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Godziny otwarcia Urzędu Gminy Stare Babice 

– 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) punkt 
kasowy w urzędzie gminy przy ul. Rynek 32 będzie 
NIECZYNNY;

– 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) urząd gminy 
(ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie otwarty do godz. 12:00;

– 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) urząd gminy (ul. Rynek 32, 
ul. Rynek 21)  będzie otwarty do godz. 16:00.
Wieczór kolęd – 5 stycznia (sobota), godz. 17:00, Sala 
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, bezpłatne bilety 
do pobrania na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu 
Kultury. 
Poznaj Panią Kropeczkę – 8 stycznia (wtorek), godz. 16:30, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.

Gospel Radom, Koncert Noworoczny – 11 stycznia (piątek), 
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, 
bilety w cenie 5 zł do nabycia na www.biletyna.pl oraz 
w sekretariacie Domu Kultury.
Spotkanie Noworoczne Seniorów – 19 stycznia (sobota), 
godz. 14:00–18:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare 
Babice. Zapraszamy na zabawę taneczną z partnerami.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Finał – 13 stycznia 
(niedziela), w godz. 10:00 – 20:00, szczegóły na s. 35.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka – 
15 stycznia (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Publiczna Gminy 
Stare Babice. Wstęp wolny.
Heroes Orchestra – 20 stycznia (niedziela), godz. 18:00, Sala 
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety do pobrania 
na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju i miłości,

a w nadchodzącym roku 2019 realizacji planów
i spełnienia marzeń!

Redakcja Gazety Babickiej



Szanowni Mieszkańcy,
Korzystając z uprzejmości Redakcji, chciałbym na łamach naszej 

lokalnej gazety,  podziękować Państwu za liczny udział w tegorocznych 
wyborach samorządowych i powierzone mi zaufanie. 

Świadomość korzystania z przywileju głosowania, tak jak 
wspominałem w dniu ślubowania, napawa optymizmem i wiarą w to, że 
głosując mamy realny wpływ na oczekiwane zmiany.

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby moja praca na rzecz naszej 
gminy przyczyniła się do jej uświetnienia. Mam świadomość deklaracji wyborczych i odpowiedzialności, 
którą niesie za sobą sprawowanie funkcji wójta.

Sprawy lokalnej społeczności nigdy nie były mi obce. Od harcerstwa pracowałem z i na rzecz 
mieszkańców naszej gminy. Jako samorządowiec, radny w ostatnich dwóch kadencjach Rady Gminy 
Stare Babice, niejednokrotnie udowodniłem, że umiem i chcę dla Państwa pracować. W ubiegłej kadencji 
pracowałem jako wiceprzewodniczący Rady Gminy i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Szczególnie bliskie były mi sprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa 
komunikacji, sprawy oświaty czy kwestie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Nigdy nie bałem 
się zabierać głosu w sprawach trudnych i spornych. Ponadto zawsze zależało mi na dobrej współpracy 
z sąsiednimi gminami i Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego. Jestem zwolennikiem dialogu 
pomiędzy gminami. Dlatego we wspólnych i kluczowych kwestiach takich jak problemy komunikacji, dróg 
czy gospodarka odpadami, w moim przekonaniu, należy podjąć współpracę i rozmowy. I takie działania 
jako nowo wybrany wójt już zacząłem.

Prywatnie dodam, że razem z rodziną mieszkam w pobliskim Wierzbinie. Mam 44 lata, wykształcenie 
wyższe pedagogiczne. Jak zapewne wielu z Państwa wie, jestem emerytowanym oficerem Policji, do czego się 
z dumą przyznaję. Z zamiłowania społecznik. Moja praca na rzecz najbardziej potrzebujących i wrażliwość 
na sprawy ludzkie została doceniona poprzez odznaczenie medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” 
i wyróżnieniem podczas I Gali Wolontariatu w naszej gminie.

Miesiąc grudzień, a co za tym idzie kończący się rok zbliża nas wszystkich do  refleksji i podsumowań 
nad tym co przeszłe, ale także często daje nadzieję na to co nowe. Dlatego też kontynuując tę myśl życzę 
Państwu i sobie Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nachodzącym Nowym Roku. 

Łączę wyrazy szacunku

Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Tomasz Szuba 
zastępca wójta Gminy Stare Babice

Ma 45 lat. Od urodzenia mieszkaniec Starych Babic. Stąd po-
chodzą także jego najbliżsi – żona Iwona oraz córka Agnieszka i syn 
Grzegorz. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego – kierunek administracja. 

Przez 2 kadencje (w latach 2006-2014) pełnił funkcję rad-
nego Gminy Stare Babice. Od wielu lat członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Babice, uczestniczył w wielu akcjach tej jed-
nostki. Aktywnie działający społecznik stowarzyszenia „Dzia-
łajmy Razem”, współtwórca czasopisma „Goniec Babicki”.

Jakim zastępcą wójta chce być Tomasz Szuba? 
– To odpowiedzialne stanowisko powierzył mi nowo wybrany wójt 

Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. To dla mnie zarówno nobilita-
cja, jak i wyraz zaufania, za które Jemu dziękuję. Chcę podziękować 
za wsparcie także rodzinie, przyjaciołom, ale przede wszystkim wy-
borcom za wysoką wyborczą frekwencję. Razem z nowym wójtem 
dołożymy wszelkich starań, aby nasza mała ojczyzna była dobrze za-
rządzana i rozwijała się dla dobra wspólnego.

rozmowa/foto: PK

 Uroczyste przekazanie sztandaru Gminy Stare Babice przez Krzysztofa Turka Sławomirowi Sumce



fot: BAJKA Studio

fot: AK
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Rada Gminy Stare Babice 
VIII kadencja na lata 2018–2023

Ustawowy skład Rady Gminy Stare Babice wynosi 15 radnych. W związku z wyborem Sławomira Sumki 
na wójta Gminy Stare Babice oraz jednocześnie na radnego w okręgu nr 12, obejmującego wieś Wojcieszyn, 

Komisarz Wyborczy w Warszawie III wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu tego radnego 
w Wojcieszynie, a Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice, 

 w tym okręgu wyborczym na dzień 10 lutego 2019 r. Może zaistnieć sytuacja, że głosowanie nie odbędzie 
się, jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat – funkcję radnego obejmie ta właśnie osoba.

Heryk Kuncewicz
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Mam 64 lata. Od 30 lat mieszkam w Koczargach Starych. Do Rady 
Gminy startowałem z listy Komitetu KWW Wspólna Przyszłość z okręgu 
nr 11 dla sołectwa Koczargi Stare. Jest to moja 6. kadencja w Radzie Gminy 
Stare Babice.

Wykształcene: średnie techniczne. 
Zawodowo zajmuję się sportem. 
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to spełnianie oczekiwań wybor-

ców, a przede wszystkim – rozwój gminy.
Moje zadania to organizacja pracy oraz sprawne prowadzenie obrad 

Rady Gminy.
W Radzie Gminy jestem przewodniczącym.
Prywatnie jestem żonaty od 43 lat. Mam dwie wspaniałe córki oraz dwie 

wspaniałe wnuczki. Rodzina to moja ostoja, dająca mi wsparcie i siły do pra-
cy. Lubię czytać. Uprawiam różne sporty, lubię ruch.

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
jestem w samorządzie 6. kadencję, czyli od roku 1998. Przewodniczącym je-
stem 4. kadencję, czyli od roku 2006.

Ślubowanie radnych VIII kadencji Gminy Stare Babice 

Przybliżamy Państwu sylwetki radnych, wybranych  
na najbliższe pięć lat do pracy na rzecz samorządu lokalnego. 
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Ewa Kawczyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Stare Babice
Mam 59 lat. Od urodzenia mieszkam w  Bliznem Jasińskiego. 

Do Rady Gminy startowałam z listy KWW Łączy Nas Blizne z okręgu nr 1 
dla sołectwa Blizne Jasińskiego. Jest to moja 2. kadencja w Radzie Gminy 
Stare Babice. 

Z  wykształcenia jestem technikiem analityki, a  zawodowo zajmuję się 
diagnostyką laboratoryjną.

Moje priorytety: zdaję sobie sprawę, że mój głos kształtuje nasze naj-
bliższe otoczenie, więc chcę, by był odzwierciedleniem interesu miesz-
kańców. Zawsze starałam się być radną, która jest przedstawicielem 
mieszkańców, działa aktywnie dla ich interesu. W tym roku, podczas mojej 
drugiej kadencji, wybrano mnie na wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Wy-
daje się, że taka nominacja jest uwieńczeniem moich działań jako radnej, 
która stara się być głosem mieszkańców, skrupulatnie przygotowując się 
merytorycznie do każdej sesji Rady Gminy. 

W Radzie Gminy pracuję w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu oraz w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córek, z  którymi mam 
bardzo dobry kontakt. Obecnie z mężem od kilku lat remontujemy dom 
i właśnie aranżacje wnętrz stały się niemalże moim hobby. Każdą wolną 
chwilę poświęcam wyszukiwaniu atrakcyjnych dodatków do wnętrza mo-
jego domu. 

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy na rzecz samorządu to dzia-
łania jako sołtys dla mojej miejscowości Blizne Jasińskiego. Pełnię tę funk-
cję już drugą kadencję. Dzięki pracy sołeckiej i licznym w związku z tym 
rozmowom z mieszkańcami, gruntownie poznałam ich potrzeby. Opinie 
mieszkańców niewątpliwie kształtują moje stanowisko podczas obrad 
Rady Gminy.

Remigiusz Fijołek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Mam 40 lat. Od urodzenia mieszkam w Borzęcinie Dużym. Do Rady 
Gminy startowałem z listy KWW Nasz Borzęcin z okręgu nr 14 dla sołec-
twa Borzęcin Duży. Jest to moja 2. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym.
Zawodowo zajmuję się własną działalnością gospodarczą.
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: rozwój, bezpieczeństwo, in-

frastruktura.
W Radzie Gminy pracuję jako: wiceprzewodniczący oraz przewodni-

czący Komisji Gospodarczej i Budżetu.
Prywatnie: mąż i dumny tata dwóch wspaniałych córek Oliwii i Zosi. 

Interesuję się sportem: nordic walking , rolkarstwo, piłka nożna. Hobby-
stycznie zajmuję się zabytkową motoryzacją.

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
cztery lata temu powierzyliście mi Państwo mandat radnego Gminy Sta-
re Babice z okręgu Borzęcin Duży. Wyróżnienie to przyjąłem jako wyraz 
zaufania i zobowiązania do solidnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Dziś mogę powiedzieć, że była to ciężka, ale i  satysfakcjonująca działal-
ność. Poza standardowymi obowiązkami, jakie należą do radnych, inicjo-
wałem i uczestniczyłem w wielu ciekawych przedsięwzięciach.
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Paweł Karczmarek

Mam 56 lat. Od urodzenia mieszkam w Lipkowie. Do Rady Gminy 
startowałem z listy KWW Wspólna Przyszłość z okręgu nr 9 dla sołectwa 
Lipków. Jest to moja 2. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem technikiem ogrodnikiem. 
Zawodowo zajmuję się konserwacją obszarów sportowych i pielęgnacją 

terenów zielonych w GOSiR.
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: modernizacja ulic Jakubowi-

cza i Sportowej; powiększenie terenu pod parking przy kościele p.w. św. Ro-
cha oraz poprawa bezpieczeństwa na mostach usytuowanych obok kościoła; 
budowa żłobka i przedszkola na terenie naszej gminy. 

Moje zadania to: poprawa infrastruktury drogowej (budowa ścieżek 
rowerowych i chodników) oraz rozwój zaplecza socjalnego dla młodych ro-
dzin.

W Radzie Gminy pracuję w Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury 
i Kultury Fizycznej oraz w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Prywatnie jestem ojcem Kamili i Przemka, mężem Doroty. Moje hobby 
to sport, turystyka i motoryzacja.

Od 2012 roku do chwili obecnej, czyli już drugą kadencję, jestem sołtysem 
wsi Lipków. 

Lucyna Skrzeczkowska

Mam 66 lat. Jestem mieszkanką Starych Babic. Zawodowo w prze-
szłości prowadziłam własną działalność gospodarczą, obecnie jestem na 
emeryturze.

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: chcę lojalnie wypełniać złożone 
wobec mieszkańców zobowiązania – zawsze z zaangażowaniem i odpowie-
dzialnie.

Moje zadania to: swoją pracę i  czas chcę poświęcić na rzecz rozwoju 
lokalnego.

Prywatnie swój czas w większości poświęcam pracy samorządowej. 
Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 

drugą kadencję pełnię funkcję sołtysa. Po raz czwarty mieszkańcy obdarzy-
li mnie zaufaniem i  tym samym upoważnili do przedstawiania ich spraw 
w urzędzie gminy.

Leszek Poborczyk

Mam 64 lata. Od urodzenia mieszkam w Blizne Łaszczyńskiego. 
Do Rady Gminy startowałem z  listy KWW Wspólna Przyszłość z  okrę-
gu nr 2 dla sołectwa Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów. 

Jest to moja 7. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice. Z wykształcenia je-
stem kierowcą i mechanikiem pojazdów samochodowych. Prowadzę własną 
działalność gospodarczą w zakresie transportu. 

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to zrównoważony rozwój i bez-
pieczeństwo.

Moje zadania to: współpraca z mieszkańcami na rzecz rozwoju gminy 
i poprawy ich bytu.

W  Radzie Gminy pracuję w  Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa, oraz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
Komitet Rozbudowy Szkoły, Komitet oświetlenia dróg w Blizne Łaszczyń-
skiego, Rada Sołecka, Komitet modernizacji drogi, uporządkowanie terenu, 
na którym obecnie znajduje się przedszkole w Bliznem, komitet telefonizacji 
Bliznego. Jestem pomysłodawcą obchodów 600-lecia wsi Blizne i współor-
ganizatorem festynów „Wianki Blizne”.
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Marta Pamięta

Mam 32 lata. Do Rady Gminy startowałam z listy Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Jedna Gmina, z okręgu nr 8 dla sołectwa Klaudyn. Jest to 
moja 1. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem politologiem. Na co dzień zajmuję się rodziną.
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: reprezentowanie mieszkań-

ców, transparentność, otwartość, nadzór nad realizacją kluczowych pro-
jektów w Gminie. Pragnę być realnym głosem mieszkańców.

Jestem osobą niezmiernie zaangażowaną w  kwestie społeczne. Moją 
domeną jest przede wszystkim rozmowa i  wspólne działanie. Zdążyłam 
poznać wnikliwie potrzeby naszej gminy, a także dostrzec jej wciąż niewy-
korzystany potencjał.

