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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 2-13 grudnia 2019 roku
 dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł. Za-

praszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



ZA OKNEM CIEMNA JESIEŃ,
A MAŁE ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

Ponieważ dzień już jest coraz krótszy i szybciej zapada zmrok poli-
cjanci przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych 
przez pieszych poruszających się po zmroku po drodze poza obszarem 
zabudowanym.

Przypominamy: każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po dro-
dze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących.

W przepisach przewidziano wyjątek:

Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania - 
tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być 
Ważne jest ich umieszczenie:

po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. 

staje się wi-
doczna nawet z odległości 150 metrów.

koszty elementów odblasko-
wych są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 
strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania.

info archiwum: kgp, /ego/;
odblaski: wiadomosci.olsztyn.pl



PEDI PEDI WPROWADZA
NOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Salon Pedi Pedi w Babicach Nowych, już od blisko roku oferuje swo-
im klientom perfekcyjną pielęgnację dłoni i stóp, a teraz rozszerza asor-
tyment usług i wprowadza masaże oraz kosmetykę twarzy. 

Pedi Pedi konsekwentnie rozwija się w kierunku salonu SPA,
Wizyta na Ogrodniczej 1 

w Babicach Nowych

W Pedi Pedi 

Przecież dobre samopoczucie to nie tylko piękne paznokcie…

Dlatego zapraszamy Państwa do wypróbowania naszego przepisu 
na szczęście w wydaniu, jakiego Stare Babice jeszcze nie widziały.

proponujemy serię zabiegów kosmetycznych na skórę twarzy.
zabiegi oczyszczające, nawilżające, do cery naczyn-

kowej, czy też anti-age.
absolutną nowość - masaże wybranych partii 

ciała.
masażu twarzy i dekoltu, pleców, karku lub masażu pośladków bańką 
chińską. W naszej ofercie nie mogło zabraknąć refleksologii stóp,

 Wszystkie 
wizyty kosmetyczne odbywają się w oddzielonym od reszty salonu gabi-
necie

w Pedi Pedi
salon jest bardzo wysoko oceniany

Pedi Pedi jest laure-
atem Orłów Kosmetyki. 

rabat 
30% na nowości kosmetyczne, który znajdziecie Państwo poniżej. 

Przyjdź do nas i oddaj się w ręce wykwalifikowanych kosmetyczek,

 pozwól sobie na chwi-
lę relaksu i ucieczkę od ponurych, zimowych wieczorów!



Zbliża się okres świątecznych zakupów internetowych. Dlatego chcie
libyśmy Państwu przybliżyć jakie prawa przysługują w ramach sprze-
daży na odległość, tj. za pośrednictwem internetu.

 poniżej przybliżamy prawa konsumen-
ta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności praw-
nej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub za
wodową.

Sprzedawca internetowy ma obowiązek poinformować konsumenta:

sprzedawca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi 
potwierdzenia złożonego zamówienia.

konsument nie ma obowiązku zapła-
ty za niezamówiony towar.

W przypadku zamówień internetowych konsument ma prawo do od-
stąpienia od umowy, w terminie 14 dni od doręczenia towaru. 

Towar należy odesłać najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania 
sprzedawcy o odstąpieniu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,

zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym 
koszty dostarczenia rzeczy.

Przepisy prawa ograniczają jednak powyższe prawo konsumenta 
gdy m.in.:

Oprócz sprzedaży internetowej,
 gdy zawarliśmy umowę poza lokalem przedsiębior-

stwa

adw. Monika Stemplewska 
Grupa Prawnicza

Stemplewska, Rytel Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.  
z siedzibą w Starych Babicach 
ul. Pocztowa 2 lok. 11, I piętro

PRAWA KONSUMENTA
A SPRZEDAŻ INTERNETOWA



W niedzielę, 17 listopada 2019 roku na placu przy siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Starych Babicach odbyła się ostatnia w tym ro-
ku Akcja Krwiodawstwa, którą zorganizowali członkowie Międzygmin
nego Klubu HDK PCK "FLORIAN".

