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A.S. PILAR ZAPRASZA DO ZAKUPU
TRAKTORKÓW OGRODOWYCH - PORADY

W 2012 roku firma Husqvarna wprowadziła na rynek nowe, naj-
wyższej jakości traktory do trawników, wyposażone w szereg no-
wych funkcji. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę: premiera 
technologii U-Cut™ firmy Husqvarna, czyli innowacyjnego układu 
kierowniczego, gwarantującego wyjątkowo mały promień skrętu.

 Sekret tkwi w specjalnej trójkątnej płytce, połączonej z przed
nimi kołami i sprawiającej, że mogą się one obrócić o niemal 90 stop-
ni

Teraz można zapomnieć o cofaniu, koniecznym by przemieścić 
maszynę i skosić trawę w narożnikach 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną Naszą ofertą.



LITEWSKIE TURGIELE PROSZĄ O POMOC
W związku z apelem Starosty Gminy Tur-

giele, Pana Wojciecha Jurgielewicza o pomoc 
dla polskiej szkoły w Turgielach na Litwie - znaj-
dującej się w powiecie solecznickim, zwraca-
my się z prośbą do mieszkańców naszej gmi
ny o zbiórkę materiałów niezbędnych do odno-
wy pomieszczeń tej właśnie szkoły oraz o środ-
ki czystości i odzież dla mniej zamożnych 
polskich rodzin.

Akcja będzie trwała do 10 lip-
ca 2013 roku. Dary gromadzone będą w Ba
bicach i Borzęcinie - w strażnicach OSP.

Poniżej zamieszczamy listę potrzeb we-
dług informacji przekazanej nam pocztą elek-
troniczną przez turgielskiego starostę Wojciecha 
Jurgielewicza. Z góry dziękujemy za ofiarność.

Materiały dla szkoły w Turgielach na Li-
twie:

Ponadto niezbędnym i przydatnym do 
funkcjonowania szkoły byłyby: papier do dru-
karki biały i kolorowy papier do drukarki - 
oczywiście liczone w ryzach.

Materiały, które wesprą biedne rodziny 
w gminie Turgiele:

Polakom w Turgielach można również po-
móc oddając używane, ale jednocześnie w do-
brym stanie: garnki, patelnie i odzież.

Dary prosimy przynosić do strażnic Ochot
niczych Straży Pożarnych w Starych Babi-
cach i Borzęcinie Dużym w godzinach popołu-
dniowych do 10 lipca 2013 roku.

Radni:
Dariusz Sobczak, Tomasz Szuba,

Krzysztof Szuba, Tadeusz Wiśniewski



WŁOSKA ROBOTA
Włoskie produkty od zawsze kojarzyły się 

z luksusem i nietuzinkowym designem. Orygi-
nalność i precyzja wykonania powodują, że 
dla wielu osób stają się one obiektem pożąda-
nia. Która kobieta nie chciałaby dołączyć do 
swojej kolekcji butów od włoskiego projektan-
ta? Czy którykolwiek mężczyzna nie chciałby 
znaleźć w swoim garażu sportowego, włoskie-
go auta? Wszystkie epitety kojarzone z wyro-
bami pochodzącymi z Półwyspu Apenińskie
go idealnie opisują również kategorię produk-
tów, na której się tutaj skoncentrujemy, a mia-
nowicie kolumny głośnikowe.

Kawa, pizza, odzież, obuwie, samochody, 
ale głośniki?

Sonus faber.

Dlaczego właśnie Sonus faber?

Cóż można dodać?

Zaufać czy sprawdzić "na własnej skórze"?

Dokąd się udać?
Firma Audio Color 

w Bliznem 
Łaszczyńskiego przy ulicy Warszawskiej 37

Zapraszamy Państwa serdecznie!

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



W ostatnim numerze Naszego Niecodzienni-
ka, rozpoczęliśmy nowy cykl pt. "Prawnik Ra-
dzi".  Artykuł, będący poradą prawną Pani 
Anny Mioduszewskiej z Biura Prawnego "Vis 
Legis" (Stare Babice, ul. Rynek 18), dotyczą-
cy spadków i dziedziczeniu dóbr ruchomych 
i nieruchomości spotkał się z niezwykle cie-
płym przyjęciem z Waszej strony. Dziś posta-
nowiliśmy przyjrzeć się bliżej darowiznom.