W  Radzie Gminy pracuję w  Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Prywatnie jestem żoną, oraz mamą trójki energicznych chłopców. Ak-
tywnie i czynnie towarzyszę dzieciom od przeszło 5 lat. Rodzina jest moją 
siłą. Pasjonują mnie relacje międzyludzkie. Działam społecznie na rzecz 
zdrowia i edukacji naszych dzieci: karmienie piersią, poród naturalny/do-
mowy; świadome rodzicielstwo; wychowanie w zgodzie z naturą; edukacja 
naturalna, domowa; organizacja pomocy prawnej dla pokrzywdzonych ro-
dzin – również na arenie międzynarodowej; nie istnieją dla mnie rzeczy 
niemożliwe, łatwo nie odpuszczam; jestem zdecydowana i konsekwentna, 
inteligentna, uczynna, pomocna drugiemu człowiekowi w potrzebie, wraż-
liwa na krzywdę; interesuję się dziennikarstwem, marketingiem i promocją. 

Jerzy Piętocha

Mam 77 lat. Od 18 lat mieszkam w Latchorzewie. Do Rady Gminy 
startowałem z  listy Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem 
z okręgu nr 3 dla sołectwa Latchorzew. Jest to moja 4. kadencja w Radzie 
Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem mgr inż. mechanikiem (Politechnika Warszaw-
ska, 1965 r.); inż. elektronikiem (Politechnika Warszawska, 1969 r.).

Zawodowo jestem już na emeryturze, po 40 latach pracy w FSO i DA-
EWOO FSO w Warszawie.

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: sprawy gospodarcze, finan-
sowe, ekologia, jakość wody dostarczanej do mieszkańców, budowa dróg 
o odpowiednim standardzie, budowa kanalizacji deszczowych.

Moje zadania to: przebudowa skrzyżowania ul. Władysława Reymonta 
z ul. Warszawską i wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską 
w rejonie Lidla; budowa dróg: ul. K. Baczyńskiego, J. Kusocińskiego, Grupy 
Kampinos, Kompanii Jerzyków; poprawa jakości wody dostarczanej przez 
Eko-Babice sp. z o. o. w rejon Latchorzewa; poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
kołowym i pieszym na ul. Warszawskiej i na ul. Hubala-Dobrzańskiego.

W Radzie Gminy pracuję w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Prywatnie zajmuję się pracą w ogródku, spaceruję z psem, pasjonuję 

się historią II wojny światowej, czytam poezję ks. Karola Wojtyły i ks. Jana 
Twardowskiego, od 25 lat śpiewam w chórze kościelnym na warszawskim 
Bródnie.

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
praca w samorządzie gminnym w Starych Babicach.
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Michał Starnowski

Mam 46 lat. Od urodzenia mieszkam w Starych Babicach.
Do Rady Gminy startowałem z listy Komitetu Wyborczego Wyborców 

Działajmy Razem z  okręgu nr 6 dla sołectwa Stare Babice. Jest to moja 
2. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Zawo-
dowo zajmuję się: m. in. koordynacją akcji ratowniczo-gaśniczych na tere-
nie całej Polski. 

Moje priorytety w  pracy Rady Gminy to: utrzymanie przez okres 
obecnej kadencji uchwalonych w 2018 roku funduszy sołeckich; realizacja 
odwodnień terenów, modernizacja dróg wraz z całą infrastrukturą (chod-
nikami, ścieżkami rowerowymi i  odwodnieniami) oraz procedowanie 
wprowadzenia zmian na trasach komunikacji autobusowej. Współpraca 
z merytorycznym referatem UG w zakresie realizacji procedur odralniania 
i scalania terenów na terenie gminy Stare Babice.

Moje zadania to wszelkie działania dla dobra mieszkańców Gminy 
Stare Babice. 

W Radzie Gminy pracuję w: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Bezpieczeństwa oraz 
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Prywatnie: żonaty, dwoje dzieci, wierzący i  praktykujący, zawodowy 
strażak i druh OSP, krwiodawca, redaktor i administrator lokalnych stron 
internetowych i czasopism. 

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
z samorządem gminnym związany jestem od 1996 roku, od kiedy to roz-

począłem sprawowanie funkcji Komendanta Gminnego OSP, a następnie 
Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Funkcję tę sprawo-
wałem nieprzerwalnie do końca 2010 roku. Od 2010 roku prowadzę gazetę 
„Goniec Babicki” oraz lokalne strony i fora internetowe. W związku z tym 
jestem na  każdym zebraniu sołeckim. Dzięki temu znam niemalże wszyst-
kie problemy mieszkańców w poszczególnych wsiach, a nawet na osiedlach 
i ulicach.

Radosław Karpiński

Mam 39 lat. Od 35 lat mieszkam w Zielonkach Parceli. Do Rady 
Gminy startowałem z listy KWW Wspólna Przyszłość, z okręgu nr 4 dla 
sołectwa Babice Nowe, Zielonki-Parcela. Jest to moja 1. kadencja w Radzie 
Gminy Stare Babice. 

Z wykształcenia jestem magistrem wychowania fizycznego. Ukończyłem 
podyplomowe studia z marketingu sportu. Zawodowo pracuję jako głów-
ny specjalista ds. sportu w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: rozwój komunikacji drogowej, 
działania prosportowe na rzecz lokalnej społeczności, wsparcie dla stowa-
rzyszeń i seniorów. 

Moje zadania to sprawne organizowanie prac komisji – jestem człon-
kiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

W  Radzie Gminy jestem przewodniczącym Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej.

Prywatnie jestem mężem Anity, ojcem Marysi (5 lat) i Helenki (3 lata), 
pasjonatem sportu i wszystkiego, co jest z nim związane: bieganie, piłka 
nożna, tenis ziemny, turystyka górska i rowerowa. 

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej:  
aktywność przy organizacji wszystkich edycji Dziesiątki Babickiej, byłem 
prowadzącym i współtwórcą wszystkich edycji Rodzinnych Rajdów Rowe-
rowych Gminy Stare Babice, prowadzącym i współtwórcą lokalnej grupy 
biegowej Stare Babice Biegają. 
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Dorota Zwolińska

Mam 35 lat. Od 11 lat mieszkam w Gminie Stare Babice w miej-
scowości Mariew. Do Rady Gminy startowałam z listy Komitetu KWW 
Wspólna Przyszłość z okręgu nr 13 dla wsi: Mariew, Buda, Stanisławów, 
Zalesie, Wierzbin. Jest to moja 1. kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem politologiem, a zawodowo zajmuję się pracą ad-
ministracyjną w prywatnej firmie.

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: rozładowanie korków – dą-
żenie do realizacji projektu WARSZAWSKA-BIS; odrolnienie oraz wykup 
gruntów pod drogi gminne; budowa żłobka i przedszkola w gminie.

Moje zadania to: przebudowa ul. Trakt Królewski oraz modernizacja 
ul. Królewicza Jakuba; budowa ciągu rowerowego wzdłuż ul. Spacerowej; 
rewitalizacja stawu przy jednostce wojskowej.

W  Radzie Gminy jestem przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Poza tym wchodzę w skład: Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Amelki i żoną Pawła. Jestem osobą 
kochającą ludzi i pracę z nimi. To dzięki temu wiem, że świetnie odnajdę 
się w  pracy samorządowej. Do tego wszystkiego zostałam zarażona mi-
łością do Gminy Stare Babice. Wierzę, że połączenie tych dwóch miłości 
z ciężką pracą musi nieść jak najlepsze rezultaty!

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności jako sołtys wsi Mariew 
i Buda miałam możliwość poznawać potrzeby mieszkańców, zapoznać się 
z zasadami i zadaniami pracy Urzędu Gminy Stare Babice, oraz Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dzięki temu mogliśmy przy wspar-
ciu mieszkańców, oraz tych instytucji wykonać w Mariewie kilka dużych 
inwestycji.

Dariusz Sobczak

Mam 62 lata. Od 20 lat mieszkam w Kwirynowie. Do Rady Gminy 
startowałem z  listy Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem, 
z okręgu nr 7 dla sołectwa Kwirynów/Janów. Jest to moja 3. kadencja w Ra-
dzie Gminy Stare Babice.

Z wykształcenia jestem ekonomistą i informatykiem a zawodowo zajmuję 
się konserwacją obiektów sportowych. 

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: rozwój gminy i spokojne, wy-
godne oraz bezpieczne życie naszych mieszkańców. 

Moje zadania to: poprawa bezpieczeństwa publicznego i  drogowego; 
dostosowanie siatki połączeń komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców; 
działanie na rzecz otwartej i przyjaznej gminy dla mieszkańców.

W Radzie Gminy pracuję w Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kul-
tury i Kultury Fizycznej oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Prywatnie jestem żonaty i mam dwoje dorosłych dzieci. Uwielbiam jazdę 
na rowerze i dalekie na nim wycieczki. Kocham film i muzykę rockową.

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
od kilkunastu lat jestem sołtysem wsi Kwirynów. Dało mi to bezpośredni 
kontakt z urzędem gminy, jej problemami, a przede wszystkim z mieszkań-
cami, dzięki którym jestem już tyle lat sołtysem i radnym.

Przyjmijcie za pośrednictwem Gazety Babickiej 
serdeczne podziękowania  

za poparcie udzielone nam w wyborach samorządowych.

Jednocześnie, korzystając z okazji, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego  
z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2019.

Radni Gminy Stare Babice
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Krzysztof Szuba

Mam 36 lat. Od urodzenia mieszkam w Borzęcinie Dużym. 
Do Rady Gminy startowałem z  listy Komitetu Wyborczego Wyborców 
Wspólna Przyszłość dla sołectwa Borzęcin Mały, Topolin. Jest to moja 3. ka-
dencja w Radzie Gminy Stare Babice.

Z  wykształcenia jestem ekonomistą, a  zawodowo zajmuję się pracą na 
rzecz samorządu, kontrolą i audytem wewnętrznym, prowadzeniem działal-
ności gospodarczej w branży gastronomicznej.

Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: dbanie o rozwój infrastruktury 
publicznej (m. in. budowa dróg, chodników, oświetlenia); poprawa bezpie-
czeństwa, w tym wsparcie OSP oraz rozwój sieci monitoringu; wsparcie se-
niorów i integracja mieszkańców; dbanie o rozwój dzieci i młodzieży.

Moje zadania to: kontynuacja prac w  zakresie poprawy infrastruktu-
ry drogowej m. in. w miejscowościach Borzęcin Mały, Topolin; współpraca 
i wsparcie gminnych placówek oświatowych; komunikowanie się z miesz-
kańcami, wsłuchiwanie się w postulaty i w miarę możliwości ich realizowa-
nie.

W Radzie Gminy pracuję w Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu.

Prywatnie jestem szczęśliwym tatą Aleksandry i Gabriela i mężem Kata-
rzyny. Od ponad 10 lat prowadzimy rodzinną działalność gospodarczą, w ra-
mach której organizujemy przyjęcia okolicznościowe. 

Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: 
od 14 lat pracuję w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dzia-
łalność społeczną rozpocząłem około 10 lat temu. 

Pracowałem też na rzecz gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Przyjmijcie za pośrednictwem Gazety Babickiej 
serdeczne podziękowania  

za poparcie udzielone nam w wyborach samorządowych.

Jednocześnie, korzystając z okazji, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego  
z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2019.

Radni Gminy Stare Babice

fot: IB

Szanowni Czytelnicy 
i Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
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Z sesji Rady Gminy 
Stare Babice
8 listopada w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się ostatnia – 
XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 13 uchwał:

1. Uchwała Nr XLVII/498/18 w  sprawie zmian w  Uchwale Budżetowej 
Gminy Stare Babice na rok 2018

2. Uchwała Nr XLVII/499/18 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy stare Babice na lata 2018-2029

3. Uchwała Nr XLVII/500/18 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

4. Uchwała Nr XLVII/501/18 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości

5. Uchwała Nr XLVII/502/18 w  sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta do celów wymiary podatku rolnego

6. Uchwała Nr XLVII/503/18 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

7. Uchwała Nr XLVII/504/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/490/18 
z dnia 11 października 2018 r.

8. Uchwała Nr XLVII/505/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9. Uchwała Nr XLVII/506/18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania 
dotacji celowych z  budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie 
zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców Gminy Stare 
Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniej-
szej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza

10. Uchwała Nr XLVII/507/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice

11. Uchwała Nr XLVII/508/18 w  sprawie zatwierdzenia przystąpienia 
Gminy Stare Babice do realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja 
w Gminie Stare Babice” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 

12. Uchwała Nr XLVII/509/18 w sprawie zamiany nieruchomości położo-
nych we wsi Stare Babice

13. Uchwała Nr XLVII/510/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższe-
nie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
EKO-BABICE spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 
w Starych Babicach.

22 listopada w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się  
I sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały:

1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy.

29 listopada w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się  
II sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 7 uchwał:

1. Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady 
Gminy oraz określenia przedmiotu ich działania

2. Uchwała Nr II/4/2018 w  sprawie wyboru przewodniczących stałych 
Komisji Rady Gminy

3. Uchwała Nr II/5/2018 w  sprawie składu osobowego stałych Komisji 
Rady Gminy

4. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
5. Uchwała Nr II/7/2018 w  sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.
6. Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice
7. Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 

Stare Babice na 2018 rok.

Uroczyste zakończenie pracy Rady Gminy Stare Babice VII kadencji
15 listopada o godz. 14:00 w sali konferencyjnej 
urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbyła się poże-
gnalna sesja Rady Gminy VII kadencji. 
Po raz ostatni w tej kadencji zebrali się radni gmi-
ny, władze gminy oraz pracownicy urzędu, sołtysi 
i mieszkańcy. Przewodniczący Rady Gminy Stare 
Babice Henryk Kuncewicz oraz wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek podsumowali działalność 
na rzecz naszej małej ojczyzny oraz podziękowali 
zebranym za wspólne lata pracy. Radni VII kaden-
cji, pracownicy urzędu oraz sołtysi otrzymali rów-
nież pamiątkowe albumy.
Było to jednocześnie ostatnie posiedzenie Rady 
Gminy Stare Babice z wójtem Gminy Stare Babice 
Krzysztofem Turkiem oraz zastępcą wójta Gminy 
Stare Babice Marcinem Zającem.
Skład Rady Gminy Stare Babice VII kadencji w la-
tach 2014-2018:
• Henryk Kuncewicz – Przewodniczący Rady Gminy
•  Leszek Poborczyk – Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Budżetu

•  Sławomir Sumka – Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy, Przewodniczący Komisji Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Radni Gminy Stare Babice VII kadencji (lata  
2014–2018): Karolina Bielińska, Remigiusz Fijołek, 

Krzysztof Kalinowski, Paweł Karczmarek, Ewa Kaw-
czyńska, Jerzy Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska, 
Dariusz Sobczak, Michał Starnowski, Hubert Sta-
wiski, Justyna Szczepanik, Krzysztof Szuba.

