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

dakcji w dniach 7-18 października 2019 roku
 dowolną tablicę posesyjną w cenie do 

70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



RODZICE I DZIECI
INTEGRUJĄ SIĘ W KLUBIE

Babicki Klub dla Rodzin ruszył pełną parą. To już kolejny sezon za-
jęć organizowanych przez Fundację Nasze Szczęścia dla najmłodszych 
mieszkańców naszej okolicy i ich rodziców. 

Nowe twarze, sprawdzone zajęcia i mnóstwo dziecięcej radości - oto, 
co przyniósł wrzesień w Klubie Mieszkańca na Polnej 40 w Starych Ba-
bicach. 

Idea Klubu dla Rodzin jest prosta 

Pomysły na to, co się dzieje w Klubie rodzą się często z potrzeby 
serca, 

Babicki Klub dla Rodzin

Na co dzień klubowicze mają okazję korzystać z różnorodnej oferty 
zajęć dla dzieci 

Jest też trochę sportu

Dzieją się piękne przedstawienia dla dzieci 

I to już kolejny sezon, czwarty rok… 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW DO 
ZAANGAŻOWANIA W TWORZENIE KLUBU I DO ZAPISÓW:

1. NA ZAJĘCIA 

2. SZCZEGÓŁY
Karina Grygielska



BIERZMOWANIE W PARAFII BABICE
W środę 25 września 2019 roku podczas Mszy św. o godz. 18.00 mło-

dzież z babickiej parafii otrzymała przez posługę pasterską J.E. Bp. 
Piotra Jareckiego Sakrament Bierzmowania.

 43 osoby 

biskup Piotr Jarecki
ks. kanonik Grzegorz Jankowski, ks. Zdzisław 

Słomka ks. prałat dr Grzegorz Kozicki
ks. Michał Płoszajski

Michał Starnowski



Choć zewnętrznie modlitwa różańcowa polega na odmawianiu modli-
twy Zdrowaś Maryjo (oraz Ojcze nasz i Chwała Ojcu), to nie powtarza-
nie tych modlitw jest jej istotą. Wbrew pozorom, różaniec jest modlitwą 
kontemplacyjną. 

Istota modlitwy różańcowej polega na rozważaniu w sercu poszczegól-
nych tajemnic. 

To chyba dlatego różaniec ma tak wielką moc:

W Fatimie przedstawia się dzieciom jako Matka Boża Różańco-
wa.

Może warto przypomnieć pierwszy z wymienionych wyżej militar-
nych i politycznych cudów różańcowych, od którego bierze początek 
wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Lidia Anna Waśko

O GŁĘBI I MOCY 
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ



31 sierpnia 2019 roku w Klaudynie, na działeczce przy ul. Krzyża-
nowskiego odbyła się "Klaudyniada Reaktywacja 2019". W przeciwień-
stwie do poprzednich lat, impreza nie odbyła się w "Stawisku", tylko 
na terenie udostępnionym przez jednego z mieszkańców (nieopodal ul. 
Komedy).

pod przewodnictwem radnej Marty Pamięty

 bar 
Kabak swojski chleb ze smalcem

(Happy Dance Studio),

Organizatorami spotkania byli: wójt gminy Stare Babice, radna Klau
dyna i Dom Kultury Stare Babice. Michał Starnowski

KLAUDYNIADA REAKTYWACJA 2019



ZAKOŃCZENIE "KULTURALNEGO LATA"
Przez całe wakacje, kiedy to trwało "Kulturalne Lato" w gminie 

Stare Babice pogoda rozpieszczała organizatorów, artystów, widzów 
(tych starszych i młodszych) oraz amatorów tańca na dechach. Zapla-
nowane imprezy odbywały się zgodnie z planem - we wcześniej zaplano-
wanych lokalizacjach. Nie zapomniano więc o centralnym miejscu 
naszej gminy, jak również o najdalej wysuniętych w terenie miejscowo-
ściach.

"Kulturalnego Lata"
i tym razem stanęli 

na wysokości zadania. 

