorował i przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim"

Ul. SZYMANOWSKIEGO

UL. PAGANINIEGO
Wg uzyskanych informacji:
UL. KRZYŻANOWSKIEGO:
Jednocześnie z cytowanej powyżej korespondencji wiemy, że niebawem zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze do wyłożenia
asfaltu w ulicach

UL. LUTOSŁAWSKIEGO

Ponadto informujemy, że Gmina uzyskała
prawa własności do działki przy ul. Ciećwierza (około 2.400 m2)

na podstawie oficjalnej korespondencji:
zebrał: Michał Starnowski

NAWŁOCIĄ JESIEŃ SIĘ ZACZYNA
"Mimozami jesień się zaczyna, złotawa,
krucha i miła..." - tak brzmią słowa jednej z pio
senek Czesława Niemena, jednak nazwa "mimoza" została tutaj użyta w znaczeniu bardzo potocznym. Autor tekstu - Julian Tuwim
- miał na myśli inną, podobną roślinę, która
u schyłku lata pokrywa swoimi łanami powierzchnię łąk w całej Polsce.
to nawłoć kanadyjska, często mylona z mimozą,
ale nazywana też złotą rózgą, złotnikiem lub
chyba najwznioślej - drzewkiem Matki Boskiej.

Jej
rozsiewane przez wiatr nasionka wykiełkują
praktycznie wszędzie

Jest to jednak roślina o tyle ciekawa,

potrafi
"zachwaścić" każdy kawałek wolnego, nieużyt
kowanego miejsca.

Hodowcy pszczół
nazywają ją "królową pszczelarskiej jesieni",

Przypisywano często znaczenie magiczne;

"Nawłocią jesień się zaczyna"

Ewa Ugorowska

BABICKA DEBATA O JOW'ACH
I INFORMACJA DLA GŁOSUJĄCYCH
Tematem ostatniego spotkania organizowanego przez Redakcję Babickiego Biuletynu Cyklicznego były popularne ostatnio JOW'y. Temat mocno spopularyzowany przez pana Kukiza i referendum, które
odbędzie się 6 września 2015 roku.
dr Wojciech Błasiak,
Michał Wawer

http://tiny.cc/biuletynbabicki
Redakcja BBC

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Referendum. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. (niedziela)
będą otwarte w godz. 6.00 - 22.00.
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego
i Lubiczów
Babice Nowe, Zielonki Parcela
i Lipków
Latchorzew, Kwirynów, Janów, Stare Babice i Klaudyn
Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj i Koczargi Stare
Wojcieszyn; Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Borzęcin Duży, Borzęcin
Mały i Topolin

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ
W BABICKIEJ PODSTAWÓWCE
Na łamach naszej gazety pisaliśmy już o organizacji CISV International (Children's International Summer Villages). Główne założenie
twórczyni CISV - dr Doris Allen - mówiące, że drogą do pokoju i sprawiedliwości na świecie jest wychowanie dzieci w przyjaźni i porozumieniu, wcielane jest w życie przede wszystkim poprzez organizację
programów (obozów), w których uczestniczą młodzi ludzie z różnych
części świata. Pełnoprawnym członkiem CISV International jest Stowarzyszenie CISV Polska, mające swoje oddziały w: Płocku, Łodzi, Dąbrowie Górniczej i Warszawie. W br. oddział warszawski podjął się
niełatwego zadania - organizacji, trwającego 23 dni, programu Stepup, którego hasło przewodnie brzmiało: "Water your flowers".

Obozem kierował czteroosobowy "staff" z Marci-

nem Sędłakiem jako dyrektorem na czele.
ska, Agata Okońska
Fernando Trevisani.

Iza JabłonowPaulina, Janek,

Mateusz, Kacper i Magda
Open Day
W lipcu do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przybyły delegacje z Belgii, Brazylii, Grecji, Holandii,
Meksyku, Norwegii, Szwecji, USA i oczywiście Polski,

Dyrektor Campu - Mar-

cin.
Doroty Smolińskiej,
Adolfa Jarkowca,

ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy ze strony obok...Zewnętrznego
wsparcia organizatorom campu udzielili: Urząd
Gminy w Starych Babicach
Żywiec Zdrój

BAKOMA
Centrum Me-

dycznym SORNO w Babicach,

Step-up "Water your flowers" to nie jedyny akcent CISV w minione wakacje w Babicach.