Tekst: UGSB, Foto: IB
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Gmina Stare Babice w roku 
2018 r. podjęła szereg dzia-
łań związanych z  pozyska-
niem dofinansowania ze 
środków unijnych na roz-
wój gminy. Referat Rozwoju 
i Promocji Gminy informuje:
1. We wrześniu br. została podpi-

sana umowa na dofinansowanie 
projektu „Edukacja przedszkolna 
w Gminie Stare Babice – wyrów-
nanie szans dzieci o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych”. W  za-
kresie projektu jest zakup wy-
posażenia i  działania na rzecz 
rozwoju dwóch gminnych przed-
szkoli: przedszkola w Starych Ba-
bicach i  przedszkola w  Bliznem 
Jasińskiego. Projekt rusza już 
w styczniu 2019 r.

2. W październiku br. została podpi-
sana umowa o powierzenie grantu 
na projekt pn. „Podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego”. 
Projekt zakłada zakup sprzętu 
komputerowego (12 laptopów) 
oraz organizację szkoleń kompu-
terowych dla mieszkańców Gminy 
Stare Babice.

3. W  listopadzie br. zakończono 
projekt „Nabycie sprzętu ratow-
nictwa dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Stare 
Babice”. Sprzęt ratownictwa tech-
nicznego został przekazany dla 
OSP w Starych Babicach i w Bo-
rzęcinie Dużym. 

4. Złożono wniosek na dofinan-
sowanie projektu „Kreatywna 
szkoła – lepszy start” w  ramach 
konkursu RPO WM 10.1.1, który 
zakłada wsparcie dla Szkoły Pod-
stawowej w  Zielonkach-Parceli  
w  postaci zakupu wyposażenia, 
pomocy dydaktycznych, organi-
zację zajęć dodatkowych dla dzieci 
i wiele innych. 

5. Złożono wniosek o udział w pro-
gramie WiFi4EU, w  ramach 
którego ubiegamy się o  dotację  
na zbudowanie sieci WIFI. Urzą-
dzenia zapewnią bezpłatny dostęp 
do WIFI w przestrzeniach publicz-
nych Gminy Stare Babice.

Tekst: RRiPG

Dofinansowania ze środków unijnych

na rozwój gminy
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Zakład Energetyczny w  Pruszko-
wie ma zamiar sukcesywnie likwi-
dować wszystkie napowietrzne linie 
energetyczne średniego i  niskiego 
napięcia. Zostaną one ułożone pod 
powierzchnią ziemi. Pierwszym 
zadaniem na terenie naszej gminy 

Prace ziemne na rynku
Z pewnością nie jeden z przechod-
niów zastanawia się, cóż to za wy-
kopy na rynku i  w  jego najbliższej 
okolicy. Zapytałam o to w Referacie 
Inwestycji, kierownika Pawła Błaże-
jewskiego.

– Kluczowym elementem kampanii 
jest zrównoważony transport, który 
nie powinien być postrzegany jako 
chwilowy trend, lecz jako stały ele-
ment planowania strategicznego po-
lityki transportowej. Zrównoważona 
mobilność miejska to jedno z najważ-
niejszych wyzwań, które stoją przed 
administracją rządową oraz samorzą-
dami – powiedział podczas otwarcia 
konferencji wiceminister infrastruk-
tury Andrzej Bittel.

W  tegorocznej edycji Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu wzięło udział 160 polskich 
miast i  gmin. Polska zajęła czwarte 
miejsce w klasyfikacji światowej, wy-
przedzając m.in. Francję, Niemcy czy 
Rosję. Był to także kolejny rekordowy 
rok dla całej kampanii. Swoje aktyw-
ności zarejestrowały 2692 miasta na 
całym świecie.

W  trakcie konferencji odbyło się 
uroczyste wręczenie pamiątkowych 
dyplomów przedstawicielom miast 
i  gmin jako podziękowanie za wło-
żony wysiłek i  zaangażowanie w or-
ganizację ETZT w swoich lokalnych 
społecznościach.  Dyplom dla naszej 

gminy odebrała Beata Tuzimek z Re-
feratu Rozwoju i Promocji Gminy. 

Gmina Stare Babice zgłosiła do 
oceny pozyskanie środków na dzia-
łanie trwałe – realizację projektu 
„Budowa parkingów P&R w  gmi-
nach Ożarów Mazowiecki i  Stare 
Babice na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” z  dofi-
nansowaniem UE. W  ramach tej 
inwestycji powstaną miejsca dla 
samochodów, wiaty rowerowe na 
40  stanowisk, punkt Samodzielnej 
Obsługi Rowerów i ścieżka rowero-
wa do szkoły. 

Ponadto zgłosiliśmy tzw. działania 
miękkie, polegające na przyłącze-
niu się Gminy Stare Babice do gmin 
objętych wspólnym biletem metro-
politalnym Obszaru Metropolii War-
szawskiej. Wprowadzenie dopłat do 
długookresowych biletów komuni-
kacji miejskiej ma na celu zachęcenie 
mieszkańców do korzystania ze zbio-
rowego transportu. 

W  tygodniu działań prowadzona 
była akcja promocyjna w mediach – 
w newsletterze i na stronie interneto-
wej www.stare-babice.pl 

1 września br. zorganizowano rajd 
rowerowy w  Borzęcinie Dużym 
rozpoczynający ETZT. Informacje 
o  kampanii upowszechniane były 
w szkołach i  lokalnej prasie. Szkoła 
Podstawowa w Zielonkach-Parce-
li w  2018 r. zorganizowała mobilne 
miasteczko rowerowe, by uczyć bez-
piecznej jazdy, kurs na kartę rowero-
wą i rajdy na dwóch kółkach.

W  Dniu bez Samochodu gmina 
upowszechniała informację o  dniu 
darmowej komunikacji miejskiej, or-
ganizowanym przez ZTM, obejmują-
cym linie autobusowe ZTM również 
na terenie naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w  tej międzynarodo-
wej akcji.

Więcej informacji o kampanii i pre-
zentacje z  konferencji dostępne są 
na stronie: 

https://www.gov.pl/web/infrastruk-
tura/podsumowanie-europejskiego-
tygodnia-zrownowazonego-trans-
portu-2018-w-polsce. 

W artykule wykorzystano materiały 
prasowe Ministerstwa Infrastruktury.

Opracowała Beata Tuzimek

30 listopada 2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczną polską kampanię 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w której wziął udział wiceminister 

Andrzej Bittel. Hasłem edycji ETZT 2018, którą na poziomie krajowym koordynuje Minister-
stwo Infrastruktury, była „Multimodalność”, zaś mottem „Przesiadaj się i jedź!”.

Podsumowanie Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 2018 w Polsce
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Zaproszeni wójtowie i burmistrzo-
wie wspólnie zastanawiali się, co zro-
bić, aby stawki za wywóz odpadów 
były jak najniższe oraz o sytuacji, jaka 
zaistniała w  wyniku braku zatwier-
dzonego Wojewódzkiego Planu Go-
spodarki Odpadami (WPGO).

Oprócz wójta gminy Sławomira 
Sumki oraz jego zastępcy Tomasza 
Szuby w  spotkaniu wzięli udział: 
zastępca burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego Elżbieta Jastrzębska-
-Jóźwiak, zastępca burmistrza Błonia 
Marek Książek, zastępca burmistrza 
Łomianek Paweł Bohdziewicz, wójt 
Gminy Kampinos Monika Ciurzyń-
ska, zastępca wójta gminy Izabelin 
Michał Postek oraz pracownicy urzę-
dów zaproszonych gmin, którzy od-
powiadają   za ochronę środowiska 
i zamówienia publiczne.

Spotkanie rozpoczął wójt Sum-
ka, który podziękował zebranym za 
przybycie. Przedstawił krótko temat 
spotkania, czyli problemy, z  jakimi 
borykają się podwarszawskie gminy 
w  związku z  wysokimi cenami wy-
wozu odpadów dyktowanymi przez 
firmy wywozowe.

Są to m.in. rosnąca ilość odpadów, 
zbyt mała ilość Regionalnych Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych (RIPOK), zamykanych przez 
Marszałka Województwa dotych-
czasowych obiektów bez powstawa-
nia nowych, brak konkurencyjności 
wśród firm zajmujących się odbio-
rem odpadów, czy mała liczba insta-
lacji do zagospodarowania odpadów 
w  regionie. Wójt Sumka mocno za-
akcentował także brak aktualnego 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami na Mazowszu.

Uczestnicy podzielili się swoimi 
doświadczeniami w  przedmiocie 
spotkania. Pojawiło się wiele inicja-
tyw dotyczących ścisłego współdzia-
łania gmin.

Przypieczętowaniem spotkania był 
apel do Ministra Środowiska Henryka 
Kowalczyka, który przytaczamy w ca-
łości na stronie www.stare-babice.pl  
w  zakładce „Ochrona środowiska”.  
Podpisali go wszyscy przybyli wło-
darze. Pierwszy krok został zrobiony, 
kolejne spotkanie już wkrótce.

tekst: UGSB/foto: IB

Apel włodarzy gmin podwarszawskich 
               do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

7 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 
odbyło się spotkanie zainicjowane przez wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę.

jest likwidacja całego okablowania 
w rejonie Rynku (ul. Rynek plus ma-
leńkie odcinki od niej odchodzące 
w ulice: Sienkiewicza, Piłsudskiego, 
Okulickiego i Sikorskiego).

Nasze oświetlenie jest założone na 
słupach zakładowych, które znik-
ną. Przygotowaliśmy dokumentację 
nowego oświetlenia ulicznego, na 

podstawie której lampy będą wisia-
ły na gminnych słupach – typowo 
oświetleniowych. Zakład Energe-
tyczny realizuje swój projekt, a  my 
jako gmina, przy tej okazji równo-
legle realizujemy instalację nowego 
oświetlenia ulicznego. Lampy będą 
energooszczędne; zostaną ustawio-
ne w  trochę innych miejscach niż 

dotychczasowe, by ułatwić miesz-
kańcom komunikację. Rynek zyska 
na estetyce, a gmina zaoszczędzi na 
kosztach energetycznych. Prace pla-
nujemy zakończyć w połowie lute-
go, a następnie Zakład Energetyczny 
będzie wycinał stare słupy. 

tekst/foto: AK

Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Czy samorządy będą 
musiały ponieść odpowiedzialność 

za drożejący system?

W  Urzędzie Gminy Stare Babice 
13  grudnia otwarto oferty w  przetar-
gu na odbiór i  zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z  nierucho-
mości zamieszkałych z terenu gminy. 
Wpłynęły tylko dwie oferty i  niestety 
potwierdziły się obawy, o których była 
mowa na  spotkaniu z  przedstawicie-
lami sąsiednich gmin, dotyczącym 
drastycznego wzrostu cen wywozu od-
padów. Najtańsza zaoferowana cena 
wynosi 782 449,20 zł brutto za miesiąc 
natomiast w  obecnie obowiązującej 
umowie jest to 343 340,21 zł brutto za 
miesiąc. Temat jest dogłębnie anali-
zowany. W obecnej sytuacji Włodarze 
gminy podejmują próby złagodzenia 
negatywnych konsekwencji zaistniałej 
sytuacji. Prowadzone są również roz-
mowy z  sąsiednimi gminami, w  celu 
wspólnego podjęcia działań i wypraco-
wania skutecznych rozwiązań.
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Rajd Patriotyczny uczniów Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach

Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę 

w Gminie Stare Babice
11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w naszej historii – Polska 
po 123. latach niewoli odzyskała niepodległość. W rocznicę tego wydarzenia w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się niezwykle uroczysty koncert.

Podniosła atmosfera, sala po brzegi wypełniona gość-
mi, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego – wszyst-
ko to stworzyło podniosłą i  niepowtarzalną atmosferę 
radości i dumy narodowej.

W  programie usłyszeliśmy utwory Fryderyka Cho-
pina, Stanisława Moniuszki oraz polskie pieśni pa-
triotyczne. Uroczystości uświetniły występy Babickiej 

Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego wraz 
z chórem „Babiczanie”, chórów szkolnych pod dyrek-
cją Zbigniewa Załęskiego oraz wybitnych solistów: 
Soo Hyun Jun, Andrzeja Batora, Jana Drzewińskiego, 
Radosława Sobczaka, Edwarda Rumowskiego, Teresy 
Kacperskiej, Andrzeja Mazura, Janiny Sysiak i Macieja 
Sztampke.

Przygotowania do obchodów tego wspaniałego jubi-
leuszu rozpoczęły się w  gminnych placówkach oświa-
towych wraz z  początkiem roku szkolnego. Już we 
wrześniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Starych 
Babicach wzięli udział w Rajdzie Niepodległościowym, 
a  26 października Szkoła w  Borzęcinie Dużym rozpo-
częła uroczystościami połączonymi ze Świętem Szkoły, 
co opisaliśmy w poprzednim numerze Gazety Babickiej. 

Uroczysty koncert w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice

…w babickich szkołach 
i przedszkolach
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości odśpiewaliśmy hymn państwowy 
w 5-cio milionowym chórze Polaków!
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Kulminacja obchodów wypadła w  tym roku w  nie-
dzielę, a poniedziałek był dniem wolnym od pracy, tak 
więc wydarzenia związane z jubileuszem rozciągnęły się 
w czasie.

W piątek 9 listopada w szkołach i przedszkolach od-
były się uroczyste akademie, a punktualnie o godzinie 
11:11 babicka młodzież, dzieci, nauczyciele i pracownicy 
szkół wzięli udział w  ogólnonarodowej akcji „Rekord 
dla Niepodległej” – odśpiewali Mazurek Dąbrowskie-
go. Do akcji śpiewania hymnu zgłosiło się ponad 22 tys. 
szkół. To  4,6 mln uczniów i prawie 450 tys. nauczycieli. 
Pomysł bicia rekordu w śpiewaniu hymnu to akcja dzia-
łającej przy MEN Rady Dzieci i Młodzieży.