Darowizna 

Umowa darowizny

Darowiznę można odwołać 

Rażącą niewdzięcznością będzie działanie 
Obdarowanego lub brak działania w odniesie-
niu do Darczyńcy lub jego osoby bliskiej, któ-
re rozsądnie oceniane jest wysoce niewłaściwe 
np.: brak opieki czy pomocy podczas choroby 
Darczyńcy, celowe pomówienia czy rozpo-
wszechnianie nieprawdziwych informacji.  Ra-
żąca niewdzięczność nie może być powodem 
odwołania darowizny, jeśli Darczyńca nie-
wdzięczność wybaczył lub gdy minął rok, gdy 
się o niej dowiedział.

Szczególną sytuacją jest odwołanie darowi-
zny nieruchomości; 

Pamiętać należy, że na Obdarowanym cią-
ży obowiązek podatkowy.

Szanowni Czytelnicy, w następnym nume-
rze naszego Niecodziennika Informacyjnego 
opiszemy, jakie uprawnienia przysługują nam 
i co możemy zrobić w stosunku do zakładów 
energetycznych oraz właścicieli gazociągów po-
sadowionych na naszych nieruchomościach.

Nie czekając jednak na następną publika-
cję, która ukaże się w następnym numerze 
Gońca (pod koniec lipca br.), już dziś zapra-
szamy do zadawania pytań.

Redakcja

CYKL PRAWNIK RADZI
- JAK DOKONAĆ DAROWIZNY?



IGŁOTERAPIA
NOWA METODA LECZENIA

Dolegliwości bólowe zlokalizowane w obrębie narządów ruchu są 
bardzo powszechnym i często występującym problemem. Zazwyczaj, 
gdy dopadnie nas ból mięśni lub stawów początkowo nic z tym nie robi-
my, postępując w myśl zasady: "samo przyszło to i samo przejdzie" po 
prostu czekamy.

Wskazania do prowadzenia igłoterapii suchej:

Czym jest igłoterapia sucha?

Jak wygląda przebieg wizyty?

Aby uzyskać więcej informacji o samej metodzie oraz zapoznać się 
z naszą szeroką ofertą rehabilitacji zapraszamy wszystkich do Cen-
trum Medycznego "Arnica" w Starych Babicach.



Spotkania mieszkańców z włodarzami gmi-
ny powinny odbywać się cyklicznie, przynaj-
mniej raz w roku - takie założenie przyję
liśmy w Starych Babicach. Można je uzupeł-
nić mniejszymi zebraniami tematycznymi, 
np. dla poszczególnych rejonów miejscowości 
w związku z planowanymi zmianami w pla-
nach miejscowych.

Przybyło około 90 osób ze Starych Babic, 
Latchorzewa, Kwirynowa i Janowa.

Na pierwszy ogień (co łatwo można było 

przewidzieć) poszedł temat wdrożenia zmian 
w odbiorze śmieci.

Następnym blokiem tematycznym był tzw. 
blok "mundurowy".

Kolejna rzecz, trudna dla Wójta i tych 
urzędników, którzy odpowiadają za stan dróg. 

Na sali obecna była spora grupa mieszkań-
ców ul. Ożarowskiej,

Przy ul. Ożarowskiej w sąsiedztwie bazy 
SKR zlokalizowana jest działka gminna.

Z sali padały jeszcze inne pytania - i tak m. in. 
w sprawie ul. Sikorskiego: 

- czy jest możliwość przedłużenia ścieżki 
rowerowej wzdłuż tej drogi do Rynku?

Odpowiedź: nie ma możliwości pozyskania 
gruntów niezbędnych pod taką inwestycję.

- czy można poprawić jakość jej odwod-
nienia?

Odpowiedź: odwodnienie to już zostało znacz
nie poprawione i poprawiane będzie nadal.

(cytat: tera Szubiak mogę 
i ciebie poczęstować).

