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Aktualności

SIEMA Stare Babice!!!
Sztab 5299 Dom Kultury  
Stare Babice rusza  
z przygotowaniami 

do XXX finału WOŚP
GRAMY DLA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ
•  Ogłaszamy nabór wolontariuszy kwestujących  

(UWAGA: sztab zarejestrowany w Zielonkach-
Parceli; zapisy od 8 listopada przez stronę:  
www.iwolontariusz.wosp.org.pl); liczba miejsc 
ograniczona – mamy przyznanych 20 puszek)

•  Zapraszamy sponsorów do wspierania finału! 
(piszcie na  adres: wosp@domkultury-starebabice.pl)

•  Przyjmujemy przedmioty na licytacje 
do 20 stycznia w sekretariacie i w recepcji DKSB 
(pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00; śr. 8.00–18.00).

Możecie też założyć e-Skarbonkę. Pamiętajcie 
koniecznie, by przypisać ją do naszego sztabu nr 5299. 
Szczegóły na stronie: https://www.wosp.org.pl/final/
dla-wolontariuszy/czeste-pytania.

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo 
na adres: wosp@domkultury-starebabice.pl  
lub pod nr telefonu: 508 793 947

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do współtworzenia tego wielkiego wydarzenia!
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Szanowni Mieszkańcy
Przed nami rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak co roku, tego 

dnia, wszyscy uroczyście upamiętnimy to niezwykle ważne wydarzenie. Po 123 latach 
niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej, tegoroczna – 103. rocznica, pokazuje nam, jak 
bardzo powinniśmy cenić wolność i niepodległość. Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do uroczystego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

W ostatnich tygodniach ukazały się rankingi dotyczące samorządów, w tym 
naszej gminy. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”, w którym Gmina Stare Babice 
zajęła 26. miejsce spośród 1533 gmin wiejskich uznawany jest za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. Obejmuje wszystkie gminy, miasta 
oraz miasta na prawach powiatu w Polsce. Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce i wyróżnia te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zostaliśmy docenieni również 
w ogólnopolskim rankingu „Gmina dobra do życia” organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP, który oparty jest 
na 48 wskaźnikach i obejmuje wszystkie gminy w Polsce. Zajęliśmy zaszczytne 3. miejsce spośród 2477 gmin w Polsce.

Kolejną pozytywną wiadomością jest informacja, że Gmina Stare Babice otrzymała w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład, dofinansowanie na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodnej w Gminie Stare 
Babice w wysokości 5 149 000 zł. Więcej szczegółów można przeczytać w dalszej części wydania. To tylko część 
wnioskowanych środków. W kolejnym naborze będziemy ponownie  występować o dofinansowanie na rozbudowę 
drogi gminnej ul. Trakt Królewski. 

Cieszę się, że zrealizujemy również jeden z większych projektów, jakim jest budowa przedszkola z funkcją senioralną 
w Borzęcinie Dużym. Inwestycja ta będzie pełnić wiele kluczowych funkcji dla mieszkańców naszej gminy. Działka 
przekazana została przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 4 mln zł 

dofinansowania na realizację powyższego 
przedsięwzięcia. 

Nowego charakteru nabierze również 
zmodernizowane boisko do piłki nożnej 
w Borzęcinie Dużym. Już wkrótce zyska halę 
pneumatyczną, tzw. balon, dzięki któremu będzie 
można korzystać z obiektu przez cały rok.

Jestem dumny z naszych młodych 
mieszkańców, którzy zdając sobie sprawę 
z potrzeby dbania o środowisko, aktywnie 
uczestniczą w różnorodnych proekologicznych 
inicjatywach. Pod koniec października 
uczniowie naszych szkół otrzymali nagrody 
w ramach IV Konkursu Środowiskowego Zbiórki 
Surowców Wtórnych, organizowanego prze 
firmę Byś-Wojciech Byśkiniewicz. Za nami 
również zakończenie I kadencji Młodzieżowej 
Rady Gminy. Dziękuję młodym radnym za 
pracę na rzecz młodzieży, zaangażowanie 
społeczne i podjęte inicjatywy, a nowo 
wybranym członkom Młodzieżowej Rady 
Gminy gratuluję i życzę sukcesów. Tymczasem 
najmłodszych mieszkańców gminy już teraz 
zapraszam na świętowanie Mikołajek w niedzielę 
5 grudnia przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21. 
Na uczestników będą czekały niespodzianki 
i wiele atrakcji.

Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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Dzień Edukacji Narodowej
15 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice od-
było się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych 
z terenu naszej gminy.

Nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele Urzędu Gminy

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 
Michał Więckiewicz, Mariola Sarzyńska i Katarzyna Sońta

Prowadząca spotkanie Agnieszka 
Matuszewska 

Uczniowie ze szkoły w Starych Babicach
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Uroczystość poprowadziła Agnieszka Matuszewska 
wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bo-
rzęcinie Dużym.

Wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom dyplomy 
oraz nagrody samorządowe za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także po-
dziękowania za owocną współpracę w imieniu Wójta 
Gminy Stare Babice Sławomira Sumki wręczyli: za-
stępca wójta Katarzyna Sońta, skarbnik Mariola Sa-
rzyńska i sekretarz Michał Więckiewicz.

Po części oficjalnej Jan Waligóra, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy, zaprosił zgromadzonych 

gości do wysłuchania koncertu uzdolnionej młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Starych Babicach, a także obejrzenia żywiołowego 
występu dzieci z Przedszkola w Starych Babicach. 

Trzeba pamiętać, że zawód nauczyciela to powoła-
nie i jedna z ważniejszych, niezwykle odpowiedzial-
nych profesji. To właśnie grono tych osób, wkładając 
serce w codzienne obowiązki, kształtuje kolejne po-
kolenia. Ich praca jest nie do przecenienia i za to nale-
żą im się najwyższe wyrazy uznania.

tekst, foto: IB

Roztańczone przedszkolaki 
ze Starych Babic
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100-lecie rodziny Carossich w Babicach
23 października w dworze w Starych Babicach spotkały się cztery pokolenia Carossich wraz z przybyłymi 
gośćmi, aby świętować 100-lecie obecności rodziny na Ziemi Babickiej. Na spotkaniu obecny był Wójt 
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka z Małżonką, który w imieniu wspólnoty samorządowej przekazał 
przedstawicielom rodziny najserdeczniejsze życzenia.

Historia rodziny Carossich na ziemiach polskich rozpo-
częła się w XVIII wieku, kiedy to Włoch Jan Filip Carossi 
przybył do naszego kraju na zaproszenie króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, został jego naczelnym 
geologiem i górnikiem, dyrektorem Gabinetu Historii 
Naturalnej Rzeczypospolitej i stał się pierwszym zna-
nym Carossim w Polsce.

Podczas spotkania Joanna Gwiazdowska z domu 
Moraczewska, prapraprawnuczka protoplasty rodu, 
przedstawiła pokrótce historię rodziny. Dzieje te 
były publikowane na łamach naszej gazety [GB nr 12 
(280)/2019, nr 1 (281)/2020]. Przypomnijmy zatem tylko, 
że dziadek Pani Joanny Władysław Carossi kupił resz-
tówkę majątku Babice Szlacheckie w 1921 r. od rodzi-
ny Cholewińskich – właścicieli dawnych dóbr Babice 
obejmujących kiedyś także Janów i Kwirynów. Rodzi-
na Carossich skoligacona była m.in. z: Rościszewskimi, 
Korwin-Szymanowskimi, Stadnickimi, Sobańskimi i Kra-
sickimi. Jedna z prababek Maria hrabina Krasicka-Rości-
szewska była rodzoną siostrą arcybiskupa Ignacego hra-
biego Krasickiego. Córka Władysława – Józefa Carossi 
wyszła za mąż za Kazimierza Moraczewskiego-Trzecie-
skiego, którego rodzice posiadali liczne majątki w Pol-
sce (m.in. Bełżec) i kopalnię ropy naftowej w Ropience. 
Niestety zawieruchy dziejowe: rewolucja październi-
kowa i II wojna światowa spowodowały, że majątki te 
przepadły, a rodzina cierpiała niedostatek.

Warto przypomnieć, że Władysław Carossi po na-
byciu dworu w Babicach przed 100 laty udzielał się 
społecznie, m.in. działał w babickiej Straży Ogniowej, 
udostępnił nawet swoją działkę przy rynku na potrzeby 
remizy, wcześniej ratował polskie sieroty na Wołyniu 
i działał w PCK, Radzie Głównej Opiekuńczej i organiza-
cji strzeleckiej. Drewniany dwór, wybudowany prawdo-
podobnie około 1860 r., w dwudziestoleciu międzywo-
jennym wymagał remontu. Rodzina planowała w latach 
trzydziestych XX w. budowę nowego domu, ale nieste-
ty zamiary te przekreśliła wojna.

Podczas spotkania wspominano, że dwór po wybu-
chu wojny zajęli Niemcy, którzy podczas działań wo-
jennych zorganizowali tu nawet szpital dla swoich ran-
nych. Rodzinę Carossich stłoczono najpierw w jednym 
pokoju, a następnie w piwnicy. Na szczęście dziadek 
Pani Joanny znał język niemiecki, oddał także swój zło-
ty zegarek i rodzina mogła zostać na miejscu. Po woj-
nie nastała kolejna okupacja, znowu rodzina nie mogła 
dysponować swoim majątkiem. We dworze pojawiła 
się szkoła podstawowa, a w pokojach zamieszkali obcy 
ludzie, którzy byli tu zakwaterowani przez długie lata. 
Jakiś czas mieszkał tu także Antoni Basiński, dawny wła-
ściciel majątku Zielonki, który został wyrzucony przez 
ówczesne komunistyczne władze ze swojego pałacu, 
następnie przez ww. władze z domu Państwa Carossi, 
a ostatnie lata życia spędził w babickiej parafii.
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Po wojnie rodzice Pani Joanny prowadzili gospodarstwo 
rolne: były tu krowy, konie i kury, uprawiano pola. Rodzina 
liczyła pięć osób; stopniowo każde z dzieci zaczęło go-
spodarować na swoim. Pani Joanna postanowiła pozostać 
w Babicach, poznała Józefa Gwiazdowskiego z Warsza-
wy, który również zakochał się w tym niezwykłym miej-
scu. Wspólnie postanowili ratować dwór, który właściwie 
przeznaczony był już do rozbiórki. Dziś wspominają, że 
w podróż poślubną pojechali na… dach. – Nie było wyjścia, 
musieliśmy działać sami, woda lała się nam na głowę – 
wspomina pani Joanna. Pan Józef okazał się przysłowio-
wą „złotą rączką”, większość prac wykonał sam, pomagała 
także rodzina. Część domu rozebrano, pozyskane w ten 
sposób materiały wykorzystano na ratowanie pozostałej 
części. Dawniej z zakupem materiałów budowlanych były 
ogromne trudności. Dziś budynek wygląda dużo piękniej 
niż przed laty, a atmosfera jego wnętrza i gościnność go-
spodarzy uosabia prawdziwe tradycje polskiego dworu.

Podczas spotkania wspominano historię Babic. Marcin 
Łada – prezes babickiego Koła ZOR RP przypomniał, że 
przez lata babicki dwór istniał w cieniu największej inwe-
stycji II RP służącej do łączności międzykontynentalnej, jaką 
była Radiostacja Babice. Z terenu należącego do rodziny Ca-
rossich wieże radiostacji były doskonale widoczne. Za dwa 
lata w 2023 roku będziemy obchodzić jubileusz 100. rocz-
nicy uruchomienia Radiostacji Babice. Marcin Łada podzię-
kował także Państwu Gwiazdowskim za rolę, jaką przez lata 
odgrywali podczas rajdu „Szlakiem naszej historii” w gminie 
Stare Babice.

Wójt Sławomir Sumka składając życzenia rodzinie, tak-
że wspomniał o tej wielkiej inwestycji i powiedział: – Tak 
jak radiostacja służyła do łączności między Polakami, 
niezależnie od tego, gdzie się znajdowali, tak i Państwa 
rodzina, mimo kataklizmów dziejowych, utrzymywała ze 
sobą stałą łączność. Dzięki temu dziś możemy święto-
wać 100-lecie rodu Carossich w Babicach. Życzę Państwu 
wszelkiej pomyślności i dalszego pielęgnowania rodzin-
nych tradycji!

tekst: Marcin Łada; foto: GB

Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2021
Stare Babice zostały 26. gminą wiejską w Pol-
sce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospoli-
tej” 2021. W kategorii gmin wiejskich oceniono 
łącznie 1533 gminy – konkurencja była więc 
ogromna.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uzna-
wany za jeden z najbardziej prestiżowych i wia-
rygodnych, a obejmuje wszystkie gminy, miasta 
i miasta na prawach powiatu w Polsce.

Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia do-
konania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyło-
nić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, któ-
rej przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Bu-
zek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele 
organizacji samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych, władz publicznych oraz przedstawiciele 
redakcji „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, 
ranking weryfikuje skuteczność działań władz sa-
morządowych w kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w stra-
tegicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, 
trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz 
w zakresie jakości zarządzania.

W 2019 roku gmina Stare Babice zajęła 135. miej-
sce, a w 2020 miejsce 5.

Informacje o rankingu można uzyskać na nastę-
pujących stronach:
https://rankingsamorzadow.rp.pl/#o-rankingu
https://rankingsamorzadow.rp.pl/metodologia.html

Wyniki: 
https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gw

tekst: UGSB
Dworek w Babicach obecnie
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Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 5 149 000 zł!
Znamy już wyniki „Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład”. W pierwszym naborze dwa 
z trzech złożonych przez nas wniosków otrzymały 
dofinansowanie na łączną kwotę 5 149 000 zł. Poniżej 
szczegóły złożonych wniosków.

W ramach naboru można było złożyć maksymalnie trzy 
wnioski. Dofinansowanie z „Programu” przeznacza się na 
pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwe-
stycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od naj-
bardziej do najmniej priorytetowych.
Gmina Stare Babice złożyła wnioski w ramach obszaru 
o największym priorytecie. Dotyczyły one:
1.  Rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej
2.  Rozbudowy infrastruktury wodnej
3.  Rozbudowy drogi gminnej ul. Trakt Królewski w Gminie 

Stare Babice.
Wnioski, które zostały zaakceptowane to:
Projekt nr 1 „Rozbudowa infrastruktury kanaliza-
cyjnej w Gminie Stare Babice”. Ta inwestycja będzie 
polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej 
oraz wybudowaniu zbiornika retencyjnego ścieków 
o pojemności  3000 m3. Zbiornik zaplanowano w wer-
sji dwukomorowej o pojemności 1500 m3 każda, przed 
ciągiem technologicznym Oczyszczalni Ścieków w Sta-
rych Babicach. Zbiornik zostanie wyposażony w pom-
py, mieszadła, systemy napowietrzania, ruszty z dyfu-
zorami oraz szafę zasilająco-sterowniczą. 

Celem inwestycji jest ochrona oczyszczalni ście-
ków przed przeciążeniem hydraulicznym w czasie 
nawalnych deszczy oraz ochrona wód Kampinoskiego 
Parku Narodowego przed podwyższonym ładunkiem 
ścieków oczyszczonych.

Wartość dofinansowania wynosi 3 743 000 zł brutto 
(95% inwestycji).

Projekt nr 2 „Rozbudowa infrastruktury wodnej 
w Gminie Stare Babice”. W zakres projektu wchodzą: 
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudo-
wanie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnio-
nej o pojemności 500 m3 każdy, zlokalizowanych na Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Starych Babicach, a wyko-
nanych w formie naziemnych konstrukcji stalowych, 
wyposażonych w podłączenia do rurociągów SUW. Zo-
staną one zaopatrzone w armaturę oraz rozdzielnie zasi-
lająco-sterujące wraz z zadaszeniem i włączone do ciągu 
technologicznego przed pompami sieciowymi.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich re-
zerw retencyjnych wody uzdatnionej dla dób maksymal-
nych rozbiorów. 

Wartość dofinansowania wynosi 1 406 000 zł brutto 
(95% inwestycji). 

Na zadania dotyczące rozbudowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej zostały przyznane pełne kwoty, 
o które wnioskowaliśmy.

Niebawem otrzymamy wstępne promesy, następ-
nie konieczne będzie wszczęcie przetargu. Oba pro-
jekty będą realizowane przez Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne Eko-Babice.

Projekt nr 3 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Trakt 
Królewski w Gminie Stare Babice”. Trzeci wniosek 
został odrzucony. Dotyczył on rozbudowy drogi uli-
cy Trakt Królewski (na długości ok. 3 km) z częściową 
zmianą linii rozgraniczających, polegającej na wykona-
niu nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, ciągu 
pieszo-rowerowego, zjazdów indywidualnych i pu-
blicznych, peronów autobusowych, budowie oświe-
tlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. 

Uzasadnialiśmy, że droga ta stanowi bezpośrednie 
połączenie z dwiema innymi drogami: powiatową 
i gminną, jest głównym dojściem i dojazdem do po-
bliskiej szkoły podstawowej, a także Warszawy (ulica 
biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 580, 
przejmując z niej znaczną część ruchu drogowego), 
odbywa się nią transport zbiorowy i jest to ważny 
element sieci dróg gminnych.

Przewidziana wartość inwestycji wg kosztorysu to 
20 295 000 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji wy-
nosi 19 280 250 zł (95% inwestycji).

Mimo dobrze przygotowanego wniosku i gotowych 
już projektów budowlanych dofinansowanie nie zo-
stało przyznane.

Informujemy, że gmina Stare Babice będzie składa-
ła ten wniosek ponownie w kolejnym, planowanym 
jeszcze w tym roku, naborze.

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych:  https://www.bgk.
pl/polski-lad/.

tekst: UGSB

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza
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Mamy działkę! 
Powstanie przedszkole z funkcją senioralną w Borzęcinie
28 października Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie gminie Stare Babice działkę 
w Borzęcinie Dużym o powierzchni 1,71 ha, o numerze ewidencyjnym 802/35.

Działka została przekazana z przeznaczeniem na cele 
związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych słu-
żących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie: 
pomocy społecznej, edukacji, kultury oraz aktywności 
fizycznej, tj. pod budowę przedszkola z funkcją senioral-
ną wraz z urządzeniem terenów zieleni publicznej.

Jednocześnie warto podkreślić, że Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyznał 4 mln zł dofinansowania 

na realizację  projektu „Budowa przedszkola gminnego 
wraz z zapleczem i infrastruktura towarzysząca”, o co 
wnioskował Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sum-
ka. Dofinansowanie przyznano w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego.

tekst: UGSB/ foto: Bartłomiej Wasilewski Follow the Sun

Zmienia się otoczenie szkoły w Koczargach Starych 
Stare, wysłużone ogrodzenie terenu szko-
ły zostało zastąpione nowym – zastoso-
wano systemowe rozwiązanie panelowe. 
Przy okazji tych prac powiększono teren 
szkolnego placu zabaw. Prace sfinansowa-
no z budżetu Gminy Stare Babice. 

W związku z potrzebą doposażenia pla-
cu zabaw, z funduszu sołeckiego sołectw: 
Wojcieszyn i Koczargi Nowe, zakupiono 
nowe piaskownicę i huśtawkę, których za-
montowanie zaplanowano w najbliższym 
czasie.

opr. AK, foto: UGSB
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Nowe boisko 
w gminie
W ostatnich miesiącach 2021 jest jeszcze czas na 
wykorzystanie pieniędzy przydzielonych mieszkań-
com w ramach funduszy sołeckich. Jedna z takich 
inicjatyw to budowa boiska piłkarskiego na granicy 
Janowa i Klaudyna.

Na polanie pomiędzy Janowem a Klaudynem prze-
prowadzono prace związane z wykonaniem boiska 
trawiastego do piłki nożnej. Zamontowane zostały 
nowe bramki, a także siatka do gry w piłkę siatkową. 
Teren został ogrodzony, co uchroni boisko przed dzi-
ką zwierzyną.

Zadanie pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej oraz 
boiska do siatkówki na polanie pomiędzy Klaudynem 
a Janowem kosztowało prawie 66 000 zł i było współ-
finansowane ze środków budżetu Województwa  

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” oraz 
funduszu sołeckiego wsi Klaudyn.

tekst: AK, foto: Mariusz Kordys

Drugie życie boiska 
w Wojcieszynie
Kolejne zadanie realizowane z funduszu sołeckiego 
za rok 2021, tym razem we wsi Wojcieszyn, to re-
witalizacja boiska do piłki nożnej na terenie rekre-
acyjnym przy ulicy Sielskiej.

Boisko będzie miało wymiary 30 x 60 m. Na jego 
terenie został zainstalowany system automatycznego 
nawadniania. Teren do gry w piłkę zostanie zabezpie-
czony specjalną siatką, uniemożliwiającą zniszczenie 
nawierzchni przez krety. Planowane jest także użyź-
nienie ziemi pod trawę oraz jej zasiew. 

tekst: AK, foto: IB

Hala pneumatyczna w Borzęcinie Dużym!
Boisko w Borzęcinie Dużym przeszło gruntowną 
modernizację. Ale to nie koniec działań na tym
polu.

Z uwagi na klimat w naszej szerokości geograficz-
nej, a co za tym idzie – na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne podczas większości miesięcy w roku 
szkolnym – została podjęta decyzja o postawieniu 
w tym miejscu hali pneumatycznej. Pozwoli to na ko-
rzystanie z obiektu przez cały rok. W planach gmina 
ma jeszcze ustawienie dwóch kolejnych namiotów. 
Będą to obiekty ogólnodostępne, a wstęp na nie bę-
dzie bezpłatny. 

tekst: AK/ foto: wizualizacja
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Modernizacja oświetlenia
Na terenie gminy Stare Babice trwają prace związane 
z doświetleniem ulic i boisk.

Prace finansowane są ze środków gminy, a część z nich 
przy wykorzystaniu funduszy sołeckich. 
Budowy obejmują:
•  ul. Mizikowskiego w Starych Babicach;
•  ul. Sportową na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła 

w Zielonkach Wsi;
•  ul. Poprzeczną w Topolinie (dofinansowanie z MIAS);
•  ul. Willową w Lubiczowie;
•  teren boiska w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika;
•  Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie 

Małym;
•  doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych.

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Źródlanej w Bo-
rzęcinie Małym rozpocznie się jeszcze w tym roku.  

Planowane jest zainstalowanie pierwszego słupa oświe-
tleniowego.

Na całej długości ul. Warszawskiej w obrębie gminy 
Stare Babice nastąpi wymiana oświetlenia na ledowe, na 
co przeznaczony jest ok. milion złotych.

tekst: AK; foto IB 

Skwer Chopina odświeżony
Borzęciński Skwer im. F. Chopina to miejsce zabaw 
dzieci i spotkań dorosłych. Tu odbywa się wiele im-
prez sołeckich i gminnych. Służy nam i cieszy od kil-
ku lat i właśnie został odświeżony

W październiku odbyły się tu prace modernizacyjne 
związane z przebudową nawierzchni istniejących ale-
jek parkowych oraz wykonaniem nowych. W ramach 
inwestycji zamontowane zostały również dodatkowe 
ławki i kosze na śmieci.

tekst: AK; foto: IB

Rozbudowa ulicy Spacerowej
Zarząd Dróg Powiatowych we wrześniu 2021 r. pod-
pisał umowę na wykonanie projektu przebudowy 
ul. Spacerowej (drogi powiatowej nr 4140W). Chodzi 
o kolejny odcinek, tym razem długości ok. 2500 m 
od ulicy Kwiatowej w miejscowości Mariew w kie-
runku Borzęcina Dużego.

Przypomnijmy, że od czerwca tego roku w rejonie 
ulicy Spacerowej wybudowany został już ciąg pieszo-
-rowerowy odcinka ul. Spacerowej: od ul. Warszaw-
skiej do Traktu Królewskiego; wymieniono nawierzch-
nię asfaltową oraz przebudowano skrzyżowanie 
z ulicą Trakt Królewski. Inwestycja realizowana była 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazo-
wieckim oraz współfinansowana przez Gminę Stare 
Babice. W 2020 r. Gmina Stare Babice przekazała na ten 
cel kwotę 619 000 zł, natomiast w roku 2021 – 881 000 zł. 

Zakończenie prac projektowych drugiego odcinka 
przewiduje się na koniec 2022 r. Gmina przeznaczy 
100 000 zł na współfinansowanie tego zadania.

tekst: AK, foto: IB



GMINA URZĄD TEREN

12 Nr 10 (302) listopad 2021

INFORMACJA W SPRAWIE ROZBUDOWY ULICY KLONOWEJ

Przedłużający się termin rozpoczęcia remontu ulicy 
Klonowej uzależniony jest przede wszystkim od postę-
powania odwoławczego, które toczyło się przed Krajo-
wą Izbą Odwoławczą (KIO) w zakresie części pierwszej, 
tj. robót drogowych i sanitarnych.