Oprócz śpiewania hymnu w każdej z placówek ucznio-
wie z nauczycielami zorganizowali okolicznościowe aka-
demie, wystąpienia i  koncerty. Od przedszkolaków po 
uczniów klas ósmych wszyscy zaangażowali się całym 
sercem w uczczenie tego bardzo ważnego dla wszystkich 
Polaków dnia.

Szkoła Podstawowa w  Starych Babicach zorganizo-
wała ogromną, perfekcyjną i  zaskakującą swym rozma-
chem akademię, której wieczorna odsłona skierowana 
była do ogromnej rzeszy gości. Przybyli m.in. urzędnicy 
z Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze starostą Janem 
Żychlińskim i  Jolantą Stępniak; Urzędu Gminy Stare Ba-
bice z wójtem Krzysztofem Turkiem na czele, dyrektorzy 
i  przedstawiciele szkół oraz przedszkoli, Domu Kultury 
i wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić.

Dzieci z przedszkola w Starych Babicach przygotowały 
występ, na który zaprosiły gości specjalnych z 32-go Dywi-
zjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Borzęcina.

Po części artystycznej goście opowiedzieli o swojej pracy, 
zaprezentowali mundury, hełmy oraz podstawowe wypo-
sażenie żołnierza.

Dzieci wzięły udział w Festiwalu Piosenki Patriotycznej 
organizowanej przez przedszkole „Pod Modrzewiem” w 
Macierzyszu oraz w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Pa-
triotycznej w Centrum Kultury w Błoniu. 

Przedszkolaki z Blizne Jasińskiego wystąpiły w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury z  przedstawieniem 
„Z biegiem Wisły” i lekcją o Polsce adresowaną do naj-
młodszych mieszkańców gminy. Mazowiecka Pyza - 
główna bohaterka – podróżując po Polsce przybliżyła 
zwyczaje, tradycje, tańce i piosenki o naszym kraju.

Dzieci z Przedszkola w Borzęcinie Dużym

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Koczargach Starych

Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

Przedszkolaki ze Starych Babic
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Zwieńczeniem uroczystości niepodległościowych był 
finał I  Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kto Ty 
jesteś? Polak mały” zorganizowanego przez Przedszkole 
w Bliznem Jasińskiego. Konkurs adresowany był do naj-
młodszych, a jego celem była interpretacja wiersza Włady-
sława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Piękne prace 
plastyczne nadesłane przez przedszkola naszego powiatu 
oceniało profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 14 listopada w bliźnieńskim przedszkolu. 

W duchu obchodów święta niepodległości nasi ucznio-
wie prezentowali swoje talenty na gminnych konkursach 
wokalno-recytatorskich. W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Borzęcinie Dużym odbył się konkurs recytator-
ski wierszy patriotycznych „100 lat Polski Niepodległej” 
dla uczniów klas I–III a w Szkole w Koczargach Starych 
miał miejsce gminny konkurs recytatorsko-muzyczny 
„Niepodległa w poezji i pieśni” dla młodzieży z klas 4–8. 
Wspaniałe i ujmujące za serce interpretacje uświadomiły 
słuchaczom, jak piękna i bogata jest nasza kultura.

Nie tylko w szkołach i przedszkolach można było po-
czuć patriotycznego ducha i  przeżywać wspólnie Na-
rodowe Święto Niepodległości. W  piątek 10 listopada 
w  kościele w  Bliznem Jasińskiego odbył się wspaniały 
koncert polonijnego chóru Polonia Dortmund, któ-
ry przyjechał do Polski na Galowy Koncert VI Zjazdu 
Chórów Polonijnych do Ożarowa Mazowieckiego. Chór 
składający się z  Polaków mieszkających w  Niemczech 
ujął za serca słuchaczy i przyczynił się do wielu wzru-
szeń swoim pięknym wykonaniem znanych polskich 
utworów patriotycznych. 

Przedszkolaki z Blizne Jasińskiego

I Powiatowy Konkurs Plastyczny w Blizne Jasińskiego  
„Kto Ty jesteś? Polak mały”

Gminny konkurs recytatorsko-muzyczny w Szkole 
Podstawowej w Koczargach Starych

Gminny konkurs 
recytatorski w ZSP 

w Borzęcinie Dużym

Koncert Chóru Polonia Dortmund w Parafii 
w Bliznem Jasińskiego
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Pierwszy Świąteczny Jarmark 
Latchorzewski odbył się na gmin-
nym terenie rekreacyjnym przy 
ul. Na Skraju w  Latchorzewie. 
Od godziny 15:00 na gości czeka-
ły bogato zaopatrzone stoiska, na 
których można było pooglądać 
i  zakupić ręcznie wykonane ozdo-
by choinkowe, stroiki, świąteczne 
potrawy, domowe wypieki, choinki 
doniczkowe, kosmetyki i różnorod-
ne drobiazgi na prezenty, książecz-
ki dla dzieci i  zabawki. Kolorowe 

światełka wprowadzały wszystkich 
w świąteczny nastrój. 

Jarmark miał na celu integrację 
mieszkańców wsi Latchorzew, pro-
mowanie lokalnych producentów 
wyrobów spożywczych oraz promo-
wanie osób zajmujących się ręko-
dziełem na terenie gminy. Cel został 
osiągnięty, a sąsiedzkim rozmowom 
nie było końca. Oby był to początek 
nowej, wspaniałej tradycji sąsiedz-
kich spotkań integracyjnych w Lat-
chorzewie. 

Organizatorem tego zimowego pik-
niku był sołtys Latchorzewa Sylwester 
Klimek przy ogromnym wsparciu 
i  zaangażowaniu mieszkanki Mag-
daleny Bukowskiej, założycielki i ad-
ministratorki strony facebookowej 
„Latchorzew, nasze miejsce”, która 
przewodziła wydarzeniu i  zadbała 
o  najdrobniejsze szczegóły, tworzące 
cudowny, magiczny klimat świąt.

Do zobaczenia za  rok!
tekst/foto: IB

Świąteczny Jarmark w Latchorzewie 
Magia świąt Bożego Narodzenia 2 grudnia zawitała do Latchorzewa, gdzie 
mieszkańcy i goście mieli wspaniałą okazję spotkać się i porozmawiać przy 
rozgrzewającej herbacie, degustacji świątecznych ciast i tradycyjnych potraw.

Inframet jest klasyfikowany przez 
ekonomistów do stosunkowo nowej 
kategorii firm określanych z  angiel-
ska jako „born global company – fir-
ma z urodzenia globalna”. Tak określa 
się firmy, które nie przeszły przez 
fazę rozwoju na rynku lokalnym, 
a  od razu weszły na rynek między-
narodowy, wykorzystując proces glo-
balizacji. Inframet jest jedną takich 
firm.  To producent specjalistycznej 
aparatury kontrolno-pomiarowej 
do badań optoelektronicznych urzą-
dzeń obserwacyjnych takich jak 
np. kamery termowizyjne, przyrzą-
dy noktowizyjne, wielosensorowe 

urządzenia obserwacyjne, różnego 
rodzju specjalistyczne kamery, dal-
mierze i oświetlacze laserowe, celow-
niki optyczne. 

Inframet jest firmą eksportową ży-
jącą ze sprzedaży głównie na rynki 
azjatyckie. Osiągnięcie obecnego po-
ziomu rozwoju to powód do dumy 
dla pracowników firmy i  dla całej 
naszej gminy. 

Oficjalnego otwarcia i  przecięcia 
wstęgi dokonali wójt poprzedniej 
kadencji Krzysztof Turek, starosta 
warszawski zachodni Jan Żychliński 
oraz sołtys Koczarg Nowych i Bugaju 
Kazimierz Lade.

Termin uroczystego oddania bu-
dynku prawie zbiegł się ze stuletnią 
rocznicą odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Stworzenie od zera 
globalnej firmy zaawansowanych 
technologii to nasz wkład w obcho-
dy odzyskania niepodległości – po-
wiedział właściciel firmy Krzysztof 
Chrzanowski.

Więcej o firmie Inframet przeczy-
tać można w archiwalnym numerze 
Gazety Babickiej nr 10/2017 dostęp-
nym na www.stare-babice.waw.pl 
w  zakładce „Gazeta Babicka Archi-
wum”.

Tekst/foto: ib

Globalna firma 
w Koczargach Nowych
„Trzeba wierzyć w swoje marzenia” powiedział w swoim 
przemówieniu dyrektor firmy Inframet Krzysztof Chrza-
nowski podczas uroczystego otwarcia nowego budynku 
produkcyjno-badawczego w  Koczargach nowych przy 
ul. Bugaj 29A, które miało miejsce 14 listopada.
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Gminne 
Mikołajki 
2018
Gminne Mikołajki to tradycyjna 
i ulubiona przez dzieci impreza 
plenerowa, która od lat groma-
dzi naszych małych mieszkań-
ców. Tego dnia teren przy budyn-
ku urzędu gminy przy ul. Rynek 
21 zamienia się w kolorowy 
i wesoły, świąteczny jarmark.
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Z roku na rok wydarzenie to rozrasta się i wzbogaca, aby 
jak najlepiej dopieścić nasze gminne dzieciaki. Ogromnie 
cieszy coraz większa ilość sponsorów, współorganizatorów 
i wystawców, którym zależy na jak największym uatrakcyj-
nieniu tego dorocznego święta. 

Tegoroczne mikołajki odbyły się 8 grudnia a otworzył 
je uroczyście wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, 
który ze sceny powitał dzieci i ich opiekunów; życzył wy-
śmienitej zabawy i radosnego spotkania z Mikołajem. Ży-
czenia wszystkim przybyłym mieszkańcom złożył również 
zastępca wójta Tomasz Szuba. 

Atrakcji było bardzo wiele, m.in. warsztaty świec żelo-
wych, malowanie bombek, zabawy i  konkursy, wspólne 
śpiewanie i zabawa taneczna dla dzieci i rodziców. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył się świąteczny kiermasz, 
gdzie na stoiskach można było nabyć przepiękne produkty 
rękodzielnicze, świąteczne stroiki i dekoracje, a nawet bi-
żuterię i kosmetyki. Tradycyjnie Przedszkole z Blizne Ja-
sińskiego sprzedawało swoje słynne pierniczki wykonane 
przez dzieci. Szczególną sympatią cieszyła się świąteczna 
fotobudka, gdzie można było wykonać pamiątkowe, we-
sołe zdjęcie rodzinne.

Frekwencja w  tym roku dopisała, kolejka do św. Mi-
kołaja była długa, ale każdy doczekał się na pamiątkową 
maskotkę. Pogoda była wymarzona, kilka stopni na plusie 
pozwoliło w pełni wykorzystać ten wspólny czas, poroz-
mawiać z sąsiadami, pooglądać kramy i wspólnie pobawić 
się z najmłodszymi. 

Tuż przed godziną 18:00 wójt gminy Sławomir Sumka 
rozświetlił pięknie przystrojoną choinkę a  mikołajkowy 

wieczór zakończył się pokazem fajerwerków. 
Tym radosnym wydarzeniem mieszkańcy gminy weszli 

wspólnie w  świąteczny czas oczekiwania na Boże Naro-
dzenie i Nowy Rok.

Organizatorem była Gmina oraz Dom Kultury Stare 
Babice.

Serdeczne podziękowania należą się też wszystkim 
sponsorom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnie-
nia tegorocznych mikołajek: firmie GAZ-SYSTEM SA 
operatorowi Gazociągów Przesyłowych za wsparcie 
finansowe; firmie SAINZ Development SA i Panu pre-
zesowi Pawłowi Melonowi za ufundowanie warsztatu 
wytwarzania świec żelowych, bombek do malowania 
oraz nagród rzeczowych; firmie Invest Home „Kom-
pleksowo w  budownictwie” Pana Radosława Sekundy 
za ufundowanie fotobudki; Centrum Rehabilitacyjno-
-Medycznemu „Sorno” i Panu Marcinowi Palczakowi za 
ufundowanie nagród rzeczowych dla dzieci biorących 
udział w  konkursach; Hurtowni Warzyw i  Owoców 
„BUKAT” za ufundowanie owoców dla wszystkich dzie-
ci; firmie TROPIC i Panu Jerzemu Jurkowi za ufundo-
wanie pokazu fajerwerków.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i hojności spon-
sorów świątecznymi upominkami obdarowano ponad 
900 dzieci. Nie zabrakło również   nagród w  licznych 
zabawach i konkursach. Z uwagi na szczytny cel mamy 
nadzieję, iż podejmowanie tego typu inicjatyw będzie 
możliwe także w kolejnych latach.

tekst/foto: ib

Z
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3 grudnia w  przedszkolu w  Bliznem Jasińskiego 
wszystkie dzieci z wielką niecierpliwością czekały na 
św. Mikołaja. Pojawił się dopiero po południu, po 
tym, jak przedszkolaki odśpiewały o  nim piosenki, 
wykonały mikołajkowe prace plastyczne, poznały hi-
storię Świętego Mikołaja oraz pobawiły się z jego po-
mocnicą – Śnieżynką. Wreszcie przybył: widzieliśmy, 
jak szedł przez przedszkolny plac zabaw, machał do 
dzieci zza okna, malował na szybie serduszka. Kiedy 
wszedł na salę zabaw, słychać było „Co za szczęście, że 
już jest!!!”. Mikołaj tego dnia wyściskał każde dziecko, 
wysłuchał marzeń i obdarował każdego prezentem. 

tekst: Anna Dębkowska-Gut

foto: Bożena Knop

„Święty Mikołaju, 
           Święty Mikołaju! 
Dzieci już czekają, 
           czy Ty wiesz?...”

Przedszkolaki ze Starych 
Babic uroczyście pożegnały 
odchodzącego wójta  
Krzysztofa Turka
8 listopada, w ostatnich dniach swojej 
kadencji, do babickiego przedszkola przybył 
wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. 

Dzieci wraz z  nauczycielami przygotowały 
wzruszający występ w  podziękowaniu za lata 
opieki i współpracy. Zaśpiewały specjalnie ułożo-
ną na tę okazję piosenkę a Pan Wójt odznaczony 
został odznaką „Przyjaciela Przedszkola w  Sta-
rych Babicach”. 

Przedszkolaki z Blizne 
Jasińskiego wręczają 
odchodzącym Wójtom 
„Niezapominajki”

19 listopada przedszkole w Bliznem 
Jasińskiego uroczyście podziękowało 
ustępującym Wójtom za lata wsparcia i opieki.