Tomasz Szuba

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
STARYCH BABIC I OKOLIC



CZAS POMYŚLEĆ O WAKACJACH
Wielkimi krokami zbliża się upragniony 

czas wakacji. Dla tych, którzy wybierają się 
na wczasy za granice naszego kraju z pomocą 
spieszy nowo otwarte Biuro Podróży "Dzień Do-
bry Wakacje" na Rynku w Starych Babicach.

Izabelą Kotowicz

R: Skąd wziął się pomysł na otwarcie Biu-
ra Podróży?

IK:

R: W tej branży doświadczenie jest ważne?

IK:

R: W ciągu kilku lat musiała Pani odwie-
dzić wiele miejsc?

IK: 

R: Po ostatnich problemach w branży tury-
stycznej klienci na pewno chcą czuć się bez-
piecznie, jaką ma Pani na to receptę?

IK:

R: Co oprócz sprawdzonych ofert chce Pa-
ni zaoferować swoim klientom?

IK: 
R: Czy klienci mogą liczyć na jakieś spe-

cjalne bonusy?

IK:

rozmowę z właścicielką
Biura Podróży "Dzień Dobry Wakacje"

- Izabelą Kotowicz
przeprowadził Michał Starnowski



Kącik Starej Fotografii, to Nasza kronika, przekazywana przez mieszkających tu ludzi, 
to osobiste radości i smutki pojedynczych osób oraz rodzinne tragedie całych rodów.

"Dzień 
dobry - jestem numerem 2 z tego zdjęcia, mieszkam obecnie w Pruszkowie i przez przypadek do-
wiedziałam się, że jestem w gazecie. Dopiero emisja tego zdjęcia przypomniała mi, że zaraz po 
wojnie faktycznie w Babicach działało letnie przedszkole. Proszę pozdrowić wszystkich tych, któ-
rych Pan zna i widuje. Niestety mój brat (nr 19  ze zdjęcia) nie doczekał tego momentu - zmarł 
w grudniu ubiegłego roku".

Okazuje się, 
że jedno ze sta-
rych zdjęć, któ-
re przez wiele 
lat można było 
oglądać we wnę
trzu babickiej 
świątyni stało 
się inspiracją 
dla jednej z mło
dych artystek. 

Praca Gabrieli Jabłonowskiej 
z klasy II B

Dziś prezentujemy pracę gimnazjalistki oraz zdjęcie oryginalne. 

"CAŁEM SERCEM WI-
TAJĄ CIĘ PRZEWIELEBNY ARCYPASTERZU KIEROWNIC- 
TWA SZKÓŁ, NAUCZYCIELSTWO I DZIATWA SZKOLNA".

Michał Starnowski

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
STARE ZDJĘCIA INSPIRUJĄ MŁODYCH



ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BORZĘCINA
28 maja 2013 roku w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbyło 
się zebranie mieszkańców Borzęcina Dużego 
i Borzęcina Małego. Przy stole prezydialnym 
usiedli organizatorzy: borzęcińscy Radni: Ta-
deusz Wiśniewski i Krzysztof Szuba, Sołtysi: 
Ewa Majkowska i Wojciech Wiśniewski oraz 
goście: Z-ca Wójta Marcin Zając, Kierownicy 
gminnych Referatów i przedstawiciele firmy 
Eko-Babice.

Na zebraniu poruszano szereg spraw doty-
czących jakości życia, z czego dużo czasu po-
święcono na sprawy dotyczące budowanej 
kanalizacji 

Mówiono również o stanie dróg,

W dalszej części rozmawiano o nowej usta
wie śmieciowej,

Mówiono też 
o scaleniach i odrolnieniach 

Wiele mówiono o stanie i przepustowości 
rowów,

Michał Starnowski

GMINNA SPÓŁKA WODNA "BABICE"
27 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgro-

madzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 
"BABICE". Na zebranie, które odbyło się 
w Sali im. Stanisława Zająca (budynek Urzę-
du Gminy przy ul. Rynek 32 przybyło 16 dele-
gatów (wszystkich jest 23). Przewodniczącym 
zebrania została wybrana Agnieszka Kaczur-
ba, zaś Sekretarzem został Michał Starnow-
ski.

