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NOWY OBIEKT - WARSZAWSKA 37
Od wielu lat podwarszawskie gminy zaczęły rozwijać się bardzo dy-

namicznie, zaś miejscowości  położone najbliżej stolicy stały się ważny-
mi ośrodkami handlowymi. Dogodna lokalizacja, bliskość Warszawy 
i ciągle rozwijające się sieci dróg, stworzyły idealne warunki do rozwo-
ju  przedsiębiorczości, dając jednocześnie nieograniczone możliwości 
pozyskania nowych klientów.

Właśnie z myślą o przedsiębiorcach i Ich potrzebach, w 2012 roku 
w Bliznem Łaszczyńskiego, przy ul. Warszawskiej 37 powstał nowy 
obiekt biurowo-handlowo-usługowy, o powierzchni całkowitej 1150m2.

 dostępny jest lokal 
o powierzchni 70m2 i wysokości 4m

 Na dru-
gim piętrze znajdują się trzy w pełni wykończone lokale, każdy po 120 
m2.

Już dziś w budynku funkcjonują firmy: 

W budynku sklep z bogatą ofertą ma również firma F.H. VIKI, 
działająca od 1992 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Nas. Wszelkich informacji udzie
lamy również pod numerem telefonu: 601 365 605.

Tomasz Piluchowski



JANÓW

WŁODZIMIERZ SULWIŃSKI

602 324 532

gipspol@op.pl

LUBICZÓW

JACEK DAWIDOWSKI

695 391 313

ZIELONKI PARCELA

STANISŁAW LESISZ

22 722 91 10

ZIELONKI WIEŚ

JÓZEF DRZEWIŃSKI

662 820 562

MARIEW I BUDA

JAN POŁEĆ

22 752 08 98

KLAUDYN

KAROL BRZOZOWSKI

506 987 601

karol@brzozowski.com

BORZĘCIN MAŁY

EWA MAJKOWSKA

22 752 06 43; 502 269 890

 BORZĘCIN DUŻY

WOJCIECH WIŚNIEWSKI

22 752 05 71; 785 179 938

LATCHORZEW

SYLWESTER KLIMEK

513 055 060

neon1949@onet.eu

WIERZBIN

DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI

510 718 972

WOJCIESZYN

JADWIGA WASIAK

505 641 791

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

KRZYSZTOF WĄSIKOWSKI

22 722 00 90; 723 967 060

KWIRYNÓW

DARIUSZ SOBCZAK

22 733 02 20

TOPOLIN

DOROTA SZYMAŃSKA

22 752 00 94

KOCZARGI STARE

JÓZEF ŻÓŁTOWSKI

22 722 95 44

BLIZNE JASIŃSKIEGO

EWA KAWCZYŃSKA

22 722 06 43; 505 348 007

STARE BABICE

LUCYNA SKRZECZKOWSKA

608 472 693

BABICE NOWE

ELŻBIETA CZERWONKA

22 722 92 12

KOCZARGI NOWE-BUGAJ

KAZIMIERZ LADE

22 722 94 58; 503 565 904

kazimierzlade@wp.pl

STANISŁAWÓW

MARIA WAWRZYNIECKA

22 752 00 60; 785 787 333

KOCZARGI NOWE

MIROSŁAW SKONECZNY

22 722 91 79

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA

ZALESIE

EDWARD PYTLAKOWSKI

22 752 02 99

LIPKÓW

PAWEŁ KARCZMAREK

660 410 259

pawel.karczmarek@op.pl

cykl pt. "POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA"

SOŁTYSOM KADENCJI 2012-2015
DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS

I BARDZO MIŁE PRZYJĘCIA



W dzisiejszych czasach, w dobie nieustan-
nego pośpiechu coraz bardziej popularne sta-
ło się używanie skrótów wyrazowych.

Napotykamy je na każdym kroku, włącza-
my je do naszego języka potocznego, aby przy-
spieszyć codzienną komunikację, czy też zwy
czajnie "uprościć sobie życie". Nadchodzi jed-
nak taki moment, kiedy naturalnie wzrastają-
ca liczba owych skrótów przyczynia się do 
powstania pewnego szyfru, którego nie jeste-
śmy w stanie, lub nie mamy po prostu ochoty, 
przetwarzać. Przykładem takiego zjawiska 
jest z pewnością język techniczny, funkcjonu-
jący w różnego rodzaju branżach. Zaliczamy 
do nich m.in. wszelką działalność związaną 
z tytułowym "AV", czyli Audio-Video.