Największe podziękowania

To był
miesiąc ciężkiej pracy… wolontariat przez duże "W"… i za to raz jeszcze DZIĘKI :-)
W ramach ogólnopolskiego projektu Hejt-Stop, uczulającego i umożliwiającego
reagowanie na nienawiść "wylewającą" się
między innymi z płotów, murów i ścian otaczających nas budynków, delegacje z Polski
i Hiszpanii, "odświeżyły" wygląd muru w oko
licach wjazdu na teren szkoły podstawowej
(patrz fot.)
CISV Warszawa to najliczniejszy z polskich oddziałów.

Z jednej strony wysyłamy nasze dzieci na
międzynarodowe obozy, z drugiej to my występujemy w roli gospodarzy i przyjmujemy
delegacje z różnych
części globu.

Wiceprezes
Zarządu CISV
Polska Oddział
w Warszawie
Dariusz Smoliński

PRAWNIK RADZI...
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW NA DZIAŁCE
Wokół czuje się nieunikniony koniec lata. Wiąże się to z jesiennym
porządkami w ogródku. Pomyślałam, że warto przy tej okazji poruszyć temat wycinki drzew i krzewów na własnej działce. Choć może
nam się wydawać, że jako właściciele działek możemy robić na nich co
nam się podoba, niestety nie zawsze jak już wielokrotnie pisałam tak
jest.
Zgodnie
z przepisami bez zezwolenia można wycinać jedynie drzewa:
ZEZWOLENIE

ciąg dalszy na stronie obok

OPŁATY

Obowiązuje
specjalny system wyliczenia opłat.

Zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
24 października 2014 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015
maksymalne stawki opłat w 2015 r. wynoszą:
Stawki opłat:

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, nie pobiera się opłat za usunięcie
drzew:
KARY:
Za:

Odrębne rozporządzenie określa gatunki
drzew, wysokość stawek oraz współczynniki
różnicujące stawki.
WAŻNE:

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

POROZMAWIAJMY
O SENIORACH W NASZEJ GMINIE
Fundacja Dialogu Społecznego zaprasza mieszkańców Gminy Stare Babice na
wrześniową debatę pt. "Porozmawiajmy o se
niorach w naszej gminie".

"W drodze do mazowieckich Rad Seniorów". W ramach tej inicjatywy od początku września do końca paź
dziernika 2015 roku na terenie gminy organizowane będą spotkania z mieszkańcami.
Celem przedsięwzięcia jest
Wszystkich mieszkańców
ZAPRASZAMY na spotkania we wrześniu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 września 2015
roku o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej
Budynku Komunalnego Urzędu Gminy Stare Babice - sala na I piętrze - ul. Rynek 21.
Więcej informacji o spotkaniach znajdą
Państwo
www.radyseniorow.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie do osoby koordynującej działania w Starych Babicach - Katarzyny Tade
usiak-Jeznach
na numer telefonu komórkowego 501-661-760.

NOWY MIESIĘCZNIK "WOKÓŁ KAMPINOSU"
Już od września 2015 roku zyskamy nowe źródło informacji, czyli bezpłatny miesięcznik pt."WOKÓŁ Kampinosu", który obejmie swoim zasięgiem miejscowości Zaborów, Leszno i Kampinos oraz ich okolice.
Koncepcja gazety "Wokół Kampinosu"

Ponadto, znajdziemy tam artykuły

W gazecie "WOKOŁ Kampinosu"

Oczywiście, znajdziemy tam sporą dawkę informacji

Gazeta zapowiada się na ciekawą i dynamiczną,
Zespół Redakcyjny "WOKÓŁ Kampinosu"

LATAJ Z GŁOWĄ,
CZYLI O UŻYTKOWANIU "DRONÓW"
dochodzi do coraz większej liczby niebezpiecznych incydentów z ich udziałem.