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW 
"BABICE" zwołano na okoliczność podjęcia 
dwóch ważnych uchwał, wcześniej pozytyw-
nie zaopiniowanych przez Zarząd Spółki.

Pierwszą z dwóch przyjmowanych uchwał 
była ta, w sprawie zmiany Statutu Gminnej 
Spółki Wodnej Babice.

Uchwałę w sprawie 
włączenia do ewidencji Gminnej Spółki Wod-
nej "BABICE" urządzeń wodnych znajdują-
cych się w obrębie miejscowości (sołectwa) 
Mariew,

Ponadto Przewodnicząca GSW "Babice" 
i Jej Zastępca (na zdjęciu) zreferowały dotych-
czasową działalność, 

Ponadto w wolnych wnioskach dużo dysku-
towano nt. gruntownej modernizacji rowu 0-
16,

Tyle na teraz, więcej w następnym numerze.

Michał Starnowski



COMENIUSOWO :-)
Nadeszła krótka chwila wytchnienia dla 

dyrekcji i grona pedagogicznego babickiej 
podstawówki, zakończył się bowiem kolejny 
etap współpracy w ramach programu COME-
NIUS - Children protecting the planet.

W dniach 22-26 maja 2013 roku gościli 
w Babicach przedstawiciele europejskich 
szkół z Islandii, Finlandii, Niemiec, Francji 
i Hiszpanii - łącznie 17 osób.

Comenius zgodnie z hasłem przewodnim - 
Dzieci chronią planetę -  jest oczywiście ukie-
runkowany na ochronę środowiska i ekologię. 

Kolejne dni, to wizyta gości w
Dariusz Smoliński



Wakacje tuż, tuż a my na przekór "wraca-
my do szkoły" i zachęcamy do zapoznania się 
z książką niecodzienną i jedyną w swoim ro-
dzaju.

"Album o szkole",

w ramach progra-
mu Comenius.

Siedmioosobowe kolegium redakcyjne nie 
szczędzi słów podziękowania 

a w szcze-
gólności Stanisławowi Fijałkowskiemu

"...bez
niej niniejszy album nie mógłby powstać...".

A skoro o autorkach mowa, w skład kole-
gium redakcyjnego weszły: Dorota Smoliń-
ska, Lidia Cukrowska, Dorota Radecka, 
Izabella Kurowska-Brandenburska, Grażyna 
Sawicka, Beata Załęska i Monika Loranty.

Dariusz Smoliński

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA



To tytułowe, popularne od lat powiedzenie 
dla wszystkich oznacza jedno: zbliżającą się 
burzę. Towarzyszące jej grzmoty i błyskawice 
wzbudzają w nas grozę i przerażenie, zwłasz-
cza u dzieci, ale również i szacunek wobec nie-
okiełznanych sił przyrody.

tu jako cieka-
wostkę zamieszczamy zdjęcie przepustu pod 
ul. Warszawską,

W cichym zakątku gminy, na ulicy Jastrzę-
bie

Prze-
kroczenie ustalonego w planach poziomu 
w przypadku inwestycji budowlanych można 
zgłaszać do Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego,

Razem zawsze łatwiej, nieprawdaż?

Dariusz Smoliński

JADĄ Z WODĄ, CZYLI O TYM,
GDY KTOŚ LUB COŚ NAS ZALEWA



NIE MA TEGO ZŁEGO
3 czerwca 2013 roku w borzęcińskim przed-

szkolu rodzice przedszkolnych dzieci wystawi-
li swoim pociechom sztukę teatralną pt. "Nie 
ma tego złego".

