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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 1-12 lipca 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł.
Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

PROŚBA O WSPARCIE
DLA PANI AGNIESZKI Z KOCZARG
Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi. Jesteśmy grupą ludzi (rodzin) występujących pod nazwą "Kolędnicy z okolicy", których połączyła chęć niesienia pomocy. Z nazwy można łatwo wywnioskować,
kiedy inicjatywa nasza nabrała konkretnego kształtu. Od tamtego momentu działamy bez przerwy. W realizację zamierzonego celu zaangażowała się również lokalna społeczność oraz Stowarzyszenie "Działajmy Razem".

Obecny budynek wymaga remontu: da
chu, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz doprowadzenia przyłącza
gazowego do planowanej wymiany kotła
c.o. z "kopciucha" na kocioł gazowy dwufunkcyjny.
Do tej pory udało się nam uregulować
sprawy spadkowe,

Już w marcu tego roku
Fundusze, które uda
nam się zebrać, przeznaczymy na remont i niewielką rozbudowę ich domu (Koczargi Stare), który na dzień dzisiejszy wymaga generalnego remontu.
Niespełna dwa lata temu po ciężkiej chorobie zmarł mąż Pani Agnie
szki.

Sytuacja finansowa rodziny jest o tyle trudna, iż we wcześniej
szych latach borykali się z brakiem pracy męża i jego ciężką chorobą.
sama Pani Agnie
szka nie jest w stanie podołać temu zadaniu.

Zwracamy się do Państwa, wszystkich ludzi dobrej woli, chętnych nieść
pomoc innym, z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.
"Kolędników z okolicy"
Potrzeba materiałów budowlanych, instalacyjnych, wykończe
niowych.
Podajemy numer konta bankowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Działajmy Razem - 53 1020 1026 0000 1402 0390 2673 w PKO
BP.
"dla Agnieszki".
Potrzebujemy nie tylko pieniędzy.
Tomasz Rutkowski - tel. 502 492 100
Członek Zarządu Stowarzyszenia "Działajmy Razem"
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.dzialajmy.razem

ZWIEDZAJ ŚWIAT Z SUN CENTER
A co z singlami?

Rzeczywiście jest wiele możliwości.
Wakacyjne wyjazdy planujemy w różny sposób - o tym, dlaczego warto skorzystać ze wsparcia biur podróży oraz jakie są aktualne trendy
w turystyce rozmawiamy z właścicielami biura SUNCENTER w Starych Babicach.
Czy znajdzie się u Państwa coś dla tych, którzy przespali moment planowania, a chcą gdzieś spontanicznie wyjechać w te wakacje?

A jednak wydaje się, że w dobie internetu biura podróży nie są aż tak
potrzebne…

Czyli lepiej planować wakacje znacznie wcześniej?

Opieka rezydenta może bardzo się przydać…
A dokąd w tym roku ludzie najchętniej wyjeżdżają?

A kiedy macie tzw. wysoki sezon? Chyba nie tylko latem?
Objazdówki pewnie tylko bez dzieci?

Wystarczy więc wejść i przebierać w możliwościach!
tekst: Karina Grygielska, zdjęcia: Sun Center

POMÓŻMY NASZYM SĄSIADOM
23 kwietnia 2019 r na trasie toruńskiej miał miejsce poważny wypadek, w wyniku którego ciężko ucierpiało poważnie dwóch mieszkańców
naszej gminy Kami i Czarek.
Samochód, którym podróżowali wbił się w naczepę tira, który stal
w niedozwolonym miejscu, nieprawidłowo oznakowany na prawym pasie ruchu.
Chcąc uniknąć zderzenia i uderzenia w innych uczestników ruchu uderzyli w naczepę. Auto stanęło
w płomieniach.
Kamil natychmiast został przetransportowany do szpitala,
Obecnie nadal przebywa w szpitalu na
OIOM.

O ile odzyska czucie w rękach i nogach będzie wymagał dłu
gotrwałej i kosztownej rehabilitacji,
Czarek również został przetransportowany do szpitala z poważnym otwartym złamaniem prawej ręki,
Miał połamane zebra, odmę płucną.

Obaj są w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej!
Całe życie byli ogromnym wsparciem dla rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów - teraz oni potrzebują naszej pomocy.
na co potrzebne będą ogromne środki finansowe.

