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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 4-15 lutego 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną w cenie
do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

Z CYKLU PRAWNIK RADZI...
PODZIAŁ KREDYTU I DOMU
Z BYŁYM PARTNEREM
Co raz więcej par, żyjących w nieformalnych związkach decyduje
się na wspólny kredyt na zakup mieszkania czy domu. O ile, banki
przychylnie patrzą na wspólny wniosek i z reguły brak ślubu nie jest
większym problem, o tyle rozpad nieformalnego związku rodzi pewne
realne problemy związane ze współwłasnością nieruchomości oraz wspólnym zobowiązaniem wobec banku. Co wtedy można zrobić?

dy nie obchodzi, czy pozostajemy w związku czy nie, dopóki kredyt
jest regularnie spłacany

Aby uregulować formalnie wyjście ze współwłasności, wnieść musimy do sądu pozew o zniesienie współwłasności.
są 3 możliwości zniesienia:
1.
2.
3.
sąd musi odjąć wartość obciążenia hipotecznego i o tyle pomniejszyć wartość, a tym samym należność do spła
ty partnera.
Najprostszym sposobem jest porozumienie się w sprawie spłaty kredytu i zniesienie współwłasności przed notariuszem.

Jeżeli bank zwolni partnera,
bank ponownie
zbada zdolność kredytową.

Notarialne zniesienie współwłasności jest rozwiązaniem optymalnym i na pewno najłatwiejszym, ale konieczna jest zgoda obojga współwłaścicieli.

Banku, co do zasa-

czas trwania postępowania sądowego.
proces sądowy może ciągnąć się wręcz latami,

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach informuje, że aktualnie obowiązki dzielnicowego w rejonie służbowym obejmującym miejscowości: Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw oraz miejscowość Lipków w gminie
Stare Babice (ulice Jana Zamoyskiego, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz numery nieparzyste 99-131, Przy Parku) - pełni sierż. Patryk Raczyński - 05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A; tel. 22 604
38 02; tel. kom. 600 997 655; e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.
gov.pl

Serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z aplikacji mobilnej
"Moja Komenda",
rejon
służbowy nr 2
sierż. szt. Zbigniew Bednarski
tel. 22 604 38 02; tel. kom. 600 997 672;
Poniżej także dane teleadresowe do dzielnicowych obsługujących rejony służbowe w gminie Stare Babice:
Rejon służbowy nr 1, tj.

mł. asp. Monika Sionkowska
tel. 22 604 38 03; tel. kom. 600
997 653;
UWAGA!!!

W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub 22 752 80 00.

Rejon służbowy nr 2, tj.

Budnicki
997 623;

sierż. szt. Bartłomiej
tel. 22 604 38 03; tel. kom. 600

NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. uprzejmie informujemy, że: za styczeń 2019 r. obowiązują stawki z zeszłego roku płatne
do 10 lutego 2019 r., tj. 19,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane i 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane.

od lutego 2019 będą obowiązywały nowe stawki, tj. 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segre
gowane i 62,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane.
do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o nowych
stawkach.
(info UG).

JAK ROZUMIEĆ
TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI?
Fundacja Nasze Szczęścia kontynuuje swoją misję wspierania rodziców i już planuje dla nich kolejne warsztaty. O szerzeniu idei Pozytywnej Dyscypliny w naszej gminie rozmawiamy z Aleksandrą Zakrzewską,
Certyfikowaną Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, w kla
sie i wczesnego dzieciństwa
Pozytywna Dyscyplina to metoda, o której słyszymy coraz częściej…
Pozytywnej Dyscypliny
W tym roku planujecie kolejne cykle?

To co właściwie robić, jakich technik używać, żeby dziecko zachowywało się lepiej?

Pozytywna Dyscyplina
I to będą właśnie mini-warsztaty?
Fundacja Nasze Szczęścia
w sali zabaw Abrakadabra w Latchorzewie,

Na zajęciach poznajemy te narzędzia?