Dy-
rektor Beata Błaszczak,

W Przedstawieniu wystąpili: Mag-
da Zadrożna Lidka Krakowiak

Magda Budzik Sylwia 
Salwowska Boguś Ślęzak Mar-
cin Wardziński Przemek Grabow-
ski Ola Marks Tomek Rut

kowski Ania Warot Ula 
Dziudzi Ola Marks Mag-
da Warot Przemek Grabowski.

opis: Michał Starnowski
zdjęcia: rodzice dzieci 

z borzęcińskiego przedszkola

ZBIÓRKA KRWI I SZPIKU KOSTNEGO
W niedzielę, 16 czerwca 2013 roku na par-

kingu przy Urzędzie Gminy w Izabelinie odby-
ła się kolejna w tym roku Akcja Krwio
dawstwa, którą zorganizowali członkowie Mię-
dzygminnego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi "Florian". I w sumie można byłoby na 
tej skromnej informacji artykuł ten zakoń-
czyć, gdyby nie fakt, że izabelińska akcja 
znacznie różniła się od tych poprzednich.

ale tuż przed godz. 8.00 do orga-
nizatorów dotarła wieść, że oddelegowany do 
Izabelina czerwony ambulans zepsuł się

 i roz
począł się pobór krwi.

Pozostała jeszcze sprawa niemniej ważna,

TOBŁYSK S.C. Wywóz 
Nieczystości Tadeusz i Krystyna Nowik, Da-
riusz Kowalik z Izabelina

w którym po raz pierwszy 
"FLORIAN" wraz z Fundacją DKMS i Cen-
trum Medycznym „ARNICA” ze Starych Ba-
bic (ul. Rynek 10) zorganizował akcję 
rejestracji dawców szpiku kostnego.

I tak dzięki zaangażowaniu organizatorów 
i osób współuczestniczących, obydwie akcje 
do samego końca, czyli do godz. 13.00, przebie-
gały nader sprawnie. Do strażnicy OSP, gdzie 
trwał pobór krwi zgłosiło się 30 osób, z czego 
21 oddało krew (prawie 10 litrów), zaś do bia-
łego namiotu na urzędowym parkingu przyby-
ło 19 osób, które zdecydowały się zostać 
potencjalnymi dawcami szpiku kostnego.

Następna akcja poboru krwi i rejestracji 
dawców szpiku kostnego odbędzie się na za-
kończenie wakacji. Zapamiętajcie i zapiszcie 
w kalendarzach, notesach i komórkach datę 
1 września 2013 roku. W ostatnie wakacyjne, 
niedzielne przedpołudnie połączona akcja od-
będzie się na Rynku w Starych Babicach.

Michał Starnowski

PS. 25 maja 2013 roku w Urzędzie Woje-
wódzkim w Warszawie przy Placu Banko-
wym 3/5 trzech członków Międzygminnego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
"FLORIAN" otrzymało odznaczenia państwo
we nadane przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego.

z rąk Wojewody Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego
Michał Starnowski

Bogusław Ślęzak
Paweł Cackow-

ski

W imieniu wszystkich odznaczonych i wyróż-
nionych, podziękowania złożył Michał Star-
nowski.

Redakcja



Gdy polscy kibice, w większości nie zainte-
resowani tenisem, myślą o białym sporcie naj-
częściej tematem przewodnim ich rozmów 
jest postać naszej najlepszej tenisistki, Agniesz-
ki Radwańskiej. Bo czymże jest nasz rodzimy 
tenis bez krakowianki?

Chciałoby się powiedzieć, że coraz więcej 
do powiedzenia ma nasz inny singlista, Jerzy 
Janowicz, 

Nie ma się czemu dziwić. W Polsce, pań-
stwie z niewielkimi tradycjami tenisowymi, ta-
ka perełka jak "Isia" trafiła się niczym los na 
loterii. 

Legendzie kobiecego teni-
sa na ziemiach polskich, Jadwidze Jędrzejow-
skiej,

Dziś Radwańska jest uważana za jedną 
z najlepszych zawodniczek świata.

Chociaż wciąż daleko naszemu ukochane-
mu sportowi do takich tuzów jak piłka nożna 
czy siatkówka, to trzeba powiedzieć, że 
wkład tak sióstr Radwańskich jak i Janowi-
cza i spółki wydaje się nie do przecenienia.

cd. na stronie obok

CZY POLSKI TENIS
POWRÓCI NA NALEŻNE MU MIEJSCE?



cd. ze strony 16 ...
Czy Polska jest tenisowym krajem trzeciego świata, gdzie dyscypli-

na interesuje się tylko garstka zapaleńców?