Tego dnia do przedszkola zawitali obaj wójtowie 
Gminy Stare Babice: Krzysztof Turek oraz Marcin 
Zając. Dzieci przedstawiły program artystyczny, 
pokazując jak wspaniałą opiekę i rozwój zapewnia 
im przedszkole. Panom Wójtom wręczone zostały 
statuetki „Niezapominajki”.  
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28 listopada odbyło się spotka-
nie kapituły powołanej w konkursie 
„Wolontariusz Roku 2018” w  skła-
dzie: Sławomir Sumka wójt Gminy 
Stare Babice; Tomasz Szuba zastęp-
ca wójta Gminy Stare Babice, Wie-
sława Wojtachnio sekretarz Gminy 
Stare Babice oraz Alicja Napurka 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Starych Babicach. 
Przewodniczącym kapituły został 
Sławomir Sumka.

7 grudnia w  Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice miał 
miejsce uroczysty finał konkursu – 
wręczenie nagród i wyróżnień. 

Nagrody główne przyznawane są 
w  dwóch kategoriach wiekowych: 
osoba indywidualna do 16. roku życia 
oraz osoba indywidualna powyżej 16. 
roku życia.

W  kategorii osoba indywidualna 
do 16. roku życia tytuł Wolontariusz 
Roku 2018 przyznano włączającej się 
w wiele akcji wolontariackich  Nata-
lii Kowalskiej, uczennicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Borzęci-
nie Dużym.

Wolontariuszem Roku 2018 w  ka-
tegorii powyżej 16. roku życia została 
Agnieszka Starosz za pomoc rodzi-
nom wielodzietnym i udział w akcji 
„Szlachetna paczka”.

Członkowie kapituły przyznali 
także wyróżnienia dla uczniów z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Bo-
rzęcinie Dużym za przeprowadzenie 
akcji wolontarystycznych (dyplomy 
otrzymali: Olga Grabowska, Martyna 
Gądek, Michalina Gąsińska i  Tade-
usz Berkowski). Kolejno wyróżnie-
nia odebrali też: Iwona Jaźwińska 
i  Ewelina Olszewska – nauczycielki 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Borzęcinie Dużym, które wspól-
nie z  dziećmi organizowały akcje 
wolontarystyczne; Daniela Derew-
nicka-Krawczyńska która od 6  lat 
w ramach działań wolontariatu przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej udziela bezpłatnie korepetycji 
z matematyki i fizyki; Adam Kotwicki 
za wielokrotną pomoc naszym miesz-
kańcom (głównie klientom Ośrodka 
Pomocy Społecznej) w  wykonaniu 
prac wodno-kanalizacyjnych. 

Za pomoc w przygotowaniu paczek 
świątecznych, za dostarczanie po-
trzebnych rzeczy, wskazanych przez 
rodzinę, a nawet za pomoc w nauce 
wyróżnienie otrzymały: Niepublicz-
ne Przedszkole Integracyjne „Tęcza” 
oraz Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa EduLab. 

W  pierwszej części Gali zebrani 
wysłuchali chóru „Amo La Musica”  

ze Szkoły Podstawowej w  Zielon-
kach-Parceli, a w drugiej – koncertu 
Śródmiejskiego Teatru Muzycznego 
Domu Kultury Śródmieście z  War-
szawy. Młodzi artyści zaprezentowali 
największe przeboje z  kilku nie-
zapomnianych musicali m.in. z Małej 
Syrenki, Shreka, Miss Saigon, Mam-
ma Mia, Jesus Christ Superstar.

Uroczystość zakończyła się kier-
maszem na rzecz potrzebujących 
i  poczęstunkiem dla organizatorów 
i gości.

V Galę Wolontariatu zorganizowa-
li: Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej z dyrektorem Alicją Napurką oraz 
Hanna Domańska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Zielonkach Parceli 
(Prezes Fundacji «Na Przekór»).

W ubiegłych latach statuetki otrzy-
mali: Wanda Śladowska i  Paulina 
Chmura (2014), Teresa Zduńczyk 
i  Magdalena Domańska (2015), Ja-
dwiga Więsyk i  Dawid Dąbrowski 
(2016) oraz Krystyna Durka i  Alek-
sandra Szelenbaum (2016). W  czte-
rech poprzednich edycjach wręczono 
też kilka wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy nagrodzo-
nym i życzymy wiele siły i zapału do 
dalszych działań.

tekst/foto AK

V Gala 
Wolontariatu  

2018

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” – to 
słowa ks. Mieczysława Malińskiego. Wolontariusz to właśnie osoba troszcząca się bez-
interesownie o innych: słabszych, uboższych, bezradnych, samotnych i potrzebujących. 

Natalia Kowalska
Agnieszka Starosz
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Spotkanie studentów starobabickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z historią

Ten mąż stanu, polityk, dyplo-
mata, filantrop, mecenas sztuki, 
ale przede wszystkim kompozytor 
i pianista światowej sławy wykorzy-
stał swoją popularność, aby stać się 
ambasadorem sprawy polskiej.

Urodził się w  listopadzie 1860 r. 
w  Kuryłówce na Podolu. Był ab-
solwentem Instytutu Muzycznego 
w Warszawie, a dzięki Helenie Mo-
drzejewskiej kontynuował naukę 
w Wiedniu. Swoją grę na fortepianie 
doprowadził do wirtuozerii, ćwicząc 
po 12 godzin dziennie.

Pierwszy wielki sukces odniósł 
w latach 1987-88 w Paryżu, koncer-
tował nawet przed królową Wiktorią 
w Londynie. Uznanie zyskał w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie nazwa-
no go Czarodziejem Klawiatury.

Pod bezpośrednim wpływem 
Ignacego Paderewskiego 28. pre-
zydent USA Thomas Woodrow 
Wilson umieścił w swoim ultima-
tum uzależniającym podpisanie 
przez Stany Zjednoczone Traktatu 

Wersalskiego 13.  punkt domagają-
cy się zgody stron traktatu na re-
zurekcję Polski – dzięki któremu 
w  traktacie zapisano utworzenie 
niepodległego państwa polskiego.

Gdy 16.01.1919 r. został premierem 
i  ministrem spraw zagranicznych 
odrodzonej Polski, zawiesił swoją 
karierę muzyczną, aby całkowicie 
oddać się służbie dla ojczyzny.

Funkcje te sprawował do grudnia 
1919 r., dając się poznać jako spraw-
ny dyplomata i negocjator.

Po wybuchu II wojny światowej 
wszedł w  skład władz Polski na 
uchodźstwie jako przewodniczący 
Rady Narodowej Rzeczpospolitej 
Polskiej w Londynie.

Po śmierci wielkiego pianisty 
29.11.1941 r. premier rządu RP Wła-
dysław Sikorski napisał:

„Naród polski okryty głęboką ża-
łobą po pamięci I.J.  Paderewskiego 
traci z Jego odejściem od nas na za-
wsze jednego z największych swych 
duchów przewodnich.”

Dużym zainteresowaniem i  fre-
kwencją cieszą się na UTW nie tyl-
ko wykłady historyczne, lecz także 
prelekcje dotyczące problematyki 
zdrowotnej.

Z zaplanowanego cyklu odbyły się 
już następujące wykłady: 

„Czy nasz mózg się starzeje?” prowa-
dzony przez Katarzynę Kołaczyńską; 

„Czym jest manipulacja i  jak się 
przed nią obronić?” – prowadziła 
Ewa Drop – psycholog gerontolog;

„Jak sobie radzić ze stresem” wy-
głoszony również przez Ewę Drop;

,,Jak sobie poradzić z opieką nad 
niesamodzielnym bliskim” przepro-
wadzony przez Elżbietę Szwałkie-
wicz – prezes zarządu Koalicji „Na 
pomoc niesamodzielnym” 

Tematyka często generowała cie-
kawą dyskusję.

Na wykładach UTW seniorzy po-
zyskują wiedzę, która realnie wpły-
wa na poprawę jakości życia.

Z Gminnej Rady Seniorów

Anna Czajkowska 

Postać Ignacego Jana Paderewskiego – jednego ojców początków niepodległości 
Polski przybliżył słuchaczom wykład Ewy Andrzejewskiej na spotkaniu 16.10.2018 r.
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Wszystkim Seniorom oraz ich Rodzinom i Przyjaciołom zdrowych, rodzinnych,  
radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2019

życzy Rada Seniorów Gminny Stare Babice.

28 listopada w Borzęcinie Dużym 
spotkali się seniorzy na tanecznych andrzejkach 

Takiej imprezy jeszcze nie było! W gościnnych progach szkoły bawiła się ponad 
100-osobowa grupa seniorów, którzy pomimo życiowych doświadczeń nadal liczą 
na przychylne wróżby św. Andrzeja.

Zaprosiła nas tu Agnieszka Matuszewaka – prezes 
Stowarzyszenia „Starobabicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku”. Inicjatywa i  pozyskanie dotacji na andrzejko-
wą zabawę z Fundacji Dialogu Społecznego to zasługa 
Gminnej Rady Seniorów. Wzruszającym elementem 
rozpoczynającym spotkanie była msza św. odprawiona 
w  Centrum Misji Afrykańskich w  intencji wszystkich 

starszych osób naszej gminy, przez księdza misjonarza 
Grzegorza Kucharskiego.

Potańcówkę rozpoczął wspólny polonez. Zabawa przy 
muzyce z lat naszej pierwszej młodości porwała wszyst-
kich i – o dziwo – nikt nie odczuwał zmęczenia. To do-
brze wróży! Anna Czajkowska

• •∏

Środowisko  seniorów: Rada Gmi-
ny Seniorów, studenci Starobabickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz uczestnicy Klubu Nadzieja wzięli 
udział w spotkaniu wigilijnym, które 
odbyło się w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Borzęci-
nie Dużym. Na uroczystość przybyło 
ponad 80 osób. Wśród zaproszonych 
gości byli wójt Gminy Stare Babi-
ce Sławomir Sumka, zastępca wójta 
Gminy Tomasz Szuba, ks. kanonik 
Józef Olczak. Złożyli oni wszyst-
kim świąteczne życzenia. Następnie 

zaśpiewano kolędę i składano sobie 
staropolskim zwyczajem świąteczne 
życzenia. Na wigilijnym stole po-
jawiły się pierogi, ryba oraz trady-
cyjny makowiec. W  rolę kelnerów 
wcielili się młodzi wolontariusze – 
uczniowie szkoły w Borzecinie. Był 
oczywiście i  czas na wspólne kolę-
dowanie przy akompaniamencie 

Bogdana Zubkiewicza. W prezencie 
każdy otrzymał słodkiego mikoła-
ja oraz choinki, które pomalowali 
wcześniej na zajęciach plastycznych 
Seniorzy z UTW. Spotkanie upłynę-
ło w miłej, rodzinnej atmosferze.

tekst/foto: Agnieszka Matuszewska

Wigilia 
u seniorów
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz nadchodzącego  
Nowego Roku 2019 

składam w imieniu własnym  
oraz całego Zespołu Domu Kultury Stare Babice 

wszystkim naszym Sponsorom i Partnerom 
najlepsze życzenia pomyślności, sukcesów 

zawodowych i wielu radosnych chwil.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę 
przy organizacji wydarzeń kulturalnych.  

Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwa była 
realizacja wielu przedsięwzięć. 

Janusz Czaja
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
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Agnieszka 
Sudowska

Bar Kobak
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10 listopada
Spektakl muzyczny o  wolności 

i  Warszawie w  wykonaniu utalen-
towanej młodzieży warszawskiej 
z  różnych kręgów kulturowych. 
W związku z setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości wy-
słuchaliśmy refleksji młodych ludzi 
dotyczących wolności - czym jest, jak 
o nią dbać, kto lub co ją tworzy. Jest 
to projekt Fundacji Po-Nad-To zre-
alizowany we współpracy z WokArt 
Studio, finansowany przez Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawa. 

Dzieci Warszawy

18 listopada
K.O.S.T.K.A. to audiowizualne 

przedstawienie opracowane przez 
członków Grupy Akademickiej Kle-
ma na podstawie komiksu o  tym 

samym tytule, autorstwa Przemy-
sława Wysogląda SJ – Towarzystwo 
Jezusowe (łac. Societas Iesu) wydane-
go nakładem wydawnictwa WAM. 
Ukazuje ono uwspółcześnioną histo-
rię Świętego Stanisława Kostki.

Sztuka ta ma unikatową formę: 
z  autorską muzyką i  scenariuszem 
przedstawia poruszającą historię 
młodego Patrona Polski, którego rok 
liturgiczny obchodzimy w  atrakcyj-
nej dla współczesnego widza formie.

Migawki
z Domu Kultury

K.O.S.T.K.A.
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9 grudnia
Uczniowie z Ogólnokształcącej Szko- 

ły Baletowej imienia Romana Turczy-
nowicza w  Warszawie zaprezentowali 
różne techniki tańca od klasycznego 
poprzez tańce ludowe, po taniec współ-
czesny.

Były to fragmenty słynnych baletów: 
„Jezioro łabędzie”, „Śpiąca Królew-
na”, „Córka źle strzeżona”, „Korsarz”, 
„Don Kichot” czy „Płomień Paryża”, 
do muzyki znanych i  cenionych kom-
pozytorów m.in. Piotra Czajkowskiego, 
Ludwiga Minkusa, Adolpha Adama, 
czy Leo Delibes. Tańce ludowe w wyko-
naniu młodych tancerzy zdobyły liczne 
nagrody.

oprac. AK, IB 

24 listopada
Przez 15 lat na scenie Kabaret Ske-

czów Męczących zdążył udowodnić, że 
jest jedną z najjaśniejszych gwiazd pol-
skiego kabaretu. To właśnie KSM wpro-
wadził na scenę, a potem w codzienne 
anegdoty całą masę charakterystycz-
nych postaci, powiedzeń i żartów. I wła-
śnie niepowtarzalni bohaterowie ich 
skeczów byli motywem przewodnim 
spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Były 
to zupełnie nowe perypetie tych, dzięki 
którym pokochaliśmy Kabaret Skeczów 
Męczących. Zobaczyliśmy najbardziej 
lubiane postaci w  niespotykanych do-
tąd odsłonach. Był to premierowy pro-
gram, pełen nowych skeczy, które już 
zaraz staną się absolutnymi hitami.