19 sierpnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniej-
szej oferty Wykonawcy Delta Sp. z o.o. z ceną oferto-
wą brutto 6 933 446 zł. Wykonawca Rokom Sp. z o.o. 
z ceną ofertową brutto 7 972 967 zł. wniósł odwoła-
nie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając 
m.in. naruszenie zaniechania odrzucenia oferty Wy-
konawcy Delta z powodu rażąco niskiej ceny.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku nr KIO 2516/21 
z dnia 22 września 2021 r. uwzględniła odwołanie i nakaza-
ła Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru naj-
korzystniejszej oferty Wykonawcy Delta S.A., odrzucenie 
oferty Wykonawcy Delta S.A. oraz dokonanie ponowne-
go badania i oceny ofert.

Warto zaznaczyć, że wyrok w sprawie Gmina otrzyma-
ła dopiero 11 października 2021 r. Zgodnie z prawem do 
25 października 2021 r. Gmina nie mogła podejmować 
żadnych czynności w zakresie omawianej części doty-
czącej robót drogowych i sanitarnych. Powyższa sytuacja 

spowodowała, że po upływie terminu na wniesienie od-
wołania do Sądu Okręgowego, zgodnie z wyrokiem KIO 
Gmina ponownie mogła analizować oferty oraz dokonać 
wyboru wykonawcy. 4 listopada 2021 r. oferta Wyko-
nawcy Rokom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została 
uznana za najkorzystniejszą. W związku z tym, z przyczyn 
prawnych, przeciąga się termin zawarcia umowy, a tym 
samym rozpoczęcia prac.

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że do czasu pod-
pisania umowy na część pierwszą prac, roboty w zakresie 
części drugiej (roboty elektryczne) nie mogą się rozpo-
cząć. Co ważne, umowę na część drugą zawarto z firmą 
BUDWEX Wasilewski Mieczysław pod koniec września 
2021 r.

Podsumowując: wybór wykonawcy i zawarcie umowy 
w zakresie części pierwszej będą możliwe najwcześniej 
w połowie listopada br. Stanie się tak pod warunkiem, że 
nie będzie kolejnego odwołania. Z kolei biorąc pod uwa-
gę formalności związane z wykonaniem i uzgodnieniem 
projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, prace 
w terenie prawdopodobnie rozpoczną się nie wcześniej 
niż w następnym roku.

tekst: UGSB

Co dzieje się w sprawie rozbudowy ulicy Klonowej?
13 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim w Warszawie odbyła się uroczystość podpisa-
nia umów na realizację zadań w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju z udziałem wicewojewody mazo-
wieckiego Sylwestra Dąbrowskiego. Naszą gminę re-
prezentowała skarbnik Mariola Sarzyńska.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 
samorządów z województwa mazowieckiego Gmina 
Stare Babice otrzymała wsparcie w kwocie 5 650 323 zł  
na rozbudowę ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt 

Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych 
i Koczargach Starych wraz z budową ul. Górki w obrębie 
skrzyżowania z ul. Klonową (droga gminna nr 411302W). 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz 
Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na 
drogach zarządzanych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powsta-
wania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury dro-
gowej na szczeblu lokalnym. 

Oprac: IB / foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wicewojewoda Sylwester 
Dąbrowski i Skarbnik 
Gminy Stare Babice Mariola 
Sarzyńska. Podpisanie umów 
w ramach programu RFRD.
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Zielone klasy
Współczesne zajęcia w szkole mogą w inspirujący 
i kreatywny sposób rozwijać u uczniów indywidu-
alne pasje i umiejętności związane z poznawaniem 
otaczającego świata. Sprzyjają temu takie lekcje, 
które pozwalają na obcowanie z przyrodą, a są pro-
wadzone poza budynkiem szkolnym, w tzw. „Zielo-
nych klasach”.

Dzięki funduszowi sołeckiemu wsi Borzęcin Duży, Bo-
rzęcin Mały, Topolin, Wierzbin oraz Zalesie dwie takie 
klasy powstały przy szkole w Borzęcinie Dużym. Uro-
czystość ich otwarcia odbyła się 26 października pod-
czas Święta Szkoły. 

Każda z wiat pomieści około 25 dzieci, tak więc rów-
nolegle będą mogły być prowadzone dwie lekcje. Ze 
środków, które pozostały z budowy (27 185 zł), plano-
wane jest doposażenie zielonych klas w ławki do sie-
dzenia i ławy, przy których będzie można robić notatki. 
Wystrój wiat dopełniony ma być donicami z ziołami. 

Sołtysi i opiekun ze strony szkoły zabiegają także o za-
montowanie kamer monitoringu, by zmniejszyć ryzyko 
zniszczenia tej wspaniałej inicjatywy. 

Dyrekcja szkoły dziękuje mieszkańcom wsi oraz soł-
tysom: Małgorzacie Orzechowskiej – Chilimoniuk, Mał-
gorzacie Ratyńskiej, Dorocie Szymańskiej, Dariuszowi 
Świątkowskiemu, Remigiuszowi Fijołkowi za przekaza-
ne środki, oraz autorom projektu – Monice i Sebastia-
nowi Zalewskim.

tekst: Justyna Szczepanik, AK / foto: UGSB

Joga przy ognisku z gorącą herbatą
Już 14 listopada i 12 grudnia o godz. 10:00 czeka nas nie lada atrakcja. Spotykamy się przy ognisku na Polanie 
Lipków, by nie tylko się przy nim ogrzać, ale także poćwiczyć jogę.

Będzie to kontynuacja wspólnego 
projektu Fundacji Aktywni Dłużej, 
Szkoły Jogi Halasana, Gminy Stare 
Babice i Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, w ramach którego ćwiczy-
liśmy w plenerze aż pięć miesięcy. 
A ponieważ pogoda i temperatura 
mogą już być dla nas wyzwaniem, 
dodatkową rozgrzewkę, poza oczy-
wiście jogą, zapewni nam Hotel 
Splendor, który zaserwuje po zaję-
ciach gorącą kawę i herbatę.

Zapraszamy Was bardzo serdecz-
nie na te spotkania!

tekst: Aktywni Dłużej; foto: IB
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Kalistenika – nowe miejsca do ćwiczeń
Na Polanie Dwóch Stawów w rejonie siłowni plenerowej w Zielonkach-Parceli oraz w Wojcieszynie zakoń-
czyły się prace przy montażu zestawu do kalisteniki (tzw. street workout). 

W pobliżu stawów w Zielonkach-Parceli zamonto-
wane zostały urządzenia do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Jest to zestaw drążków do ćwiczeń wraz 
z bezpieczną nawierzchnią w postaci gumowych mat 
przerostowych. 

Zestaw do kalisteniki powstał również w Wojcie-
szynie na terenie rekreacyj-

nym przy ulicy Sielskiej.  
 

Oba zadania zostały wykonane w ramach funduszu 
sołeckiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich dorosłych, a dzie-
ci pod nadzorem opiekunów, do ćwiczeń w tych no-
wych miejscach. Kalistenika to aktywność fizyczna 
polegająca na treningu oporowym, ćwiczeniach z wy-
korzystaniem własnej masy ciała, takich jak np. pompki, 
mostki, brzuszki.

opr. AK; foto: IB, UGSB

Utylizujemy azbest
Gmina Stare Babice od wielu lat prowadzi akcję odbie-
rania od swoich mieszkańców i utylizowania wyrobów 
zawierajacych azbest. Na ten cel pozyskuje dofinanso-
wanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2021 z nieruchomości znajdujących się na 
terenie gminy zebrano i unieszkodliwiono 59,21 ton 
tych uciążliwych dla ludzi i środowiska materiałów. 
Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 070 zł.

Przypomnijmy: azbest jest substancją stwarzającą 
szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia czło-
wieka (ma działanie rakotwórcze), co potwierdza usta-
wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627) oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2021  r. w sprawie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (tj. Dz.U. z 2016 
r. poz. 1117). Odpady zawierające azbest zalicza się do 
kategorii odpadów niebezpiecznych. Kolejna akcja 
utylizacji azbestu ruszy w przyszłym roku. Będziemy 
informować o terminie przyjmowania wniosków.

tekst: MW – Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych



GMINA URZĄD TEREN

15Nr 10 (302) listopad 2021

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia
Jesień to czas wzmożonego zagrożenia infekcjami. Wielu z nich można uniknąć lub przejść łagodniej oraz 
zniwelować ryzyko powikłań, poddając się szczepieniom. Organizm człowieka zaszczepionego zyskuje od-
porność na różnorodne infekcje przeziębieniowe. 

Naprawdę warto zadbać o siebie! Zdecydowanie 
prościej i taniej jest zapobiegać chorobom niż je 
leczyć! Dlatego właśnie, jak co roku, z funduszy sa-
morządowych przeznaczona jest pula środków na 
bezpłatne profilaktyczne szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powy-
żej 65 roku życia.

Chęć przyjęcia szczepienia należy zgłosić pod nu-
merem telefonu: 22 752 08 28 lub bezpośrednio 
w punkcie szczepień w Przychodni w Borzęcinie Du-
żym ul. Warszawska 818.

Z informacji, które uzyskała „Gazeta Babicka” wie-
my, że podano już około 70 dawek, a oczekujących 
jest jeszcze ok. 30 osób.  W razie potrzeby umowa 
zawarta pomiędzy NZOZ Medicor, a Gminą Stare 
Babice umożliwia zaszczepienie jeszcze kolejnych 
100 osób, które się zgłoszą. 
UWAGA! Mieszkańców w wieku 75 + zapraszamy do 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARNICA” 
w Starych Babicach, ul. Rynek 10; nr tel. 22 100 32 35, 
gdzie też będą mogli bezpłatnie się zaszczepić.

Nadal trwają szczepienia przeciw covid-19
Rejestracji można dokonać: 
•  przez telefon 989 – linia jest bezpłatna i całodobowa
•  online: e-rejestracja na stronie: www.pacjent.gov.pl
•  w wybranym punkcie szczepień.
Szczepienia odbywają się:
•  w CM ARNICA (tel. 789 329 323) lub przez formularz: 

https://cmarnica.pl/formularz-zgloszenia-na-szcze-
pienie-covid-19

•  w CMR SORNO (tel. 22 722 90 02; 22 722 92 76)
tekst: AK; foto: Adobe Stock

Różowa skrzyneczka
Różowa Skrzyneczka to fundacja, której celem jest 
walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapew-
nienie powszechnego dostępu w przestrzeni pu-
blicznej do bezpłatnych środków higieny na czas 
menstruacji oraz rzetelna edukacja szkolna w za-
kresie miesiączkowania.

W programie fundacji chodzi o powszechny dostęp 
do bezpłatnych środków higieny osobistej. W różo-
wych skrzyneczkach znajdują się darmowe podpaski 
i tampony. Działa to zgodnie z zasadą: „Weź, jeśli 
potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!”.

Do akcji włączyła się też gmina Stare Babice. We 
wszystkich szkołach naszej gminy, w Domu Kultury 
Stare Babice oraz w GOSiR, w damskich toaletach, 
zawieszono łącznie 10 różowych skrzyneczek, które 
będą w miarę potrzeb uzupełniane o środki higieny 
osobistej niezbędne w dniach menstruacji.

Czy wiesz, że...
Blisko 500 000 kobiet w Polsce nie stać na zakup 

podpasek, czy tamponów. 21% uczennic w Polsce 

musi opuścić zajęcia szkolne z powodu braku podpa-
ski. Około 10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu 
z domu. 42% rodzin nie rozmawia w domu o miesiącz-
ce, 43% nastolatek unika tematu okresu z ojcem.

Więcej informacji na stronie: https://www.rozowa-
skrzyneczka.pl.

opr., foto AK
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Jubileusz wyjątkowej Seniorki
Jubilatka, Pani Wanda Śladowska to jedna z pierwszych wolontariuszek działających na terenie Gminy Sta-
re Babice. Od samego początku intensywnie wspierała osoby starsze, samotne i schorowane.

To kobieta o niezwykłej charyzmie i pogo-
dzie ducha. Cech tych może pozazdrościć 
Jubilatce niejeden z nas. Pani Wanda to siła 
napędowa wielu inicjatyw i akcji charyta-
tywnych. Od zbiórki odzieży i maskotek dla 
potrzebujących rodzin po zorganizowanie 
i prowadzenie telefonu zaufania dla senio-
rów. Jej zaangażowanie w niesienie pomo-
cy innym zostało docenione w 2014 roku, 
kiedy to Pani Wanda Śladowska otrzyma-
ła pierwszy w historii Gminy Stare Babice 
tytuł „Wolontariusza Roku”. Jest również 
Honorowym Członkiem Gminnej Rady 
Seniorów oraz wieloletnim członkiem Klu-
bu Seniora „Nadzieja”, w którym aktywnie 
działa od chwili jego powstania.