Gdy spojrzymy na państwa z wielką tenisową tradycją,

A są to kibice nie byle jacy, wręcz wyjątkowi, przez wielu uważani 
za najlepszych na świecie. I to właśnie dla nich warto postarać się, aby 
tych najpiękniejszych tenisowych chwil było jak najwięcej…

Piotr Dąbrowski



FESTYN W PRZEDSZKOLU
"MŁODY, ZDROWY EUROPEJCZYK"

W czwartek 20 czerwca 2013 r. w Przed-
szkolu w Bliznem Jasińskiego odbył się Fe-
styn pod hasłem "Młody, zdrowy Europej
czyk". Festyn został zorganizowany dzięki 
Agencji Rynku Rolnego przy współpracy ze 
Związkiem Sadowników RP, Spółdzielnią Mle-
czarską "Mlekovita" i Royal Apple. Gośćmi 
specjalnymi tego dnia byli: Pani Agnieszka 
Rembisz z ARR, Pan Adolf Jarkowiec z ZO-
FO Urzędu Gminy w Starych Babicach, pra-
cownicy ARR, członkowie Związku Sadow
ników, ekipa telewizyjna z TVR i lokalne gaze-
ty. Spotkanie prowadzone przez Dyrektor 
Przedszkola Małgorzatę Siekierską i Panią Ka-
tarzynę Żyżelewicz stało się wspaniałą oka-
zją, żeby zabawę połączyć z aspektem wycho
wawczym i edukacyjnym.

"Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziew-
czynki" 

PS.

"Bo My musimy być silni i zdrowi, choćby 
na skrobi, choćby na skrobi, bo My musimy 
być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożer-
ni, nam polędwica oraz schab, nie smakuje tak 
jak szczaw". Kto pamięta z jakiego to było ka-
baretu? Czy pamiętacie, kto w zwrotce do-
śpiewywał: "mnie nie rośnie, ja mam feler"?

Redakcja



Jak co roku Piknik Rodzinny w Szkole Pod-
stawowej w Starych Babicach wypadł fanta-
stycznie. Tym razem uczestnicy podróżowali 
po naszym kraju. Uczniowie wraz z nauczycie-
lami, podzieleni na osiem regionów Polski, 
przedstawiali lokalny folklor. Były tańce, po-
trawy, stroje, kultura i tradycja, konkurencje 
sportowe i intelektualne, a wszystko to pod ha-
słem: "Kolorowo i ludowo".

Jak zawsze hitem festynu była loteria,

W tym roku pomysłodawcy i główni organi-
zatorzy - rodzice uczniów babickiej podsta-
wówki, chcą przyczynić się do całkowitej 
modernizacji szkolnej pracowni komputero-
wej, wyposażając ją w nowoczesny sprzęt.

Takie podejście rozumieją sponsorzy Pik-
niku.

 Innova S.A.,

Organizatorzy

"KOLOROWO I LUDOWO"
SZKOLNY PIKNIK RODZINNY



W sobotę, 15 czerwca 2013 roku, po raz ko-
lejny mieliśmy przyjemność słuchać laureatów 
muzycznego konkursu powiatowego. Uroczy-
sty koncert odbył się w auli I Gminnego Gim-
nazjum w Koczargach Starych i oprócz ucze
stników z rodzinami na uroczystości obecne 
były władze powiatu i gminy.

 Pani Ewy Smo-
niowskiej-Dżyga.

zagrała 
Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych 
Babic pod batutą Pana Mariusza Dżygi. Orkie-
stra,

Dariusz Smoliński

"W KRAINIE CHOPINA"
IX FESTIWAL MUZYCZNY

31 maja 2013 o godz. 20.00 koncertem 
w Starych Babicach, rozpoczęła się IX edycja 
Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopi-
na". Koncert inauguracyjny festiwalu odbył 
się w kościele parafialnym p.w. Wniebowzię-
cia NMP w Starych Babicach.

wystąpiła Polska Orkiestra 
Sinfonia Iuventus, pod dyrekcją Michała Nie-
działka oraz skrzypek Jan Kutowski.