Jest co ćwiczyć…
Czego można było się dowiedzieć na warsztacie?
"Moje dziecko się złości i co na to Pozytywna Dyscyplina"
Pozytywnej Dyscypliny,

Czyli jeśli dziecko źle się zachowuje, kryje się pod tym coś więcej?

A gdzie można szukać informacji o bieżącej ofercie szkoleń i warsztatów?
www.naszeszczescia.pl.
a.zakrzewska@naszeszczescia.pl.

"dziecko, które zachowuje się źle, już czuje się źle".

tekst i zdjęcia: Karina Grygielska
zdjęcia: Fundacja Nasze Szczęścia

KTO W STYCZNIU URODZONY JEST
Jak donoszą ogólnopolskie media, najwięcej nowo narodzonych
dziewczynek w 2018 roku otrzymało imię Zuzanna (rok wcześniej Julia), zaś wśród chłopców od trzech lat niezmiennie króluje imię Antoni.
W ubiegłym roku powodzeniem cieszyły się też imiona: Hanna, Maja,
Julia i Zofia oraz Jakub, Aleksander i Jan.
Od kilku lat obserwowany jest też powrót do tradycyjnych imion
słowiańskich
coraz częściej dzieci otrzymują też imiona po
własnych przodkach.
A jak było w naszych okolicach?
najczęściej wybieranymi imionami dla dziewczynek w gminie
Stare Babice w 2018 roku było imię Alicja.
Maja, Zuzanna, Emilia, Julia, Pola, Wiktoria i Zofia. Wśród chłopców królowało imię Jan.
Szy
mon, Antoni, Jakub, Mateusz i Stanisław.
W gminie Izabelin najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynki było imię Wiktoria,
Helena, Maja, Julia, Alicja. Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem było imię Aleksander,
Piotr, Jan, Antoni, Maksymilian.
W minionym roku nie odnotowano takich przypadków, aby jakieś dziecko urodziło się
na terenie gminy Stare Babice, czy w gminie Izabelin.

Łuczak (168), Wiśniewski/ska (149), Dąbrowski/ska (124), Kowalski/ska
(102), Ciećwierz (99), Nowak (77), Wójcik (77) i Pamięta (73).
W gminie Izabelin
Pamięta, Jabłoński/ska, Kowalczyk i Łuczak.

Kowalski/ska, Milej,

zebrał na podstawie info. z Urzędów Gmin:
w gminie Stare Babice,

M. Starnowski; fot. www.osesek.pl

BORZĘCIŃSKIE JASEŁKA
4 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym wystawiono przedstawienie jasełkowe, a także wspólnie, rodzinnie zaśpiewano kolędy.

Agnieszka Matuszewska.
Tomasz
Janusza Czaja
Paweł Turkot. Tomasz Szuba złożył zebranym najlepsze życzenia noworoczne w imieniu swoim i Wójta Gminy
Stare Babice Sławomira Sumki.
Szuba,

Beata Błaszczak
uczniowie z klasy 4A
Marii
Goralewskiej Teresy Kalinowskiej,
Jolanty Krasnodębskiej Iwony Jaźwińskiej z 6A, chór szkolny (Katarzyna Zawada-Helicka
i Bernard Oleś)
"Kolędnicy z okolicy"
zespół "Sami Swoi"
Stowarzyszeniu "Kotwica"

Agnieszki Matuszewskiej,
Borzęcińskie Jasełka mają za zadanie spajać lokalną społeczność
i działać na rzecz integracji pokoleniowej.
Michał Starnowski

JASEŁKA W PARAFII LIPKÓW
W niedziele południe, 13 stycznia 2019 roku w lipkowskiej kaplicy
odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.
wystawili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Koczargach Starych.

