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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 2-13 września 2019 roku
 dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł. 

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



ODPUST I 40 LAT
KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA Z BABIC

W niedzielę, 28 lipca 2019 roku w babickiej parafii odbył się odpust 
z racji wspomnienia św. Kingi.

Podczas sprawowanej Eucharystii nasz parafianin Ks. Dziekan Ka-
zimierz Więsyk SAC pełniący posługę duszpasterską w Wiedniu wraz 
ze swoimi współbraćmi dziękował ofiarą Mszy św. za 40 lat kapłaństwa.

ks. Zenon 
Hanas SAC ks. Zbigniew Koło-
dziej SAC, Grzegorz Młodawski SAC ks. Stanisław Cywiński.

były Proboszcz - ks. Pra
łat Jan Szubka. Michał Starnowski



E.L.F. ZAUROCZY NAS FRANCJĄ…
W Starych Babicach mamy prawdziwego ambasadora Francji! To Ja-

cek Okieńczyc, który większość życia spędził nad Sekwaną i teraz prowa-
dzi swoją szkołę języka francuskiego E.L.F. Rozmawiamy z nim o tym, 
dlaczego warto dołączyć do grona miłośników tego wyjątkowego języka.

Wszyscy uczą się angielskiego, modny jest też niemiecki i hiszpański. 
Dlaczego więc francuski?

Co sprawia największą trudność w nauce tego języka?

Prowadzi Pan lekcje dla dorosłych i dzieci?

Dzięki pasji do Francji motywuje Pan swoich uczniów do wytężonej nauki?

Znajomość języka pomaga poczuć prawdziwą Francję?

A czy ma Pan swoje ulubione francuskie słowa?

Co znaczy?

A ulubione dania?

Hmm…, aż się zamarzyło, by poczuć te smaki i tę magię…

tekst: Karina Grygielska, foto: E.L.F.



Przed nami wrzesień, a wraz z nim nowości w Babickim Klubie dla 
Rodzin. Fundacja Nasze Szczęścia już szykuje niespodzianki dla rodzi-
ców i ich dzieci. O tym, co się będzie działo, najlepiej dowiedzieć się oso-
biście już 10 września w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare 
Babice w godzinach 10:00 - 13:00 podczas Klubowego Dnia Otwartego. 

Po wakacyjnej przerwie Klub znowu otworzy drzwi dla najmłod-
szych dzieci i ich opiekunów. 

Główne miejsce 
spotkań to niezmiennie
Klub Mieszkańca przy ul. Polnej 40

hala GOSiR
BIG BEN

BIG BEN,

Ania Warzycha-Druzd, 

"Być mamą, być sobą" 
teraz to "więcej" będzie możliwe właśnie w BIG BENIE

Pozytyw-
nej Dyscypliny,

Teatr 
Mam.

 Szkoły Rodzenia
"Urodziłam życie",

spotkania z doulą,
z Klubem Strefę Języka.

Nie rezygnujemy rzecz jasna z zajęć dla dzieci 
 Gordonki i Muzykajki, 

Edufigle 
i Sensofigle. angielskie zabawy sobot-
nie w BIG BEN, muzyczne Bajowiska.

fitness w ramach 
Aktywnej Mamy

Ania Warzycha-Druzd.

tekst: Karina Grygielska, foto: Ania Warzycha-Druzd

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA! 

Więcej szczegółów: 
https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia/

www.naszeszczescia.pl

KOLEJNY SEZON
Z FUNDACJĄ NASZE SZCZĘŚCIA



Komunikujemy się ze światem obrazami, słowami, gestem. Dzięki nim 
porozumiewamy się z innymi, a strategia Public Relations może stać ra-
mą, w którą wpisujemy to, czym chcemy się podzielić. O tym, jak skupiać 
uwagę odbiorców, cieszyć się zaufaniem i wzbudzać pozytywne emocje oto-
czenia, rozmawiamy z Kariną Grygielską, właścicielką firmy Ramka PR.

Czym zajmuje się Twoja firma?

Opowiesz coś więcej?

Znasz zatem Public Relations z wielu stron…

Klienci mają teraz inne oczekiwania niż kilka lat temu?

Strategia PR musi być więc dość mocno rozbudowana…

Potrzebny nam do tego specjalista?

Ale czy nas na to stać?

Podobnie jak działania reklamowe?

Jeśli zajmujesz się czymś ciekawym i zależy Ci, by wyróżniać się na tle 
konkurencji, serdecznie zapraszam do współpracy Public Relations!  