Drogiej Pani Wandzie z okazji 80. urodzin 
życzymy dużo zdrowia i radości z realizacji 
swoich pasji oraz planów. Niech ta niespo-
żyta energia, którą posiada, nigdy Jej nie 
opuszcza.

tekst/foto: UGSB
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
28 października 2021 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 16 uchwał:

1. Uchwała Nr XXXVIII/401/2021 w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli

2. Uchwała Nr XXXVIII/402/2021 w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Województwu Mazowieckiemu

3. Uchwała Nr XXXVIII/403/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego

4. Uchwała Nr XXXVIII/404/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą 
Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

5. Uchwała Nr XXXVIII/405/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą 
Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

6. Uchwała Nr XXXVIII/406/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

7. Uchwała Nr XXXVIII/407/2021 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy użyczenia

8. Uchwała Nr XXXVIII/408/2021 w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babi-
ce „Koczarska –Sienkiewicza”

9. Uchwała Nr XXXVIII/409/2021 zmieniająca uchwałę 
Nr XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w różnych czę-
ściach gminy Stare Babice

10. Uchwała Nr XXXVIII/410/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednic-
twem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości Trytew Zaborowska

11. Uchwała Nr XXXVIII/411/2021 w sprawie rozpatrzenia podtrzyma-
nego przez sołtysa wniosku Sołectwa Topolin dotyczącego prze-
znaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022

12. Uchwała Nr XXXVIII/412/2021 w sprawie rozpatrzenia podtrzy-
manego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022

13. Uchwała Nr XXXVIII/413/2021 w sprawie rozpatrzenia podtrzyma-
nego przez sołtysa wniosku Sołectwa Stare Babice dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022

14. Uchwała Nr XXXVIII/414/2021 w sprawie rozpatrzenia podtrzy-
manego przez sołtysa wniosku Sołectwa Kwirynów dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022

15. Uchwała Nr XXXVIII/415/2021 w sprawę zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok

16. Uchwała Nr XXXVIII/416/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.

Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod 
adresem: www.youtube.com/user/UGStareBabice, a pełną treść 
uchwał znajdą Państwo na stronie https://radni.tv/jednostka/?id=7

opr. IB

Wspólne sadzenie drzew
29 października na polanie w Lipkowie spotkali się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy z członkami 
Gminnej Rady Seniorów aby świętować zakończenie 1. kadencji Młodzieżowej Rady Gminy oraz wspólnie 
posadzić drzewa.

W Lipkowie na terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego zasadzono łącznie 
30 drzew z gatunku lipa drobnolistna, 
w ramach zastępowania obcych gatun-
ków inwazyjnych, drzewami gatunków 
rodzimych.

Po zakończeniu prac w lesie, na lipkow-
skiej polanie, rozpoczęła się druga cześć 
spotkania, podczas której uczestnicy mie-
li okazję zintegrować się przy wspólnym 
ognisku i pieczeniu kiełbasek. Wójt gminy 
złożył podziękowania młodym radnym za 
zaangażowanie społeczne i działania na 
rzecz młodzieży, a także niejednokrotnie 
cenne uwagi i spostrzeżenia.

oprac./ foto: IB
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Cezary Pazura w Starych Babicach!
Gmina Stare Babice raz po raz staje się planem filmowym produkcji telewizyjnych i kinowych. Przypomnij-
my, że  kompleks szkolno-kulturalno-sportowy w Zielonkach-Parceli „zagrał” w programie „Drzewo ma-
rzeń” (GB nr 10/2018 r.), a następnie w serialu „Kowalscy kontra Kowalscy” (GB nr 4/2021 r.). Znów przyszedł 
czas na realizację kinową w gwiazdorskiej obsadzie. 

W piątek 15 października w babickiej pierogarni 
„U Krokodyla” realizowane były zdjęcia do komedii 
gangsterskiej pt. „Nie cudzołóż i nie kradnij”. Będzie to 
komediowy przewodnik o tym, jak pozbyć się bardzo 

nieproszonych gości a przy okazji – zgarnąć milion 
złotych. W filmie pełnym zwrotów akcji, miłosnych 
podbojów i komicznych wydarzeń zobaczymy gwiaz-
dorską obsadę, m. in. Julię Wieniawę, Cezarego Pazurę, 
Aleksandrę Popławską, Mateusza Banasiuka, Michała 
Żurawskiego, Sebastiana Stankiewicza, Bartłomieja Fir-
leta i Mariusza Drężka.

To film skierowany do widzów, którzy chcą się w ki-
nie rozerwać i wyjść z niego w dobrym humorze. To 
oryginalne i zaskakujące połączenie komedii i kina 
gangsterskiego. 

Warto wspomnieć, że Cezary Pazura pracując przy tym 
filmie obchodzi niebagatelny jubileusz – to jego 100. rola 
filmowa! Nie mogło się więc obyć bez tortu i życzeń.

Premiera kinowa „Nie cudzołóż i nie kradnij” zaplano-
wana jest na rok 2022.

tekst: materiały prasowe opr. AK 

foto: Tomasz Kaczor
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Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spi-
sano ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze 
województwo mamy w tym znaczący udział i każdy 
mieszkaniec Mazowsza, który wziął udział w spisie, 
powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku. 

Narodowy Spis Powszechny 2021 był realizowany 
w czasie pandemii i w bardzo zmiennych warunkach. 
Uzyskany wynik szczególnie cieszy i napawa dumą, po-
nieważ mieszkańcy Mazowsza pokazali, jak ważną dla 

nich powinnością był udział 
w spisie. Tym samym wykaza-
li zrozumienie i troskę o przy-
szły rozwój własnych gmin, 
województw i kraju. Dzięki 
danym pozyskanym w spisie 
będzie można podejmować 
rzetelne decyzje w ważnych 
społecznie obszarach, takich 
jak: edukacja, służba zdrowia, 
budownictwo mieszkaniowe, 
transport publiczny, drogi 
publiczne i wiele innych. Ta-
kie pełne badanie mieszkań-

ców Polski odbywa się tylko co 10 lat – dane z tego-
rocznego spisu będą więc wykorzystywane przez co 
najmniej najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fantastyczne zaanga-
żowanie mieszkańców Mazowsza w Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Liczymy, że równie 
chętnie będą Państwo uczestniczyć w innych bada-
niach statystyki publicznej.

Wojewódzkie Biuro Spisowe

Urząd Statystyczny w Warszawie

Powszechny Spis Rolny został przeprowadzony mię-
dzy 1 września a 30 listopada 2020 r. Spisem, jako ba-
daniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, 
których użytkownikami były osoby fizyczne (gospo-
darstwa indywidualne) oraz osoby prawne i jednost-
ki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 
opierano się na danych z 1 czerwca 2020 r.

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rol-
nego w 2020 r. utrzymała się, notowana od wielu lat, 
tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jed-

noczesnym wzroście ich śred-
niej powierzchni. W porów-
naniu z wynikami uzyskanymi 
dziesięć lat temu, zwiększeniu 
uległa powierzchnia gruntów 
ogółem. W analizowanym 
okresie najbardziej zwiększy-
ła się liczebność drobiu ogó-
łem, wzrost wystąpił również 
w przypadku pogłowia bydła 
i świń.

Według wstępnych wyników 
spisu w 2020 r. liczba gospo-
darstw rolnych ogółem w wo-

jewództwie mazowieckim wyniosła 208 000 i w stosunku 
do spisu rolnego z roku 2010 zmniejszyła się o 21 000, tj. 
o 9,1%. Dominujące w rolnictwie gospodarstwa indywidu-
alne (207 000) stanowiły 99,6% ogółu gospodarstw.

Źródło danych GUS, więcej informacji: https://
warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opra-
cowania-sygnalne/powszechny-spis-rolny-2020/
powszechny-spis-rolny-2020-wyniki-wstepne-w-
wojewodztwie-mazowieckim,1,1.htmlPSR_wyniki 
wstępne_w województwie mazowieckim

opr. AK
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Migawki z Domu Kultury
Kabaret, dwa spektakle, muzyczny stand-up i teatr tańca – w październiku na deskach Domu Kultury Stare 
Babice wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskich scen!

Plejadę gwiazd otworzył 5 października 
znakomity występ Kabaretu Moralnego 
Niepokoju pn. „Za długo panowie byli 
grzeczni”.  Salwy śmiechu co chwilę roz-
brzmiewały w wypełnionej po brzegi Sali 
Widowiskowej. Spektakl trwał prawie 
dwie godziny i był to czas odcięcia się 
od wszelkich zmartwień! A to wszystko 
za sprawą błyskotliwego i inteligentnego 
humoru, którym kabaret komentował ży-
cie wokół nas. Było m.in. o rodzicach, od 
których nie chce się wyprowadzić dorosłe 
dziecko; o mężu, który próbuje wyegze-
kwować od żony małżeńskie obowiązki; 
o trudach małżeńskiej komunikacji i synu, 
który zastanawia się nad swoją płcią i nad 
tym, jak właściwie powinno się go nazy-
wać. 

Kilka dni później, 9 października, widzo-
wie spektaklu „Pozamiatane” obejrzeli 
naprawdę dobrą farsę, gdzie dialogi nie 
przytłaczają widzów ciężkim dowcipem, 
w których akcja płynie wartkim nurtem, 
a żarty wywołują szczery, niewymuszony 
śmiech. Marzanna Graf i Aleksander Miko-
łajczyk pokazali nam, że da się te wszyst-
kie składniki połączyć w całość i stworzyć 
spektakl lekki i zabawny. 

Fantastyczna gra aktorska, świetna za-
bawa, boska Aldonka, trochę życiowych 
problemów oraz inspiracji, że nie należy 
się nigdy poddawać i należy próbować 
nowych rzeczy. W pozostałych rolach wy-
stąpili Kasha Kaczmarek oraz Michał Kem-
pisty. Podczas spektaklu nie sposób było 
się nudzić, aktorzy dostarczyli widzom 
dużo śmiechu i pozytywnych emocji.

W środę, 13 października, widzowie 
mogli obejrzeć prawdziwą teatralną per-
łę! Spektakl „Kruk z Tower”, bo o nim 
mowa, to sztuka niezwykła, wyreżysero-
wana przez Aldonę Figurę dla warszaw-
skiego Teatru Dramatycznego.  Spektakl 
odbył się w ramach programu TEATR POLSKA 2021 
realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego, którego Dom Kultury Stare Babice 
jest beneficjentem. Program dofinansowany jest ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Sztuka zaczyna się jak banalna historia z życia ro-
dzinnego: matka kontra nastoletni syn. Historia 

Kabaret Moralnego Niepokoju

Pozamiatane

Kruk z Tower
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szybko przeradza się w dramat na miarę antycznej trage-
dii z zaskakującym finałem. Doskonale napisany scena-
riusz, mistrzowskie kreacje aktorskie Katarzyny Herman 
i Konrada Szymańskiego oraz niezwykle aktualna i palą-
ca tematyka dotycząca wypełniania luk emocjonalnych 
poprzez komunikację z nieznajomymi w social mediach 
sprawiły, że spektakl ogromnie poruszył widzów, co mia-
ło swe odzwierciedlenie w żarliwej dyskusji z aktorami 
tuż po sztuce. Refleksyjność i głęboka zaduma 
to emocje, które w nas, widzach, zostaną na 
długo w pamięci po „Kruku z Tower”. 

Niedziela, 17 października przyniosła nam 
z kolei ogrom emocji zupełnie innego gatunku. 
Tego dnia mogliśmy zobaczyć znakomitego 
muzyka, kompozytora, wokalistę oraz – jak sam 
o sobie z dystansem mówi – celebrytę, czy-
li Czesława Mozila Solo. Ale, ale… tym razem 
w innej nieco roli: standupera. Jak było? Fanta-
stycznie! Artysta przez ponad półtorej godziny 
fundował nam śmiechoterapię. Widzowie byli 
pod wrażeniem ogromnego dystansu Czesława 
do siebie oraz niezwykłego talentu aktorskiego. 
Jesteśmy przekonani, że po wieczorze z Mozi-
lem świat jest ładniejszy i prostszy w obsłudze.

30 października scenę Domu Kultury roz-
świetliły monochromatyczne światła, widzów 
otoczyła poruszająca muzyka, a na scenie zoba-
czyliśmy urzekające widowisko taneczne. Pię-
ciu tancerzy z B’cause Dance Company uraczy-
ło widzów niezwykłą ucztą pt. „Kepler 22 b”. 
To nazwa planety, na której rozgrywa się akcja 
spektaklu. Budowniczowie nowego ustroju 
próbują stworzyć nowy, lepszy świat. Czy zbu-
dują tam utopię? 