W niedzielę, 8 września 2019 r. odbył się koncert Orkiestry Kame-
ralnej Capella Bydgostiensis pod batutą Bernarda Chmielarza. Oprócz 
wyśmienitej orkiestry na scenie wystąpili soliści: Hanna Okońska - so-
pran i Łukasz Ratajczak - tenor.

Przypomnijmy, że za organizację letniego "Kulturalnego Lata" 
w gminie Stare Babice odpowiedzialny był Dyrektor Janusz Czaja i Je-
go zespół z Domu Kultury Stare Babice.

,

Januszowi Czaja 
"pogratulować"

Michał Starnowski



GKS "Naprzód" Stare Babice zyskuje nowego sponsora strategicz-
nego w sezonie 2019/2020. Nasz lokalny Klub w jubileuszowym 40-tym 
sezonie działalności będzie wspierać Centrum Fotowoltaiki (Energo-
mix Sp. z o.o.).

Klub 
nawiązał współpracę z firmą Energomix Sp. z o.o. - Centrum Fotowolta-
iki

W zeszłym tygodniu zawarto umowę z firmą, którą reprezentuje mie
szkaniec naszej Gminy - Michał Suska, Prezes Zarządu.

 Centrum Fotowoltaiki

Centrum Fotowoltaiki to marka będąca własnością Energomix Sp. 
z o.o.  Ener-
gomix Sp. z o.o.

Centrum Fotowoltaiki

(www.cefo.pl, kontakt@cefo.pl, 533 336 235),

Dziękujemy Centrum Fotowoltaiki za wsparcie naszych działań i roz
woju naszych wychowanków. 

fot. Agnieszka Mikołajczyk

NOWY SPONSOR
GKS NAPRZÓD STARE BABICE



Z inicjatywy Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK "FLORIAN", w niedzielę 15 września 2019 roku w godz. 9.00-
13.00 na terenie Parafii pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem Jasińskie-
go odbyła się wrześniowa Akcja Krwiodawstwa.

"Ruszaj z nami 
ratować ludzkie życie" 

38 oddało krew.

ażda donacja, to 0,450 ml, więc łatwo wyliczyć, że krwiodawcy 
łącznie oddali ponad 17 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim za obecność

oraz Proboszczowi i Wikaremu 
z Parafii Blizne za współpracę.

Następna nasza Akcja Krwiodawstwa odbędzie się w niedzielę 17 li-
stopada br. w Starych Babicach.

Michał Starnowski - Prezes Klubu

WRZEŚNIOWA AKCJA KRWIODAWSTWA

ANDRZEJ BATOR W BABICACH
W niedzielę, 22 września 2019 roku Wspólnota Kół Żywego Różańca 

zaprosiła kapłanów, Parafian, Sympatyków i Gości naszej parafii na spo-
tkanie, które odbyło się o godz. 13.00 w domu parafialnym Arka. Tema-
tem spotkania było "Moc i siła różańca". Gościem spotkania był, jak rów
nież uświetnił oprawę Mszy św. wybitny śpiewak Pan Andrzej BATOR - 
baryton.

Andrzej Bator, 

fot. Krzysztof Grzybowski



W niedzielę, 22 września 2019 roku już po raz drugi odbył się Dzień 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach połączony z Dniem 
Sołectwa Stare Babice.

Jak też przystało na ostatni dzień kalendarzowego lata, przez cały czas 
imprezie towarzyszyła wymarzona, słoneczna pogoda.

Gracjan Klimek
Lucyna Skrzeczkowska.

Tomasz Szu-
ba.

grupa rekonstrukcyjna G.R.H. Routiers, 

 Warszawskiego Klubu Futbolu Stołowe-
go

Zapewne nikt z niedzielnej imprezy nie wyszedł głodny, a to dzięki 
przyjaciołom i sponsorom strażacko-sołeckiej imprezy. 

produkty od "Bacówki" z Babic 
Nowych "Bacówka"

Hurtownia "Bu-

kat"
członkowie Stowarzyszenia "Działajmy Razem"

Tutaj szcze-
gólny ukłon należy złożyć współorganizatorce spotkania Radnej i Soł
tys Lucynie Skrzeczkowskiej.

z lokalnego 
browaru "Bastion"

"Pierogarnia u Krokodyla".