Gra małych aktorów była wielokrotnie oklaskiwana przez widzów
Historię Świętej Rodziny przygotowały dzieci z klasy IIA oraz jedna
dziewczynka uczęszczająca do klasy IA
Marzeny
Furmankiewicz
Martyny Sotomskiej, Doroty Fijoł
Marzeny Chmielarz
Michał Starnowski - www.babice24.pl

A MOŻE RANDKA W PEDI PEDI?
W Babicach Nowych powstał niedawno nowy salon, w którym można zadbać o dłonie i stopy. O tym, jakie niespodzianki czekają na klientów Pedi Pedi rozmawiamy z jego właścicielem, Danielem Przybyla.
Jaki elegancki wystrój!
Pedi Pedi

Jak w salonie SPA?

A do tego relaks na fotelach z funkcją masażu…

Chce się żyć i chce się tu być!

Pedi Pedi.

Pedi Pedi.
Zapraszając panów, staracie się w pewnym sensie zmienić mentalność
ludzi.
Ale na wykonanie takiego kompletu potrzeba pewnie trzech godzin…

Body Beat
Super połączenie! No i kawa i masaż w cenie!
światowy komfort zapewniamy tu, w Pedi Pedi.

Brzmi świetnie, nieźle Pan to wymyślił…
Pedi Pedi

Co jeszcze planujecie?

Dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa do Pedi Pedi na Ogrodniczą 1 w Babicach Nowych (przy rondzie)!
https://www.facebook.com/pedipediopi

Zdrowie to dla Was priorytet?

https://www.pedipedi.net.
tel. 535-216-216

pedipedi@o2.pl

tekst: Karina Grygielska, zdjęcia: Pedi Pedi

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W DOMU KULTURY STARE BABICE
W sobotni wieczór, 5 stycznia 2019 roku w Sali Koncertowej Domu
Kultury Stare Babice odbył się koncert, podczas którego zostały wykonane najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

kowicz, Igor Pływaczewski
Andrzej Chrostowski
Marzena Białobrzeska
Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski
pełna fotorelacja na stronie: www.babice24.pl i facebook.com/babice24

Chór Babiczanie i Babicka Orkiestra Dęta im. Krzy
sztofa Pendereckiego pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego

Andrzej Peplak,
Agnieszka Metzgier, Krzysztof Kowalski, Agnieszka Rudzik
i Oktawian Jaworek oraz dzieci Kaja i Lena,
Tadeusz Chudecki,
ciński

Artur RuOlą Troczyńską
"Wśród Nocnej Ciszy".

tof Turek)
ska-Czeżyk, Dariusz Klimczak

(Jan Żychliński i Krzysz(Sławomir Sumka i Tomasz Szuba)
Justyna RogozińAgnieszka Zasłona, Natalia Zub-

MARSZAŁEK ADAM STRUZIK
Z WIZYTĄ W STARYCH BABICACH
W dniu 7 stycznia 2019 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik odwiedził gminę Stare Babice. Poniedziałkowe spotkanie było wynikiem zaproszenia dla Pana Marszałka od stowarzyszenia
Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, jego zastępca Tomasz Szuba, vice burmistrz dzielnicy Be
mowo Hanna Głowacka, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
kierownicy referatów oraz media.
Jarosław Chrapek
Radiostacji Babice,

Jedynie współpraca samorządów oraz organizacji samorządowych zagwarantuje odpowiednie promowanie potencjału radiostacji. To nie tylko
zabytek chroniony prawem to również żywa historia oraz natchnienie dla
przyszłych pokoleń. Dzięki radiostacji możemy nawiązać współpracę z zagranicznymi samorządami, ściągać inwestorów, edukować młodzież szkolną z zakresu techniki, zorganizować punkt łączności kryzysowej czy wre
szcie uruchomić własne radio gdzie redaktorami mogą być dzieci i młodzież
Chrapek.
Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
klubu PZK, babickiego koła Związku Oficerów Rezerwy im. Obrońców
Radiostacji Babice, Towarzystwa Boernerowo, Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy, stowarzyszenia historycznego Cytadela oraz Studenckiego
Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej.
"Muzeum
i Centrum Nauki - Radiostacja Transatlantycka".
Sławomir Sumka, Tomasz Szuba

Hanna Głowacka.

