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PILARKI SPALINOWE DLA WSZYSTKICH
Podstawowe informacje technicz-

ne dot. pilarek spalinowych.

Jak prawidłowo mieszać olej do dwu
suwów z benzyną?

1.

2. 

3.

4. 

5.

Czy mogę smarować łańcuch i pro
wadnicę zużytym olejem silnikowym? 

1.

2. 

3.
4.
5.

Po czym poznać, że łańcuch pilarki jest tępy i że wymaga naostrzenia?

Łańcuch pilarki jest za luźny. Co mam zrobić? 



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA

"Są takie książki, którymi autorzy przecho-
dzą do historii". Co do bohatera tej książki 
nie mam żadnych wątpliwości, że na swoje so-
lidne miejsce w polskiej historii zasłużył" - po-
wiedział Piotr Gociek, prowadzący 17 czerw
ca br. w warszawskim Traffic Clubie wieczór 
autorski, zorganizowany z okazji premiery 
książki "Lech Kaczyński. Biografia politycz-
na 1949-2005".

Na spotkanie z przyszłymi czy-
telnikami przybyli autorzy: Sławo-
mir Cenckiewicz, Adam Chmiele
cki oraz Janusz Kowalski (zabra-
kło Anny Karoliny Piekarskiej), 
oraz goście specjalni - rodzina Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego: 
Marta Kaczyńska i Jarosław Ka-
czyński.

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz
"Najtrudniej jest pisać biografie po-

li- tycznych realistów, którzy zdają sobie spra-

wę z tego, że droga ku Polsce wolnej i silnej 
wcale nie jest prosta, że wiedzie przez liczne 
kompromisy, gry taktyczne i piętrowe operacje 
polityczne. Przyświeca im ten sam cel co nie-
skorym do ustępstw, niezłomnym i nieprzejed-
nanym, ale wyróżniającym się odwagą i -umie
jętnościami rozgrywania politycznych szachów. 
I to tylko oni są gotowi wziąć na swoje barki 
odpowiedzialność za zbiorowe losy, kiedy wyda-

je się, że sprawa jest przegrana. Postawy takie 
są niezwykle rzadkie w polskiej polityce przeło-
mu XX i XXI wieku, gdyż rzecz- nikami reali-
zmu najczęściej stawali się u nas ludzie "zła
manych kręgosłupów", mający za sobą stali-
nowską działalność w komunistycznej partii 
i "postępowych organizacjach katolików", kal-
kulujący co najwyżej w kategoriach wewnątrz-
systemowej opozycji. Zupełnym wyjątkiem 
wśród naszych realistów był właśnie Lech Ka-
czyński, który arkanów polityki nie poznawał 
ani w rodzinie o korzeniach sięgających Komu-
nistycznej Partii Polski, ani w szeregach 
PZPR, ani też w mieszkaniach i lokalach kon-
spiracyjnych SB. Był żoliborskim inteligentem, 
w gruncie rzeczy politycznym samoukiem, któ-
rego system wartości ukształtowali rodzice 
(oboje byli żołnierzami Armii Krajowej), a zwłasz-
cza matka - Jadwiga z Jasiewiczów Kaczyńska."

Wrzesień tuż, tuż a więc "Witaj szkoło". 
Tych, którzy jeszcze nie zaopatrzyli się 
w podręczniki szkolne zapraszamy do odwie-
dzin naszej księgarni. Wszystkie poziomy na-
uczania, krótki czas realizacji zamówień, 
rabaty przy zamówieniach grupowych.

Dariusz Smoliński



MELIORACJA, TO NIE KANALIZACJA
Obowiązujące prawo budowlane nakłada 

na właścicieli posesji obowiązek zagospodaro-
wania wód deszczowych tak, by ich odpływ 
nie naruszał stosunków wodnych na dział-
kach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowa-
nie wody deszczowej należy zapewnić w obrę
bie swojej działki.

Często spotykamy się 
z opinią, że jeśli na terenie zurbanizowanym 
nadal działa sieć drenarska, to powinna speł-
niać rolę odwodnienia posesji i zapewniać 
sprawny odpływ wody deszczowej. Nic bar-
dziej mylnego.