15-lecie Kabaretu 
Skeczów Męczących

Tirti Tist 
w Przestrzeni

17 listopada
Widzowie zgromadzeni w Sali Wido-

wiskowej Domu Kultury Stare Babice 
zostali zabrani w  kosmiczną podróż. 
Poznali Tirti Tista – świecącego ufo-
ludka, który w  poszukiwaniu nowego 
domu, udał się w  międzygalaktyczny 
rejs. Świadkami rozbicia jego statku 
były Wanda i Zośka – zakręcone siostry, 
z którymi publiczność odkryła zupełnie 
nowy świat. Dzieci miały okazję prze-
konać się, że dzięki przyjaźni, współ-
pracy i  dobru można pokonać każdą 
przeszkodę. Podczas spektaklu wyko-
rzystane zostały efekty specjalne – dym, 
konfetti, lasery i efekty świetlne. 

Balet 
mikołajkowy
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2 grudnia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice 
odbyły się przesłuchania w ramach XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego.

Historia tego wydarzenia sięga roku 2000, kiedy był to 
lokalny, mały konkurs w Łomiankach, potem także w Iza-
belinie. Przez 18 lat rozrósł się on do rangi wydarzenia 
międzynarodowego. Dyrektor generalny konkursu, Lu-
cjusz Pinkosz, szczyci się, że właściwie wszyscy liczący się 
dziś w świecie młodzi muzycy brali kiedyś udział w tym 
konkursie. Są to m.in. Szymon Nehring, Krzysztof Ksią-
żek, Andrzej Wierciński, Piotr Pawlak, Celina Kotz czy 
wreszcie Arisa Onoda (Japonia).

Juliusz Zarębski to zmarły w  wieku 31 lat kompozy-
tor i pianista, twórca słynnego kwintetu fortepianowego  
g-moll, powszechnie uważanego za najwybitniejsze dzieło 

polskiej  kameralistyki romantycznej. Był jednym z  bar-
dziej oryginalnych kompozytorów polskich 2. połowy 
XIX wieku. Jego kompozycje na fortepian, poza widocz-
nymi wpływami Liszta, wskazują na rozwój niektórych 
technik kompozytorskich Chopina. Konkursy jego imie-
nia przyczyniają się do upowszechniania w świecie wiedzy 
o znakomitym, przedwcześnie zmarłym kompozytorze. 

Tegoroczne przesłuchania odbyły się po raz pierwszy 
w Sali Widowiskowej Domu Kultury. Organizatorzy, ju-
rorzy i uczestnicy byli pod wrażeniem sali – jej wyglądu 
i akustyki oraz profesjonalnej obsługi pracowników. Miej-
my nadzieję, że w przyszłych latach przesłuchania będą 
mogły odbyć się przy pełnej widowni.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury i Edu-
kacji im. Juliusza Zarębskiego oraz Niepubliczna Szkoła 
Muzyczna I  Stopnia w  Łomiankach. Patronat nad wy-
darzeniem sprawują lokalne władze (starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, burmistrz 
Łomianek), a w ubiegłym roku patronem był prezydent 
RP Andrzej Duda. 

Finał XVIII Międzynarodowego Konkursu Muzyczne-
go im. Juliusza Zarębskiego odbył się na Zamku Królew-
skim w Warszawie. 

tekst/foto: AK

Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny 
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Grupa MoCarta przez dwie dekady 
działalności zdobyła nie tylko uznanie widzów i bywal-
ców przeglądów kabaretowych, lecz także Grand Prix 
XVIII Biesiady Humoru i Satyry – „Złota Szpilka”.

Jak podaje Dom Aukcyjny Sotheby’s, największą 

wartość mają dziś skrzypce zrobione  w  XVIII wieku 
przez Antonio Stradivariego. Upływ czasu sprawił, że dziś 
są doskonałe. Czy muzycy Grupy MoCarta, podobnie jak 
legendarne instrumenty, z wiekiem stają się coraz lepsi? 
Proponujemy to sprawdzić. 
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Rising 
Stars – 

Rising Stars to szkoła, która powstała po to by za-
rażać ludzi pasją do tańca, ale jednocześnie rozpo-
wszechniać sportowy taniec towarzyski. Tworzy ją 
dwójka pasjonatów – Adrianna i Michał. Zajęcia pro-
wadzą także w Domu Kultury Stare Babice. 
Zapraszamy:
•  Kids dance dla dzieci 3–5 lat  

czwartki godz. 17:30–18:00
•  Kids dance dla dzieci 6–11 lat 

czwartki godz. 16:30–17:30
•  Ladies latino – czwartki godz. 18:00–19:00
•  Taniec towarzyski dla par 

środy godz. 20:00–21:00
•  NOWOŚĆ – karnawałowy kurs tańca dla par  

(I–II 2019 r.) środa godz. 21:00–22:00  
lub piątek godz. 20:30–21:30

Zapisy na zajęcia:  
zapisy@domkultury-starebabice.pl
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują się 
na stronie www.domkultury-starebabice.pl

Dance Sport 
Academy

Michał Kulesza w wieku 7 lat zadecydował, że będzie w przyszłości tancerzem, ale jego przygoda z tań-
cem rozpoczęła się już w przedszkolu. Swojej pasji zawdzięcza bardzo wiele. Pozwoliła mu ona spełniać marzenia 
oraz uchroniła przed złymi wyborami w życiu. Osiągnął klasę S, najwyższą klasę międzynarodową, był półf inalistą 
Mistrzostw Polski w 10 tańcach oraz w samym standardzie. Jest wicemistrzem okręgu mazowieckiego w tańcach 
latynoamerykańskich, zwycięzcą Grand Prix Mazowsza w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Zdobył 
również wiele miejsc na podium, biorąc udział w turniejach tańca towarzyskiego w całej Polsce. Ukończył f izjotera-
pię w Wyższej Szkole Rehabilitacji; jest dyplomowanym instruktorem tańca. Jego bogata wiedza na temat ludzkiego 
ciała jest ogromnie przydatna podczas prowadzenia zajęć. 

Adrianna Łojszczyk swoje życie związała z tańcem towarzyskim już w wieku 7 lat. Od dziecka wiedziała, 
że chce być tancerką i osiągać sukcesy. Jej marzenia spełniają się po dziś dzień. Ciężką pracą zdobyła klasę S, czyli 
najwyższą klasę międzynarodową oraz była dwukrotną Mistrzynią Polski federacji WDP w kategorii Latin Under 
21.  Posiada uprawnienia Instruktora Sportowego oraz bogate doświadczenie. Kocha pracę z  dziećmi i  dlatego 
bardzo się angażuje w prowadzenie zajęć.
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Gazeta Babicka: Do czego, według Was, taniec jest 
potrzebny w życiu?
Rising Stars: Taniec ma mnóstwo plusów. Przede 
wszystkim jest to forma wyrażania emocji tych do-
brych, jak również wyrzucania z  siebie złej energii. 
Towarzyszy człowiekowi od zawsze i jest jego natural-
ną częścią. Może pomóc rozwinąć wiele ważnych cech 
oraz umiejętności, takich jak: koordynacja ruchowa, 
umiejętność słuchania muzyki, umiejętność pracy 
w  grupie, nauka koncentracji, nauka wzajemnego 
szacunku, ćwiczenie pamięci oraz pozwala pokony-
wać bariery (np. nieśmiałość). Często nawet pomaga 
w przywróceniu radości i stabilności w trudnym cza-
sie oraz łagodzi napięcia, które powstają w szkole lub 
pracy. Jest to więc forma, która może usatysfakcjono-
wać zarówno duszę jak i ciało. 

GB: Jak zatem namówić dziecko, by zechciało spróbo-
wać tańca?
RS: Dziecko przede wszystkim musi chcieć spróbo-
wać. Nie zmuszamy, ponieważ może mieć to odwrot-
ny efekt. Dzieci w  bardzo różnym wieku dojrzewają 
do momentu spotkania z  tańcem pierwszy raz, jest 
to bardzo osobista sprawa. Natomiast my zawsze po-
wtarzamy, że ważne jest to, aby dziecku dać czas na 
aklimatyzacje w nowym miejscu. Musi poznać dzieci 
w grupie oraz instruktorów. Ważne jest to, aby nawią-
zała się swojego rodzaju więź pomiędzy uczestnikami 
i nauczycielami. Zatem nie da się tego dokonać w cza-
sie jednych zajęć które trwają 30-60 min. Trzeba za-
pisać dziecko na minimum jeden, dwa miesiące zajęć, 
wspierać je oraz mobilizować w podjętej decyzji i wte-
dy dopiero można oczekiwać jakichkolwiek efektów.  

GB: W jakim wieku najlepiej jest zacząć naukę tańca?
RS: Można zaczynać przygodę z tańcem już od 2-3 lat. 
My mieliśmy pierwszy kontakt z zajęciami taneczny-
mi właśnie w wieku przedszkolnym. Natomiast trzeba 
pamiętać, że na naukę tańca nigdy nie jest za późno!

GB: Po jakim czasie uczestnik zajęć zaczyna czerpać 
przyjemność z ruchu przy muzyce?
RS: Radość z  tańca może pojawić się już na pierw-
szych, drugich zajęciach, ale jeżeli mówimy o długo-
trwałej satysfakcji, to trzeba poczekać parę miesięcy. 
Bardzo ważna jest systematyczność oraz pozytywne 
podejście. W  nauce tańca jest taki moment, kiedy 
możemy tańczyć skomplikowane choreografie, a my-
śleć o czymś zupełnie innym. Wtedy przychodzi miłe 
uczucie, które nazywamy przyjemnością z tańca. 

GB: Czy uczestnicy kursów mają możliwość zaprezen-
tować swoje umiejętności szerszej publiczności?
RS: Tak, oczywiście! Warto w tańcu dążyć do wyzna-
czonych celów. Jeżeli chodzi o dzieci to na początek 

dobrym wyzwaniem będzie zatańczenie pokazu przed 
publicznością na zakończenie roku w  Sali Wido-
wiskowej Domu Kultury, a  później ten cel może się 
zmienić w chęć uczestnictwa w ogólnopolskich  tur-
niejach tańca. 
Mając na myśli dorosłych uczestników zajęć, to jak 
najbardziej przygotowanie wspólnie w  grupie cho-
reografii, którą zaprezentujemy na pokazie dla szer-
szej publiczności, może być również świetną zabawą. 
Natomiast dużo tutaj zależy od grupy oraz zgrania 
uczestników kursu. 

GB: Jak wyglądają Wasze zajęcia?
RS: Zajęcia dla dzieci rozpoczynają się rozgrzewką, 
potem przechodzimy do części głównej, gdzie zapo-
znajemy się z nowym tańcem lub choreografią; koń-
czymy zabawą lub rozciąganiem. Zajęcia Kids Dance 
to choreografie do znanej i lubianej muzyki połączo-
ne z podstawami tańca towarzyskiego. 

GB: Jakich tańców uczycie?
RS: Przede wszystkim jesteśmy trenerami sportowe-
go tańca towarzyskiego. Jesteśmy założycielami Klubu 
Tańca Towarzyskiego RS Warszawa, w ramach które-
go pary trenują i  jeżdżą na turnieje po całej Polsce. 
Taniec towarzyski (np. walc angielski czy cha-cha) 
wymaga dużej koncentracji. Nauka na początku jest 
dosyć monotonna, dlatego zajęcia KIDS DANCE dla 
dzieci dają możliwość zapoznania się z tańcami stan-
dardowymi oraz latynoamerykańskimi, jak również 
z  tańcem nowoczesnym, który od samego początku 
nauki jest bardzo ciekawy i energiczny. Jest to bardzo 
dobre połączenie, dzięki któremu możemy wyławiać 
talenty tańca towarzyskiego.  

GB: Czy trenujecie tylko dzieci?
RS: Nie, uczymy dzieci, młodzież, jak również doro-
słych. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, można za-
czynać wcześnie przygodę z tańcem, ale nigdy nie jest 
na nią za późno. 

GB: W jakich tańcach Wy czujecie się najlepiej?
RS: Kochamy taniec towarzyski, chociaż przez lata pró-
bowaliśmy wielu różnych form tańca. Aktualnie trenu-
jemy tylko pięć tańców latynoamerykańskich: cha-che, 
sambę, rumbę, paso doble oraz jiva. Naszym najlep-
szym i jednocześnie ulubionym tańcem jest rumba. Je-
steśmy parą latynoamerykańską i jeździmy na turnieje 
po całym świecie, szkolimy się u  sław i  legend tańca 
towarzyskiego, dalej spełniamy swoje marzenia. 

GB: Dziękuję za rozmowę i  życzę wielu sukcesów – 
Wam, instruktorom oraz Waszym podopiecznym!
RS: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas na zaję-
cia! Razem stworzymy  dużo więcej niż kurs tańca!
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Zimowe barwy
             biblioteki

„Bez książek prawdziwe dzieciń-
stwo nie istnieje” powiedziała Astrid 
Lindgren. Idąc za słowami pisarki, 
serdecznie dziękujemy za wspólne 
tworzenie Bibliosłówek, czyli zajęć 
literacko-plastycznych adresowa-
nych do naszych najmłodszych od-
biorców. Cykl tegorocznych zajęć 
zakończyliśmy tematyką świątecz-
ną. Naszych stałych bywalców oraz 
wielbicieli już teraz zapraszamy od 
stycznia na nowy cykl Bibliosłówek 
z udziałem Pani Kropeczki.

8 stycznia biblioteka rusza z ak-
cją czytelniczą adresowaną do 
dzieci, pt. „Pani Kropeczka zapra-
sza na zajęcia literacko-plastycz-
ne z cyklu Bibliosłówka”. Naszym 
celem jest zachęcenie dzieci do 
czytania książek – dzieci będą po-
znawały różne bajkowe postaci. 
Aby włączyć się do naszej akcji 
wystarczy kilka prostych kroków. 
Podczas pierwszych w  nowym 
roku zajęć zostaną rozdane karne-
ty Pani Kropeczki do zbierania na-
klejek. Wystarczy przychodzić na 
zajęcia literacko-plastyczne, które 
odbywają się w  bibliotece. Udział 
w  jednych zajęciach uprawnia do 
otrzymania jednej naklejki. Zaś 
do końca sierpnia 2019 roku nale-
ży podarować Pani Kropeczce ze-
brane naklejki (karnet z minimum 
pięcioma naklejkami) i  już wtedy, 
podczas święta kropki tj. Między-
narodowego Dnia Kropki odebrać 
kropeczkową niespodziankę.

Z  aktualności warsztatowych 
adresowanych do osób dorosłych 
(robótki zręczne) serdecznie zapra-
szamy do tworzenia cukierkowych 
bukietów. Ten wspaniały, a  przede 
wszystkim nietuzinkowy prezent 
dla bliskiej osoby może wykonać 
samodzielnie każdy z nas (szczegó-
ły na plakacie).