Wśród licznych dzieł 
nie zabrakło również utworów Witolda Luto-
sławskiego.

"W setną rocznicę urodzin kompozytora Witol-
da Lutosławskiego Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej postanawia oddać hołd jednemu z najwy

bitniejszych twórców naszych czasów, który na 
trwałe wpisał się do dwudziestowiecznej muzyki 
polskiej i światowej."

Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 
1913 r. w Warszawie. Witold Lutosławski zmarł 7 

lutego 1994 r. w Warszawie.

Michał Starnowski; fot. www.wikipedia.org

XXI POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY



Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest 
to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypad-
ków drogowych. W uniknięciu zagrożeń może pomóc używanie elemen-
tów odblaskowych i świateł po zmroku. Dużą rolę w tym zakresie 
odgrywa też zachowanie kierowców wobec tych użytkowników dróg. 
Policjanci przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa dla obu 
grup i apelują o zachowanie ostrożności przy wzmożonym ruchu pie-
szych i rowerzystach na grodziskich drogach.

Grupą szczególnie narażoną na udział w wypadkach drogowych są 
piesi i rowerzyści.

Przepisy jasno stanowią w kwestii wyposażenia roweru, 

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, szcze-
gólnie w pobliżu przejść dla pieszych, a poza miastem o baczniejsze 
zwracanie uwagi na pobocza.

info. ze strony KPP Stare Babice 

W tym 
przypadku, tj. kiedy symbole oddzielone są kreską po-
ziomą,

W tym przypadku, 
jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową,

BEZPIECZNE: JAZDA I SPACER

NOWY KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
6 czerwca 2013 roku w obecności Komen-

danta Stołecznego Policji nadinp. Dariusza 
Działo nastąpiło uroczyste przekazanie obo-
wiązków służbowych przez Komendanta Po-
wiatowego Policji dla Powiatu Warszaw
skiego Zachodniego nadkom. Huberta Kowal-
czewskiego. Na jego następcę został powołany 
mł. insp. Waldemar Perdion dotychczasowy 
Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie.

nadkom. Robert Stojak powitał 
Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Da-
riusza Działo.

Starosta Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Ży-
chliński

info. ze strony KPP Babice, fot. M.S.

mł. insp. Waldemar Perdion

nadkom. Hubert Ko-
walczewski



ZDARZYŁO SIĘ
DAEWOO TICO POZA ULICĄ

POŻAR SZEŚCIU SAMOCHODÓW

CZOŁOWE ZDERZENIE U SĄSIADÓW

CHCIAŁ WYPRZEDZIĆ AMBULANS

na podstawie info OSP Babice i Jarka K.
zebrała: Redakcja

Czerwiec, to tradycyjnie już miesiąc 
zmian i przeniesień w Naszych Parafiach. Ze 
strony Archidiecezji Warszawskiej www.mkw.pl 
wyłuskaliśmy te zmiany, które bezpośrednio 
lub pośrednio dotyczą Nas - mieszkańców 
Gminy Stare Babice.

Dawny Proboszcz z Lipkowa,

Ks. Mieczysław Mackiewicz,

Zmienia się Proboszcz w Izabeli-
nie. Ks. Henryk Mi-
chalak przechodzi na emeryturę,  
Ks. Stanisław Dębicki,

W pobliskich La-
skach zmieni się Wikariusz. Ks. Pawła Wit-
kowskiego,

Ks. Tomasz Lis. Ponownie wraca-
my do Lipkowa, gdzie zmieni się Wikariusz. 
Ks. Sławomir Cierniak, 

Na Jego miejsce miano-
wany został Ks. Piotr Jaworski,

Parafia w Bliznem wzbogaci się też 
o nowego rezydenta.

 przybędzie Ks. Janusz Stańczuk,

zebrała: Redakcja

ZMIANY W PARAFIACH

WUZETEK
Nasza powiatowa maskotka - smok nazywa się Wuzetek.

Konkurs na imię dla smoka został ogłoszony pod koniec roku 2012 

wybrało imię WUZETEK.
Pan Mariusz Ziółkowski z Nowego Dworu Mazo-

wieckiego.

info: www.pwz.pl