Tym razem na krwiodawcze hasło odpowiedziały 32 osoby, z któ-
rych 30 oddało krew. 13,5 litra tego drogocennego płynu 

jednego z potrzebujących strażaków z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie.

W 2019 roku babicko-izabeliński klub zorganizował 4 akcje krwio-
dawstwa pod-
czas których zebrano łącznie 56,600 litrów krwi.

Michał Starnowski

KREW LEK NAJLEPSZY



KONCERT W DOMU KULTURY
W ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" rozpoczął się 
koncert w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wydarzenie miało miejsce w piątek, 8 listopada 2019 ro-
ku o godz. 19:30 w hali sportowej GOSiR. Licznie zebrani wspólnie wy-
słuchali pieśni patriotycznych oraz programu artystycznego.

 Chór Aprobata  
Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej,

Teatr Weranda,
"Kordiana". "Upragniona wolność", Anna 

Nadwodna, Jacek Borkowski, Krzysztof Ciupiński-Świątek Adam 
Sychowski.

Chóru Babiczanie Babickiej Or-
kiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego Zbigniewa Za-
łęskiego.

Michał Starnowski

11 LISTOPADA W BABICKIEJ SZKOLE
W piątek, 8 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sien-

kiewicza miały miejsce obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

O godzinie 17.00 odbyła się podniosła akademia.
 Dorota Smolińska. 

 Jan Żychliński,  Henryk Kun
cewicz dyrektorzy gminnych placówek edukacyjnych.

W uczcie dla duszy odbył się spektakl zrealizowany w ramach zajęć 
w ramach zadania "Warsztaty O’koło teatralne", które finansowane są 

przez Gminę Stare Babice i realizowane przez Stowarzyszenie Kuźnia 
Przyjaźni prowadzone są przez Ludmiłę Miłowanow oraz szkolne ko-
ło teatralne, które szlifuje swoje umiejętności pod przewodnictwem Iza
belli Kurowskiej-Brandenburskiej. 

chóru i orkiestry
Ewę i Mariusza Dżyga.

zebrał: Michał Starnowski, fot. Iza Bek



W poniedziałek, 11 listopada przypadała 101. rocznica odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

w babickim kościele odbył się kon-
cert patriotyczny w wykonaniu Chóru Babiczanie oraz Orkiestry Dę-
tej im. Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Pana Zbigniewa Za
łęskiego.

Magdaleny Jaroszewicz

ks. Prałat 
dr Grzegorz Kozicki,

Dom Kultury Stare Babice,

Michał Starnowski

KONCERT W PARAFII BABICE



Dwóch kandydatów na sołtysa i pięciu kandydatów do rady sołec-
kiej. W taki sposób zgłaszano swoich przedstawicieli do samorządu so-
łeckiego wsi Latchorzew.

Na zebraniu mieszkańców Latchorzewa odnotowano bardzo dobrą 
frekwencję, ponieważ na wybory przybyło 110 uprawnionych osób.

Sławomira Sumki Tomasza Szuby
Jerzy Piętocha. 

Kandydatami na sołtysa byli 
Sylwester Klimek Agnieszka Zasłona

na sołtysa został 
wybrany Sylwester Klimek zdobywając 74 głosy poparcia.

Do 3. osobowej rady sołeckiej 

 Grażyna Gołuchowska, Krzysztof Drzewiński i Sławo-
mir Skorupski.

Michał Starnowski

LATCHORZEW JUŻ PO WYBORACH



W piątek, 15 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawo-
wej w Koczargach Starych spotkali się mieszkańcy sołectwa Koczargi 
Nowe-Bugaj, aby spośród siebie wybrać sołtysa i radę sołecką na ka-
dencję 2020-2024. Gości i mieszkańców przywitał ustępujący sołtys Ka-
zimierz Lade.