Skrót rozszyfrowany, ale co dalej?

Optymalnym wyjściem z sy
tuacji jest skorzystanie z usług 
profesjonalistów.

FIRMA AUDIO COLOR, 
która od czerwca ubiegłego 
roku ma swoją siedzibę 
w Bliznem Łaszczyńskiego, przy ul. Warszawskiej 37 
oferuje kompleksowe usługi AV;

Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa 
do naszej Galerii Audio-Video!

TAJEMNICZE AV,
CZYLI AUDIO COLOR ZAPRASZA

Audio Color
Galeria Audio-Video
ul. Warszawska 37

05-082 Blizne Łaszczyńskiego
mail: m.wisniewski@audiocolor.pl

tel. 22 721 02 15
      22 836 60 15

www.audiocolor.pl



Czas do wejścia w życie nowego systemu odbioru odpadów przybliża się nieubłaganie. Zmiany, które mają nastąpić w połowie roku są szero-
ko komentowane wśród mieszkańców.

Przypomnijmy zasady. Jeżeli odpady zbierane będą i odbiera-
ne w sposób selektywny, opłata wynosić będzie 12 złotych na głowę mieszkańca. Przy braku selekcji wymagane będzie 17 złotych.

Do dnia 30 kwietnia 2013 roku trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy odpowiednią deklarację,

Częstotliwość odbioru odpadów z posesji zamieszkałych wyglądać będzie następująco:

Życzmy sobie abyśmy w wyniku tych zmian rzeczywiście zamieszkiwali w kraju czystym, posiadającym zdrowe środowisko naturalne.
Tomasz Szuba

NOWA USTAWA ŚMIECIOWA

nowa "ustawa śmieciowa" ma m. in. zapobiec 
przypadkom wywożenia śmieci do lasu.

mamy nadzieję, że takie widoki będą rzadkością



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA
Nowy cykl artykułów, który właśnie rozpoczynamy, to z jednej stro-

ny zaproszenie do odwiedzenia naszej księgarni, z drugiej chęć przybli-
żenia czytelnikom wybranych dzieł, godnych zauważenia i polecenia, 
a jeszcze z innej uświadomienie, że wśród nas, po sąsiedzku żyją auto-
rzy książek, artyści, czy ludowi twórcy, ale do rzeczy. 

Marianny Zawadzkiej - pisarki urodzonej w Zielonkach, 
a obecnie mieszkającej w Mariewie - pt. "W cieniu styczniowych nocy".

Oto co o książce pisze Irena Janowska-Woźniak, krytyk literacki: "Wspaniała dwutomowa pano-
rama polskich losów w drugiej połowie XIX wieku. Autorka, urodzona na skraju Puszczy Kampinoskiej, 
związana jest od dzieciństwa z krajobrazem i historią swojej ziemi. Kiedy jako dziesięcioletnia uczenni-
ca odwiedziła z wycieczką szkolną mogiłę powstańców styczniowych pod Budą Zaborowską, nie mogła 
przypuszczać, że spotkała się z tematem swego życia. Wstrząs, jakiego doznała słysząc o bohaterstwie 
powstańców, a zwłaszcza o bestialstwie carskich żołnierzy, dobijających rannych, ukrywających miej-
sce pogrzebania poległych w leśnym dole, nie dał się jednak nigdy zapomnieć. Po latach rozmaitych lek-
tur, studiów i poszukiwań archiwalnych Marianna Zawadzka stworzyła książkę poświęconą tamtym 
czasom i ludziom. Powieść ma wyrafinowaną konstrukcję - akcja jej toczy się w latach 1866-67, klamra-
mi zaś sięga roku 1886, ale dzieje powstania styczniowego w rejonie Puszczy poznajemy dzięki licznym 
retrospekcjom i wspomnieniom bohaterów. Spotkamy tu ludzi żyjących wciąż w mroku klęski, zmuszo-
nych do ukrywania się lub układania z zaborcą, wędrujących - jak bywa w życiu - przez pogranicze do-
bra i zła. Trudna miłość między dwojgiem głównych bohaterów, niejednoznaczność postaci, zagadki 
w ich życiorysach, tajemnice podwójnego szpiega - wciągają od pierwszych stron. Bogactwo obserwa-
cji obyczajowych, trafnie zarysowane typy psychologiczne, serdeczna pamięć o przeszłości czynią z tej 
książki fascynującą lekturę."