Artyści z teatru tańca współczesnego z sie-
dzibą w Warszawie, pracują pod kierownic-
twem artystycznym Bartka Woszczyńskiego. 

Na scenie wystąpili: Anna Banasik, Michał Adam Góral, 
Dorota Koprowska, Jakub Mędrzycki, Dominika Stró-
żewska; muzykę stworzyli: Giulio Donati & Simone Do-
nati (ATMO). Był to kolejny spektakl w ramach programu 
TEATR POLSKA 2021. 

Teraz wiemy już na pewno, że po wieczorach spędzo-
nych w Domu Kultury świat jest lepszy! 

tekst: DKSB, foto: IB, AK

Dom Kultury Stare Babice poleca – wydarzenia 
i warsztaty – listopad
l  11.11 (czwartek) godz. 15:00; Koncert z okazji Świę-

ta Odzyskania Niepodległości – Babicka Orkie-
stra Dęta im. K. Pendereckiego wraz z zespołem 
wokalnym i chórem. Bezpłatne bilety dostępne na 
www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury. Miej-
sce: Sala Widowiskowa DK Stare Babice. Transmisja 
na żywo koncertu odbędzie się na kanale YouTube 
(DK Stare Babice) oraz profilu Fb: https://www.face-
book.com/dkstarebabice.

l  12.11 (piątek) godz. 19:00; „Wady i waszki” – Ka-
baret Hrabi. Miejsce: Sala Widowiskowa DK Stare 
Babice. Cena biletu: 120 zł.

l  18.11 (czwartek) godz. 18:00–21:00; Warsztaty two-
rzenia koralikowych kolczyków (beading). Miej-
sce: pracownia artystyczna, I piętro DK Stare Babice. 
Koszt uczestnictwa i materiałów: 90 zł.

cd. na s. 22

Czesław Mozil Solo

Kepler 22 b
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l  21.11 (niedziela) godz. 10:00; Spacer śladami Radio-
stacji Babice. Miejsce zbiórki: skrzyżowanie przy 
ul. Radiowej i ul. Leskiego. Zapisy online. Uczestnic-
two bezpłatne.

l  21.11 (niedziela) godz. 14:00–18:00; Spotkanie z mi-
strzami futbolu stołowego, czyli piłkarzyków. 
Pokaz, warsztaty i miniturniej. Miejsce: OSP Stare 
Babice, ul. Wieruchowska 5. Wstęp wolny.

l  23.11 (wtorek) godz. 19:00; Społeczna Burza Mó-
zgów IV. Miejsce: OSP Stare Babice, ul. Wieruchow-
ska 5. Wstęp wolny.

l  25.11 (czwartek) godz. 18:00; Spotkanie z organi-
zacjami pozarządowymi. Współpraca z DK Stare 
Babice. Miejsce: pracownia artystyczna, I piętro DK 
Stare Babice. Wstęp wolny.

l  3.12 (piątek) godz. 17:30; Obchody Międzynarodo-
wego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami – Sto-
warzyszenie Nasz Dom Godne Życie. Miejsce: Sala 
Widowiskowa DK Stare Babice. Wstęp wolny.

l  4.12 (sobota) godz. 14:00 i 17:00; Spektakl dla dzie-
ci Elfy Trzy – Teatr Kultureska. Miejsce: Sala Wido-
wiskowa DK Stare Babice. Cena biletu: 15 zł.

l  5.12 (niedziela) godz. 14:00–18:00; Mikołajki i kier-
masz świąteczny. Warsztaty i animacje dla dzieci. 
Spotkanie ze św. Mikołajem. Kiermasz rękodzieła 
i prezentów. Pokaz teatru ognia. Miejsce: plac przed 
Urzędem Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. Wstęp 
wolny.

l  7.12 (wtorek) godz. 17:00–19:00; Szachy – spotka-
nie otwarte IV. Miejsce: I piętro DK Stare Babice. 
Wstęp wolny.

l  12.12 (niedziela) godz. 17:00; Koncert Świąteczny. 
Miejsce: Sala Widowiskowa DK Stare Babice. Bez-
płatne bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz 
w kasie Domu Kultury.

Dom Kultury Stare Babice poleca – wydarzenia 
i warsztaty – listopad/grudzień
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Remont kapliczki
W maju 2021 roku zrodziła się inicjatywa odnowie-
nia kapliczki zlokalizowanej na skraju miejscowości 
Myszczyn i Borzęcin Mały – na skrzyżowaniu ul. Ko-
smowskiej (Krótkiej) i Kujawskiego.

Kapliczka była istotnie nadszarpnięta zębem czasu, dla-
tego pomysł jej odnowienia wydawał się jak najbardziej 
zasadny. Jak się okazało, zakres prac przygotowawczych 
niejednego przyprawiłby o zawrót głowy, dlatego opisu-
jemy całą historię remontu, ponieważ może być cenną 
wskazówką dla innych, którzy podejmą się podobnego 
zadania w swojej okolicy.

Jak to bywa przy zadaniach remontowych, należało 
zastanowić się od czego zacząć. Czy ktoś ma jakieś in-
formacje na temat kapliczki? Jakie zgody należy uzyskać, 
aby wykonać prace?

Szereg ważnych informacji dostarczył nam Urząd 
Gminy Stare Babice. Okazało się, że w 2012 roku, z wy-
korzystaniem środków europejskich kapliczka została 
odrestaurowana.

Wykonując ówczesne prace remontowe Urząd Gmi-
ny założył tzw. Kartę adresową zabytku ruchomego. 
Wedle zapisów Karty, kapliczka powstała na przełomie 
XIX i XX wieku. Jest czworoboczna, ustawiona na co-
kole, zwieńczona uproszczonym belkowaniem, nakryta 
daszkiem, murowana z cegły, otynkowana. W ścianie 
frontowej sklepiona konchą, przeszklona wnęka z figu-
rą Chrystusa. Na szczycie znajduje się betonowy, oparty 
o żelazny stelaż, otynkowany krucyfiks. Jest ogrodzona, 
ale obiekt jest ogólnodostępny; ma wysokość 3 m. We-
dług podań lokalnych, kiedyś była to kapliczka cmen-
tarna (naprzeciw miejsca, gdzie niegdyś zlokalizowany 
był cmentarz). Obiekt posiada wartość historyczną. Nie 
podlega wpisowi do rejestru zabytków. 

Znając rys historyczny kapliczki, można było wreszcie 
przystąpić do prac. Ustaliliśmy, że obiekt zlokalizowany 
jest w pasie drogowym, dlatego niezbędne jest uzyska-
nie zgody na zajęcie pasa drogowego właściwego za-
rządcy drogi. 

Właściwego, tzn. którego?
Tu pojawił się kolejny problem, ponieważ kapliczka 

stoi przy skrzyżowaniu trzech ulic: Kosmowskiej, Lawen-
dy i Kujawskiego, którymi zarządzają odrębne samorzą-
dy. I tak ulicą Kosmowską (Krótką) zarządza Powiat War-
szawski Zachodni, ulicą Lawendy zarządza Gmina Stare 
Babice, a ulicą Kujawskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Ciekawostką niech będzie fakt, że sami 
zarządcy dróg mieli nie lada problem w precyzyjnym 
ustaleniu, w czyim pasie drogowym zlokalizowana jest 
kapliczka.

Skrupulatne dochodzenie u WSZYSTKICH zarządców 
dróg wykazało, że niezbędne będzie uzyskanie zgody 
na zajęcie pasa drogowego od Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich (w skrócie MZDW). Przygotowa-
liśmy zatem stosowny wniosek wraz z opisem sprawy 
i załącznikami, który wysłaliśmy do właściwego miejsco-
wo MZDW w Grodzisku Mazowieckim. 

Po szczegółowej analizie sprawy, MZDW w Grodzi-
sku Mazowieckim poinformowało nas, że jeżeli chce-
my zająć pas drogowy niezbędne jest wyjaśnienie, czy 
zachodzi potrzeba zmiany organizacji ruchu na drodze. 
Tę sprawę mogliśmy wyjaśnić jedynie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Ponow-
nie zatem przygotowaliśmy szereg dokumentów dla 
MZDW – tym razem warszawskiego.

Pod koniec czerwca 2021 roku przyszła odpowiedź 
z MZDW w Warszawie, że nie zachodzi potrzeba zmia-
ny organizacji ruchu na drodze, zatem nie ma potrze-
by sporządzania projektu czasowej organizacji ruchu 
na czas wykonywanych prac. W związku ze stanowi-
skiem MZWD w Warszawie mogliśmy wreszcie wystą-
pić o ostateczną zgodę na prace, ponownie do MZDW 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Stosowne zgody uzyskaliśmy w lipcu i w tym samym 
miesiącu przeprowadzono prace remontowe. 

Dziś Kapliczka wygląda jak nowa. Została pomalowana, 
renowacji poddano również przeszkloną wnękę z drew-
nianymi elementami i figurą oraz krzyż na szczycie. Re-
nowacja przedłuży żywotność tego obiektu, który bez 
wątpienia jest ważnym elementem kultu i architektury 
dla mieszkańców.

Pomysłodawcą remontu kapliczki był Andrzej Augu-
styn, mieszkaniec naszej gminy, który zaprosił do współ-
pracy radnego Szubę. Panowie chcą, by ta praca była 
wyrazem ich troski o lokalną historię, kulturę, tradycję 
i obyczaje, a także przejawem pielęgnowania i dbałością 
o rozwijanie naszej wiary chrześcijańskiej.

Andrzej Augustyn, Krzysztof Szuba

Przed remontem Po remoncie
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Czy gmina Stare Babice może przyciągać turystów?
Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, należy przemyśleć, jakie rzeczy przyciągają tu-
rystów. Nie oszukujmy się, gmina Stare Babice nie jest położona ani nad morzem, ani w górach. Nie prze-
pływają przez nią malownicze rzeki. Nie ma tu również, nie licząc kilku stawów, większych zbiorników 
wodnych– ani istotniejszych szlaków turystycznych. 

Zaledwie w jej północnej części możemy rozpocząć 
naszą wędrówkę od ¼ długości niebieskiego szlaku Dą-
browa Leśna ZTM – Kampinos bus. Przez tereny Janowa 
i Klaudyna przebiega „tranzytowy” żółty szlak rowerowy 
Warszawa ul. Radiowa – Izabelin C. Południowym skra-
jem puszczy Kampinoskiej przebiega zielony kampinoski 
szlak rowerowy Izabelin-Granica, który zahacza jedynie 
o części wsi Lipków, Koczargi, Zalesie, Stanisławów i Ma-
riew. Nawet znana wszystkim ścieżka edukacyjna „Ślada-
mi Łosia” we wschodniej części gminy nie jest w całości 
położona na naszym terenie, kończy się w okolicach Bo-
ernerowa. Jedyny szlak turystyczny znajdujący się prawie 
w całości na terenie naszej gminy to czarny szlak rowe-
rowy, który swój początek i koniec ma w na ulicy puł-
kownika Kazimierza Leskiego nieopodal fortu II a Babice 
(Radiowo).

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb związanych z turystyką. Jak wspo-

mniałem powyżej – nie mamy szans na turystykę urlo-
pową, ale właśnie w tym „tranzycie” powinniśmy upa-
trywać naszej szansy. Możemy nazwać to też turystyką 
jednodniową lub nawet kilkugodzinną. Gmina Stare 
Babice jest bezpośrednim sąsiadem największego mia-
sta w Polsce – Warszawy. To w głównej mierze miesz-
kańcy stolicy mogą być naszymi gośćmi (klientami). 
Jedną z możliwości rozwoju gminy, pod względem tu-
rystycznym i rekreacyjno-wypoczynkowym, jest zwięk-
szenie bazy gastronomicznej, usługowej, rozrywkowej 
(w tym szkół jeździeckich) wzdłuż tych turystycznych 
ciągów „tranzytowych”.