Z myślą o wszystkich osobach lu-
biących czytać 10 grudnia ruszyliśmy 
z  akcją wielkiej wymiany książek 

pod hasłem „Weź, poczytaj!”. W wy-
mianie może wziąć udział każda oso-
ba pełnoletnia. Każdy uczestnik akcji 
może zabrać tyle książek, ile przynie-
sie na wymianę (jednak nie więcej 
niż trzy egzemplarze). Starsze tytuły 
niż wydane po 2005 roku nie będą 
przyjmowane, jak również książ-
ki zniszczone, podręczniki szkolne 
i akademickie, stare słowniki, instruk-
cje obsługi, atlasy, materiały z konfe-
rencji naukowych i inne nieaktualne 
tytuły. Udział w akcji jest bezpłatny. 
Nad przebiegiem wymiany czuwa 
bibliotekarz aktualnie przebywający 
w bibliotece.

Pragniemy również się pochwa-
lić, iż Biblioteka Publiczna Gminy 
Stare Babice w  2019 roku będzie 
obchodziła swój jubileusz. Jeste-
śmy z  Państwem już 70 lat. Z  tej 
jakże niezwykłej okazji zapraszamy 
wszystkich do udziału w konkursie 
inaugurującym jubileusz pt. „Re-
cepta na Czytanie”. Konkurs ad-
resowany jest do osób pełnoletnich 

i   trwa do 10 stycznia 2019 r. Jego 
celem jest przekazanie przez czytel-
ników swojej recepty na czytanie, 
czyli jak zachęcić innych do czy-
tania. Recepta powinna być napi-
sana jako krótka forma literacka. 
Spośród wszystkich złożonych prac 
jury powołane przez organizatora 
wybierze zwycięzców. 7  finalistów 
na 70-lecie Biblioteki. Przewidzia-
ne są nagrody rzeczowe w  postaci 
kart podarunkowych empik o war-
tości 100 zł każda. Zwycięskie prace 
będą wydrukowane na zakładkach 
bibliotecznych, które są elementem 
promocyjnym naszej biblioteki. 
Będą one bezpłatne i  ogólnodo-
stępne w naszej placówce. 

Informacje dotyczące wszystkich 
wydarzeń bibliotecznych znajdą 
Państwo na naszej stronie interne-
towej pod adresem https://bibliote-
ka-starebabice.pl/.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Wystawa, którą 
warto zobaczyć

Zapraszam Państwa na wystawę 
do Starostwa Powiatowego w  Oża-
rowie Mazowieckim (ul. Poznań-
ska 133/135). Tam, na I piętrze, do 24 
stycznia, można obejrzeć ekspozycję 
pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz? – polskie 
rodziny w  latach II wojny świato-
wej”. Zobaczycie Państwo autentycz-
ną korespondencję z czasów wojny: 
listy pisane przez dzieci i odpowie-
dzi ojców uwięzionych w stalagach, 

oflagach i obozach sowieckich. Listy 
są ocenzurowane przez władze obo-
zowe, niczym stygmaty widać na 
nich pieczęcie (geprüft). W ich tre-
ści czytelnicy znajdą niedomówie-
nia – nie o wszystkim przecież moż-
na było pisać w realiach wojny. Nie 
ocenzurowano jedynie uczuć, emo-
cji i  tęsknoty, którą powodowała 
rozłąka i właśnie te emocje, widocz-
ne są także dziś, po tak wielu latach.

Treść listów przemawia do zwie-
dzających tym bardziej, że na wysta-
wie pokazano portrety uwięzionych 
żołnierzy i oficerów, a także dziecięce 

buzie z czasów wojny. Dzieci czeka-
ły na swoich ojców ponad 5 lat, cza-
sem nawet dłużej. Wiele z nich nie 
doczekało się ich już nigdy i  obo-
zowy list był dla dziecka jedynym 
materialnym świadectwem miłości 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – czas, który spędzamy wśród najbliższych, ciesząc 
się z rodzinnych spotkań i miłej atmosfery. Kończy się jubileuszowy rok 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości Polski. Warto pamiętać, że ci, którzy walczyli o nasz niezależny byt 
przed stu laty, a także w czasach II wojny światowej, na ołtarzu Ojczyzny składali nie tylko 
swoje zdrowie i życie, składali także najdroższe uczucia. Uzyskanie wolności okupione było 
cierpieniem, rozłąką z rodzinami i wielką tęsknotą zarówno żołnierzy i oficerów, jak i matek, 
żon oraz dzieci…

...............Tatusiu, 
kiedy wrócisz?
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ojca i pozostaje często do dziś w do-
mowych archiwach, stanowiąc nie-
zwykle wzruszającą pamiątkę wo-
jennych czasów, a  nawet rodzinną 
relikwię.

Wojna zmieniła w  sposób nie-
odwracalny życie polskich rodzin, 
rozdzielając w dramatyczny sposób 
najbliższe osoby. Listy pozostawały 
przez lata jedynym łącznikiem ro-
dzinnych więzi. Warto wiedzieć, że 
w 1939 r. do niewoli niemieckiej do-
stało się ok. 420 tys. żołnierzy Woj-
ska Polskiego, a do niewoli sowiec-
kiej ok. 240 tys. Ilu z nich wróciło? 
Ilu sprzyjał los na tyle, aby po latach 
rozłąki połączyć rodzinę na nowo? 
Czy zerwane więzi dały się zespo-
lić na zawsze? Dziś nie znajdziemy 

odpowiedzi na te pytania. Pewne 
jest jednak, że straconych lat i  roz-
stania nic nie mogło zastąpić, nawet 
jeśli udało się przeżyć obóz jeniecki 
w miarę znośnych warunkach.

2 listy i 2 kartki 
miesięcznie…

Konwencja genewska gwaran-
towała jeńcom wojennym prawo 
do wysyłania do swoich krewnych 
i  znajomych dwóch listów i  dwóch 
kartek miesięcznie. Korespondencja 
mogła być wysyłana do okupowa-
nej Polski i  innych państw, jednak 
w  toku wojny ulegało to zmianom 
na niekorzyść jeńców. Np. od 1941 r. 

zakazano utrzymywania kontaktów 
z osobami na terenie ZSRR.

Listy otrzymywane z domów nio-
sły jeńcom nadzieję i  siłę do prze-
trwania niewoli. W  słowach pi-
sanych od rodzin spodziewali się 
znaleźć otuchę i  wsparcie, którego 
w  warunkach zniewolenia byli po-
zbawieni. To dlatego właśnie listy 
do żon i  dzieci, choć reglamento-
wane i  poddawane wnikliwej kon-
troli, są autentyczne i przez to bar-
dzo cenne. Ojcowie bardzo pragnęli 
uczestniczyć w  dorastaniu dzie-
ci, nie mieli takiej szansy. Z drugiej 
strony żony troszczyły się o zacho-
wanie relacji między nieobecnymi 
ojcami a dziećmi, dzięki temu wła-
śnie do obozów trafiały wzruszające 
rysunki i kartki napisane nieporad-
nymi dziecięcymi rączkami.

Jeńcy, którzy trafili do niewoli nie-
mieckiej w  kampanii wrześniowej 
1939 r. przebywali za drutami 5  lat. 
Wielu z nich wróciło do rodzin. Ina-
czej niż ci, którzy zostali uwięzieni 
w  Związku Radzieckim, w  obozach 
specjalnych NKWD – w  Kozielsku, 
Starobielsku i  Ostaszkowie. Ofice-
rowie Wojska Polskiego nie podej-
rzewali, jak tragiczny będzie ich los, 
stąd korespondencja z rodzinami za-
wiera raczej słowa nadziei niż rozpa-
czy. Ustalone przez władze sowiec-
kie zasady korespondencji stanowiły, 
że jeńcy mogą wysyłać i otrzymywać 
po jednym liście miesięcznie. Było to 
zdecydowanie zbyt mało, o czym in-
formowano władze obozowe w kolej-
nych, pozostających bez odpowiedzi 
petycjach. Jednocześnie korespon-
dencja, podobnie jak po stronie nie-
mieckiej, była uważnie sprawdzana 
i cenzurowana. Zgromadzone w ten 
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sposób adresy posłużyły władzom 
radzieckim do odnalezienia rodzin 
polskich oficerów i  deportacji ich 
w  głąb Związku Radzieckiego i  na 
Syberię. Ileż ich zmarło tam z głodu 
i wycieńczenia…

Listy z grobów…

W  połowie marca 1940 władze 
radzieckie wstrzymały ruch pocz-
towy z obozami specjalnymi. Prze-
stała od nich przychodzić kore-
spondencja, a listy i kartki wysłane 
do jeńców wracały do nadawców. 
Brak kontaktu wzmagał niepokój 
rodzin, które próbowały zdobyć in-
formację za pomocą Czerwonego 
Krzyża. Dopiero jednak w  1943 r. 
władze niemieckie ujawniły przera-
żającą prawdę, że w lesie katyńskim 
znajdują się groby jeńców z Koziel-
ska, zamordowanych przez NKWD 
wiosną 1940 r. Przy jednym z  ciał 
znaleziono list, pisany dziecięcą 
ręką: „Tatusiu Kochany! Najdroż-
szy! Czemu nie wracasz? […] Do 
szkoły teraz nie chodzę, bo zimno. 
Jak wrócisz ucieszysz się na pewno, 
że mamy nowego pieska…”

Babicki wątek 
na wystawie

27 września 1939 r. żołnierze i ofi-
cerowie bohaterskiego III batalionu 
26 pułku piechoty, broniący pozy-
cji Babice-Boernerowo w kampanii 
wrześniowej dostali się do niewoli 
niemieckiej. Ich dowódca mjr. Ja-
cek Decowski wspominał, że z ca-
łego etatowego batalionu – około 
900 ludzi, (trzykrotne uzupełnie-
nie po 150-200 osób) do niewoli 
dostało się niespełna 300 żołnierzy. 
Sam major razem z innymi oficera-
mi został uwięziony w oflagu IVb, 
a potem w oflagu VIIA w Murnau, 
gdzie zmarł w  1943 r. na atak ser-
ca. Na wystawie zobaczymy plan-
sze ukazujące historyczne zdję-
cia z oflagu w Murnau. Oficerowie 
mieli tam znośne życie, pozwalano 
im na prowadzenie różnorodnych 
zajęć, warsztatów, kursów języko-
wych i  naukowych, działała obo-
zowa kaplica i  zaimprowizowany 

teatr, w  którym występowali jeń-
cy. Major Decowski także pisał listy 
do swojej rodziny- do żony i synka. 
Wnuk majora Mariusz Decowski 
wspominał, że był ich spory pakiet 
w domu. Niestety, zostały kilka lat 
temu przez kogoś ukradzione, po-
kazały się podobno oferowane do 
sprzedaży na jednym z  portali in-
ternetowych i ślad po nich zaginął. 
Jeśli ktoś zna los, choć jednego z li-
stów majora Decowskiego, prosimy 
o kontakt z redakcją. Może uda się 
wspólnie uratować pamiątkę naszej 
historii?

Zapraszam serdecznie na wysta-
wę do gmachu Starostwa Warszaw-
skiego Zachodniego, w  godzinach 
pracy urzędu. Nasze drogi do wol-
ności, to nie tylko bohaterskie bi-
twy i potyczki, to także dzieje zwy-
kłych polskich rodzin…

tekst/foto:  Marcin Łada

Wystawa została przygotowana 
przez pracowników naukowych 
Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-
Opolu. Koncepcja i scenariusz: 
Iwona Cichoń, Krystyna Duda, 
Ewelina Klimczak, Renata 
Kobylarz-Buła, Beata Madej, 
Anna Wickiewicz. Aranżacja 
Plastyczna: Marek Krajewski. 
Redakcja stylistyczno- 
-językowa: Aleksandra Domka-
Kordek. Za sprowadzenie 
wystawy do gmachu starostwa 
powiatowego serdeczne 
podziękowania składamy Pani 
Dyrektor CMJW dr Violetcie 
Rezler-Wasielewskiej. 
Za umożliwienie ekspozycji 
w Starostwie dziękujemy Panu 
Staroście Janowi Żychlińskiemu. 
Wystawę zorganizował Marcin 
Łada wiceprezes ZG ZOR RP. 
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W sobotę rywalizowały zespoły z rocznika 2005, 
a  w niedzielę – rocznika 2009. Turnieje zostały zorga-
nizowane przez GKS Naprzód Stare Babice i GOSiR Sta-
re Babice. Puchary i medale wręczał Tomasz Szuba – za-
stępca wójta Gminy Stare Babice.

ROCZNIK 2005
Na sobotni turniej stawiło się 10 zespołów. Po kilku go-
dzinach piłkarskich zmagań została ustalona następująca  
kolejność:

1. GKS Naprzód Stare Babice I
2. UKS Jastrząb Głowaczów I
3. MKS Znicz Pruszków

Nagrody indywidualne rozdano w kategoriach:
• Najlepszy bramkarz – Franciszek Tabar,
• Najlepszy strzelec – Oliwier Wojas,
• Najlepszy zawodnik – Mikołaj Kunicki.

ROCZNIK 2009 
W niedzielnym turnieju rywalizowali amatorzy piłki 
nożnej z rocznika 2009. Końcowa tabela ukształtowała 
się następująco:

1. MKS Znicz Pruszków
2. UKS Junak Warszawa
3. KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Gratulujemy uczestnikom. Serdecznie dziękujemy za-

wodnikom za zaangażowanie, trenerom za przygotowa-
nie ekip, a rodzicom za doping.

tekst: GOSiR/foto: AK

W  dniach 2–4 listopada, w  Suchedniowie rozegrano 
Grand Prix Polski Młodzików w  Badmintonie. W  tur-
nieju z racji rangi zawodów mogli grać zawodnicy zaj-
mujący czołowe miejsca na ogólnopolskiej liście rankin-
gowej Polskiego Związku Badmintona. Z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Badminton Stare Babice zakwali-
fikowała się Izabella Kamola w  grze pojedynczej i  po-
dwójnej. Po zaciętych pojedynkach w parze z partnerką 
z Hubertusa Magdaleną Łuczak zdobyły srebrny medal 
w grze podwójnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
w grupie turniejowej Iza z Magdą pokonały obecne Mi-
strzynie Polski w  grze podwójnej dziewcząt. Życzymy 
dalszych udanych startów zawodnikom Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Badminton Stare Babice.

tekst: Piotr Pamięta/foto Wojciech Kamola

Mikołajkowe Turnieje Piłki Nożnej 2018
Weekend 1-2 grudnia upłynął pod znakiem Mikołajkowych Turniejów Piłki Nożnej. Zawody 
odbyły się na Hali Sportowej GOSiR Stare Babice w Zielonkach-Parceli.