Adam Struzik "Oprócz organizacji pozarządowych, które aktywnie włączyły się w te inicjatywę, ważne będzie
powołanie instytucji kultury […], po to, aby nadać konkretny kształt temu
projektowi. […] Widzimy tutaj również naszą rolę, wsparcie poprzez projekty z budżetu województwa."

"Wielkiej Księgi Pamiątkowej Radiostacji Transatlantyckiej"
Adam Struzik.
mat. stowarzyszenia PK TRCN

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ WOLONTARIUSZA
Święto to zostało ustalone z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ ] i od 1986 roku jest obchodzone na całym świecie
w celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy i organizacji pożytku publicznego - za niesienie pomocy potrzebującym. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją, by pokazać jak wielką rolę od
grywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na
poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To dobry moment,
aby pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami, jak i zachęcić do działania tych, którzy stoją z boku.
wolontariusz
Dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej instytucjonalnego wymiaru. Dzisiaj miliony ludzi dobrej woli, czynnie ucze
stniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych, charytatywnych,
prowadzonych przez UNiCEF, Korpus Pokoju czy Czerwony Krzyż.
Obecnie
na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu,
Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Szacuje się, że obecnie ok.
10% Polaków jest lub okazjonalnie bywa wolontariuszami. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Polsce obchodzony był 5-go grudnia 2018
roku.

"Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania Seniorów".

Wolontariat jest najbardziej cenioną i oczekiwaną
działalnością społeczną dla środowiska senioralnego.
Na zdjęciu (jeszcze) bezimienny zespół teatralny
utworzony przez Seniorów z gminy Stare Babice.
Gminnej Rady Seniorów ze Starych Babic.
Elżbieta Bogucka
p. Elżbietą Lanc
p. Januszem Sobolewskim

p.

"Kompetencje wspie
rania i towarzyszenia w relacji - na rzecz innych"
Mariusza Dorot
prof. Adama Zycha
"Wolontariat nie zna granic wieku"
Joannę Mielczarek

Dla środowiska senioralnego wolontariat jest najbardziej cenioną
i oczekiwaną działalnością społeczną.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk senioralnych, Rad Senio
rów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członkowie Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów. Wśród nich obecni byli również członkowie

Praca Wolontariuszy jest potrzebna i doceniana w każdym środowisku, czego dowodem są wręczane już od 5-ciu lat, na "Gali Wolontariatu" w naszej Gminie,
Umiejętność podania ręki potrzebującemu
jest miarą naszego Człowieczeństwa.
Anna Czajkowska, fot. M.S.

SUKCES NASZEGO WOŚP
W CIENIU GDAŃSKIEJ TRAGEDII
Pomimo, że WOŚP gra już ponad ćwierć wieku, to w naszej, podwarszawskiej gminie Stare Babice po raz pierwszy zagrano na tak wielką skalę i z takim rozmachem. Warto jednak zaznaczyć, że wielką
radość organizatorów i wolontariuszy WOŚP w całym kraju i poza
jego granicami przerwała wieść o tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza [*] [*] [*]
W tym miejscu pragnę przypomnieć i przy okazji przekazać ukłony Pani Dyrektor Bożennie Pyć, Małgosi Libert i Ilonie Nowak z babickiego Przedszkola
W tym roku
przedszkolny Sztab Nr 3715
zebrał rekordową sumę 2060,55 zł.
babiccy Strażacy OSP
trzykrotnie odpowiadali na zaproszenie babickiego Przedszkola,
w ostatnich 3 latach
zabezpieczali przeciwpożarowo finał WOŚP, który odbywał się w Warszawie na Placu Defilad,
Już trzykrotnie
"Orkiestra" grała w prywatnej szkole EduLab przy ul. Sikorskiego
(Sztab Nr 4397), gdzie tylko w pierwszych dwóch latach zebrano 36 tysięcy złotych.
w ubiegłym roku licytowano piłkę
z autografem Roberta Lewandowskiego oraz koszulkę z Jego autografem,