Pokażmy im, że teraz oni mogą liczyć na swoich sąsiadów!
Zbiórka jest pod adresem: https://pomagam.pl/dlaprzyjaciol

MUZYKA TRADYCYJNA W BABICACH
W dzisiejszych czasach wiele ciekawych zjawisk rozgrywa się w obrębie tego, co przyjęliśmy określać jako muzykę tradycyjną i ludową. Folklor i folkloryzm nabierają nowych znaczeń, wiele odcieni posiada mu
zyka folkowa. We współczesnej kulturze obszary te podlegają silnym
wpływom marketingu, mediów i oczekiwań społecznych. Innym ciekawym zjawiskiem społecznym jest łączenie kultury z bezinteresowną pomocą niesioną ludziom w potrzebie. Człowieczeństwo przejawia się
tutaj zarówno w pragnieniu udziału w żywej kulturze jak i w chęci dzielenia się dobrem, bo czujemy się wtedy częścią większego i dobrego planu.
W październiku 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia "Działajmy
Razem" oraz pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach Parceli odbędzie się
niezwykły koncert.

"W dzieciństwie byłem otoczony polską muzyką tradycyjną, głównie w jej wymiarze religijnym. W wioskach drobno
szlacheckich północno-wschodniego Mazowsza jeszcze do wczoraj był zwyczaj
śpiewania pieśni nabożnych całego roku
liturgicznego, także w sytuacjach funeralnych. Były to wielogodzinne muzyczne
maratony, stanowiły na tyle silne doznanie, że później, czyli pod koniec lat 70.,
kiedy moi koledzy zakładali swoje pierwsze kapele rockowe, ja nigdy nie miałem
takiego epizodu. Moją wyobraźnią muzyczną zawładnęła muzyka przekazywana w tradycji ustnej. Wszystko, co płynęło z mediów niekoniecznie mnie
kręciło"
Adam Strug
''Podchodziliśmy do tej muzyki z należnym szacunkiem, ale bez chłopomanii i mistycyzowania. Faktem jest, że z Bractwa Ubogich wyrodziły się
inicjatywy w postaci festiwali, domów tańca, fundacji, stowarzyszeń. W tej
chwili w każdym polskim mieście akademickim działa grupa działająca na
rzecz muzyki tradycyjnej, mniej więcej zgodnie z metodą, którą wówczas
wypracowaliśmy. Moim wkładem w to środowisko było to, że pieśni nabożne są równorzędną częścią repertuaru. Rasowy śpiewak tradycyjny z biegłością posługuje się dwoma repertuarami, czyli świeckim i religijnym.
Niezależnie od wyznawanego przez śpiewaka światopoglądu''
Adam Strug.
Adam Strug prowadzi zespół śpiewaczy pod nazwą Monodia Polska.
Monodia Polska

Adam Strug, bo to On będzie gościł na naszej scenie,

Adam Strug.
Prowadzi zespół Monodia
Polska,
Jego autorskie piosenki wykonują m.in. Stanisław Soyka, Woj
ciech Waglewski, Marek Dyjak i Warszawska Orkiestra Sentymentalna.
z Michałem Lorencem, Polskim Teatrem Tańca czy Teatrem Juliusza Słowackiego w Krakowie.
"Muzyczna podróż po Polsce".

W kolejnym numerze Gońca Babickiego zaprezentujemy wywiad
z Adamem Strugiem przeprowadzony specjalnie dla Państwa. Już teraz
zapraszamy Państwa do lektury.
Iwona Postek-Turchońska
Stowarzyszenie "Działajmy Razem"
dod. info: www.culture.pl; www.adamstrug.pl; www.monodiapolska.pl
forografia: Jacek Poremba dla Ruchu Muzycznego

PARKUJ I JEDŹ JUŻ OTWARTY
Dogodne warunki bezpłatnego parkowania i wprowadzenie biletu
metropolitalnego mają zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej ZTM.
i parking w Starych Babicach przy
ul. Sienkiewicza został udostępniony mieszkańcom.

Mieszkańcom zwra
camy uwagę na zastosowane rozwiązania wjazdowo-wyjazdowe,

Przypomnijmy, że parking "Parkuj i Jedź" w Starych Babicach, to
wspólne przedsięwzięcie w ramach projektu pn.: "Budowa parkingów
"Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Inwestycja dofinansowana
jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach
ZIT", Typ projektów - "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej - "Parkingi Parkuj i Jedź"".
Budowa parkingu w takiej formie i w tym miejscu podzieliła mieszkańców.
Ja osobiście uważam, że był
to dobry pomysł,
Wyrażam też zdanie,
Może lekko kłóci to się z intencją "parkuj i jedź",