Agnieszka Kaczurba
Wiceprzewodnicząca GSW "Babice"

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (GPSZOK).

Michał Starnowski



W ostatnim numerze Naszego Niecodziennika, w cyklu pt. "Praw-
nik Radzi" szeroko omówiony został problem słupów energetycznych 
i innych instalacji przebiegających przez Nasze nieruchomości. Arty-
kuł będący poradą prawną Pani Anny Mioduszewskiej z Biura Prawne-
go "Vis Legis" (Stare Babice, ul. Rynek 18), wywołał duże 
zainteresowanie z Waszej strony. Jeżeli z racji okresu wakacyjnego, 
ostatni numer Gońca Babickiego nie trafił w Wasze ręce, zachęcamy 
do odwiedzenia Naszego Punktu Redakcyjnego lub strony interneto-
wej - www.goniecbabicki.pl i do przeczytania ww. artykułu.

Dziś kilka słów o "umowach śmieciowych".

Nadużycia

Tyle na teraz. Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy otwarci 
na Wasze pytania - prosimy o kontakt z Punktem Redakcyjnym, któ-
ry zlokalizowany jest w Księgarni "Verbum" na babickim Rynku (bu-
dynek Domu Parafialnego "Arka") lub z sąsiadującym z Naszym 
Punktem - Biurem Prawym "Vis Legis" (ul. Rynek 18).

Redakcja

CYKL PRAWNIK RADZI
- UMOWA ZLECENIE (TZW. ŚMIECIOWA)



PROFILAKTYKA ZDROWIA
MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE

Ruch to pod
stawa zdrowego 
trybu życia i waż-
ny element każ-
dej diety. Od ru
chu zależy nie tyl-
ko dobre samopo-
czucie, sylwetka 
ale również siły 
witalne. Niestety 
szybkie tempo ży-
cia, nieregularne 

posiłki, stres oraz siedzący tryb pracy sprzyja-
ją nadmiernemu gromadzeniu się wody w or-
ganizmie, tkanki tłuszczowej oraz osłabieniu 
mięśni posturalnych. Dlatego aby temu zapo-
biec Centrum Medyczne "ARNICA" rozpoczy-
na zajęcia terapeutyczne dla osób w różnych 
grupach wiekowych obejmujące ćwiczenia 
wzmacniające prowadzone przez doświadczo-
nych terapeutów. Trening pobudza przemia-
nę materii i układ krążenia, wzmacnia układ 
oddechowy i poprawia odpływ krwi z żył, 
a także korzystnie wpływa na wygląd i zdro-
wie. Ćwiczenia przyczyniają się do wzmocnie-
nia mięśni brzucha, pleców, pozwalają utrzy
mać zdrową i prawidłową postawę, a ponadto 
zajęcia ruchowe wprawiają w dobry humor 
oraz poprawiają ogólne samopoczucie.

Grupy podzielone będą pod względem trzech 
programów terapeutycznych, w których to mo-
żecie zadbać o swoją sylwetkę oraz dobre sa-
mopoczucie.

Program pierwszy przygotowany jest z myślą 
o kobietach w ciąży.

Program drugi przeznaczony jest dla osób 
do 50 roku życia.

Program trzeci, to ćwiczenia przygotowane 
z myślą o seniorach.

Zajęcia prowadzone będą w grupach tera-
peutycznych maksymalnie 8-mio osobowych, 
raz w tygodniu w godzinach od 18:15 do 
19:00. Koszt miesięcznego karnetu (4 spotka-
nia po 45 min.) wynosi 80 zł od osoby.

Zapisy do odpowiednich grup terapeutycz-
nych prowadzi Rejestracja CM "ARNICA" 
od poniedz. do piątku, w godzinach 8:00 - 20:00.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu 
pracownicy Centrum Medycznego "ARNICA".

Zapraszamy na zajęcia osoby, które chcą za
chować dobrą kondycję zarówno fizyczną jak 
i psychiczną. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie!



Wychowanie i nauczanie, to podstawowa 
funkcja rodziny, szkoły i społeczności w któ-
rej się żyje. Już w Średniowieczu były szkoły 
jako zorganizowana forma nauczania i wycho
wania, a uczyli w nich duchowni.

"Kleryk otrzymywał 48 
groszy za cały rok pracy"

Szko-
ła mieściła się w budynku Przedworskiego,

 Wacław Lengiewicz.

Zygmunt Sitniewski.

 Helenę Błońską

w dworku Carossich.

Maciej Milczarczyk. W 1966 roku wprowa-
dzono ósmą klasę

Tadeusz Mościński,
Andrzej Pecht

Stanisława Fijałkowskiego.

Andrzej Pecht.
 Alicja Bo-

lesta.

Maria Bocheńska.

Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach nadano imię Henryka Sienkie-
wicza.

 Dorota Smoliń-
ska.

- spisano na podstawie kroniki
Pana Stanisława Fijałkowskiego

W KĄCIKU - SZKOŁA PRZY KRESOWEJ



POŻAR W KLAUDYNIE - POMÓŻMY,
MIESZKAŃCY STRACILI WSZYSTKO!!!

23 lipca 2013 roku około godz. 10.40 
w Klaudynie przy ul. Ciećwierza 33 wybuchł 
pożar w domu mieszkalnym o konstrukcji 
drewnianej. Ogień dzięki palnej konstrukcji 
bardzo szybko rozprzestrzenił się na stojący 
obok budynek warsztatowo-magazynowy.

W pożarze tym jedna z klaudyńskich ro-
dzin straciła dach nad głową i cały swój doby-
tek.

(Państwo Jadwiga i Pan Marek Miesz
kowscy)

(1) Barbary 
Pruszkowskiej-Kubel (2) Alicji Piotrowskiej 
(3) Doroty Ostrowskiej (4) Agnieszki Biczak-
Ciećwierz oraz (5) Pawła Piotrowskiego i (6) 
Karola Brzozowskiego Społecz-
ny Komitet "Pomóż pogorzelcom z Klaudyna",

Dobrowolne wpłaty można wnosić na ra-
chunek bankowy o numerze 97 8015 0004 
0039 4936 2030 0001

Na 
stronie www.pomoc-klaudyn.pl 

Obecnie - najpilniej potrzebne są ręce do 
pracy,

Apelujemy do wszystkich  mieszkańców 
Gminy o włączenie się w pomoc na miejscu 
(Klaudyn, ul. Ciećwierza 33) oraz o dokony-
wanie wpłat na wskazane powyżej konto ban-
kowe.

Członkowie Komitetu
i Redakcja "Gońca Babickiego"



Co Nas cieszy, a co smuci? Pod tym wła-
śnie tytułem ukryliśmy garść informacji z tere-
nu Gminy Stare Babice.

W wakacyjny czas przeprowadzono remon-
ty dwóch gminnych ulic.

Cieszy również bu-
dowa parkingu i drogi przy Budynku Komu
nalnym (Rynek 21) oraz czyszczenie terenu 
tuż za kościołem, czyli przy babickiej ulicy 
Sienkiewicza.

Mieszkańcy są bardzo dobrymi obserwator-
mi

Wójtowi Turkowi problem jest 
znany

Niemniej drażniącym widokiem jest plac 
i budynek po klubie sporto-
wym (Zielonki, ul. Białej 
Góry 2).

zebrał: Michał Starnowski

CO NAS CIESZY, A CO SMUCI?



"SZLACHETNA PACZKA"
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Po rocznej przerwie do Starych Babic wraca 
SZLACHETNA PACZKA - ogólnopolski pro
jekt niesienia mądrej pomocy, którego inicjato-
rem jest ksiadz Jacek Stryczek - duszpasterz 
akademicki. 29-go sierpnia rusza rekrutacja 
wolontariuszy w całej Polsce - także w naszej 
gminie. To dzięki Nim już w grudniu, potrze-
bujący otrzymają paczki.

To już XIII edycja SZLACHETNEJ PACZKI.

Z PEŁNA PARĄ!

 - Chciałam, aby w tym roku Szlachetna 

Paczka ponownie ruszyła w Starych Babicach 
z pełną parą i zgłosiłam się na Lidera

- Zależy mi na tym, aby 
pomóc jak największej liczbie rodzin żyjących 
w niezawinionej biedzie.