Za naruszenie przepisów w zakresie ruchu
lotniczego bezzałogowymi statkami powietrznymi przewidziane są sankcje karne, w tym
kara pozbawienia wolności.
info: Komisariat Portu Lotniczego, /ego/
fot. www.pej.cz

Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie
nazywane "dronami", w coraz szerszym zakresie są użytkowane na całym świecie. W Polsce również obserwowany jest wzrost zain
teresowania tymi urządzeniami, szczególnie
wśród osób latających w celach rekreacyjnych. Jednak w ostatnim czasie nasiliła się liczba niebezpiecznych incydentów z udziałem
dronów.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
przygotował materiał edukacyjny w postaci
ulotki,

NIEDZIELNY ODPUST W LIPKOWIE
16 sierpnia 2015 roku w lipkowskiej Wspólnocie obchodzone było Święto Parafialne, Odpust Świętego Rocha.

i wierni odśpiewali 'Te Deum'.
o. Piotr Stasiński,

ucałowaniem relikwii
Św. Rocha.

masz Sobiecki
rosław Jeleniewicz

ks. To
ks. Mi-

Po sumie odbyła się Procesja Eucharystyczna dookoła kościoła, a zaraz po niej kapłani

Wieczorem zaś (o godz. 17.00) odbył się koncert zespołu Bongostan.
Michał Starnowski

PIELGRZYMI PRZESZLI
PRZEZ GMINĘ STARE BABICE
5 sierpnia 2015 roku, w słoneczne przedpołudnie przez teren Gminy Stare Babice przeszła
XXXV Warszawska Akademicka Pielgrzymka
Metropolitarna.
ks. Proboszcz Grzegorz Kozicki
Choć słońce
ostro dawało się we znaki i pojawiało się
pierwsze zmęczenie, z twarzy pielgrzymów
nie znikały uśmiechy.

"Żaden napój na świecie nie smakuje w tym
momencie jak ta woda!"

W WAPM w tym roku wzięło udział około 3800 osób, w tym grupa z Babic pod prze
wodnictwem Wikarego - ks. Piotra Marchalewskiego.
Ewa Ugorowska
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I TY RÓWNIEŻ
JESIENIĄ MOŻESZ ZOSTAĆ STRZELCEM
1 września br. w Jednostce Strzeleckiej
1408 rusza Strzelecki Kurs Unitarny (przygotowawczy) dla osób chcących wstąpić do
Związku Strzeleckiego "Strzelec". Dla każdego, w wieku od 15 do 115 lat, będzie to niezapomniana przygoda, a zarazem nauka bądź przy
pomnienie podstaw jakimi są: ratownictwo,
obsługa broni, taktyka oraz musztra.

6 sierpnia 1914 roku nastąpił wymarsz I Kompani Kadrowej z krakowskich
"Oleandrów" składającej się z członków Zwią
zku Strzeleckiego. To oni rozpoczęli zwycięską walkę o niepodległość i byli pierwszymi
członkami Wojska Polskiego.

W 1939 roku Związek Strzelecki liczył 500
tysięcy członków,
W 1908 r. we Lwowie powstała tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej.

Jest to wspaniałe zajęcie dla każdego kto
znajdzie choć odrobinę czasu.

Aktualnie Związek Strzelecki "Strzelec" zajmuję się szerzeniem postaw patriotycznych
wśród młodzieży,
Komendantem Głównym po 1912 r. został
Józef Piłsudski.

zsstrzelec.com.pl
js1408.waw.pl
723-135-632 lub 508578-610.
JS 1408
strz. Marta Adamczewska

JAK POZNAŁEM LWA - WSTAWAJ I WALCZ
Równo rok temu, podczas wycieczki z moją 4-letnią córką na plac zabaw w Bliznem poznałem człowieka, który w czasie naszej rozmowy bardzo szybko wzbudził moje zaufanie. Na zakończenie wspólnej zabawy
z dziećmi ów mężczyzna dał mi swoją wizytówkę i bardzo odważnie zaprosił moją córkę na prowadzone przez niego zajęcia ogólnorozwojowe. Człowiekiem tym okazał się być Zbigniew Wyszyński, trener samoobrony,
Brazylijskiego Jiu Jitsu i kickboxingu. Utytułowany zawodnik oraz twórca systemu SBS Fighting System (Submission, Boks, Selfdefense). Wtedy
o tym jeszcze nie wiedziałem.