Michał Starnowski - www.babice24.pl

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
"NASZ WOJCIESZYN"
W Wojcieszynie dzięki zangażowaniu i wysiłkowi dwóch mieszkanek: Jadwigi Wasiak i Iwony Demidziuk, po dopełnieniu wszelkich formalności zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą KGW
Nasz Wojcieszyn, które w dniu 27 grudnia 2018 roku zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wśród członków mamy też mężczyzn,
Funkcjonowanie Koła ma być też sposobem na
integrację mieszkańców Wojcieszyna,

(serdeczne podziękowania dla Domu Kultury za
użyczenie lokalu i chęć współpracy).
uczyli
się wyplatania stroików z wikliny papierowej.
Nasze Koło najchętniej spotykałoby się w jakimiś lokalu na terenie wsi Wojcieszyn,

Działaność Koła reguluje ustawa
"Koło jako dobrowolną, niezależną od administarcji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
samorządną organizację mieszkańców wsi, wspierajacą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działająca na rzecz środowisk wiejskich"
Funkcjonowanie KGW Nasz Wojcieszyn opiera się na Statucie,
Kolejna Nasza odsłona, to udział w Festynie Babickim,

Poniżej wyciąg z statutu KGW Nasz Wojcieszyn:

Serwowaliśmy również kawę i herbatę z ciasteczkami własnego wypieku.

Celem Koła jest:
1)
włożyliśmy ogrom wysiłku i czasu
2)

aby tak się stało.

3)
4)
5)
warsztaty kre6)

atywne,

7)
8)

Finansowanie:
1.
Jak mówi stare przysłowie "pierwsze koty za płoty",
2.

Nasze plany na najbliższą przyszłość to:

Członkostwo:
1.
2.
W tym miejscu zachęcam Wszystkich mieszkańców Wojcieszyna do
współpracy i włączenia się w działalność Koła. Razem możemy więcej.
Pytanie skąd pomysł na założenie Koła? Otóż powstanie KGW Wojcieszyn to chęć reaktywacji prężnie działającego Koła Gospodyń, które działało kiedyś w Wojcieszynie, a którego założycielką była Janina
Grot. To powrót do tradycji, które zawsze warto podtrzymywać i kultywować.

Kontakt do KGW Wojcieszyn na ten moment możliwy jest przez
stronę Facebooka
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-KGW-Nasz-Wojcieszyn-296121864644842/
Serdecznie zapraszam - AJ - członek KGW Nasz Wojcieszyn

WYSTĘPY GRUPY
"KOLĘDNICY Z OKOLICY"
W niedzielę 2 czerwca br. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka na
scenie ustawionej na terenie szkolnym w Borzęcinie Dużym z przedstawieniem wyreżyserowanym przez p. Ewę Czajczyńską-Mastalerz oraz
Jolantę Krasnodębską pt. "Absurdy Szkolne" wystąpiła grupa "Kolędnicy z Okolicy".

Przedstawienie nagradzane były gromkimi brawami,
nie tylko chcieli zapewnić dawkę humoru oglądającym, ale również pokazać, że można dać coś od siebie.
p. Mastalerz w imieniu Kolędników

Tak, tak to nie pomyłka.
"Kolędnicy z Okolicy".

AJ, fot. Iza Bek

"Kolędnicy z okolicy".
Tym razem Kolędnicy z okolicy przyjęli propozycję wcielenia się
w uczniów i zagrania sztuki dla dzieci.
słońce zawitało do
Borzęcina,
Akcja rozgrywała się w klasie, w której niesforni i rozbrykani uczniowie wyśmiewali prymuskę klasową a pani nauczycielce utrudniali przeprowadzenie lekcji polskiego.

"Lato, lato, lato czeka",

SŁODKI DZIEŃ DZIECKA
W SZKOLE W ZIELONKACH
Już po raz drugi z okazji Dnia Dziecka działająca przy Szkole Podstawowej w Zielonkach - Parceli Rada Rodziców przygotowała dla swoich uczniów słodki poczęstunek.
Było pysznie i słonecznie.
przesłała Magdalena Bukowska

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
2 czerwca 2019 roku na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbyła się impreza
plenerowa z okazji Dnia Dziecka.
Wiele działo się w to niedzielne popołudnie w Borzęcinie.

drużynie UKS,

pokibicować miejscowej
wysoko rozgromiła

Uwiecznione występy sceniczne, to:Teatr "Bliżej Nieba" i Zespół "DlaTego".
Michał Starnowski - www.babice24.pl

JUBILEUSZ 10-LECIA
KLUBU SENIORA "NADZIEJA"
W dniu 18 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice spotkali się seniorzy, by powspominać, pośmiać się i pośpiewać. Spotkanie, na które licznie przybyli seniorzy prowadziła Dyrektor GOPS Stare Babice Alicja Napurka. Głos zabrał też obecny na
sali Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

spół "Sami Swoi" z Borzęcina Dużego wraz z Janem Jaworskim oraz
Małgorzata i Konrad Bożykowie.
Michał Starnowski - www.babice24.pl
Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora "Nadzieja” był wspaniałą okazją,
aby powspominać, podziękować i poprzypominać sobie te czasy i osoby, dzięki którym ruch senioralny w gminie Stare Babice powstał
i przez dekadę tak prężnie się rozwijał.