Sławomir Sumka, 
Henryk Kuncewicz 

Krzysztof Turek.  Joanna Matej
czuk.

Małe podwarszawskie sołectwo liczy niewiele powyżej 100 mieszkań-
ców,

 sołtysa wybierało 41 osób.

Na sołtysa Mariusza Zdaniewicza i Ka
zimierza Lade.

Kazimierz Lade ponownie będzie przewo-
dził sołectwu w latach 2020-2024 (5 lat).

W skład rady sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj weszli: Joanna 
Matejczuk, Mariusz Zdaniewicz i Tadeusz Gruszka.

modernizacji ulicy Bugaj.
Michał Starnowski

KOCZARGI NOWE-BUGAJ
WYBRAŁY SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ



21 listopada 2019 roku w budynku Przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego przy ul. Kościuszki 1B, odbyło się zebranie wiejskie, na którym 
mieszkańcy Blizne Jasińskiego wybrali sołtysa i radę sołecką na najbliż-
szą kadencję tj. 2020-2024.

Na zebranie przybyło 79 osób uprawnionych do głosowania
To-

masza Szuby, Leszka Poborczyka
Henryka Kuncewicza,

 zdecydowali o władzach swojego sołectwa na dal-
sze 5 lat. Ewa Kawczyńska podziękowała 
członkom Rady Sołeckiej 

 Jedynym 
kandydatem na sołtysa była Ewa Kawczyńska i zdobyła pełne popar-
cie mieszkańców  (77 głosów). 

Do Rady Sołeckiej wsi Blizne Jasińskiego, podobnie jak w poprzed
niej kadencji weszli: Andrzej Dubaj, Krystian Zając i Wojciech Domi-
niak.

Michał Starnowski

WYBORY W BLIZNEM JASIŃSKIEGO



BABICE NOWE JUŻ PO WYBORACH
W piątek, 22 listopada 2019 roku o godz. 18.00 mieszkańcy Babic No

wych wybrali swojego sołtysa i radę sołecką.

Na 497 uprawnionych osób, na zebranie przybyło 42 mieszkańców,
Tomasza Szuby

 Radosława Karpińskiego że w no-
wej kadencji 2020-2024 ich sołectwo będą reprezentować te same 
osoby co obecnie.

Sołtysem została Marzena Szelenbaum, a radę sołecką tworzyć będą: 
Anna Czerwonka, Magdalena Grzęda i Krzysztof Kozłowski.

Przeważały tematy związane z remontami dróg i modernizacją skrzy-
żowań wzdłuż ulicy 
Lwowskiej,

Michał Starnowski



MARIEW I BUDA MAJĄ
NOWEGO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

W środę, 20 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyły się Wybory Sołeckie na 
kadencję 2020-2024. Tym razem do głosowania przystąpili mieszkańcy 
Mariewa i Budy.

Na uprawionych 300 mieszkańców, swoją wolę bycia i oddania gło-
su wyraziło 38 osób.

na sołtysa zgłoszono tylko jedną 
osobę, Dorotę Zwolińską.

Również wybory do rady sołeckiej przebiegły sprawnie.

Radę sołecką Mariewa i Budy stanowić będą: Lud
miła Miłowanow, Ryszard Syroka i Mateusz Barcz.

Sławomir Sumka. 

Michał Starnowski





NOWY KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ
Wieczorem, 18 listopada 2019 w godz. 18.00-20.00 odbyła się debata 

społeczna, podczas której w obecności kierownictwa Komendy Powiato-
wej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach (I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Krzysz-
tof Paska), władz gminy Stare Babice (Wójt Sławomir Sumka, Z-ca 
Wójta Tomasz Szuba), radnych, sołtysów i mieszkańców rozmawiano 
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie publicznym. W debacie wziął 
udział również Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Syl-
wester Marczak.