Cieszymy się, że babicka ziemia daje również takie plony intelektualne i gorąco zachęcamy do 
przeczytania "W cieniu styczniowych nocy".

Tomasz Szuba, Dariusz Smoliński



28 stycznia 2013 roku o godz. 15.00 w bu-
dynku Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się 
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej 
Spółki Wodnej "Babice". Na zebranie przyby-
ło około 30 osób i w większości byli to Sołtysi, 
którzy w ostatniej kadencji byli Delegatami 
na Walne Zebranie. W obradach uczestniczy-
ła Jolanta Stępniak - obecnie Członek Zarządu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Mar-
cin Zając - Z-ca Wójta Gminy Stare Babice.

Mieszkańców Gminy - członków Gminnej 
Spółki Wodnej "Babice" było niewielu, a szko-
da, bo przecież działalność spółki, to Nasze 
wspólne dobro. Nie od dziś wiadomym jest, że 
aktywny udział członków danej organizacji 
(w tym przypadku spółki) w walnym zgroma-
dzeniu ma bezpośredni wpływ na treść i skut-
ki uchwał podejmowanych przez walne zgro
madzenie.

JAK DZIAŁA GSW?

CZĘSTE POMYŁKI

KTO JEST CZŁONKIEM

ZALEGŁOŚCI FINANSOWE

WALNE ZGROMADZENIE

NOWE WŁADZE
Delegatów

Elżbieta Czerwonka
Dariusz Dawid

Diana Dawid Józef Drzewiń-
ski Jan Jabłecki

Paweł Karczmarek Ewa Kaw
czyńska Sylwester Kli-
mek Kazimierz Lade

Stanisław Lesisz
Jan Połeć Bernard Sądej

 Lucyna Skrzeczkowska
Witold Starnowski 

Włodzimierz Sulwiński Waldemar 
Szelenbaum Krzysztof Szuba

Dorota Szymańska
Anna Ślęzak Bogusław 

Ślęzak Dariusz Świątkowski
Jadwiga Wasiak Ta-

deusz Wiśniewski 

Wyboru nowych Władz GSW "Babice" 

 Anna Ślęzak
Agnieszka Kaczurba
Michał Starnowski

Jan Jabłecki Dariusz Świąt-
kowski Paweł Karczmarek

Bernard Sądej 
W nowej Komisji Rewizyjnej

Józef Drzewiń-
ski

Lucyna Skrzeczkowska
Diana Dawid

 (CD. NA STRONIE OBOK)

GMINNA SPÓŁKA WODNA "BABICE"

Przewodnicząca Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej "Babice"

Anna Ślęzak



PLANY NA 2013 ROK

PODSUMOWUJĄC Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Babice" 
czeka na Państwa uwagi, sugestie i rady.

Kontakt:

strona www:
e-mail: 

Sekretarz GSW "BABICE"
Michał Starnowski



Zaprezentowane w ostatnim numerze 
zdjęcia z tygodnika "ŚWIAT" z roku 1912, spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem, jak rów-
nież z odzewem na nasz końcowy apel. 
Według informacji jakie dotarły do redakcji, 
opisane w poprzednim artykule wydarzenia 
rozegrały się w okolicy dzisiejszej jednostki 
wojskowej w Mariewie. Pomimo dość znacz-
nej odległości od Ożarowa, to właśnie las "vis 
a vis" bramy wjazdowej do jednostki nazy-
wano wtedy "lasem ożarowskim". Bardzo 
dziękujemy za zainteresowanie i informacje, 
natomiast w tym numerze prezentujemy orygi-
nalne zapiski z babickiej kroniki parafialnej:

Historja kościoła Babickiego napisana przez 
Ks. Władysława Taczanowskiego.