Wójt Sławomir Sumka gratulował każdemu osobiście, wręczając
przy tym pamiątkowy upominek. Były więc oklaski i gromkie sto lat.
Część oficjalną rozpoczęły i zakończyły występy artystyczne.
chóru "Amo La Musica"
Katarzyny Bonieckiej,
babicka grupa seniorów
"Bez Nazwy", zespół wokalny retro Artbem z Krystyną Kowalską, grupa taneczna "Rondo" z Bielan z Ewą Czartoryską-Stanisławską, ze-

WIANKI W BLIZNEM
W sobotę, 15 czerwca 2019 roku w Bliznem odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy plenerowej pt. "Wianki 2019".
Z inicjatywy Radnych i Sołtysów wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego i Lubiczowa, tj. Ewy Kawczyńskiej, Leszka Poborczyka, Krzysztofa Wąsikowskiego i Jacka Dawidowskiego
Organizatorzy przewidzieli
nie tylko wiele atrakcji dla dzieci, ale również zadbali o to, żeby nie nudzili się dorośli.
W programie imprezy zaplanowano występy
(Rising Stars),
ce).

(OSP Stare BabiCarrom,
GPK Eko-

Babice sp. z o.o
Tradycyjnie odbył się także "Konkurs Ciast",
spół RockaVibes.
w ramach potańcówki z DJ Zbyszkiem

ze-

Michał Starnowski - facebook.com/babice24

SPOTKANIE W STANISŁAWOWIE
W sobotnie, późne popołudnie 8 czerwca 2019 roku w Biker Pubie
w Stanisławowie na spotkaniu sąsiedzkim spotkali się mieszkańcy i sym
patycy tej niewielkiej, ale jakże uroczo położonej miejscowości w gminie Stare Babice.

zebrani mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu budo
wania hoteli dla owadów zapylających.
Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba.

"Stanisławów Razem",
i członków Rady Sołeckiej

Sołtys Urszuli Świątek
Michał Starnowski

BIERZMOWANIE W LIPKOWIE
W czwartek, tj. 6 czerwca 2019 roku podczas Mszy świętej o godz.
18:00 ks. Bp. Piotr Jarecki - biskup pomocniczy warszawski udzielił młodzieży z lipkowskiej wspólnoty sakramentu bierzmowania.

Grupę 43 osób do sakramentu Świętego przygotowywał ks. Łukasz
Wawro
Michał Starnowski
www.babice24.pl; facebook.com/babice24

RODZINNY PIKNIK W KAMPINOSPORT
W sobotę 8.06.2019 w KampinoSport odbył się VI Sportowo-tenisowy
Piknik Rodzinny. Klub przygotował wiele ciekawych atrakcji na ten
dzień. Główną częścią Pikniku były turnieje tenisowe. Podczas Pikniku
zorganizowano m. in. singlowy turniej tenisa dla dzieci i młodzieży zamykający sezon tenisowy 2018/19.
z wielką radością można było obserwować wszystkie pojedynki.
Jednym z celów Pikników jest rodzinna integracja oraz wspólnie spędzony czas,
Sami
rodzice mogli się także przekonać ile emocji towarzyszy graczom podczas
meczów tenisowych.
chody na weekend
Wola
Salon Toyota Wiśniewski.

Do wygrania były m.in. samoSalon Lexus WarszawaWśród fundatorów

nagród

YONEX
kategoria tenisowa dla ko-

strefę relaksu - ogrodowe spa.
Thalgo
Purles
Specjalistki ze strefy KampinoSport Day Spa

Doskonałe dania z grilla serwowane były przez ekipę z Hotelu i Restauracji Splendor z Babic Nowych.
firma Aquamo. Chłodnia
Mazowsze
najmłodszymi uczestnikami zajmowali się animatorzy,

biet Ladies Open.
"Ustrzel Nagrodę"
KampinoSport,
Yonex, salon fryzjerski dla psów Muszelka, makijażystkę Katarzyna Rybarczyk Makeup Artist, dystrybutora karm dla zwierząt HUSSE.