Nie sposób nie napisać, że o godz. 15.00 odbył się realistyczny po-
kaz z zakresu używania gaśnic, 

jak za-
chowuje się płonący tłuszcz w kontakcie z wodą,

Zakład Zabezpieczeń Przeciwpo-
żarowych "OGNIOPOL"

Ponownie, już drugi raz z rzędu Dzień OSP w Starych Babicach po-
łączono z Dniem Sołectwa Stare Babice.

"Fundusz Sołecki"
Zakupione 

gaśnice, czujki czadu, kamizelki odblaskowe oraz fluorescencyjne za-
wieszki i opaski (promujące bezpieczeństwo w Gminie Stare Babice), 
rozdano w ramach przeprowadzonej loterii fantowej, gdzie każdy los 
wygrywał.

z Urzędu Gminy 
Stare Babice.

Michał Starnowski

DZIEŃ STRAŻY
I SOŁECTWA STARE BABICE



Najmłodsze dzieci uczęszczające do Przedszkola w Starych Babi
cach w piątek, 20 września 2019 roku stały się pełnoprawnymi przed-
szkolakami, a to za przyczyną "Pasowania", którego dokonała Dyrek-
tor placówki Pani Bożenna Pyć.

Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski

PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA W BABICACH

Z MYŚLĄ O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi - 15 października br. 

odbędzie się spotykanie w sprawie utworzenia stowa-
rzyszenia zajmującego się sprawami osób z niepełno-
sprawnością w gminie Stare Babice. 

Masz pomysły?

Jako stowarzyszenie będziemy partnerem do współpracy dla urzędów, pla-
cówek oświatowych, jednostek kultury itd. Przyjdźcie lub napiszcie - dzia-

łajmy razem.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 
19:00 w Klubie Mieszkańca, ul. Polna 40, Stare Babice. 

Osoby zainteresowane niepelno-
sprawni.babice@interia.pl 

Grupa inicjująca powstanie stowarzyszenia - rodzice i opiekunowie osób 
z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Stare Babice



WOJCIESZYŃSKIE
BIESIADOWANIE PRZY OGNISKU

W sobotę 14 września 2019 r. o godz. 17:00, na terenie rekreacyjnym 
przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie rozpoczęło się jesienne spotkanie inte-
gracyjne.

"Wojcieszyńskie biesiadowanie przy ognisku" 
Jadwigę Wasiak Radą So-

łecką Koło Gospodyń Wiejskich "KGW Nasz Wojcieszyn". 

Michał Starnowski - www.babice24.pl

DOŻYNKI W BORZĘCINIE DUŻYM
W niedzielę, 1 września 2019 r. w parafii św. Wincentego Ferreriusza 

w Borzęcinie Dużym odbyły się Dożynki.
Uroczystość rozpoczęły się Mszą św. o godz.11:30, 

odbył się występ kapeli 

Tegoroczne Dożynki zorganizowali mieszkańcy Wojcieszyna.
Michał Starnowski, fot. Wiktoria Piotrak



III PIKNIK PARAFIALNY W LIPKOWIE
Już po raz trzeci, gdzie po dwóch poprzednich edycjach i sukce-

sach organizacyjnych (oczywiście zdaniem naszej Redakcji i uczestni-
ków, z którymi rozmawialiśmy), w niedzielę 15 września 2019 roku 
grupa parafian i wolontariuszy z Lipkowa zorganizowała piknik ro-
dzinny.

W przykościelnym parku, 

Jednym słowem nie zabrakło atrakcji tak 
dla małych, jak i dla dużych.

na scenie wy-
stępował Zespół "dlaTego" oraz Teatr "Bliżej Nieba".