Kościół w Babicach postawiony w 1728r. 
przez właściciela majątku Babice, Jana i Ewę 
z Leszczyńskich małżonków Szembek, jak poda-
nie niesie. Przez J.E.X. Antoniego Ostrowskiego 
konsekrowany, był wystarczającym skoro para-
fja do roku 1890 liczyła 3 tysiące ludności z gó-
rą. W roku 1897 przybycia mego do Babic 
liczyła blisko 5.000 dusz. Kościół okazał się za 
szczupłym, trzeba było pomyśleć o powiększe-
niu. Trudność w przeprowadzaniu tej myśli sta-
nowiło to, że wieś Babice leży w obrębie fortów, 
gdzie nic murowanego stawiać nie wolno, dla te-
go też prośba dozoru kościelnego do komendan-
ta fortecy cytadela pozostała bez skutku, nie 
zraziło mnie to a powoławszy się na odmowną od-
powiedź komendanta twierdzy, udaliśmy się z pro
śbą do ówczesnego Jenerał-Gubernatora J. Ośw. 
Księcia Imierytyńskiego.

Czekałem na odpowiedź ze 3 miesiące i wresz-
cie nadeszła w której powiedziane było, że J.G. 
nic przeciwko powiększeniu kościoła niema, a że 
pozwolenia dać nie może i że z prośbą powinni-
śmy się udać na Najwyższe Imię co też i uczynili-
śmy. W maju r. 1898 nadeszła odpowiedź 
pozwalająca kościół powiększyć.

Zatwierdzenie auszlagów, planu i rozkładu 
w Ministerjum trwało do roku 1899. Dnia 29 lip-
ca 1899 roku przystąpiliśmy po Mszy Św. odpra-
wionej na intencję szczęśliwego rozpoczęcia 
robót, do rozbiórki starej zakrystji i prezbyte-

rium. Robotę powyższą robili parafjanie kolejno 
wsiami. Prawie nowa świątynia o 3-ch nawach 
budowana jest podług planu budowniczego Józe-
fa Dziekońskiego, roboty mularskie prowadził 
majster z Warszawy Żelazowski, ciesielskie - 
Brzozowski. W 1899r. doprowadzono mury do wy-

sokości naw bocznych, w następnym roku wy-
kończono mury i zasklepiono, dachem przy
krywszy wszystko, nawę główną dachówką z Pu-
stelnika, boczne blachą przez majstra blachar-
skiego Balińskiego z Warszawy. Okna żelazne 
robiła fabryka Trechcińskiego, krzyż kamienny 
Lubowicki, kamieniarz z Powązek, na tem robo-
ta zakończona w r. 1900. Nabożeństwa odpra-
wiałem w dzwonnicy, gdzie postawiłem ołtarz 
tymczasowy, dla ludzi 2 szopy drewniane. W po-
wszednie dni w mieszkaniu wikarego, gdzie 
i spowiedzi wielkanocnej słuchałem jeżeli było 
bardzo zimno. Cegły wyszło dotąd przeszło mil-
jon, wapna 23 wagony. Włościjanie z pomocą, 
codzień inna wieś kolejno przybywali do pomo-
cy nosić piach i cegłę ułożoną przy krzyżu na 
drodze. Przez lato roku 1901 zasklepiono ko-
ściół i na tem robota przy budowie się skończy-
ła. Roku 1902 wyprawiono wewnątrz cały 
kościół, przeróbka wielkiego ołtarza funduszem 
całej parafji za rb (rubli) 1.800. Ołtarz Matki 
Boskiej Różańcowej odnowił gospodarz wsi Mo-
ry Franciszek Łuczak za sumę rb. 400. Organ 
odnowiony i pedał dodany z 2-ma głosami przez 
organmajstra z Warszawy Hartmana za sumę 
380 rb. Lampę przed Najśw. Sakram. sprawił 
Piotr Haas, gospodarz z Chrzanowa. Dnia 14 
grudnia 1902 r. poświęcił kościół i nabożeństwo 
odprawił Ks. Prałat Łyszkowski Surogat Konsy-
storza Jeneralnego…

Dopełnieniem tych zapisków niech będą 
załączone fotografie kościoła sprzed 1923 roku.

zebrała: Redakcja

W KĄCIKU - KOŚCIÓŁ BABICKI



22 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie odby-
ła się uroczystość obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego, na której - na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Pedago
gicznej i uczniów - gościli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bro-
nisław Komorowski oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Ce-
lestino Migliore.