Piknik KampinoSport to także szereg akcji charytatywnych dla naszych czworonożnych przyjaciół. KampinoSport
Psom Na Pomoc
Podczas 6. Pikniku
W sumie udało się zebrać ok 2600 zł oraz ok 300 kg karmy!

Organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji poza tenisowych.
instruktorka Ula.

koszulka z własnoręcznym podpisem Mariusza Fyrstenberga czy czapeczka z autografem Huberta Hurkacza

W części ogrodowej
strzelnica wiatrówkowa,
Klub Strzelecki Cover
Dużym zainteresowaniem
cieszył się 25 metrowy autobus Jelcz - mobilny escape room,
Klub JUDO ALPHA,

KampinoSport przygotował specjalną

Na czele Pikniku stanął niezastąpiony Mariusz Walczak,
firma Na Prowadzeniu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej,
Studio MTJ.
KampinoSport.
Życzymy wszystkim udanych wakacji
oferuje KampinoSport
zespół KampinoSport - tel. 500 001 390
Stare Babice, ul. Izabelińska 79

PROJEKT AKTYWNA MAMA,
CZYLI KOBIETY NA ROWERACH
W upalny czerwcowy weekend 15-16 czerwca br. odbył się kobiecy
wyjazd rowerowy z noclegiem w Strzyżewie. Projekt, dofinansowany
z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, miał na celu upowszechnienie
kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mam.

Body Beat,
Ania Warzycha-Druzd z Fun
dacji Nasze Szczęścia.

Pomysłodawcą inicjatywy i organizatorem była Fundacja Nasze Szczę
ścia we współpracy z Body Beat Studio.
20 uczestniczek,
ok. 80 km
Edyta z Body
Beat,
Dworu Strzyżew,
warsztat rozwojowy dla kobiet, trening Zumby, ognisko i poranna rozgrzew
ka przed odjazdem.
Wszystkie uczestniczki w drodze powrotnej zgodnie twierdziły, że był to ich
pierwszy tego typu wyjazd, ale na pewno nie ostatni!
Edyta Rosa-Haftaniuk,
to jest to, czego nam kobietom trzeba.
Uczestniczki były w różnym wieku, z różnych miejscowości naszego
powiatu, a połączyła je miłość do jazdy na rowerze i chęć zintegrowania się w kobiecym gronie.

Podczas wyjazdu do Strzyżewa nie obyło się bez przygód

założenie kasku na głowę.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o projektach i inicjatywach sportowych dla kobiet, polub nas na Fb:
https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia
https://www.facebook.com/BodyBeatstudiofitness

Na wyjazd pojechały mamy z Fundacji
Aktywna Mama z Agnieszką Markiewicz,

tekst i foto: Karina Grygielska

U SĄSIADÓW - KAWIARNIA MNIE MNIE
ZAPRASZA DZIECI DO WSPÓŁPRACY!
W izabelińskim Urzędzie Gminy powstało
ciekawe miejsce - wakacyjna kawiarnia Mnie
Mnie. Wyjątkowość przedsięwzięcia polega na
tym, że w jej prowadzenie będą angażować
się dzieci. Jest to lokalna inicjatywa, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do współ
pracy w czasie wakacji.

nia Mnie Mnie daje taką szansę
Ania Raczyńska.
dzieci są tu odpowiedzialne za przygo
towanie miejsca, stworzenie i prowadzenie kampanii marketingowej, zaplanowanie zaopatrzenia, serwowanie kawy i ciast, a także za
sprzątanie, pilnowanie porządku

Kawiarnia jest prowadzona przez dzieci
(pod nadzorem dorosłych) i powstała dla dzieci (i rodzin) - mówi Anna Raczyńska, pomysłodawczyni projektu.

Projekt jest przygotowany całkowicie w czynie społecznym

Zależy nam, by w ten pomysł zaangażować nie
tylko dzieci, ale też jak największą liczbę dorosłych,

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 18 lat
oraz dorosłych, którzy chcą towarzyszyć dzieciom w tej wyjątkowej wakacyjnej przygodzie.

Wakacje to czas, który dzieci mogą spożytkować w sposób kreatywny,
Kawiar

Cały dochód z podawanych ciast i na pojów przeznaczymy na zakup sprzętu sportowego
stworzenie skate parku
dzieci będą mogły
jeździć na deskorolkach

Kawiarnia Mnie Mnie
Urząd Gminy Izabelin - wejście od strony patio
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
email: kawiarnia@izabelin.pl
FB: Mnie Mnie w Izabelinie

