




SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
KATARZYNY BOGUCKIEJ



DOCEŃMY MIEJSCE,
W KTÓRYM PRZYSZŁO NAM ŻYĆ



ODESZŁA MARIANNA TOMASZEWSKA

O! TWÓRZ SIĘ - KUŹNIA PRZYJAŹNI



 [Grabara M. (2006) Ćwicze-
nia hatha jogi w profilaktyce i korekcji wad po-
stawy ciała u dzieci w wieku szkolnym. Opole.]

NOWE OKRĘGI WYBORCZE

"Aby obliczyć mandaty należy 
liczbę mieszkańców podzielić przez normę przed-
stawicielską np. 1338:1066 = 1,25 - 1 mandat, je-
żeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest 
równy lub większy niż 1/2 - to zaokrągla się w gó-
rę do całkowitej liczby, jeżeli ułamek liczby man-
datów w okręgu jest mniejszy niż 1/2 - odrzuca 
się. Zasada musi być bezwzględnie przestrzega-
na, niedopuszczalne jest odstępstwo. 0,51 - 1,49 
- 1 mandat".

WRZESIEŃ: CO ROBIĆ PO SZKOLE?



POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA

LUCYNA SKRZECZKOWSKA - SOŁTYS WSI STARE BABICE

JADWIGA WASIAK - SOŁTYS WSI WOJCIESZYN

ZMIANY W PARAFIACH



TRASA S-8 ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM



RESTAURACJA "SEDNO SMAKU"



"Nie upłynęło pół godziny i wjechaliśmy 
w izabelińskie lasy i wkrótce znaleźliśmy się 
w Lipkowie. W starym parku, gdzie stał zniszczo-
ny kościół, złociło się od jesiennych liści szelesz-
czących pod naszymi stopami. Przez rozwalone 
okna zakrystii dostaliśmy się do wnętrza kościo-
ła, bowiem drzwi były zawalone dre[w]nami. Ko-
ściół nie użytkowany przeszło sto lat wyglądał 
beznadziejnie: bez sklepienia, zarosły drzewami 
i krzewami, z resztkami ołtarzy, strzaskanych ko-
lumn, pilastrów, medalionów. Wydostaliśmy się 
z trudem na zewnątrz. Obok kościoła stał spalo-
ny dwór z tarasem wspartym na kolumnach. Zda-
wało się, że za chwilę z czeluści spalonego 
dworu wyjdzie „Ostatnia z rodu” lub „Biała da-
ma”, która jak w romansach umarła z miłości 
do niego."

"60 LAT PARAFII W LIPKOWIE"
W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII



JUNAK MÓJ

ŚWIĘTO POLICJI W BABICACH



"NOWE" RATOWNICTWO MEDYCZNE

"W praktyce dla miesz
kańców powiatu zmieni się bardzo niewiele. Do-
tychczasowe punkty wyczekiwania karetek będą 
zachowane. Przypominam, że znajdują się one 
w: Ożarowie Maz., Starych Babicach, Łomian-
kach i Błoniu. Zmieniło się natomiast miejsce ko-
ordynacji działań medycznych - z Błonia na 
Warszawę. Jednak trzeba zauważyć, że nasze ra-
townictwo medyczne straciło samodzielność 
i obecnie funkcjonuje w charakterze podwyko-
nawcy. Zmieniły się również warunki kontrakto-
wania lekarzy i ratowników medycznych. Pula 
środków na tę działalność została zmniejszona 
o około 10%. Podpisano nowe kontrakty i nadal 
mamy pełną obsadę. Zarząd PWZ jest zaintereso-

wany tym, aby stacja ratownictwa medycznego 
działała dalej, nawet jako podwykonawca. Liczy 
się bowiem bezpieczeństwo mieszkańców powia-
tu i zachowanie nad tą służbą kontroli społecz-
nej".



LATCHORZEWSKI SŁUP

"Szanowny Panie Redaktorze. W odpo-
wiedzi na zapytanie dotyczące linii energetycz-
nej w miejscowości Latchorzew gmina Stare 
Babice wyjaśniam, że ze względu na potrzebę 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiek-
tów nowego odbiorcy wykonywana jest inwesty-
cja przyłączeniowa, polegająca na dostoso
waniu sieci do zwiększonego zapotrzebowania 
na moc. Powstała dodatkowa stacja transforma-
torowa i z uwagi na wymogi techniczne koniecz-
na była wymiana istniejącego słupa na nowy, 
tzw. słup mocny. Wymieniony słup - jak widać na 
załączonym przez Pana zdjęciu - znalazł się w tym 
samym miejscu, w którym stał uprzednio stary 
słup żelbetonowy. W granicy chodnika i prywat-
nych działek przebiega linia telefoniczna, a do-
datkowo w ziemi usytuowane są dwie telefo
niczne linie kablowe. Projektant naszej inwesty-
cji był zmuszony uwzględnić potrzebę zachowa
nia odpowiednich odległości pomiędzy istniejący-
mi urządzeniami sieciowymi i w związku z tym 
nie przesunął wymienianego słupa, pozostawia-
jąc go w dawnej lokalizacji. Tego rodzaju kolizje 
są dosyć częstym zjawiskiem i powstają najczę-
ściej z uwagi na zmiany w planach zagospodaro-
wania terenu, podziały działek, wytyczanie 
nowych dróg i inne działania związane z silną 
urbanizacją terenów wokół stolicy. Niestety nie 
zawsze wytyczane pasy drogowe przewidują od-
powiednią ilość miejsca na potrzebną mieszkań-
com infrastrukturę techniczną lub zupełnie nie 
biorą pod uwagę istniejących urządzeń.  Z taką 

sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. 
A przecież linia energetyczna była wcześniej wy-
budowana zgodnie z planem zagospodarowania 
i na podstawie pozwolenia na budowę. Z naszej 
strony mogę jedynie zadeklarować, że służby 
techniczne Rejonu Energetycznego Pruszków 
jeszcze raz dokładnie przeanalizują przyjęte roz-

wiązania techniczne i rozważą możliwość prze-
sunięcia słupa nieco bliżej linii telefonicznych, 
tak aby nie był usytuowany na środku chodnika. 
Niestety, nie mam w tej chwili pewności, czy 
z uwagi na obowiązujące normy techniczne bę-
dzie to w ogóle możliwe."

FESTYN Z FINAŁEM DISCO POLO



W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE








