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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 2-11 stycznia 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

NOWA RZEŹBA W BABICACH
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w czwartek, 20 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Parku Gminnym w Starych
Babicach odsłonięto rzeźbę "Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim".

Sumka,

Sławomir
Jan Żychliński
Dorota Smo

lińska
Daniela OlbrychskieAleksandra Ładysza,
) Anny Dziewanowskiej
samorządowców,
uczniów babickiej Szkoły Podstawowej i mieszkańców.
go,

zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Starych Babicach i chóru szkolnego. Aleksander Ładysz
Daniel Olbrychski

Rzeźbę, która w pierwotnej wersji miała stanąć w przykościelnym parku w Lipkowie,
Lili Fijałkowska, Wiesław Fijałkowski, Teresa Pastuszka-Kowalska i Dariusz Kowalski-Kodar.

na stronie interne
towej www.babice24.pl lub na fb.com/babice24
Michał Starnowski

MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ?
MAŁA REFLEKSJA O BIERZMOWANIU
Wiele osób martwi się widząc, że coraz mniej młodych ludzi prosi
o sakrament bierzmowania. A spośród tych, którzy go przyjęli, znaczna
część kończy swoją przygodę z Kościołem zaraz po odjeździe biskupa.
Ja osobiście mam nieco przekorne zdanie w tej kwestii. Nie jestem wyłącznie pesymistą. W każdym pokoleniu narzekano na młodzież, lecz pewien mój znajomy podsumował to krótko: skoro narzekasz na młodego
człowieka, narzekasz na siebie. Nie potrafiłeś go zainspirować do rozwoju. Nie będę wiec narzekał na …samego siebie. Zostałem wyleczony.
Czy to oznacza, że niczym się nie przejmuję?
szem, by odwiedzić chorych przyjaciół, gdy wstąpi do kościoła na mo
dlitwę, gdy zmieni świat wokół siebie na lepszy.

Po drugie
nia nie ma jednoznacznej definicji.

Sakrament bierzmowa-

Szkoła nie jest dzisiaj jedynym miejscem, w którym dzieci i młodzież
zdobywają mądrość i wykształcenie.
smartfonów.
Prawdopodobnie
czeka nas kilkadziesiąt lat kryzysu religijnego,

Jest jednak kilka powodów, dla których z nutą nadziei patrzę na duchową sytuację młodzieży. Po pierwsze
w każdym społeczeństwie najwyżej czwarta część populacji jest zainteresowana jakimiś wyższymi wartościami
Ci ludzie nie
zgadzają się być zwykłymi "zjadaczami chleba",
Papież Franciszek przypomina często,
Człowiek przykuty do komputera
lub supermarketu ciągle jest zwykłym marzycielem i konsumentem. Zaczyna żyć dopiero wtedy, gdy wyjdzie z domu, by zostać wolontariu-

Dojrzałość to szansa i wyzwanie, a nie dekret na papierze, nawet poświęconym.
Bóg kocha także
ludzi niedojrzałych.
Po bierzmowaniu odchodzą z Kościoła ludzie, którzy już dawno nie
są w nim sercem.

I pamiętajmy - po bierzmowaniu rola rodziców wcale się
nie kończy. Teraz trzeba siebie i dzieci uczyć dojrzałej wiary.
wa uczą, przykłady pociągają.

SłoKs. Janusz Stańczuk

HISZPAŃSKIE KLIMATY W BABICACH
Oto - dość nieoczekiwanie - w nowo wybudowanym lokalu usługowym przy rondku w Babicach, przy ul. Warszawskiej 250, pojawił się
na gastronomicznej mapie naszego powiatu, lokal TAPAS BAR EL PUNTO
z kuchnią hiszpańską.
Lokal o klimatycznym wystroju z malarstwem flamenco spod pędzla właścicielki Agaty,

EL PUNTO oferuje też przemyślany wybór hiszpańskich win i sherry, a także piwa San Miguel i Estrella, butelkowe i z nalewaka.
od wtorku do niedzieli od
12:00 do 22:00, EL Punto oferuje również dania NA WYNOS, CATERINGI a także urządzane są EVENTY na zamówienie
Takiego miejsca jakim jest Tapas Bar
EL PUNTO
nam brakowało.
przy
ul. Warszawskiej 250, Babice Nowe - nieopodal ronda.
nie zabrakło typowych przystawek hiszpańskich

W karcie dań znajdziemy zupy
oraz dania gorące, mięsne i rybne.
PAELLA.
Na deser hiszpańskie ciasta
wypiekane na miejscu,
churros!!!
gorące churros posypane cukrem lub polane czekoladą!
Jak do tego sobie
jeszcze pozwolimy na carajillo

UDANA AKCJA KRWIODAWSTWA
Nawet weekendowe zabawy andrzejkowe i handlowa niedziela nie
były w stanie zatrzymać Krwiodawców, którzy licznie zjawili się na niedzielnej akcji w Starych Babicach.
W niedzielę, 2 grudnia 2018 roku w Domu Parafialnym "ARKA"
w Starych Babicach odbyła się stacjonarna Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Międzygminny Klub HDK PCK "FLORIAN".
"Ruszaj z nami ratować ludzkie życie"
W kilka godzin udało
się zebrać 16,650 litra krwi.

Aby zachęcić jeszcze więcej osób do oddawania krwi i zostania dawcą szpiku kostnego, poniżej artykuł Pani Agnieszki Stanickiej z 2015 roku.
Niech głosem nie będzie mowa a głosem niech będzie czyn.

ZAWSZE WARTO POMAGAĆ!!!
zebrał: Michał Starnowski

SKLEP BACÓWKA ZAPRASZA
TOWARY TRADYCYJNE JUŻ W BABICACH
Najlepsze wędliny tradycyjne
oraz produkty garmażeryjne z własnej spiżarni
Firma Bacówka Towary Tradycyjne powstała w 2002 roku w miejscowości Rajbrot w okolicy Krakowa. Tradycyjne wędliny, domowe
konfitury, pasztety, sery korycińskie, przepyszne domowe pierogi, a tak
że przetwory z grzybów, to tylko część wyrobów, z których słynie Bacówka Towary Tradycyjne. Skupiamy się głównie na produkcji tradycyjnych polskich wędlin klasy Premium i wyrobów garmażeryjnych,
ale nasza spiżarnia obfituje również w domowe makarony, przetwory
warzywne czy też wyroby bezglutenowe. Nasza oferta skierowana jest
również do zwolenników produktów wegetariańskich.
Wszystkie produkty, jakie oferujemy, słyną z wyjątkowego aromatu
i niezapomnianego smaku.

Idziemy z duchem czasu,
naszą produkcję

rozwijamy

najlepiej poza wędlinami bez konserwantów smakują przetwory domowe:
Chcąc zapewnić najwyższej jakości produkty współpracujemy z małymi rodzinnymi gospodarstwami.
Nasze starania doceniają nie tylko Klienci, którzy bardzo chętnie
robią u nas zakupy.
Ponadto
miło nam poinformować, że w listopadzie 2018 roku nasze produkty
zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jako producent najlepszych wędlin tradycyjnych, bez glutenu, bez
konserwantów oraz produktów garmażeryjnych,
Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie oraz
Mazowsze.
Dzięki starannemu wybieraniu mięsa wieprzowego, cielęcego i wołowego,

Obecnie posiadamy
40 sklepów w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, pod
karpackim, świętokrzyskim oraz mazowieckim.
Zaopatrujemy m.in. wybrane
placówki w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, czy w Niemczech.

Jesteśmy dumni, że nasze produkty znajdują tak szerokie
uznanie
z Bacówką
Domowe pierogi, konfitury, pasztety, makarony

BEZPIECZNE NARTY PO TRENINGU JOGI
I ĆWICZENIACH Z DYSKIEM SENSORYCZNYM
Sezon narciarski rozkręca się na dobre. Kuszą nie tylko polskie góry, ale także włoskie, czy austriackie Alpy. Aby wyjazd był dla nas przyjemnością i nie zakończył się przykrą kontuzją, powinniśmy wcześniej
wzmocnić i rozciągnąć ciało. Z pomocą przychodzi nam joga, która zapewnia i jedno i drugie. W styczniu i lutym w Szkole Jogi Halasana
z Latchorzewa, w każdą sobotę będą obywały się zajęcia dedykowane
temu tematowi, uzupełnione o trening na dyskach sensorycznych, które wspierają rozwój koordynacji i czucia głębokiego.

Najczęstsze kontuzje

Zza biurka na stok

podkreśla Małgorzata Baranowska, właścicielka Szkoły Jogi Halasana, która działa na terenie naszej Gminy już od 12 lat.

dodaje Małgorzata Baranowska.

Po co mi joga?
Ćwiczenia stojące wzmocnią nogi przed stokiem

Kluczowe centrum - z pomocą idą dyski sensoryczne

Rozciąganie przed i po nartach

Zapraszamy na narciarskie treningi jogi
z wykorzystaniem dysku sensorycznego:
Każda sobota stycznia i lutego
- godz. 9.00-10.30
Szkoła Jogi Halasana w Latchorzewie
www.halasana.edu.pl

CZUJKA NA STRAŻY
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż
jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

PRZYPOMINAMY!

RADZIMY!

Zawsze:
źródło: www.kgpsp.gov.pl

MIKOŁAJKOWE
TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ
W pierwszy grudniowy weekend, tj. 1-2 grudnia 2018 roku w Hali
Sportowej GOSiR Stare Babice w Zielonkach-Parceli odbył się "Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej".
GKS
Naprzód Stare Babice i GOSiR Stare Babice,
puchary i medale wygranym
wręczył Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba.
GKS Naprzód Stare Babice I,
Pruszków

triumfował
MKS Znicz
pełną rela-

cję zobaczycie na stronie GOSiR Stare Babice
zebrał: Michał Starnowski, fot. GOSiR Stare Babice

VIII HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI
SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE ZIEMNYM
W KAMPINOSPORT
W dniach 7-9 grudnia 2018 roku na kortach klubu tenisowego KampinoSport, już po raz ósmy odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym współorganizowane przez Gminę
Teresin oraz Gminę Stare Babice.

W rozgrywkach Gminę Stare Babice reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi wynikami Mistrzostw zapraszamy do odwie
dzenia strony internetowej KampinoSport.

W tym roku w zawodach wzięło udział ok.

Zapraszamy już teraz
na korty KampinoSport,

40 tenisistów.
zespół KampinoSport

JARMARK Z DZIAŁAJMY RAZEM
Stowarzyszenie "Działajmy Razem", przy współpracy z Parafią pw.
Wniebowzięcia NMP, po raz kolejny zaprosiło Parafian i Mieszkańców
Gminy Stare Babice na Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark odbył się w niedzielę 16 grudnia 2018 roku w godz. 9:30-17:30.
Jarmarkowe kramy, tradycyjnie rozstawione zostały na terenie ogro
du parafialnego.

Z zaproszenia Stowarzyszenia "Działajmy Razem" skorzystał również Wójt
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.
alejkami przechadzał
się Św. Mikołaj,
zebrał: Michał Starnowski
www.babice24.pl ; facebook.com/babice24 i twitter.com/babice24

V GALA WOLONTARIATU
W piątek, 7 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w ZielonkachParceli odbyła się V Gala Wolontariatu.

Na uroczystość przybyło wielu wolontariuszy i gości oraz władze samorządowe gminy Stare Babice:
Sławo
mir Sumka
Tomasz Szuba.
Dotychczasowymi laureatami byli:
ka Starosz.
Sławomir Sumka.
W tym roku wyróżnienia otrzymali:
Podczas gali zebrani wysłuchali: na początku spotkania chóru ze Szko
ły Podstawowej w Zielonkach-Parceli "Amo La Musica", a w drugiej
części koncertu Śródmiejskiego Teatru Muzycznego w Warszawie.
Wolontariuszem Roku 2018 w kategorii wiekowej do 16 roku życia została Natalia Kowalska
a w kategorii powyżej 16 roku życia Pani Agniesz-

V Galę Wolontariatu zorganizowali:
Alicją Napurka

Hanna Domańska
Michał Starnowski

OPŁATEK U SENIORÓW
We wtorek 11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borzęcinie Dużym odbyło się Wigilijne Spotkanie Seniorów Gminy Sta
re Babice.
Licznie na spotkanie przybyli Seniorzy z terenu całej gminy.
z Bogdanem Zubkowiczem,

Michał Starnowski
Sławomira Sumki,

Tomasza Szuby
ks. kanonika Józefa Olczaka,

Tadeusza Wiśniewskiego,
Alicji Napurki
Agnieszki Matuszewskiej.
Warto dodać, że Seniorom gminy Stare Babice usługiwali wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym,

SPOTKANIE WIGILIJNE W OSP BABICE
W sobotę, 15 grudnia 2018 roku odbyło się Spotkanie Wigilijne człon
ków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.
W siedzibie przy ul. Wieruchowskiej 5 spotkali się członkowie czynni OSP, członkowie honorowi OSP, członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, byli strażacy babickiej jednostki oraz zaproszeni goście
w osobach:

Zbigniewa Rafalskiego
Szubki,
go

ks. prałata Jana
ks. prałata Grzegorza Kozickiego,
Pawła Janiszewskiedh Marcina Łady,
został uhonorowany pamiątkową statuetką

Proboszcz Parafii Babice przeczytał fragment Ewangelii, a Kapelan OSP odmówił modlitwę,
Krzysztofa Turka
Jana Żychlińskiego
Sławomira Sumki,
sza Szub

Tomast. bryg.

Uroczyste spotkanie zakończono wspólną wigilijną wieczerzą.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na stronie: www.babice24.pl

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚW. MIKOŁAJA
Tuż przed świętami Strażacy z OSP Stare Babice pomogli Świętemu
Mikołajowi rozwieźć prezenty bożonarodzeniowe.
"Strażackie Pogotowie Świętego Mikołaja"
prezenty trafiły do 39 rodzin.
uśmiech zagościł u 95 dzieci
"Strażackiego Pogotowia Świętego Mikołaja"
"remiza.pl".
fot. OSP Babice

BABICKA PASTERKA Z KARDYNAŁEM
Wieczorem, 24 grudnia 2018 roku wszyscy zasiedliśmy do Wieczerzy Wigilijnej w gronie rodzin i bliskich. Były życzenia, prezenty, uśmie
chy i łzy oraz śpiewanie kolęd. Wśród składanych życzeń przeważały
te o "dobre zdrowie", bo przecież "jak będzie zdrowie, to i reszty nie za
braknie".
W tym roku Mszy św. Pasterskiej w Parafii Babice przewodniczył
Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.
Za przyczyną obecnych mediów bezpośrednią transmisję obejrzeć
można było na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.

Michał Starnowski
zdjęcia dostępne na www.babice24.pl i facebook.com/babice24

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
18 grudnia 2018 roku w Przedszkolu w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 odbyło się spotkanie opłatkowe, na które wszystkich Przyjaciół
Przedszkola i Sympatyków zaprosili: Dyrektor Pani Bożenna Pyć, Personel Przedszkola, Rodzice i Dzieci.
"Zeróweczka"
Grażyny Bełz i Justyny Niemirskiej.

Świąteczna atmosfera w babickim Przedszkolu trwała już od Mikołajek.
Małgorzatę Libert.
Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski

RODZICIELSKIE PODSUMOWANIA
NA KONIEC ROKU
Koniec roku sprzyja przyjrzeniu się swojemu życiu pod mikroskopem, analizie relacji
w rodzinie - cóż - po prostu podsumowaniu kolejnego kończącego się etapu naszego bycia na
tym świecie.

Ja i mąż / ja i żona

Ja i ja

my matki, my ojcowie, my rodzice znajdujemy czas na chwilę zadumy.
Każdy z nas ma swoją autorską listę powyższych pytań.

warto skorzystać z oferty warsztatów dla rodziców.
Fundacja Nasze
Szczęścia,

Ja i dzieci

Ja i inni

Na stronie www.naszeszczescia.pl oraz na
profilu na FB: https://www.facebook.com/
FundacjaNaszeSzczescia można znaleźć zapowiedzi tematycznych spotkań.

Zapraszamy!
tekst i zdjęcia: Karina Grygielska

JARMARK LATCHORZEWSKI
W niedzielne popołudnie, 2 grudnia 2018 roku odbył się Jarmark Latchorzewski.

wiąteczny Jarmark Latchorzewski miał za zadanie m. in. integrować lokalną społeczność

Na niedzielnym, I Jarmarku Latchorzewskim,
Sołtysa Sylwestra Klimka
Magdalena Bukowska.

Odbył się także konkurs na najsmaczniejsze ciasto świąteczne.

Michał Starnowski