Innym przykładem jest Centrum Medyczne "Sorno" (Sztab Nr 5284),
wolontariusze zebrali do puszek ok. 10 tys. złotych,
można było wylicytować vouchery na
pakiety badań i masaże.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Stare
Babice zagrała z niespotykanym dotąd rozmachem. Sztabem Nr 5299,
który utworzył się w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2 pokierowali: Marek Biarda, Paulina Nowakowska oraz Jarosław Płóciennik.
na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury,

wystąpiło 220 artystów, przeprowadzono też 30
atrakcyjnych licytacji,
w hali sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice.
Podczas babickiego finału, który poprowadziła Weronika Kalinowska zebrano ponad 31 tysięcy złotych.
przy organizacji WOŚP pomagało blisko 50 wolontariuszy,

w Stowarzyszeniu Kuźnia Przyjaźni,
"Miłość
za nic"
ks. Jana Twardowskiego.
Ludmiłę Miłowanow
Izabeli Kurowskiej-Brandenburskiej
Nino Rota wystąpiła młodzież ze
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
Z tego też przedstawienia zdjęcia w naszym artykule,
Michał Starnowski

NOWA TRADYCJA KOLĘDOWANIA
Popołudniem, 6 stycznia 2019 roku "Kolędnicy z okolicy" nawiedzili
mieszkańców Wierzbina, Zalesia i Wojcieszyna.
Kultywowania tej tradycji
nie pamiętam, choć trochę już żyję na tym świecie.
w Święto Objawienia Pańskiego "popędziłem" w okolice Borzęcina Dużego,
Popołudniem, 6 stycznia 2019 roku "Kolędnicy z okolicy" nawiedzili mieszkańców Wierzbina, Zalesia i Wojcieszyna.
rozpoczęli w domu Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki,

Niemałe więc było moje zdziwienie, kiedy barwnie ubrani kolędnicy zaglądając na podwórka, witali się z domownikami wierszowanymi
kwestiami, utrzymanymi w duchu Bożego Narodzenia.
kolędnicy odwiedzili m. in. domostwo Sołtys Zalesia Elżbiety Witt,

"Kolędnicy z okolicy" to grupa rodzinnych kolędników z okolic Borzęcina Dużego, czyli rodziny: Wachów, Reniec, Jakubiaków, Berkowskich, Rutkowskich i Zalewskich oraz Asia Kowszun, Agnieszka Kamiń
ska i Marzena Pawłowicz.
Michał Starnowski - www.babice24.pl

LA MERIEM
- MIEJSCE, GDZIE ZAPACH TO DOTYK,
KTÓRY CZUJEMY Z DALEKA!
Dziś w reporterskich podróżach po Babicach - chcę Was zabrać do
miejsca, gdzie króluje atmosfera i zapach rodem jak z kart powieści
"Pachnidło". Tak chyba najlepiej można by opisać Atelier La Meriem gdzie właścicielki stworzyły salon urody, którego wyjątkowy klimat czuje się już po przekroczeniu progu. Urokliwe, butikowe wnętrze, wypełnione gustownymi tapetami, meblami i miękkimi fotelami, kojarzy się
z paryskim stylem, który dodatkowo podkreśla zapach prawdziwych
olejków eterycznych unoszących się w powietrzu i wykorzystywanych
w wielu zabiegach. Mnie udało się namówić właścicielki salonu Agatę
i Honoratę na kilka słów opowieści o tym niezwykłym miejscu
Goniec Babicki - Ja choć jestem tu zaledwie kilka minut, to czuje
się u Was rewelacyjnie i właściwie mogłabym tu już pozostać (śmiech).
Jak się udało stworzyć taką atmosferę?

Goniec Babicki - W codziennej gonitwie wiele Pań narzeka na brak
czasu. Czy w przerwie na lunch też można do Was wpaść na jakiś zabieg?