- Ku naszemu zadowoleniu zainteresowanie 
było bardzo duże - Okazało się, 
że w naszej okolicy jest wielu ludzi o dobrych ser-
cach, którzy chcą mądrze pomagać. Najwięcej 
osób było zainteresowanych tym, aby zostać dar-
czyńcami, co bardzo nas cieszy. Na razie jed-
nak potrzebujemy około 15 wolontariuszy.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

- bohaterowie 
zmiany społecznej.

Dla 68% wolontariu-
szy udział w Paczce był jednym z najważ
niejszych wydarzeń w życiu.

Kto może zostać wolontariuszem?

- Wynagrodzeniem pracy wolontariusza nie 
będą pieniądze, ale coś znacznie cenniejszego - 

radość na twarzach i w sercach ludzi, dla któ-
rych otrzymanie paczki będzie nie tylko wspar-
ciem materialnym, ale znakiem, że ktoś o nich 
pamięta i być może inspiracją do zmiany swoje-
go życia

Już 1 września br. w godzinach 9.00 - 13.00 
będzie okazja, aby się z nami spotkać.

Na babickim Rynku będziemy czekać na 
wszystkich tych, którzy chcieliby zostać wolon-
tariuszami. Punkt "SZLACHETNEJ PACZKI" 
znajdziecie tuż obok krwiodawczego ambulan-
su Tych, którzy z różnych 
powodów nie będą mogli być z nami w to nie-
dzielne przedpołudnie informujemy, że zgłaszać 
można się również do 15 października 2013 roku 
za pomocą strony internetowej www.superw.pl  

Marzena Klebba
- Lider rejonu Stare Babice

kontakt:
e-mail: marzena.szlachetnapaczka@gmail.com 

Facebook: Szlachetna Paczka Stare Babice



WIADOMOŚCI PIŁKARSKIE
- NOWY SEZON NA BOISKACH

Od kilku tygodni możemy śledzić poczyna-
nia polskich drużyn w polskich ligach wyższe-
go szczebla. W ostatni weekend (24, 25 sier
pnia 2013 r.) sezon piłkarski 2013/2014 rozpo-
częły również babickie drużyny piłkarskie, 
które aż do czerwca przyszłego roku zmagać 
się będą w A klasie - w grupie I warszawskiej. 
Zarówno "Naprzód", jak i UKS chcą, aby 
obecne rozgrywki były lepsze od poprzed-
nich. Oba zespoły przez ostatnie kilka tygo-
dni ostro pracowały, aby właściwie przygo
tować się do nowego sezonu. 

Trener UKS GOSiR Stare Babice Paweł 
Rosiński 

"Mimo, że w naszym zespole wystę-
pują ludzie młodzi, mocno związani z okoli
cznymi terenami, to jednak prezentują oni spo-
re umiejętności. Moi zawodnicy bardzo dobrze 
przepracowali okres przygotowawczy, każdego 
dnia solidnie przykładając się do zajęć. Jednak 
trzeba pamiętać o tym, że jest to klub środowi-
skowy. Nie chcę mówić, czy stać nas na awans. 
Sądzę, że jesteśmy w stanie spokojnie powal-
czyć o miejsce w środku tabeli. Wszystko jed-
nak zależy od samych piłkarzy. Na pewno 
każdy z nich ma spory potencjał. Prawdziwym 

celem prowadzenia takiego klubu jak nasz jest 
zachęcenie do gry w piłkę jak największej gru-
py młodzieży. Chcemy, żeby zamiast siedzenia 
w domu i rozbijania szyb trochę się poruszali. 
Jeżeli do tego dojdzie jeszcze wynik sportowy, bę-
dę bardzo zadowolony" 

"Naprzód ostatnio całkiem nieźle 
się rozwija. Przyszło do nas kilku nowych zawod-
ników. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego-

rocznych rozgrywek. Trener dał nam ostry 
wycisk, więc o kondycję nie martwimy się 
w ogóle. Moim zdaniem, jeżeli będziemy grać 
na takim poziomie, jaki prezentowaliśmy się na 
treningach stać nas na awans do ligi okręgo-
wej. Im więcej będziemy grać i trenować tym le-
piej będziemy wyglądać na boisku. Teraz 
jesteśmy mentalnie jedną drużyną. Walczymy 
wszyscy razem. Gdy nam coś nie wychodzi je-
den motywuje drugiego"