"Fundusz remontowy kościoła".
Michał Starnowski





15 września 2019 r. miała miejsce uroczystość religijno-patriotycz-
na w związku z 80. rocznicą rozstrzelania ludności cywilnej na granicy 
Topolina i Umiastowa 13 września 1939 r. oraz 10. rocznicą odsłonię-
cia pomnika w Umiastowie upamiętniającego to wydarzenie.

księdza wi-
karego Marka Skowrońskiego. 

Sławomir Sumka,
Dariusz Skarżyński.

Po 
Mszy Świętej wiązanki pod pomnikiem złożyli m. in. Wójt Gminy Sta-
re Babice oraz Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 Jarosław Kuczyński 
Nina Świą-

tek Władysława Jarosza,

Wi-
sława Szymborska  "Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią się im płaci (…)".

"Ocalmy od zapomnie-
nia Topolin/Umiastów 13 IX 1939" Marcina Ładę,

Sławomira Sumkę
Pawła Kanclerza.

księdzem proboszczem Janem Wróblem

OSP Borzęcin Duży
Straż Gminną Stare Babice.

Mariusz Kowalczyk.

Część kulturalna uroczystości odbyła się w Centrum Misji Afry-
kańskich. 

Antonii Adamski 

Impresario Marcina Lewickiego, 
Urszula Bozik Maciej Wota

Zofia Lasocka Kosińskich,

Nina Świątek Władysława Jarosza, 

Małgorzata Piątkowska  Karola Kołodziejczyka,

Michał Sobiecki Stanisława Sobieckiego,

Zofia Lasocka 

tekst: Urząd Gminy Stare Babice, fot. Michał Starnowski

OCALMY OD ZAPOMNIENIA



UROCZYSTOŚĆ
RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA W BABICACH

Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę września (29 września 2019 r.) 
w Starych Babicach odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne, dla 
uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie 
II wojny światowej.

Sławomir Sumka,  Henryk 
Kuncewicz 

Marcin Łada
ks. prałat 

Grzegorz Kozicki.

 na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach 
Uroczystość upamiętniająca wydarzenia września 1939 r.

Na tegoroczne obcho-
dy przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych

miał miejsce poczęstunek wraz z pokazem musztry pa-
radnej i sprzętu wojskowego

koncertu Tomasza Wachnowskiego 
Michał Starnowski - zdjęcia na www.babice24.pl

ADAM STRUG I NASI ARTYŚCI
Z inicjatywy Stowarzyszenia "Działajmy Razem", dwukrotnie we 

wrześniu 2019 roku w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy 
ul. Polnej 40 odbyły się przesłuchania artystów amatorów oraz arty-
stów zawodowych mogących i chcących supportować koncert Adama 
Struga oraz zespołu Monodia Polska wykonujących tradycyjną muzy-
kę świecką oraz religijną.

Iwona Postek-Turchońska.

Adam Strug 

Przewodniczący wysoko oceniał występy poszczególnych wykonaw-
ców,  każdy z nich weź-
mie udział w koncercie, który odbędzie się w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice w dniu 20 października br. 

promowanie muzyki trady-
cyjnej pomoc potrzebującej 
wsparcia rodzinie z Koczarg. fot. Michał Starnowski



ROWEROWO NA ZAKOŃCZENIE LATA
W sobotę 14 września 2019 r. rodzinnym rajdem rowerowym cykli-

ści pożegnali lato w gminie Stare Babice.

180 uczestni-
ków  
Do przejechania drogami gminy Stare Babice i ścieżkami Kampinoskie-
go Parku Narodowego było 23 kilometry,

ognisko z kiełbaskami oraz na-
grody

 Wśród nagród były także rowery ufundowane przez Starostwo 
Warszawskie Zachodnie, Urząd Gminy Stare Babice, Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie Borzęcin.

zawody węd-
karskie,

 Witold Zatorski z Koła Wędkarskiego "Karaś".

bezpieczeństwo przejazdu zabezpieczali 

fot. Michał Starnowski i Kamil Malinowski