Goniec Babicki - Z jakich zabiegów mogą skorzystać osoby odwiedzające atelier La Meriem?

Goniec Babicki - Polecacie jakiś pachnący zabieg szczególnie? Oglądam wasze menu zabiegowi i widzę nazwy: Pretty Woman, New Face
in Varsovie czy Pachnidło? Brzmi ekscytująco.

Goniec Babicki - Każda z nas kobiet uwielbia promocje i wyjątkowe
okazje. Czy przygotowałyście coś specjalnego z okazji otwarcia atelier
La Meriem?

Goniec Babicki - Przyznaje, brzmi niezwykle kusząco. Ale widzę
u Was też mnóstwo firmowych kosmetyków.
Dziękujemy za rozmowę.
ATERLIER LA MERIEM - Instytut Aromaterapii
Stare Babice, ul. Leopolda Okulickiego 5 lok. 1
Tel dla rezerwacji: 882 260 260
https://www.facebook.com/lameriembabice

KONCERT MŁODYCH LUDZI Z UKRAINY
W niedzielę, 20 stycznia 2019 roku o 18:00 w Parafii Lipków odbył
się koncert kolęd.

wystąpił zespół młodych chrześcijan z Ukrainy "Z Bogiem lepiej".
W repertuarze znalazły się kolędy i piosenki religijne oraz chrześcijańskie przesła-

nia.
Michał Starnowski - filmiki na: www.babice24.pl

W WOJCIESZYNIE BEZ WYBORÓW
Oficjalny komunikat Urzędu Gminy Stare Babice.
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających w Wojcieszynie.
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice
dla okręgu
nr 12 (Wojcieszyn) zgłoszono tylko jedną kandydatkę - Panią Jadwigę
WASIAK
Oznacza to, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, zatem głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice nie przeprowadza się, a za wybrane
go na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.
Od Redakcji:
Pani Jadwidze,
gratulujemy i życzymy
fot. archiwum www.babice24.pl z 2015 r.
"Wybory Sołtysa w Wojcieszynie"
zebrał: Michał Starnowski

IX KOLĘDOWANIE W BLIZNEM
W czwartek, 10 stycznia 2019 roku w Przedszkolu w Bliznem już
po raz dziewiąty odbył się Przegląd Rodzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek.
Małgorzata Siekierska,
Ewa Kawczyńska

Na gościnne występy przyjechali "Kolędnicy z okolicy",

ks. Paweł Paliga
Katarzyny Żyżelewicz
Przegląd Rodzinnych Zespołów Kolęd i Pastorałek.

Gośćmi specjalnymi,
Darek Malejonek,
"Arka Noego
Marcin Steczkowski

Kolejne, rocznicowe rodzinne kolędowanie już za rok.

KONCERT GOSPEL RADOM
Gospel Radom wystąpił na scenie w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w dniu 11 stycznia 2019 r.
Gospel Radom,

Iwony Skwarek
standardy czarnej muzyki Gospel

grupa wystąpiła wieczorem, 11 stycznia
2019 roku na scenie w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.
"muzyczna pasja, wiara, zaangażowanie i radość dzielenia dobrą energią to cechy, którymi wokaliści z Radomia chcą zarazić publiczność podczas swoich koncertów"
Koncert wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców,
zebrał: Michał Starnowski
(wykorzystano informację zamieszczone na stronie DKSB).

Michał Starnowski

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW
W niedzielę, 20 stycznia 2019 roku w sali koncertowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli odbyło się Noworoczne Spotkanie Seniorów.

Przez ostatnie lata Noworoczne Spotkania Seniorów odbywały się
w Szkole Podstawowej w Starych Babicach,
Alicja Napurka
skiej

Dorocie SmolińBożennie Pyć
pierwsze noworoczne spotkanie odbyło się właśnie w ba
bickim przedszkolu.