Kolejnym ważnym elementem jest tworzenie nowych 
szlaków turystycznych, których głównymi elementami 
będzie nasze dziedzictwo kulturowe. To właśnie historia 

może być czynnikiem przyciągającym turystów. A mamy 
się czym pochwalić. Po pierwsze: na terenie gminy znaj-
duje się XVIII wieczny dwór oraz park w Lipkowie. To wła-
śnie z Lipkowem wiąże się historia wytwórni najbardziej 
znanych pasów kontuszowych okresu I Rzeczpospolitej. 
Wytwórnia Paschalisa Jakubowicza to najbardziej zapo-
mniany, a jednocześnie jeden z największych potencjałów 
naszej gminy. To właśnie ten Lipków odwiedzał ostatni 
król Polski – Stanisław August Poniatowski. Z tym miej-
scem wiąże się również polska literatura. To tutaj Hen-
ryk Sienkiewicz umieścił wydarzenia z powieści „Ogniem 
i mieczem” – np. pojedynek Bohuna i Wołodyjowskiego. 
To od nazwy wsi Babice, Kmicic przybrał pseudonim Ba-
binicz. To w naszych karczmach Zagłoba spożywał trunki! 

Drugą, a być może nawet i pierwszą, osią promocji na-
szej gminy jest Radiostacja Transatlantycka. To ona mie-
siąc w miesiąc przyciąga rzesze turystów. Przykładem 
może być ostatni spacer, 10 października, który zgro-

madził 25 osób. Nie było to pierwsze tego typu opro-
wadzanie po tym obiekcie. Dwa lata temu odwiedziła 
nas wycieczka autokarowa z Grudziądza, której jednym 
z głównych punktów zwiedzania była nasza Radiosta-
cja. Odwiedzali nas również goście z Niemiec, Monaco, 
Szwecji czy Japonii. Ci ostatni przyjechali do Europy tylko 
po to, aby zwiedzić Auschwitz i naszą Radiostację. 

Na terenie naszej gminy znajduje się 50 kapliczek, któ-
rych historia sięga nawet XIX wieku. Kapliczki również 
mogą zostać połączone szlakiem turystycznym.

Podsumowując: nie jesteśmy potęgą turystyczną, ale 
nie rezygnujmy z turystyki (tym bardziej, że jej rozwój to 
nasz prawny obowiązek) i szukajmy naszych mocnych 
stron w historii. 

tekst/foto: Jarosław Chrapek
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UTW – Gaudeamus igitur
Inauguracja Roku Akademickiego 
2021/2022 Starobabickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i ob-
chody Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych.

5 października seniorzy spotka-
li się w Sali Widowiskowej Domu 
Kultury Stare Babice na rozpoczę-
ciu ósmego roku działalności edu-
kacyjno-kulturalnej UTW. Patronat 
nad uroczystością objęli Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski, Wójt Gminy Stare Babice Sła-
womir Sumka oraz Stowarzyszenie 
MANCO – Międzynarodowy In-
stytut Rozwoju Społecznego.

Gospodarz spotkania, prezes 
stowarzyszenia UTW Agnieszka 
Matuszewska przywitała senio-
rów i podziękowała gościom za 
przybycie, m.in.: staroście Janowi 
Żychlińskiemu, wójtowi gminy Sła-
womirowi Sumce, dyrektor GOPS 
Alicji Napurce, członkom Gminnej Rady Seniorów 
z przewodniczącym Tadeuszem Wiśniewskim, dyrek-
torowi Domu Kultury Januszowi Czai oraz prezesowi 
stowarzyszenia „Kotwica” Krzysztofowi Grzelakowi.

Wykład inauguracyjny przedstawiający cele kampa-
nii „Bezpieczny senior – stop manipulacji. Nie daj 
się oszukać” prowadzonej we współpracy z MRiPS za-
prezentował przedstawiciel Stowarzyszenia MANCO,  
ambasador zdrowego stylu życia – Marek Pilch. 
Świadomość i poznanie najnowszych technik oszustw 
i manipulacji oraz nauka obrony przed nimi zwiększa 
bezpieczeństwo. Edukacja jest dla starszych osób spra-
wą kluczową, a wiedza pozwala adekwatnie reagować 
na zagrożenia i skutecznie ich unikać. Certyfikat Partnera 
Kampanii dla Gminy Stare Babice odebrał wójt Sławomir 
Sumka, który zapewnił, że dbałość o bezpieczeństwo 
osób starszych jest dla władz gminy priorytetem.

Z okazji obchodzonego 1 października Światowego 
Dnia Seniora, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ, starosta Jan Żychliński i wójt Sławomir Sumka 
życzyli wszystkim starszym osobom: zdrowia, radości 
z podejmowanych aktywności, satysfakcji z działań in-
tegrujących naszą lokalną społeczność, a na zakończe-
nie  wręczyli słodkie upominki.

Agnieszka Matuszewska zapoznała obecnych z do-
robkiem siedmiu lat działalności uniwersytetu, który 

dba o permanentną, wszechstronną edukację i jest 
centrum aktywności seniorów. Następnie przedsta-
wiła plan pracy na bieżący rok akademicki, któremu 
będzie przyświecało hasło „Dobra pamięć w każdym 
wieku”, wprowadzane w życie na wykładach, warszta-
tach i ćwiczeniach. Przekazała też życzenia sukcesów 
w rozwijaniu sprawności intelektualnej od Pauliny 
Polek, autorki książek „Piękny umysł nie zna wieku” 
i „Ćwiczenia językowe dla Seniorów”, które stanowią 
podstawę do zaplanowanych zadań edukacyjnych.

Prezes UTW słowami „Gaudeamus igitur” dokonała 
otwarcia Roku Akademickiego 2021/2022. Koleżeń-
skimi rozmowami wypełniona była przerwa kawowa, 
po której wróciliśmy na widownię, aby bawić się przy 
muzyce Orkiestry Podmiejskiej „Stare Babice i okoli-
ce” i programie słowno-muzycznym  „Starość to ra-
dość” w wykonaniu Zespołu „Sami Swoi” i Zespołu 
„Bez Nazwy”.

Wbrew pozorom nie był to koniec atrakcji tego 
dnia. Gminna Rada Seniorów zaprosiła wszystkich na 
wieczorny spektakl „Kabaretu Moralnego Niepokoju” 
do Domu Kultury Stare Babice. Seniorzy otrzymali 100 
biletów, zakupionych z 20% zniżką udzielaną na Kartę 
Seniora, ze środków pozyskanych z funduszy sołec-
kich na rok 2021.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Polityka Senioralna
28 września obradował VI Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego. Tematem przewodnim było 
„Jak Seniorzy radzą sobie w pandemii.”

Na Sejmiku spotkali się przedstawiciele rad seniorów, 
uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, or-
ganizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
starszych oraz reprezentanci środowiska Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Akredy-
tację otrzymali też członkowie Starobabickiej Rady 
Seniorów – Anna Czajkowska i Stanisław Malinowski.

Witając przybyłych gości, Elżbieta Lanc, członek 
zarządu województwa mazowieckiego, podkreśli-
ła, że aby poprawić funkcjonowanie seniorów, prze-
znaczono 900 000 zł na tworzenie grup wsparcia ze 
specjalistami, konsultacje indywidualne czy telefon 
zaufania.

Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowiec-
kiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), omówił 
formy realnej pomocy m.in. dofinansowanie wielu ini-
cjatyw pozwalających seniorom poszerzać wiedzę, or-
ganizować ciekawe zajęcia, m.in. takie jak: pakiety edu-
kacyjne, bony społeczne czy platformę poradnikową.

W prezentacji oceniającej jakość życia osób star-
szych w czasie pandemii dr Rafał Bakalarczyk, czło-
nek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzecz-
niku Praw Obywatelskich, wykazał, że na kondycję 
psychiczną ponad 60% badanych miały wpływ trud-
ności z uzyskaniem usług medycznych, rehabilitacyj-
nych czy leczenia specjalistycznego.

Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, peł-
nomocnik zarządu województwa ds. polityki senio-
ralnej, wskazała na rolę pomocy niemedycznej, która 

ogranicza stany depresyjne spowodowane samotno-
ścią, brakiem kontaktów społecznych, wykluczeniem.

Marcin Sękowski, dr nauk społecznych w zakresie 
psychologii, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zaznaczył, 
że jednak w wielu sytuacjach konieczne jest korzysta-
nie z profesjonalnego wsparcia.

Pełnomocnik Zarządu Woj. Mazowieckiego ds. Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Tomasz Osadnik przekazał informację o nadużywa-
niu przez seniorów alkoholu i groźnego łączenia go 
z lekami.

W trakcie spotkania sformułowano zgłoszone przez 
uczestników postulaty:
–  intensyfikacji edukacji cyfrowej obejmującej szersze 

grono starszych osób;
–  usprawnienia usług medycznych, zwiększenia liczby 

lekarzy o specjalizacji geriatria poprzez odpowied-
nią motywację np. finansową;

–  utworzenia na uczelniach pedagogicznych kierunku 
kształcenia opiekunów rodzinnych osób starszych.

VII SESJA  
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
4 października w sali posiedzeń Senatu Rzecz-
pospolitej Polskiej odbyła się VII Sesja Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów pod honorowym 
patronatem Marszałka Senatu RP profesora To-
masza Grodzkiego. Głównym tematem obrad była 
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sytuacja seniorów i organizacji senioralnych po pan-
demii oraz praca nad powrotem do dawnej aktyw-
ności.

Marszałek Tomasz Grodzki skierował do delega-
tów słowa: „Z wielką satysfakcją mówię – witajcie 
w domu!” i podkreślił, że starsi obywatele zasługują 
na szczególny szacunek za pracę, mądrość, dzielenie 
się doświadczeniem życiowym i zawodowym z mło-
dym pokoleniem. Życzył uczestnikom udanych obrad. 
Do życzeń dołączył się Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy Rafał Trzaskowski.

Małgorzata Kidawa-Błońska wskazała na niewy-
starczającą liczbę geriatrów, których jest 400, a po-
winno być ok. 9 tysięcy oraz na konieczność powoła-
nia pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej.

Marcin Wiącek mówił o potrzebie zwiększenia ka-
dry opiekunów rodzinnych, tak aby starsze osoby jak 
najdłużej mogły przebywać w środowisku, które znają.

Michał Szczerba wskazał na potrzebę rozbudowa-
nia opieki dla osób z chorobami otępiennymi, a se-
nator Krzysztof Kwiatkowski zaapelował o obniżenie 

granicy wieku dla osób z uprawnieniami do leków 
bezpłatnych.

Prezes Krystyna Lewkowicz podkreśliła, ze OPS jest 
demokratycznie wybranym ogólnopolskim przedsta-
wicielstwem polskich seniorów różnych środowisk, 
którego celem jest monitorowanie sytuacji osób star-
szych, społeczny dialog i prezentowanie stanowisk na 
temat polityki senioralnej.

Jednym ze 100 delegatów była Anna Czajkowska, 
sekretarz Starobabickiej Rady Seniorów i członek 
Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS.

Po konstruktywnej dyskusji została wypracowana 
Deklaracja Programowa, którą delegaci przyjęli do re-
alizacji i skierowali do Władz Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jedną z postulowanych w niej inicjatyw legislacyjnych 
jest pilna nowelizacja ustawy o osobach starszych 
oraz powołanie pełnomocnika ds. osób starszych, 
koordynującego sprawy polityki senioralnej różnych 
resortów.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Jeszcze lepiej 
W ramach bonu społecznego finansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nasi seniorzy 
we wrześniu i październiku zrealizowali projekt „Jeszcze lepiej”.

Były to ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz ruchu sce-
nicznego prowadzone przez Samantę Zwolennik, absol-
wentkę sztuk teatralnych w Krakowie. Zajęcia miały na 
celu rozwijanie umiejętności i wrażliwości aktorskich, 
a odbywały się w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. 

Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego 
udzielane jest na realizację projektów, które odpo-

wiadają na potrzeby seniorów i mają na celu rozwi-
janie samodzielności społecznej oraz aktywności tej 
grupy osób. Członkowie Gminnej Rady Seniorów przy 
wsparciu zespołu Domu Kultury Stare Babice pozy-
skali finansowanie w konkursie Radomskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości.

tekst/foto: IB
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Dzień Seniora w Borzęcinie Dużym
3 października w Borzęcinie Dużym świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Seniora. „Borzęciński Dzień 
Seniora” odbył się już po raz piętnasty. 

W świetlicy OSP Borzęcin Duży spotkali się z tej okazji 
seniorzy oraz zaproszeni goście – Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, Skarbnik Gminy Stare Babi-
ce Mariola Sarzyńska, Przewodniczący Gminnej Rady 
Seniorów Tadeusz Wiśniewski, Prezes Starobabickie-
go Uniwersytetu III Wieku Agnieszka Matuszewska, 
przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy. 