"Chłopcy radzą 
sobie naprawdę dobrze. Wytrwale trenują dwa 
razy dziennie. Teraz jesteśmy na obozie piłkar-
skim, gdzie mierzą się z najlepszymi zespołami 
juniorskimi województwa warmińsko-mazur-
skiego. Ostatnio wygraliśmy podwarszawską li-
gę juniorów. Związek piłkarski chcąc podnieść 
poziom rozgrywek stworzył ligę zrzeszającą naj-
lepszych młodych graczy w Warszawie. Tam bę-
dziemy mierzyć się m.in. z chłopcami ze szkó
łek Legii Warszawa, FC Barcelony czy Ajaxu 
Amsterdam. Mimo, że moi zawodnicy są trosz-
kę słabsi od wspomnianych drużyn wierzę, że 
kilkunastu chłopaków, którzy na co dzień wy-
stępują w UKS-ie da sobie przeciwko takim ry-
walom radę"

c.d. na stronie obok



Z dystansem o celach zespołu wypowiada 
się natomiast Prezes GKS "Naprzód" GOSiR 
Stare Babice, Konrad Paziewski.

Tomasza Cebulę

"Sądzę, że będzie już tylko lepiej. Celem 
jest utrzymanie w A klasie. Jeżeli po rundzie je-
siennej będziemy zajmować dosyć wysokie miej-
sce, a mam nadzieję, że tak się stanie, 
pomyślimy o wyższych celach. Jednak chciał-
bym zaznaczyć, że na zawodnikach nie ciąży żad-
na presja wyniku. Nie ma ciśnienia. Na tym 
poziomie gra ma być przyjemnością. Po tym jak 

ostatnio mieliśmy kłopoty z finansami klubu, po-
woli wychodzimy na prostą. Jednak z drugiej 
strony trochę tego wszystkiego szkoda. Grali-
śmy już w IV lidze. Nie utrzymaliśmy się tam, 
ponieważ drużyna rozsypała się personalnie. Te-
raz, grając w A klasie, co nie jest jakimś wiel-
kim wyczynem, w pierwszym składzie występują 
w większości wychowankowie. Wciąż wierzę jed-
nak, że uda nam się coś w tym sezonie ugrać"

Naprzód:
UKS:

rozmawiał: Piotr Dąbrowski 
fot. przykładowe - archiwum M. Starnowski

banery pochodzą ze strony Klubów:
- http://uksborzecin.futbolowo.pl

- http://gksnaprzodgosirstarebabice.futbolowo.pl



Dla powiatów ziemskich należących do Ko-
alicji Powiatów brak zmian w przepisach o 
tzw. "janosikowym" oznacza ograniczenie, a 
nawet zaniechanie wszelkich inwestycji. W 
skrajnych przypadkach powiaty płacące tę da-
ninę, mogą mieć problem ze zbilansowaniem 
budżetu na kolejny rok.

info. www.pwz.pl
fot. www.stopjanosikowe.pl

Również finanse najbogatszego regionu w 
Polsce, czyli województwa mazowieckiego są 
w dramatycznej sytuacji. 

Redakcja

WALKA O ZMIANY
W PODATKU JANOSIKOWYM TRWA





Każda inicjatywa promująca zdrowy tryb 
życia warta jest tego, by o niej napisać, tym 
bardziej gdy chodzi o rozwój fizyczny i sporto-
wy naszych milusińskich. Pomysł założenia 
Akademii narodził się w 2010 roku podczas let-
niego Campu Akademii Ajaxu Amsterdam, 
który Piotr Płeszka - nauczyciel wychowania 
fizycznego (WF) ze Szkoły Podstawowej (SP) 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach - współorganizował z firmą All Star Con-
sultancy oraz burmistrzem dzielnicy Bemowo 
Jarosławem Dąbrowskim, na terenie Bemow-
skiego Ośrodka Piłki Nożnej.

W sierpniu 2012 roku powstała Akademia 
Talentów Piłkarskich (ATP).