Znalazłem rozwój fizyczny pod opieką dwóch fantastycznych trenerów
Dzisiaj jestem z trenerem Zbyszkiem na "Ty" i nie ukrywam, że jest to
dla mnie wielki zaszczyt.

córeczka wylądowała na
pierwszych treningach w Akademii Lwa.
Po prostu Wstawaj i Walcz.
Była też duma całej rodziny :)

Tomasz Konopa

10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY
Już 17 września o godz. 17.00 na strzelnicach w całym kraju odbędą się zawody 10 strzałów ku chwale Ojczyzny.
Każdy uczestnik, który spełni czyn obywatelski i odda 10 strzałów otrzyma pamiątkowy dyplom i swoją przestrzeloną tarczę z wi
zerunkiem bolszewika.
17-go września 1939 r.
każdy żołnierz obywatelem - każdy obywatel żołnierzem.

To już drugie zawody tego typu w tym roku.

Pana Andrzeja Turczyna,
Przypomnę tylko, że najbliższe strzelnice mamy

w Warszawie na ul. Marymonckiej 42 (koło Mostu Północnego, potwierdzone info o zawodach) i w Paprotni koło Sochaczewa ul. Kampinoska 3 (brak informacji o zawodach).
JPK

ZAPOMNIANY ŚWIAT,
CZYLI WILEŃSZCZYZNA LATEM
Okres wakacyjny dobiega końca, wspomnienia z urlopów zostaną w pamięci na długo. Większość z nas zapewne wybrała morze, góry,
Paryż, Rzym, Madryt...Ja polecam polskie, nieco zapomniane miasto Wilno.

Na gościnność i uprzejmość Rodaków nie można narzekać.

Wracając do domu zahaczyliśmy o zamek
w Trokach,
"Wystarczyłby jeden rozkaz, byśmy
wszyscy stanęli do walki i oddali życie za Polskę!
Choćby mnie torturowali, z dumą będę krzyczał,
że jestem Polakiem!"

Natalia Karwowska

REFERENDUM 2015
Już w niedzielę 6-go września odbędzie się
ogólnopolskie referendum a w nim trzy pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wybo
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?; Czy
jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?; Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpli
wości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Zaczynając od końca, czyli od pytania trzeciego…

Pierwsze pytanie referendum dotyczy zmiany ordynacji wyborczej.

Drugie pytanie jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjne

JPK

Z BŁONIA DO BORZĘCINA NA NOGACH
Piąta edycja Półmaratonu imienia Janusza Kusocińskiego przeszła do historii i po
raz kolejny odbiła swój ślad na biegowej mapie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Organizatorzy piąty raz z rzędu mogą poszczy
cić się rekordem frekwencji zanotowanym
wśród biegaczy oraz nieustannie rosnącym poziomem sportowym tego wydarzenia. Bieg,
który odbył się 23 sierpnia br. (niedziela),
ukończyło 645 zawodników.

Pierwszy na mecie w Borzęcinie Dużym pojawił się zwycięzca zeszłorocznej edycji biegu,
Kenijczyk Kibet Abel Rop.
Hilary Kiptum Maiyo Kimiyo
Tomasz Wale-

rowicz
Wśród kobiet
najszybsza była Kenijka Rebecca Jepchirchir
Korir
Etiopka Emishaw Niguse Senbeta
Paulina
Lipska

Wszystkich zebranych na miejscu powi
tały władze samorządowe w osobach

Ogromne wyrazy wdzięczności za wsparcie 5. edycji Półmaratonu imienia Janusza
Kusocińskiego

Anita Chabrowska
(na potrzeby Gońca Babickiego
treść artykułu została skrócona do minimum)

DISCO-POLOWANIE W ZIELONKACH
9 sierpnia, gdy termometry pokazywały grubo ponad 30 stopni
a upał wszystkim dawał się we znaki, na Polanie Dwóch Stawów odbyła się pierwsza w historii naszej gminy impreza z cyklu DISCO-polowanie - ogólnopolskiego festiwalu promującego muzykę disco polo
i łowiącego młode utalentowane zespoły, które poprzez wyłonienie w castingu zaprezentują się w czasie Gali Finałowej w Warszawie i zawalczą o nagrodę główną. W babickiej edycji nominowani zostali Tvister,
Disco Braders, Argaane, Ambu-Lans, Martess i Lesioki.