Poniedziałkowa debata nie zgromadziła aż tylu mieszkańców i me-
diów,

od miesiąca babicka policja nie odnotowała takich zgłoszeń.

poruszano sprawę włamań,

Komendant Powiatowy Poli-
cji potwierdził, że dotychczas w 10. miesiącach 2019 roku policja odno-
towała 16 zgłoszeń dot. usiłowań i kradzieży z włamaniem do domów 
mieszkalnych.

"Moja Komenda" "Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa". zostali przed-
stawieni zebranym dzielnicowi
(sierż. Bartosz Głowacki i sierż. sztab. Bartłomiej Budnicki).

mł. asp. Monika Sionkowska,

Na dro
gach w gminie doszło do 231 kolizji i 7 wypadków, gdzie poszkodowa-
nych zostało 7 osób. W tym roku nie odnotowano wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym.

Wójt Gminy Stare Babice przedstawił również zebranym nowego Ko
mendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice, którym od niedawna 
jest Andrzej Karpiński. 

Leszek Grabowski 

Michał Starnowski - www.babice24.pl



BABICKA BIBLIOTEKA MA JUŻ 70 LAT
14 listopada 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice ob-

chodziła swój niecodzienny jubileusz. Jednostka, która powstała na 
podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. dokonała swojego pierw-
szego wpisu w księdze inwentarzowej w dniu 4 stycznia 1949 r.

Przez lata biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.

W latach 1984-2014 biblioteka mieściła się w kilku 
pomieszczeniach piwnicznych babickiej podstawówki przy ul. Polnej,

Na przestrzeni lat placówka miała 
też 7 punktów bibliotecznych:

Dziś, tj. od 2018 roku biblioteka mieści się w kom
pleksie w Zielonkach-Parceli przy ul. Zachodniej 2A.

Jan Żychliński, 
 Sławomir Sumka,

Henryk Kuncewicz 

Były więc wspomnienia,
 wystawa malarstwa Pani 

Małgorzaty Hajduk "Sztuka jest moją pasją".

Dziś Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice tworzą: Dyrektor - 
Maciej Tuzimski oraz: Mirosława Szałańska, Halina Dmoch, Edyta 
Dziewit i Urszula Hoczyk.

Warto dodać, że ze specjalną "dedykacją" dla wszystkich spóźnial-
skich, 

zainstalowana została "biblioskryt
ka", 

"- W swoim życiu przeczytałem dwie książki..., jedna z nich to 'Ojciec 
Chrzestny', gdybyś ją przeczytał to wiedziałbyś, że pieniądze to nie wszyst-
ko, że nie zdradza się przyjaciół i nie dmucha ich żon, ale niestety ty za-
pchałeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz 
zainteresować tym innych",
nasza redakcja życzy pracownikom Biblioteki samych dobrych dni 
i kolejnych, okrągłych jubileuszy.

Michał Starnowski - www.babice24.pl



TURNIEJ SZACHOWY W BORZĘCINIE
W niedzielę, 17 listopada 2019 roku o godzinie 10:00, w Borzęcinie 

Dużym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Warszawskiej 697 
odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Warszawskiego Zachod-
niego. Zawody odbyły się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy 
Stare Babice.

W tym roku hala sportowa w Borzęci-
nie Dużym zgromadziła 80 zawodników.

Krzysztof Grzelak
Sławomir Sum-

ka. w kategorii "Junior dla 
lat 16" oraz w kategorii Open.

Jagoda Dzierz
gowska, Mateusz Motyl i Kacper Jaczyński.

Zoran Jakovijev, Bar-
tłomiej Chmielewski i Patryk Michałowski.

Dodatkowo przyznano nagrody specjalne
ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Du-

żym, Wojciecha Zalewskiego i Poli Tomaszewskiej
Piotrusia Przybylińskiego

Stanisława Magierowskiego.
Michał Starnowski