Srebrny Medal Izabelli Kamoli w Grand 
Prix Polski Młodzików w Badmintonie.
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Halowy Turniej Piłki Siatkowej 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

10 listopada odbył się Halowy Turniej Piłki Siatkowej z  okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodległości organizowany przez GOSiR 
Stare Babice wraz z UKS Siatkarz Stare Babice. Do zmagań przystąpi-
ło 8 drużyn: Ignis Skierniewice, Volley Sochaczew, NeoBrand Volley 
Białystok, Dziki Konstancin, Wczorajsi Zaborów, Kołpaki Koczargi, 
ARP Warszawa, UKS Siatkarz Stare Babice.

Pierwsza faza turnieju rozpoczęła się od rywalizacji w dwóch gru-
pach podzielonych po cztery zespoły, z  których do fazy medalowej 
awansowały po dwa najlepsze zespoły. 

Pierwszy półfinał to mecz pomiędzy drużynami UKS Siatkarz Stare 
Babice i Volley Sochaczew, w którym lepsi okazali się siatkarze UKS, 
zaś drugi półfinał to mecz pomiędzy drużynami NeoBrand Volley 
Białystok i Ignis Skierniewice, w którym zwyciężyli zawodnicy Neo-
Brand Białystok.

W meczu o trzecie miejsce w turnieju zwyciężyli zawodnicy Ignis 
Skierniewice, pokonując zawodników Volley Sochaczew, zaś w wiel-
kim finale gospodarze turnieju UKS Siatkarz Stare Babice musieli 
uznać wyższość zespołu NeoBrand Volley Białystok.

Po zakończonych rozgrywkach przedstawiciele Gosir Stare Babice 
oraz UKS Siatkarz Stare Babice wręczyli trzem najlepszym drużynom 
medale oraz pamiątkowe puchary. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową rywalizację w du-
chu fair play oraz za dostarczone emocje sportowe.

Klasyfikacja końcowa:
1. NeoBrand Volley Białystok
2. UKS Siatkarz Stare Babice.

tekst: Marcin Jakubowski, foto: Kamila Dąbrowska

W  listopadzie br. w  czterech pu-
blicznych babickich szkołach pod-
stawowych Polskie Stowarzysze-
nie Carrom zorganizowało turnieje. 
Zwycięzcy reprezentowali swoją 
placówkę w  pierwszym w  historii 
gminy Międzyszkolnym Turnieju 
Carrom.

Przez kilka godzin trzyosobowe re-
prezentacje szkolne rozgrywały za-
cięte mecze. Pierwsze miejsce zajęła 
szkoła w  Zielonkach-Parceli z  dru-
żyną w  składzie: Jan Nowakowski, 
Karol Woźniak i  Robert Wardzyń-
ski. Drugie miejsce wywalczyła szko-
ła w  Borzęcinie Dużym z  drużyną 

składająca się z  Jana Buczulaka, Se-
bastiana Rutkowskiego i  Oliviera 
Sumki. Na trzecim miejscu znalazła 
się drużyna ze szkoły w Starych Ba-
bicach, a na czwartym miejscu szkoła 
w Koczargach Starych.

Gratulujemy i dziękujemy wszyst-
kim graczom, którzy uczestniczyli 
zarówno w turniejach szkolnych, jak 
i w turnieju międzyszkolnym. Dzię-
kujemy Dyrektorom szkół za współ-
pracę podczas realizacji projektu!

Projekt pt. „Szkolne Turnieje Car-
rom oraz I  Międzyszkolny Turniej 
Carrom w gminie Stare Babice” był 
współfinansowany przez Gminę 
Stare Babice.

tekst: Paulina Nowakowska/foto:IB

Wyjątkowy turniej indyjskiego 
bilarda w gminie Stare Babice
Finał I Międzyszkolnego Turnieju Carrom odbył się 
30 listopada w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.



grudzień 2018/styczeń 2019  gazetaBABICKA 

43

sport

W sobotę 24 listopada na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym odbył się 
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Warszaw-
skiego Zachodniego.

Został on uroczyście otwarty przez prezesa Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Kotwica” Krzysztofa Grzela-
ka, wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę oraz za-
stępcę wójta Tomasza Szubę.

W turnieju udział wzięło około 50 uczestników – osób 
w różnym wieku – od przedszkolaka do seniora. Zma-
gania trwały wiele godzin, bo przecież w szachach po-
śpiech nie jest wskazany. 

 W kategorii „Junior do lat 16” pierwsze miejsce zdobył 
Filip Grodecki a w kategorii „Open” zwyciężył Marcin 
Maciąga. Z Borzęcina Dużego najlepsi okazali się Pola 
Tomaszewska oaz Bartosz Łyszkowski. 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom!
tekst/foto: IB 

Szach i mat 
w Borzęcinie Dużym – 
Otwarty Turniej Szachowy

Uczniowski  Klub  Sportowy Badminton Stare Babice po raz kolej-
ny sięgnął po medal Mistrzostw Polski. Stało się to za sprawą Michała 
Szemplińskiego, który wraz ze swoim partnerem Michałem Węsławo-
wiczem z ABRM Warszawa zdobył brązowy medal na Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych w grze podwójnej chłop-
ców. Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych zostały 
rozegrane w Głubczycach w dniach 15–18.11.2018 r. 

Medal Michała jest jednym z  ważniejszych osiągnięć Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Badminton Stare Babice w 2018 roku. Ponadto 
w bieżącym roku badmintoniści ze Starych Babic osiągali wysokie wyni-
ki sportowe, zdobywając czołowe miejsca na turniejach lokalnych, ogól-
nopolskich i mistrzowskich, np. Izabella Kamola, która zdobyła czołowe 
lokaty w kategorii Młodzików; Julia Miśko i Weronika Szemplińska, za-
notowały czołowe lokaty w turniejach Juniorów Młodszych. Na podkre-
ślenie zasługują starty najmłodszych badmintonistów ze Starych Babic – 
Wiolety Kamoli , Stanisława Głowackiego, Franciszka Głowackiego oraz 
Joachima Tracza. Pozostali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Badminton Stare Babice także zaprezentowali się w bieżącym sezo-
nie z  jak najlepszej strony w reprezentowaniu klubu oraz Gminy Sta-
re Babice.

tekst:/foto: Piotr Pamięta

Michał Szempliński 
brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Młodzików Młodszych 
w Badmintonie
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W silnie obstawionej kategorii wie-
kowej Kadet – Zuzanna Jadczak, 
najstarsza z  obecnych zawodników 
babickiej sekcji – zajęła 3. miej-
sce w  konkurencji sprawnościowej 
i 4. miejsce w konkurencji walki. 

Świetnie poradzili sobie także 
nieco młodsi Młodzicy: Piotr Kę-
dra zakończył turniej na 2. miejscu 
w  konkurencji walki. Filip Baszyń-
ski zajął również 2. miejsce w kon-
kurencji walki i 3. miejsce w konku-
rencji poomsae. Trzeci z młodzików 
– Kacper Dąbrowski, debiutują-
cy w  zawodach, uplasował się tuż 

za podium, zdobywając 4. miejsce 
w walkach i 4. miejsce w konkuren-
cji sprawnościowej.

Świetnie zaprezentowali się także 
najmłodsi zawodnicy – Żaki. Ma-
rek Kędra zajął 2. miejsce w  wal-
kach i 1. miejsce w poomsae, Marcin 
Dąbrowski triumfował w  walkach 
zajmując 1. miejsce, a w konkuren-
cji sprawnościowej – 2. miejsce, To-
masz Pensiek zdobył aż trzy meda-
le osiągając: 3. miejsce w walkach, 
3. miejsce w konkurencji poomsae 
i miejsce 1. w konkurencji sprawno-
ściowej.

Wychowanka Piotra Pazińskiego – 
Wiktoria Sadowska, trenująca obec-
nie w klubie UKS G-8 Bielany, w sil-
nie obsadzonej kategorii wagowej 
zajęła 3. miejsce w konkurencji walki.

tekst/foto: GOSiR

Turniej taekwondo rozgrany w ramach finałowych zmagań 
klubowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży okazał się me-
dalowymi żniwami dla obecnych i byłych podopiecznych Pio-
tra Pazińskiego.

Medale w taekwondo 
dla babickich zawodników

Za nami wyjątkowy weekend. Zakończyła się ry-
walizacja w V Pucharze Mazowsza MAZOVIA CUP 
2018 w gimnastyce artystycznej, którego organizato-
rem była RG Legia Warszawa. Międzynarodowy Tur-
niej odbył się już po raz piąty, ale pierwszy raz w no-
wej hali sportowej GOSiR Stare Babice. 

W tym roku mieliśmy okazję podziwiać rekordową 
liczbę gimnastyczek i to reprezentujących najwyższy 
poziom sportowy. Tradycyjnie mieliśmy okazję oglą-
dać zawodników z reprezentacji narodowej Białorusi, 
ale tym razem dołączyły do nich zawodniczki z kadry 
narodowej Ukrainy oraz Litwy. Z Kijowa przyjecha-
ła osobiście pani Viktoria Bessonowa – wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Świata i  Europy w  układach 
zespołowych, a  oprócz tego matka i  trenerka Anny 
Bessonowej dwukrotnej medalistki olimpijskiej.

Warto odnotować świetną postawę zawodniczek RG 
Legia Warszawa, które śmiało mogą nawiązać rywali-
zację z zawodniczkami najwyższej klasy światowej. 

tekst/foto: GOSiR

V Puchar ............ 

Mazovia Cup           
2018 
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rozrywki umysłowe

autor zagadek: AK / foto: Pixabay

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI

REBUS

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące wyrazy: 
ANIOŁ, BIGOS, BETLEJEM, BOMBKI, BRODA, 
CHOINKA, CUKIERKI, KACPER, KOLĘDA, 
MIRRA, PIEROGI, SIANO, WOREK, ŻŁÓBEK. 
Pozostałe słowa czytane poziomo utworzą rozwiązanie. 

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 7 stycznia na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl z dopi-
skiem: Świąteczne zagadki. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Jesiennych zagadek” (Leśniczy Borówka, jesień, grzybobranie). Nagrodę – karnet na 
miesięczny udział w zajęciach Domu Kultury wylosowała Izabella Dobrosielska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Pro-
simy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

A K N I O H C W B E S O A R
B C U K I E R K I Ł A K N E
R K E B Ó Ł Ż I G O R E I P
O Y C M S I A N O H R R O C
D Ś K O L Ę D A S W I O Ł A
A I Ą B E T L E J E M W T K

1

2

3

4

5

6

7

Logogryf

1
5

3 42

6

7

a (2) ra s dy al = e

Hasło: 

Rozwiązanie rebusa: 

Odgadnij nazwy 
przedstawione na obrazkach. 
Wpisz je we właściwe 
miejsca. Oznaczone litery 
czytane pionowo utworzą 
rozwiązanie.

+ in
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rozrywki umysłowe
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Krzyżówka 
babicka 
nr 4/2018

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 7 stycznia na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji Gazety 
Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 4/2018”. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2018: GDY W ANDRZEJA DESZCZ LUB SŁOTA W GRUDNIU DROGI PEŁNE BŁOTA. Nagrodę otrzymuje: 
Anna Małecka. Po odbiór podwójnego biletu na spektakl teatralny, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, 
zapraszamy do redakcji Gazety Babickiej. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

autor krzyżówki: IB

Poziomo:
  2.  Miasto narodzin Jezusa.
  4.  Trzej…, przybyli z darami 

do narodzonego Jezusa.
  5.  Przystrojone drzewko świąteczne.
  7.  Buty z płozami umożliwiające 

jazdę na lodzie.
  8.  Potocznie o lodowisku.
12.  Dzień poprzedzający Nowy Rok, 

pełen hucznych imprez, bali 
i toastów.

13.  Obowiązkowo pod obrusem 
na wigilijnym stole.

16.  Tradycyjna polska potrawa, 
w wigilię z kapustą i grzybami.

17.  Zimowa zabawa polegająca 
na przejażdzce konnymi  
saniami.

18.  Wieczerza spożywana 
w przeddzień Bożego 
Narodzenia.

19.  Tradycyjna ryba na wigilijnym 
stole lub… w wannie.

Pionowo:
  1.  Żółte ptaszki, które zimą 

dokarmiamy słoninką.
  3.  Obchodzone 6 grudnia – okazja 

do dawnia prezentów.

  6.  Jej pojawienie się na niebie daje 
znak do rozpoczęcia wigilijnej 
wieczerzy.

  8.  Pomocnica św. Mikołaja.
  9.  Zjawisko atmosferyczne, osad 

na drogach w postaci gładkiej 
warstwy lodu.

10.  Zwierzę, kóre znajdowało się 
w stajence przy żłóbku Jezusa.

11.  Szklane, różnokolorowe ozdoby 
choinkowe.

14.  Napęd sań świętego Mikołaja.
15.  Pod nią w święta całujemy 

ukochaną osobę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



usługi kompleksowe w transporcie 
● dostawy zakupionego sprzętu AGD

● podłączenia sprzętu AGD

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

● przeprowadzki, usługi transportowe

● wynajem samochodów dostawczych 

 tel. 795 – 596 – 016





 500 373 790



 www.KampinoSport.pl
KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice 606 122 322 / 22 722 90 32

ZAPISZ

DZIECKO 
NA TENISA!
do KAMPINOSPORT
Pierwsze zajęcia dla 
nowego dziecka w grupie 
GRATIS!

Uwaga ilość miejsc 
w grupach jest ograniczona.

ZAJĘCIA
FITNESS
do KAMPINOSPORT
Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

PRZYJDŹ NA 

Sprawdź GRAFIK ZAJĘĆ
na naszej stronie internetowej! 

KampinoSport 
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32 

www.KampinoSport.pl

HOTEL ZIELONK



Krzesła,  sto ł y,  fotele,  sof y,  oświetlenie,  akcesoria itp
MEBLE

Sklep, ekspozycja: ul. Warszawska 164, Latchorzew (w budynku BLACK OFFICE)

www.homeinstyle.pl

Z TYM KUPONEM
W STYCZNIU RABAT 10 %
NA ZAKUPY POWYŻEJ 100 ZŁ

ZABAWKI  

MINEX   Skład opału
Przeniesiony ze Starych Babic 
do Klaudyna, ul. Lutosławskiego 9

Sprzedaż:
– Drzewo kominkowe
– Eko groszek
– Węgiel                                     Tel. 660 686 391