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak w poprzednim roku odbyło się
w Sali koncertowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach.
Sławomir
Tomasz Szuba,
Henryk Kuncewicz
Wójt
w swoim wystąpieniu złożył seniorom najlepsze życzenia noworoczne, nawiązał też do styczniowych miłych dni, czyli święta babć i dziadków.
Sumka,

Gminna
Orkiestra Dęta i Chór Babiczanie
Zbigniewa Załęskiego
Przedszkolaki ze Starych Babic, zespół Sami Swoi z Borzęcina Dużego i przedstawiciele
klubu Seniora "Nadzieja".
koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej i Studia Muzycznego ze Starych Babic
Mariusza Dżygi.
Michał Starnowski

KAMPINOSKI
PARK NARODOWY KOŃCZY 60 LAT
Park utworzony 16 stycznia 1959 roku głównie dzięki staraniom pro
fesorów Jadwigi i Romana Kobendzów chroni walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej.
Leżący w sercu Polski Kampinoski Park Narodowy to wydmy, bagna, lasy, łąki i pastwiska.

Jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w środkowej
Polsce.
Park utworzony 16 stycznia 1959 roku głównie dzięki staraniom
profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów chroni walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej. Ten skarb przyrody o powierzchni 38,5 tys. ha
Park może liczyć na wolontariuszy, których z roku na rok wciąż przybywa, a ich pomoc jest nieoceniona.
Rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej
Park wraz
z otuliną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą "Puszcza Kampinoska", wchodzi też w skład sieci NATURA 2000

Warto pamiętać, że tuż za rogatkami stolicy Polski znajduje się tak
cenne przyrodniczo i historycznie dziedzictwo narodowe.

Trwająca od 60 lat ochrona i opieka kilku pokoleń pracowników
przyczynia się do regeneracji przyrody.
Z udokumentowanych dotychczas ponad czterech tysięcy gatunków zwierząt
Największym ssakiem jest łoś - herbowe zwierzę parku,

Obok walorów przyrodniczych Puszcza Kampinoska jest prawdziwą
skarbnicą dziejów.
ślady po powstaniach i wojnach możemy napotkać w wielu miejscach w parku.
Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową
Czeka tu na nich 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, ścieżki dydaktyczne, trasy
konne oraz specjalnie urządzone polany i parkingi.

Katarzyna Fidler, fot. Maciej Szajowski
- Kampinoski Park Narodowy

DZIESIĄTKA BABICKA PO RAZ CZWARTY
ZAPISY JUŻ WYSTARTOWAŁY
Zapisy do 4. Dziesiątki Babickiej rozpoczęły się wraz z początkiem Nowego Roku.
Bieg, marsz Nordic Walking oraz biegi rodzinne wystartują w sobotę 6 kwietnia br. w podwarszawskiej gminie Stare Babice. Trasa głównych rywalizacji liczy 10 kilometrów i jest atestowana przez PZLA.
Bieg Dziesiątka Babicka, to największa impreza sportowa Gminy Stare Babice. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice (GOSiR Stare Babice).
"Dziesiątka Babicka, to impreza która wyrosła na kanwie dużego zainteresowania bieganiem
oraz aktywnością fizyczną, które zauważyliśmy w Gminie Stare Babice po rozpoczęciu bezpłatnych treningów biegowych Stare Babice Biegają. Chcieliśmy, aby nasza impreza stała się stałym
punktem w kalendarzu imprez sportowych mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego
i okolic."
Jarosław Płóciennik,
tart i meta biegu oraz marszu Nordic Walking zlokalizowane są na rynku w Starych Babicach.
"Wierzymy, że bieganie oraz Nordic Walking, to nie
tylko doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, ale także metody na walkę ze
stresem, jak również sporty dające radość i świetne samopoczucie. Pragniemy włączać we wspomniane aktywności całe rodziny."
Jarosław Płóciennik.
Wpisowe online do dnia 2 kwietnia br. wynosi 50 zł.

Organizatorzy