6 sierpnia br. Akademia Talentów Piłkar-
skich działająca przy SP w Starych Babicach 
decyzją Prezydenta m.st. Warszawy została 
wpisana do ewidencji klubów sportowych,

ATP organizuje również dla młodych spor-
towców i nie tylko, letnie i zimowe obozy spor-
towe oraz kolonie w Polsce i za granicą. 

oraz zajęcia prowadzone przez gwiazdę 
MMA Marcina "Różala" Różalskiego.

cd. na stronie obok

AKADEMIA TALENTÓW PIŁKARSKICH
SZKOLI BABICKIE SPORTOWE TALENTY



Od września 2013 roku planowane jest szkolenie młodych adeptów 
piłki nożnej na terenie Warszawy w następujących ośrodkach:

Trwają również rozmowy z wieloma warszawskimi szkołami, które 
są zainteresowane realizacją unikatowego programu Akademii Talen-
tów Piłkarskich.

 Inicjatywa trenera Piotra 
Płeszki

Dołącz do Nas! - www.akademiatalentowpilkarskich.pl
Dariusz Smoliński



WIELKI FESTYN BABICKI
700 -LECIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ

15 sierpnia 2013 roku na Polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach Parceli przy ul. Połu-
dniowej odbył się coroczny festyn zwany Wiel-
kim Festynem Babickim.

I Babicki Zlot 
Pojazdów Zabytkowych.

c.d. na stronie obok



Golec 
uOrkiestra. Orkiestra

Piosenkę "Młody Maj" muzycy zagrali rów
nież na bis.

Po raz pierwszy odbył się również konkurs wiedzy o Gminie Stare Babice

fot. i relacja: Michał Starnowski



PIESZA PIELGRZYMKA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 sierpnia przez teren Gminy Stare Babice 
przeszła XXXIII Warszawska Akademicka 
Pielgrzymka Metropolitarna (WAPM). Trady-
cyjnie też, jak każdego roku babiccy i borzę-
cińscy Parafianie z serdecznością przyjęli 
pielgrzymów zdążających do Matki Bożej na 
Jasną Górę. Podobnie było tego samego dnia 
w pobliskiej Gminie Ożarów Mazowiecki, bo-
wiem przez miejscowości należące do babic-
kiej wspólnoty: Szeligi, Macierzysz i Strzy
kuły, przeszła Piesza Pielgrzymka Niepełno-
sprawnych.

Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepeł-
nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

"Na początku 1992 r. nie-
pełnosprawni, którzy do tej pory brali udział 
w ogólnych pielgrzymkach z Warszawy na Ja-
sną Górę zgłosili postulat zorganizowania wła-
snej pielgrzymki, dostosowanej do potrzeb pąt
ników na wózkach. Należało w szczególny spo-
sób wytyczyć trasę, tak żeby większą część stano-
wiły odcinki z dobrą nawierzchnią, zapewnić 
dobre warunki noclegowe, zorganizować sprzęt 
i serwis techniczny, znaleźć wielu zdrowych wo-

lontariuszy, gotowych do dziesięciodniowej opie-
ki nad osobami niepełnosprawnymi. Zadania te 
wziął na siebie doświadczony kwatermistrz 

WAPD - ks. Stanisław Jurczuk wraz z ekipą. 
W ciągu czterech miesięcy wszystko zostało przy-
gotowane i 5 sierpnia 1992 r. Pierwsza Piesza 
Pielgrzymka Niepełnosprawnych wyruszyła z ko-
ścioła św. Józefa na warszawskim Kole. Składa-
ła się początkowo z dwóch grup, do których 
zapisało się ok. 250 pątników zdrowych i niepeł-
nosprawnych. Do Częstochowy dotarli oni w jed-
nej, za to wyjątkowo zżytej grupie. Od tego 

czasu każdego roku przybywa pielgrzymów 
(w 2002 r. było ich ok. 900, w tym 100 na wóz-
kach inwalidzkich). Przybywa także gości z za-
granicy, którzy dzielą z Polakami trudy 
pielgrzymowania. Od początku pielgrzymki uczest-
ikom towarzyszy hasło "JESTEŚMY", umiesz-

czane na plakietkach i plakatach. Wyraża ono 
w największym skrócie ideę, jaka nam przyświe-
ca. My jesteśmy: dziećmi Bożymi, zakochanymi 
w Czarnej Madonnie; ludźmi, jak inni, choć po-
zbawionymi pewnych sprawności; katolikami, 