75 lat temu w 1938 r. Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Warszawskiego nadało szkole imię Powstańców 1863 Roku

majora Walerego Remiszewskiego. 

delegacja uczniów, Dyrektor Liliana de Va-
cqueret, Ksiądz Prałat Konstanty Kordowski i Wójt Gminy Leszno An-
drzej Cieślak

Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

"pamięć ludzka, która trwa przez parę pokoleń 
jest silnie związana z powstaniem styczniowym w wymiarze przeżycia lo-
kalnego. - Widać to po Zaborowie, gdzie ta tradycja patriotyczna znalazła 

swoje echa (…) Uczczenie pamięci 
tych, którzy walczyli o polską wolność 
służy lepszemu przeżywaniu dzisiejsze-
go, dobrego dla Polski i Polaków cza-
su, kiedy żyjemy w państwie niepod
ległym, państwie ludzi wolnych, pań-
stwie rozwijającym się, państwie nor-
malnym, choć ze swoimi kłopotami. - 
Ale to jest nasze państwo, to samo, 
o które walczyli i powstańcy z 1863 
i wasi dziadkowie, pradziadkowie 
w czasie II wojny światowej."

"Marsz, marsz Polonia"

 Arcybiskup Celestino Migliore.

W HOŁDZIE RODAKOM
WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ POLSKI

W 150. ROCZNICĘ
WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

autor: Liliana de Vacqueret; zdjęcia : Agnieszka Kowalska

ZABOROWSKIE OBCHODY 150 ROCZNICY
WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO



27 stycznia 2013 roku w babickiej Parafii 
gościliśmy J. Em. Kazimierza Kardynała Ny-
cza. Metropolita Warszawski o godz. 11.30 
przewodniczył Mszy Świętej, która sprawowa-
na była w intencji tych wszystkich parafian 
i dobrodziejów, którzy poprzez modlitwę i ofia-
rę wsparli remont babickiego kościoła.

Metropolita Warszawski udzielił również Sa-
kramentu Chrztu, a w wygłoszonej homilii wspo-
mniał zmarłego w wieku 83 lat Józefa Kardy
nała Glempa

"odszedł po zasłużoną nagrodę po swoim dłu-
gim, spracowanym życiu, a równocześnie życiu 
naznaczonym wielokrotnie, a zwłaszcza w ostat-
nim roku cierpieniem i chorobą. Zmarły zawsze 
łączył swoje cierpienie, swoją chorobę z krzy-
żem Jezusa Chrystusa i ufamy, że to złączenie 
i dołączenie do każdej ofiary Mszy Świętej, któ-
rą sprawował, przyczyni się do Jego zbawienia 
jeszcze bardziej." J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz 
wspomniał również drogę kapłańską zmarłe
go: "…tak kiedyś Pan Bóg posłał i powołał Księ-
dza Prymasa do posługi, najpierw kapłańskiej 
i biskupiej, a potem kardynalskiej i arcybisku-
piej w Warszawie. Tak Go uczynił wielkim i bli-
skim współpracownikiem wielkiego Prymasa 
Tysiąclecia, potrafił w cieniu tej wielkiej osoby 
uczyć się kościoła, uczyć się sprawowania urzę-
du Biskupa. Także w roku 1981 jako Biskup war-
miński przez dwa lata, przyszedł do Warszawy, 
zamianowany przez Papieża Jana Pawła II Arcy-
biskupem i był po ludzku i po bożemu przygoto-

wany. Po ludzku, bo rósł w szkole wielkiego 
Prymasa Tysiąclecia. Po ludzku, bo miał tę oso-
bowość, którą dzisiaj wszyscy dziennikarze i po-
litycy wydobywają, niestety często dopiero po 
Jego śmierci. Że był człowiekiem mądrym, roz-
tropnym, człowiekiem, który łączył, a nie dzielił, 
człowiekiem przy tym niezwykle pokornym. A po 
bożemu przygotowanym, ponieważ w sakramen-
cie chrztu i w sakramencie święceń kapłańskich, 
Duch Pański spoczął na Nim i posłał Go, aby 
ubogim głosił dobrą nowinę. Niósł ewangelię 
wszystkim, powiedział, że Kościół jest dla wszyst
kich. Głosił Słowo Boże ubogim i wszystkim - 
bogatym też. Powiedział, że Słowo Boże należy 
głosić każdemu człowiekowi, szczególnie był 
wrażliwy dla ludzi prostych i zwykłych, szczegól-
nie był wrażliwy na ludzi biednych. I dzisiaj 
dziękujemy Panu Bogu za to Jego piękne życie, 
za Jego posługę arcybiskupią i kardynalską…"