Ze sceny

publiczność bawili członkowie zespołu Calibra i Gesek.
zespół Akcent. "Przez twe oczy, twe oczy zielone, oszalałem"
Zenek Martyniuk
Na babickim forum pojawiło się wiele spornych i kontrowersyjnych opinii na temat idei festiwalu w naszej gminie;

Ewa Ugorowska

Po pierwszym roku funkcjonowania w Starych Babicach, szkoła
EARLY STAGE przygotowuje się do kolejnego roku szkolnego. Świadomość rodziców co do tego, jak dużo zależy w życiu od znajomości
języków obcych, rośnie z roku na rok. Wzrasta też poziom wymagań
rodziców. Coraz więcej z nich wie, czego powinni spodziewać się po
kursie językowym i jak wybrać szkołę językową najodpowiedniejszą
dla dziecka.

Dlatego też
stworzyliśmy w ramach naszej metody program LITTLE EARLY
STAGE,

Zespół EARLY STAGE wkracza w nowy rok szkolny pełen zapału, świadomy nowych wyzwań i dobrze do nich przygotowany. Mamy
nadzieję, że uczniowie równie chętnie przyjdą na pierwsze zajęcia
i entuzjazm nie opuści ich przez kolejnych dziesięć miesięcy.
Nasze zajęcia odbywają się w lokalu przy ul. Piłsudskiego 16a
(I piętro) w samym centrum Starych Babic, zaledwie 600 metrów spacerem od Szkoły Podstawowej.

Dla dzieci starszych w EARLY STAGE
tworzone są programy, których celem jest nadrobienie zaległości.
Do EARLY STAGE w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało
w Polsce około trzynaście tysięcy uczniów.

EARLY STAGE odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki wobec
uczniów.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez rodziców potrzebom,

kierujemy dodatkową bezpłatną ofertę warsztatów egzaminacyjnych,

Przed nami kolejny rok szkolny z EARLY STAGE Stare Babice.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów na DZIEŃ
OTWARTY, który odbędzie się 1 września w godzinach 11.00–19.00
w naszym lokalu przy ul. Piłsudskiego 16a.

Nauka języka obcego to proces trwający wiele lat. Warto dobrze
go zaplanować.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami 504 745 630
lub 507 083 891. Wszystkie szczegółowe informacje oraz zapisy on-line dostępne są również na stronie internetowej www.earlystage.pl

WIERUCHOWSKA INTEGRACJA
W ostatni majowy weekend bieżącego roku mieszkańcy pobliskiego Wieruchowa bawili się na spotkaniu integracyjnym. Wpraw
dzie miejscowość należy do Gminy Ożarów
Mazowiecki, ale warto brać przykład z pozytywnych, oddolnych inicjatyw społecznych.

Sołtys wsi Wieruchów Pan Edward Foremnik.

THE RAZ.

Organizacja integracyjnego spotkania miesz
kańców pokryta została z Funduszu Sołeckiego wsi Wieruchów.
Michał Starnowski
fot. Leszek Tokarczyk

Z PIŁKARSKICH BOISK
Po wakacyjnej przerwie ruszyły rozgrywki piłkarskie, w których uczest
niczą nasze lokalne drużyny.
15 sierpnia 2015 roku Naprzód Zielonki
piłkarze
okręgowej

Nasi
po dwóch latach nieobecności w lidze

Pewnym zwycięstwem zakończył się za to mecz inaugurujący rozgrywki piłkarskie w A-Klasie.
UKS Borzęcin
drużyna prowadzona przez
Marcina Jasińskiego (w jaskrawych, zielonych koszulkach) wygrała
z rywalami aż 6:1.

w B-Klasie
FC Blizne.
Michał Starnowski