mającymi prawo do uczestniczenia w zbioro-
wych formach kultu; obywatelami Polski, cieszą-
cymi się wolnością wyznawania wiary, prze
mieszczania się swobodnie po kraju i korzysta-
nia ze wszelkich możliwości spędzania wolnego 
czasu i dlatego nie w autokarze, nie w pociągu, 
nie na ramionach innych braci pielgrzymów, 
ale na piechotę, w drodze do Częstochowy JE-
STEŚMY. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posia-
dają plakietki - jest na nich miejsce na 
wpisanie imion, dlatego niemal od pierwszej 
pielgrzymki większość pątników zna się z imie-
nia. Poszczególne grupy mają swoich patro-
nów. Najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec 
i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Ko-
ścioła, św. Kamil, dla którego Jezus był w każ-
dym potrzebującym pomocy, bł. Unici Podlascy, 
wierni aż do męczeńskiej śmierci, św. Michał Ar-
chanioł - wymarzony opiekun każdego z nas, 
Matka Boża Uzdrowienie Chorych".

Przewodnikiem pielgrzymki jest ksiądz 
Stanisław Jurczuk.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Tera-
peutyczny,

W rzeczywistości wszyst-
kie są z powiatu, a ok. 90% pochodzi z gminy 
Stare Babice. 

na podstawie www.ksnaw.pl
Michał Starnowski

fot. Henia Andrzejewska



"Za każdym razem kiedy startuję mam cel - 
żeby biec szybciej niż kiedykolwiek wcześniej"

Paula Radcliffe

III Półmaraton Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego już 
za nami. Bieg odbył się pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, Organizatorem biegu był Klub Sportowy 
Bieniewiczanka z Bieniewic, a partnerami: Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego, Po-
wiat Warszawski Zachodni, gminy: Błonie, 
Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice 
i Kampinos. Bieg jest okazją do przypomnie-
nia i upamiętnienia sylwetki wielkiego polskie-
go sportowca i biegacza Janusza Kusociń
skiego, który spędził swoje dzieciństwo i mło-
dość w Ołtarzewie (g. Ożarów Mazowiecki).

W niedzielę 25 sierpnia 2013 roku na linii 
startowej półmaratonu stawiło się 538 biega-
czy z całej Polski.

Punktualnie o godz. 10.00 zawodnicy ruszy-
li na atestowaną przez PZLA trasę, która mia-
ła długość 21.0975 km. 

Pierwszy linię mety 
przekroczył Kenijczyk BIWOT Wycliffe Kip-
korir

Wśród pań także wygrała 
Kenijka Chepkemei Christine z czasem 
01:22:54.

z Centrum Medyczno - Rehabilita-
cyjnego Sorno ze Starych Babic.

Puchary i nagrody wrę-
czali: Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-
chliński, Wicestarosta Paweł Białecki, Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Wójt Kampi-
nosu Tomasz Tymoftyjewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy Stare Babice Henryk Kunce-
wicz, oraz Włodzimierz Leduchowski Naczel-
nik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim 
w Błoniu.

Uczestnicy biegu odjechali zadowoleni i za
pewniali, że wrócą tu za rok.

Do zobaczenia  już za rok !

Oficjalne wyniki można prześledzić na:
http://www.online.datasport.pl/results900,

info i zdjęcia:
Powiat Warszawski Zachodni

www.pwz.pl 

III PÓŁMARATON PWZ
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO



ZDARZYŁO SIĘ
WYBUCH NA DOLNEJ

POŻAR NA KRĘTEJ

WYPADEK NA WARSZAWSKIEJ

fot. OSP Borzęcin i JRG Błonie
zebrała: Redakcja

28 lipca 2013 roku w Parafii Babice obcho-
dziliśmy uroczystości odpustowe z racji Św. 
Kingi, która obok NMP Wniebowziętej, patro-
nuje babickiej Wspólnocie.

Podobnie było 18 sierpnia 2013 roku w Lip
kowie.

 Michał Starnowski
zdjęcia: Adam Klimek, Wojciech Kłósek

WAKACYJNE ODPUSTY W PARAFIACH