W trakcie uroczystości wystąpił chór „Sami Swoi”, 
kierowany od lat przez Zofię Lasocką, któremu 
akompaniował Jan Jaworski. Chór działa w ramach 

Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” kierowanego 
przez Krzysztofa Grzelaka. W trakcie wydarzenia wy-
stąpiły również „Ożarowskie Kumoszki” z Ożarowa 
Mazowieckiego i „Wesołe Wdówki” z Józefowa z Joan-
ną Michrowską-Kamińską i Waldemarem Dąbrowskim 
oraz zespół „Ballada” z Leszna z Bernardem Olosiem. 

Patronat honorowy nad obchodami Dnia Seniora ob-
jął Wójt Gminy Stare Babice.

Tekst: UGSB / Foto: AK

Święto Szkoły w borzęcińskiej podstawówce
Tradycji stało się zadość. W Dniu Święta Szkoły w borzęcińskiej podstawówce pierwszoklasiści złożyli ślubowa-
nie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos. 

Swoją dojrzałość szkolną potwier-
dzili profesjonalnym występem: 
zaśpiewali cały hymn narodowy, 
hymn szkoły, udowodnili, że znają 
swoją Ojczyznę oraz patrona swojej 
szkoły. W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Sławomir Sumka, przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kuncewicz, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Warot, sołtysi z okolicznych 
wsi oraz rodzice pierwszaków.

tekst: Justyna Szczepanik / foto: UGSB
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Być strażakiem
BORZĘCIŃSCY STRAŻACY W GRONIE 
LAUREATÓW NAGRODY 
9 października 2021 roku nasi druhowie: Hubert 
Owczarek, Paweł Górski i Bartosz Żółtowski zostali 
uhonorowani tytułem „Strażak Roku 2020 Woje-
wództwa Mazowieckiego”.

Przypomnijmy: trzej bohaterscy strażacy 13 czerwca 
2020 r. uratowali życie dwojga topiących się dzieci. 

W tym dniu, wraz z grupką przyjaciół, wypoczywa-
li w miejscowości Kosewo Plaża nad brzegiem rzeki 
Wkry. Nieopodal wypoczywała również matka z trój-
ką dzieci. Z nieznanych powodów bawiące się w wo-
dzie rodzeństwo (6 i 12 lat) porwane zostało przez sil-
ny nurt rzeki. Dramatyczną sytuację zauważyła jedna 
z przebywających nad wodą kobiet i zawołała na po-
moc wypoczywających w pobliżu mężczyzn. Hubert 
Owczarek i Paweł Górski ruszyli niezwłocznie do wody 
na pomoc. Usiłowali wydobyć dzieci na brzeg, jednak 
wartki nurt sprawiał, że nie było to łatwe. Na pomoc 
pospieszył ich kolega – Bartosz Żółtowski, któremu 
udało się przejąć chłopca i dopłynąć z nim do brzegu. 
Chwilę później dwaj interweniujący wcześniej druho-
wie z pomocą nadpływających kajakarzy wydobyli na 
brzeg również 12-letnią dziewczynkę. Dzięki błyska-
wicznej pomocy dzieciom nic się nie stało.

Publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły konkursu 
„Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” nastą-
piło podczas imprezy szkoleniowo-artystycznej pod 
hasłem „Pali się” na warszawskim Torwarze. 

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Zbigniew Gołąbek wręczył bohaterom okolicznościo-
we dyplomy. Wyrazy uznania dla bohaterskiego czynu 
złożyli również: Mazowiecki Komendant Wojewódz-
ki nadbrygadier Jarosław Nowosielski i przedstawiciel 
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Po uroczystości zgromadzeni na Torwarze uczestni-
cy tego szczególnego wydarzenia wysłuchali prelekcji 
na temat zabezpieczania się przed pożarem, po czym 
odbył się koncert popularnej wokalistki Patrycji Mar-
kowskiej i jej gości.                 

  tekst, foto: OSP Borzęcin Duży

„CHCIAŁBYM ZOSTAĆ STRAŻAKIEM”
30 września, w Dniu Chłopaka, dzięki gościnności 
strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Błoniu dzieci z klas 2a i 2b ze Szkoły Podsta-
wowej w Koczargach Starych mogły przez chwilę 
poczuć się prawdziwymi strażakami.

Uczniowie mieli okazję usiąść w wozach strażac-
kich, obejrzeć umundurowanie, poznać specjalistycz-
ny sprzęt ratunkowy i specyfikę jego funkcjonowania 
(butle powietrzne, węże gaśnicze, nożyce do cięcia 
samochodów i wiele innych) oraz skorzystać z za-
jęć w interaktywnej sali edukacyjnej „Ognik”, której 
bogate wyposażenie w oryginalny i ciekawy sposób 
umożliwiło przedstawienie niezwykle istotnych wia-
domości oraz umiejętności. Funkcjonariusze Pań-
stwowej Straży Pożarnej przekazali dzieciom wiedzę 
oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa. Dzieci nauczyły się, jak unikać zagrożeń 
w swoim otoczeniu i co można w nim poprawić, aby 
podnieść poziom bezpieczeństwa swojego i swoich 
bliskich, a także jak prawidłowo zareagować w przy-
padku zagrożenia.

Zajęcia obejmowały zasady bezpiecznego obchodze-
nia się z ogniem, uświadamianie zagrożeń, z jakimi moż-
na spotkać się na co dzień, naukę prawidłowego zgłosze-

nia zdarzenia, podstawy pierwszej pomocy oraz zasady 
właściwej ewakuacji. W trakcie zajęć prowadzący zwra-
cał uwagę na troskę o przyrodę – uczył dbałości o las, 
wodę i czyste powietrze. 

Niewątpliwą atrakcją sali „Ognik” był ,,Domek Zagro-
żeń” – pełen dźwięków, efektów dymowych i świetl-
nych – symulator zagrożeń, który w mikroskali poka-
zywał, co może wydarzyć się w każdym domu, gdy nie 
przestrzega się zasad bezpieczeństwa. 

Ognikowe zajęcia na długo pozostaną w pamięci dru-
goklasistów, którzy serdecznie dziękują Panom Straża-
kom za poświęcony czas i wszystkie informacje przeka-
zane z prawdziwą pasją i zamiłowaniem. 

tekst/foto: Agnieszka Kobusińska, wychowawca klasy 2b
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Eko konkurs z nagrodami
Już po raz czwarty uczniowie z terenu 
naszej gminy mieli okazję wziąć udział 
w Konkursie Środowiskowym Zbiórki 
Surowców Wtórnych.

Organizatorem konkursu był operator od-
bioru odpadów komunalnych firma Byś 
– Wojciech Byśkiniewicz we współpracy 
z Gminą Stare Babice. Wydarzenie odbyło 
się w terminie 20 września – 5 października 
2021 r. i zgodnie z regulaminem uczestni-
czyły w nim dzieci z ośmiu publicznych pla-
cówek oświatowych z terenu naszej gminy 
Stare Babice, za zgodą i z dobrowolną po-
mocą rodziców i opiekunów prawnych.

W każdej z placówek wyznaczony był 
koordynator lokalny zbiórki surowców 
wtórnych, które przynoszone do szkół 
i przedszkoli były ważone, a raporty zbiórki: ilościowe 
i imienne, sporządzane były oddzielnie dla każdej klasy 
szkolnej lub grupy przedszkolnej.

Organizatorzy uwzględnili wyłącznie surowce zwa-
żone, a następnie wrzucone do kontenerów konkur-
sowych. We współzawodnictwie brała udział każda 
osoba, która przyniosła co najmniej jeden kilogram 
makulatury i co najmniej jeden zużyty telefon komór-
kowy. Wyniki zbiórki zostały przeliczone na punkty 
wg wzoru z regulaminu i z uwzględnieniem liczby 
uczniów uczęszczających do danej placówki, liczby 
uczniów biorących udział w zbiórce i ilości makula-
tury lub zużytych telefonów komórkowych zgroma-
dzonych podczas tej zbiórki.

A oto wyniki wg uzyskanej punktacji:
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE 
Zbiórka makulatury: 
I miejsce 10678,321 pkt. Szkoła Podstawowa  
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 
II miejsce 3381,527 pkt. Szkoła Podstawowa  
w Koczargach Starych 
III miejsce 1532,978 pkt. Szkoła Podstawowa w ZSP 
w Borzęcinie Dużym 

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce 3,989 pkt. Szkoła Podstawowa w Koczargach 
Starych 
II miejsce 0,565 pkt. Szkoła Podstawowa w ZSP 
w Borzęcinie Dużym 
III miejsce 0,403 pkt. Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA 
Zbiórka makulatury: 
I miejsce 54424,739 pkt. Przedszkole w Starych 
Babicach 
II miejsce 8133,720 pkt. Przedszkole w Bliznem 
Jasińskiego 
III miejsce 569,295 pkt. Przedszkole w ZSP 
w Borzęcinie Dużym 

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce 124,851 pkt. Przedszkole w Starych Babicach 
II miejsce 13,757 pkt. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 
III miejsce 3,203 pkt. Przedszkole w ZSP  
w Borzęcinie Dużym 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizator przy-
znał nagrody rzeczowe o wartości 2500, 2000 i 1500 zł 
odpowiednio za zdobycie I, II i III-go miejsca, a także 
indywidualne nagrody rzeczowe dla dzieci w każdej 
placówce biorącej udział w konkursie, o wartości co 
najmniej 150, 100 i 75 zł odpowiednio za zdobycie I, 
II i III-go miejsca. W konkursie wzięło udział 1400 
uczniów z publicznych szkół podstawowych i przed-
szkoli gminnych, które wraz z rodzicami zebrały w su-
mie 3 tony makulatury oraz ponad 50 kg zużytych 
telefonów komórkowych i baterii.

Nagrody rzeczowe dla placówek oraz indywidual-
ne dla dzieci zostały przekazane bezpośrednio przez 
organizatora wraz z dyplomami uczestnictwa dla 
wszystkich uczestników konkursu.

tekst, foto: Agnieszka Oleszkiewicz Fundacja Chlorofil 

Dorota Radecka wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
i Magdalena Cacko, nauczyciel, jeden z koordynatorów konkursu w szkole
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Mamy dla Was dostęp  
do wszystkich zasobów  
Biblioteki Narodowej!
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zawarła 
porozumienie z Biblioteką Narodową i dołączyła 
do bibliotek należących do systemu Academica. 
Na stronie www.academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego przeszukiwania arty-
kułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych 
numerów czasopism. Korzystanie z systemu jest darmowe! 

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblio-
teczna książek i czasopism naukowych. Za pośrednic-
twem specjalnego terminala Academiki, każdy czytel-
nik ma swobodny dostęp do wszystkich zasobów BN, 
zarówno z domeny publicznej lub na wolnych licen-
cjach, jak i ze zbiorów chronionych prawem autorskim. 

Jedynym warunkiem korzystania ze zbiorów chronio-
nych jest zarejestrowanie swojego konta w systemie, co 
można uczynić w babickiej bibliotece na podstawie 
karty bibliotecznej. System opiera się na zasobach Re-
pozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej. Academi-
ca udostępnia cyfrowe wersje publikacji ze szczegól-
nym naciskiem na publikacje przydatne w kształceniu 
i pracy naukowej. Korzystanie umożliwia natychmiasto-
we wyświetlenie publikacji na terminalu. Ze względu na 
wymogi prawne, w przypadku publikacji chronionych 
prawem autorskim, z danej publikacji w tym samym cza-
sie korzystać może tylko jedna osoba; natomiast system 
umożliwia składanie rezerwacji, co gwarantuje dostęp 
do zasobu w dogodnym terminie.

Na zbiory Academki składa się kilka milionów publi-
kacji, z których ponad połowa wciąż podlega ochronie 
prawnoautorskiej. Najważniejsze kategorie to: pod-
ręczniki, monografie, czasopisma naukowe, lektury na 
olimpiady przedmiotowe, publikacje digitalizowane 

na podstawie sugestii użytkowników, zbiory Polony.
Zasady korzystania z systemu Academica w Biblio-
tece Publicznej Gminy Stare Babice:
1.  Dostęp do systemu Academica możliwy jest wy-

łącznie na wydzielonym terminalu w bibliotece.
2.  Z systemu Academica korzystać mogą czytelnicy 

biblioteki, którzy mają aktywne konto biblioteczne.
3.  Na terminalu, na którym udostępniane są publika-

cje naukowe, nie ma możliwości pobierania i druko-
wania przeglądanych materiałów.

4.  Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostęp-
ne są w „Podręczniku czytelnika”.