KONTAKT: Ramka PR Karina Grygielska, karinagrygielska@ramkapr.pl
+48 601 369 597 / www.ramkapr.pl

CHCESZ SIĘ WYRÓŻNIĆ
– ZATRUDNIJ PR-OWCA



FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK
CZYLI PODEJMUJMY DECYZJE WSPÓLNIE

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane usta-
wą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór 
jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi 
w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Rada Gminy Stare Babice 

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie 
trzy podstawowe warunki:

Katalog zadań własnych gminy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

Z czyjej inicjatywy może być uchwalony wniosek do funduszu so
łeckiego?

po-
siadają:

Dobrą praktyką jest zgłoszenie na zebraniu wiejskim wniosku w for-
mie pisemnej.

ciąg dalszy na stronie obok...



ciąg dalszy ze strony 8

W jakim terminie należy złożyć wniosek do funduszu sołeckie-
go?

w terminie do 30 września 2019 roku,

Kiedy wniosek zostanie odrzucony przez Wójta?

Wniosek odrzucono. Co dalej?

Czy sołectwa mogą w ramach funduszu sołeckiego realizować 
wspólne przedsięwzięcia?

Zwołanie zebrania wiejskiego.

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2020 dla poszczególnych 
sołectw:

Informacja UG Stare Babice
Terminy zebrań sołeckich będą wywieszane na tablicach sołeckich

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice



Stowarzyszenie Działajmy Razem ogłasza przesłuchania artystów 
amatorów oraz artystów zawodowych mogących i chcących supporto-
wać koncert Adama Struga oraz zespołu Monodia Polska wykonują-
cych tradycyjną muzykę świecką oraz religijną.

Celem głównym koncertu jest promowanie muzyki tradycyjnej 
w Gminie Stare Babice, celem pośrednim pomoc potrzebującej wspar-
cia rodzinie z Koczarg. Koncert odbędzie się w Sali Widowiskowej Do-
mu Kultury Stare Babice w dniu 20 października br.

I etap przesłuchań odbędzie się 7 września 2019 roku o godzinie 
10:00

Adam Strug.

należy wysłać na adres kww.dzialajmyrazem@gmail.com do 5 wrze-
śnia br.

 http://
www.dzialajmy-razem.pl/przesluchania.html

Kandydaci przystępując do przesłuchań w zależności od środka eks-
presji: 

Utwory mogą pochodzić z różnych regionów 
Polski.

Osoby zakwalifikowane do II etapu, który odbędzie się 8 września 
br. o godz. 10.00

Lista kandydatów zaproszonych do II etapu 
podana zostanie także na stronie internetowej Stowarzyszenia Działaj-
my Razem.

Stowarzyszenie Działajmy Razem

Środki pochodzą ze składek członków Stowarzyszenia Działajmy 
Razem lub darowizn przekazywanych na konkretny cel.

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi. Z inicjatywy "Kolędników 
z okolicy" i Stowarzyszenia "Działajmy Razem",

Gońca Babickiego
 

fundusze, które uda nam się zebrać, przeznaczymy na remont i nie-
wielką rozbudowę domu Pani Agnieszki z Koczarg Starych,

Każda udzie-
lona pomoc przybliża nas do zrealizowania planów i wsparcia tej ro-
dziny. 

Podajemy numer konta bankowego prowadzonego przez Stowarzy-
szenie Działajmy Razem - 53 1020 1026 0000 1402 0390 2673 w PKO BP.

"dla Agnieszki".

OGŁOSZENIE - PRZESŁUCHANIA
DO SUPPORTU KONCERTU

POMOC DLA AGNIESZKI



 EARLY STAGE

Angielski dla przedszkolaków – językowy budzik!

EARLY STAGE

Angielski dla dzieci – odpalamy rakietę!

EARLY STAGE

Angielski dla dzieci i młodzieży – rozgadani na całego!

EARLY STAGE.

egzaminów Cambridge

Z angielskim w dorosłość!

EARLY STAGE.

egzaminów Cambridge

EARLY STAGE  centrum egzaminacyjnego Cambrid-
ge Young Learners. 

EARLY STAGE
Jak dzieci uczą się ję-

zyków? i Sztuka uczenia się. Jak wspierać dzieci w nauce.

EARLY STAGE



15 sierpnia 2019 roku w ramach "Kulturalnego Lata" na "Polanie 
Dwóch Stawów" w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej odbył się Pik-
nik "Disco na polanie". 

wystąpiły zespoły" Playboys, Shan-
tel i Megustar.

"Kulturalnego Lata" 
Pikniku "Disco Polo" 

"Piknik Folkowy", "Piknik Rockowy" i "Piknik Bluesowy".
fot. Kamil Malinowski i Michał Starnowski

KULTURALNE DISCO POLO



PIELGRZYMI W GMINIE STARE BABICE
W dniu 5 sierpnia (poniedziałek) przez naszą gminę przeszła XXXIX 

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM) - piesza 
pielgrzymka do Częstochowy.

Trasa Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej liczy 
niemal 300 kilometrów

Odpoczynki zaplanowane zosta-
ły w Bliznem, Starych Babicach i Borzęcinie Dużym.