Na zakończenie Ofiary Mszy Świętej Kar-
dynał pobłogosławił i poświęcił wnętrze odno-
wionego kościoła

www.parafia-babice.pl

Michał Starnowski

METROPOLITA W BABICACH

WNIOSKI NA KAMPANIĘ 2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa - Biuro Powiatowe Warszawa Zachód 
z/s w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski 91 
(tel. 22 752 02 19) przypomina o terminach 
składania wniosków na kampanię 2013.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ARiMR OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

na podstawie ARiMR i UG - Michał Starnowski

INFO ARiMR W WOJCIESZYNIE 



NIECODZIENNE CHRZCINY

INTERBABINICZ 2012
Nagrodę INTERBABINICZA 2012 czyli 

wyróżnienie nadane przez społeczność Inter-
nautów lokalnych portali (tegoroczni organiza-
torzy: www.babice.waw.pl i www.borzecin.eu) 
dla osoby, która swą postawą i działalnością 
zasłużyła na uznanie i szacunek internautów, 
otrzymał za rok 2012: Pan Leszek Poborczyk, 
zdobywając 42 % wszystkich głosów. Na Pa-
na Leszka zagłosowało 370 internautów.

Pan Leszek Poborczyk

w imieniu Administratorów
Michał Starnowski

W samo południe - 11 stycznia 2013 roku 
w Ośrodku Hodowli Żubrów im. Ignacego Mo-
ścickiego w Smardzewicach (Ośrodek, który 
od 1976 roku wchodzi w skład Kampinoskiego 
Parku Narodowego leży w strefie ochronnej 
Spalskiego Parku Krajobrazowego, w gminie 
Tomaszów Mazowiecki, w województwie łódz-
kim i zajmuje pow. 72,4 ha), odbyły się "chrzci-
ny" trzech żubrów - byka i dwóch jałówek, 
które otrzymały imiona: Podgryzacz, Popilica 
i Pogaducha.

Pan An-

drzej Nocoń,
Pan Franciszek Szmigiel

Pan Tadeusz Natkański.

"Wymyśl imię dla żubra"

Pogaducha, Popilica 
i Podgryzacz.

 Królu Puszczy - 
symbolu polskiej przyro-
dy, żyj długie lata 
w zdrowiu na chwałę 
ochrony przyrody i Nad-
pilickiej Puszczy. Swo-
im potomstwem rozsła
wiaj smardzewickie żu-
bry

Franciszek Kośka

gimnazjalistka Magdalena 
Chochowska i Pan Wojciech Jaskuła.

tekst i zdjęcia: Magdalena Kamińska (KPN)



NOWE OPŁATY I WZÓR PRAWA JAZDY
19 stycznia 2013 roku weszły zmiany dotyczące egzaminów na pra-

wo jazdy. Zmienił się przede wszystkim egzamin teoretyczny poprzez 
zwiększenie i utajnienie puli pytań testowych. Tego samego dnia został 
wprowadzony nowy wzór dokumentu prawa jazdy, które wyglądem 
przypomina dowód osobisty.

Pierwszym "prawem jazdy" był dokument wystawiony dla Karla 
Benza w 1888 roku.

na podstawie www.pwz.pl i www.wikipedia.org - Redakcja

PARAFIALNE FERIE W PYZÓWCE
W końcu...udało się... 26 stycznia 2013 ro-

ku nastąpił długo wyczekiwany moment, czyli 
wyjazd na ferie zimowe do Pyzówki koło No-
wego Targu. Były różne momenty w trakcie 
przygotowania tego wyjazdu, także momenty 
zwątpienia - czy znajdzie się wystarczająca 
liczba chętnych, czy wszystko się uda, czy poje-
dzie wystarczająca liczba wychowawców umie-
jących jeździć na nartach...

Ks. Stanisław Podgórski