Jak zawsze pielgrzymów przywitano uśmiechem, dobrym słowem 
i poczęstunkiem (wodą, kanapkami i słodkościami).

pielgrzymka niepełnosprawnych.
Michał Starnowski



9. PÓŁMARATON
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

W słońcu i w upale, ale z uśmiechem na twarzach, tak przebiegła tra-
sa 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego w niedzielne przedpołu-
dnie w dniu 18 sierpnia 2019 r.

Starostwo Warszaw-
skie Zachodnie 

wzięło 
udział ponad 550 zawodników. 

Na mecie najszybsi byli zawodnicy z Ukrainy, 
Dyrektorem był Radosław Karpiński

 2. miejsce wśród kobiet zdobyła młodziutka 13-letnia Eliza Galińska.

Na mecie, która tradycyjnie ulokowana została w Borzęcinie Dużym, 
9. Półmaratonu im. Janusza Kuso-

cińskiego Jan Żychliński,
Wojciech Białas,
Romuald Reszka,

 Włodzimierz Leduchowski, Mał-
gorzata Żebrowska-Piotrak, Dorota Zmarzlak,

Sebastian Wardziak 
Iwona Marszałek.

Klasyfikacja Open: Mężczyźni: 
Kobiety: 

Patron Półmaratonu - Janusz Kusociński, pseudonim Kusy 

Dzie-
ciństwo spędził w Ołtarzewie, zginął rozstrzelany w pobliżu Palmir, w Pu
szczy Kampinoskiej. Michał Starnowski





18 sierpnia 2019 roku w lipkowskiej Wspólnocie obchodzone było 
Święto Parafialne, Odpust Świętego Rocha.

ks. Łukasz Wawro. ks. Tomasz Sobiecki

z udziałem 
Rycerzy św. Rocha, Służby Liturgicznej, i dziewczynek sypiących kwiat
ki.

Lipkowski Odpust Parafialny, poczynienia zaku-
pów straganowych i odwiedzenia stoisk kiermaszowych z różnościami, 

Święty Roch

Święty Roch żyjący na przełomie XXIII i XIV wieku, który jest 
czczony przez Kościół Katolicki, to również opiekun zwierząt domowych.

Michał Starnowski - www.babice24.pl

ODPUST ŚW. ROCHA W LIPKOWIE

PIKNIK W PARAFII BLIZNE



CO ROBIĆ BY NASZA SKÓRA PO LECIE

Najgorsze upały ponoć już za nami, ale za oknem wciąż króluje sło-
neczna pogoda. Choć taka aura to świetna wiadomość dla wszystkich, 
którzy wciąż myślą o wyjazdach - to wiele z naszych czytelniczek zastana-
wia się jak zadbać o swoją skórę po wakacyjnych wojażach. Ja postano-
wiłam po prostu udać się po porady do doskonale znanego w Babicach 
Atelier Urody "La Meriem" - gdzie stosowane są wyjątkowo skuteczne, 
naturalne i holistyczne zabiegi dla twarzy, ciała i skóry oparte na roślin-
nych wyciągach, ekstraktach i olejkach eterycznych. W urokliwym wnę-
trzu i przy filiżance pysznej kawy zapytałam o to, jak przywrócić 
piękno i zdrowie skóry po intensywnych kąpielach słonecznych specjali-
stę Panią Patrycję Dziekańską - kosmetologa, wykładowcę w warszaw-
skiej szkole kosmetologii.

Goniec Babicki - Wróciłam po dwutygodniowym pobycie nad mo-
rzem i oczywiście mimo stosowania kremów z wysokimi filarami UV wi-
dzę, że moja skóra na ciele i twarzy jest bardzo przesuszona i mniej 
elastyczna? Czy to normalne?

Goniec Babicki - Czyli czeka mnie nawilżanie i dotlenianie skóry? 
O jakie zabiegi konkretnie musze pytać w Waszym atelier?  

Goniec Babicki - A jeśli jestem zapracowaną kobietą i mam tylko pół 
godziny – możemy coś zaproponować na początek? Tak żeby efekt był wi-
doczny od razu?  

Goniec Babicki - A co z osobami, któ
re - wymagają dłuższych zabiegów, po
nieważ ich skóra wykazuje silne ozna-
ki zmęczenia?  

Goniec Babicki - Ja staram się dbać o siebie w zgodzie z naturą. Czy 
proponowane preparaty też są przyjazne dla naszej skóry?

Goniec Babicki - Nie sądziłam, że tak łatwo i skuteczne możemy przy
wrócić zdrowy wygląd i blask naszej cerze. Czy nasze Czytelniczki mo-
gą liczyć na jakieś specjalne promocje?

Dziękuje za rozmowę.
ATERLIER LA MERIEM - Instytut Aromaterapii 

Stare Babice, ul. Leopolda Okulickiego 5 lok1
telefon dla rezerwacji: 882 260 260; facebook.com/lameriembabice

ZNÓW BYŁA PIĘKNA, ODŻYWIONA I MŁODA?

Patrycja Dziekańska
kosmetolog Atelier La Meriem