5.  Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w sys-
temie Academica, wyświetlanie opisów bibliogra-
ficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności 
materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które 
nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest 
na dowolnym komputerze podłączonym do inter-
netu, bez konieczności rejestracji.
Polecamy i zapraszamy do korzystania!
Szczegółowe informacje dotyczące systemu Aca-

demica i sposobu korzystania z jego zasobów znajdu-
ją się na stronie https://academica.edu.pl/.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Odbiór elektroodpadów
W dniach 20-24 września w gminie Stare Babice odbył się bezpłatny odbiór elektroodpadów sprzed pose-
sji. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców – zebrano blisko 16,5 ton odpadów.
Zachęcamy mieszkańców gminy do zgłaszania pra-
cownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Komunalnej potrzeb związanych z odbiorem takich 
odpadów i zaproponowanie kolejnego terminu odbioru 
w celu przeprowadzenia kolejnej takiej akcji w optymal-
nym dla większości mieszkańców czasie. Wiadomości 
prosimy wysyłać na adres e-mail: odpady@stare-babice.pl 
lub dzwoniąc pod nr tel.: 22 730 80 90/12.

Przypominamy również, że w Starych Babicach, przy 
ul. Dworkowej, funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), do którego 
przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach 
domowych na terenie gminy Stare Babice (szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/
odpady/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow/.

tekst: UGSB
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Jesień i zima w Babickiej EKO Pasiece
Późną jesienią, zazwyczaj już nieliczne ciepłe i słoneczne dni, zdają się bezskutecz-
nie wdzierać w pochmurną i nierzadko deszczową monotonię. Ciepły dom – naj-
lepiej oświetlony ogniem trzaskającym w kominku, pluszowy koc i ulubiona 
muzyka – tak moglibyśmy spędzić niejeden listopadowy wieczór. Podczas 
gdy dla nas zupełnie realna jest ta miła perspektywa, w świecie zwierząt 
rozpoczyna się prawdziwa walka. Walka, aby przetrwać ten najtrudniejszy 
w roku czas. 

W Babickiej EKO Pasiece przygotowania do 
zimy są już zakończone. Pszczoły zgroma-
dziły odpowiednie zapasy pokarmu, które 
pozwolą im bezpiecznie przeżyć do wio-
sny. Jeszcze całkiem niedawno, w ciepłe dni 
października, robotnice odwiedzały jedne 
z ostatnich kwitnących roślin: astry, zwane 
potocznie marcinkami. Teraz panuje tutaj ci-
sza, choć w ulach – jak zwykle – praca wre.

CO PSZCZOŁY ROBIĄ ZIMĄ?
Życie pszczół niezmiennie opiera się na 
harmonijnej współpracy; tylko dzięki temu 
pszczela rodzina jest w stanie funkcjonować. 
O ile w czasie wiosenno-letnim zadania w ulu 
są ściśle podzielone i każda robotnica wy-
pełnia swoją rolę ukierunkowaną na rozwój: 
począwszy od sprzątania, poprzez wychów 
kolejnych pokoleń, budowę plastrów, aż do 
lotów po pokarm – to gdy nadchodzą chło-
dy, wszystkie siły rodziny skierowane są wy-
łącznie na przetrwanie.

Czy wiesz, że w sezonie letnim średniej 
wielkości rodzina pszczela potrzebuje do ży-
cia nawet 20 kg miodu miesięcznie? Tyle pokarmu po-
chłania intensywny rozwój. W tym okresie przeciętna 
pszczoła żyje tylko około 45 dni. Natomiast zimujące 
pokolenie pszczół potrafi przeżyć nawet 7 miesięcy, 
a zużycie pokarmu w styczniu zwykle nie przekracza… 
1 kg. Czy to oznacza, że zima dla tych owadów to czas 
odpoczynku? Pszczoły nie zapadają w sen zimowy, nie 
hibernują i nie wylatują do ciepłych krajów. Gdy tem-
peratura na zewnątrz spada poniżej 120C loty ustają, 
a pszczoły zaczynają gromadzić się w jednym miejscu 
w ulu, tworząc tak zwany kłąb.

Obniżenie temperatury na zewnątrz zasadniczo nie 
wpływa na ciepłotę w centrum ula. Rodzina po prostu 
ścieśnia się, a pszczoły wytwarzając energię cieplną 
poprzez drgania swoich ciał i zmieniając cyklicznie 
swoje położenie, starają się utrzymać temperaturę 
około 200C. wewnątrz kłębu i nawet przy siarczystych 
mrozach nie dopuszczają do jego wychłodzenia. 

NA PRZEDWIOŚNIU
Wraz z nastaniem przedwiośnia i pierwszych nieco 

cieplejszych dni, pszczoły rozpoczną przygotowania 
do kolejnego sezonu letniego. Przebywająca w środku 
kłębu matka zacznie składać jajeczka, a część robotnic 
zajmie się wychowem nowego pokolenia; w tym cza-
sie, niezależnie od temperatury zewnętrznej, w środ-
ku ula będzie już 340C. Nierzadko jednak po ciepłych 
dniach dochodzi do załamania pogody i znacznego 
ochłodzenia. Wtedy przed rodziną pszczelą staje 
niełatwe wyzwanie: utrzymanie temperatury w ulu 
czasem nawet o 500C wyższej niż ta, która jest na ze-
wnątrz. 

Mamy nadzieję, że pogoda nie będzie przynosić 
zbyt wielu niemiłych niespodzianek i pszczoły przezi-
mują w jak najlepszej kondycji.

tekst: Łukasz Żurek; foto: Katarzyna Żurek

www.pasiekanadstruga.waw.pl
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Nowotwór nie zna metryki
Wczesne wykrywanie nowotworów daje ogromne szanse na ich wyleczenie. Badać powinniśmy się w każ-
dym wieku, a kluczowa jest systematyczność. „NIE nowotworom u dzieci” to Ogólnopolski Program Prze-
siewowych Badań Ultrasonograficznych Fundacji Ronalda McDonalda.

Na terenie naszej gminy w ciągu dwóch dni, na prze-
łomie września i października, odbyły się bezpłatne 
badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
Dzieci na badania zaprosiła Fundacja Ronalda McDo-
nalda oraz Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. 
Lekarze przyjmowali pacjentów w ambulansie Funda-
cji, zaparkowanym przy budynku Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 21.

Koordynatorem badań fundacyjnego programu „NIE 
nowotworom u dzieci” był Krzysztof Daniluk, a opieku-
nem technicznym ambulansu – Mieczysław Mikołajczyk, 
mieszkaniec gminy Stare Babice.

Ogólnopolski Program Przesiewowych Badań Ultra-
sonograficznych Fundacji Ronalda McDonalda pod ha-
słem „NIE nowotworom u dzieci” realizowany jest od 
2005 roku, czyli już 16 lat. Ambulanse odwiedziły ok. 213 
mniejszych i większych miejscowości. W tym czasie 
zostało przebadanych ponad 76 000 dzieci.

Pierwszoplanowym celem programu jest wykrycie 
zmian nowotworowych w zakresie:

1) jamy brzusznej; 
2) układu moczowo-płciowego
co daje większą szansę terapii zakończonej pełnym 

wyleczeniem. Dodatkowym celem programu jest wy-
krycie innych patologii wieku rozwojowego np. wad 
wrodzonych układu moczowego, przed wystąpieniem 
objawów klinicznych.

W trakcie badania rodzice byli na bieżąco informowa-
ni o fizjologii i ewentualnej patologii obserwowanych 
struktur, a po badaniu otrzymali jego wynik, z sugestiami 

co do dalszego postępowania w razie wykrycia niepra-
widłowości. Mogły to być skierowania na badania kon-
trolne, bądź konsultacje specjalistyczne. Wyniki te warto 
skonsultować z lekarzami rodzinnymi.

Wybór metody i grupy wiekowej dzieci jest nieprzy-
padkowy – wynika z dotychczasowych doświadczeń 
pediatrów i radiologów, którzy wiedzą, że w tym wie-
ku w ww. obszarach pojawiają się niektóre nowotwo-
ry wieku dziecięcego, zwykle wykrywane w stadiach 
wyższych, objawowych. Ponadto dzieci w tym wieku 
są dosyć trudne do badania klinicznego i nie potra-
fią w sposób precyzyjny zgłosić swoich dolegliwości. 

Przesiewowe badanie usg może wykryć te nowotwory 
wcześniej, gdy nie dają jeszcze objawów, a co za tym 
idzie mogą być łatwiej i skuteczniej leczone. Ideałem 
jest możliwość badań dzieci co najmniej raz do roku.

Pomocą Fundacji, zgodnie z założeniami całej ak-
cji, służyły trzy wolontariuszki – Panie pracujące na 
co dzień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach, dla których było to zupełnie 
nowe doświadczenie. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych 
mieszkańców, zostało zbadanych 99 dzieci, dlatego 
zaplanowano powtórzenie jej w 2022 roku. 

Jest to tym bardziej uzasadnione, że w wyniku wy-
konanych badań u dzieci zalecono przeprowadzenie 
16 specjalistycznych konsultacji.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udział w przyszło-
rocznym programie. Będziemy informować o terminie.

tekst: Alicja Napurka; foto: UGSB
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Medale na turnieju taekwondo!
24 października odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w taekwondo olimpijskim. Klub 
Sportowy Shogun, trenujący na co dzień w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach, reprezentowało dwóch zawodników: Marek Kędra oraz Marcin Dąbrowski.

W mistrzostwach wzięło udział blisko 120 zawodników. 
Uczestnicy MMM rywalizowali obowiązkowo w kon-
kurencjach: kyorugi (walka sportowa) lub poomsae 
(układy) albo w dwóch konkurencjach sprawnościo-
wych. Młode Shoguny podzieliły się i Marek wystar-
tował w poomsae, natomiast Marcin w konkurencjach 
sprawnościowych.

Jako pierwszy na puławskie maty wszedł Marcin Dą-
browski i rywalizował w konkurencji sprawnościowej. 
Polegała ona na jak najwyższym kopnięciu z wyskoku 
(twio ap nopi chagi). Po zażartej walce Marcin uplaso-
wał się na 5. miejscu. 

Następnie rozpoczęła się rywalizacja w poomsae. 
Tutaj Marek okazał się bezkonkurencyjny dla swoich 
przeciwników i bez najmniejszych problemów pokonał 
wszystkich rywali, zajmując 1. miejsce. 

Na zakończenie konkurencji sprawnościowej Marcin 
startował w kopnięciach z przeskoku (nare chagi – na-
przemianstronne kopnięcia w worek z przeskoku). W tej 
dyscyplinie reprezentant KS Shogun zajął 2. miejsce. 
Dzięki dobrej postawie w obu konkurencjach sprawno-
ściowych Marcin Dąbrowski zajął 3. miejsce (5. w twio ap 
i 2. w nare chagi).

Był to bardzo dobry początek Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików dla babickich fighterów. Kolej-
nym etapem były walki sportowe. Marcin w pierwszej 

walce zwyciężył przez niestawienie się przeciwnika. Do 
drugiej walki wyszedł bardzo zmotywowany, gdyż była 
to walka półfinałowa. Reprezentant KS Shogun stanął 
naprzeciw zawodnika ULKS Andros Puławy. Po bardzo 
zawziętej walce zwyciężył przeciwnik z Puław i on mógł 
rywalizować w finale MMM. Cieszy jednak, że Marcin 
walczył do końca i pokazał zacięty charakter, a to nie 
tak łatwo wytrenować. 

Drugi zawodnik trenujący na co dzień w Starych Ba-
bicach, Marek Kędra zaczął od zwycięskiego pojedyn-
ku z przeciwnikiem z klubu TKKF Promyk Ciechanów. 
W drugiej walce zmierzył się ze swoim kolegą z Cen-
trum Walki Warszawa. Pojedynek zakończył się przed 
czasem, przewagą 20 punktów. W trzeciej, finałowej 
walce Marek stanął naprzeciwko rywala z klubu UKS 
G-8 Bielany. Tutaj też nie dał szans rywalowi i wygrał 
po drugiej rundzie, przewagą punktów w stosunku 27:5. 

Podsumowując: dwóch zawodników KS Shogun 
startujących w 4 konkurencjach wróciło z Puław 
z czterema medalami. 

Z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Marek 
Kędra przywiózł dwa złote medale (poomsae i kyorugi), 
natomiast Marcin Dąbrowski wrócił z dwoma brązowy-
mi medalami (konkurencja sprawnościowa i kyorugi).

Serdeczne gratulacje dla zawodników!
tekst/foto: Piotr Paziński 
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Sukcesy Akrosfery
23 i 24 października odbyły się ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej: Pierwszy Krok Sportowy, 
„Młode Talenty” i Turniej Grup wiekowych w Wałbrzychu.

Zawodnicy Akrosfery Stare Babice startowali w III kla-
sie sportowej i w kategorii wiekowej 11–16 lat.

Zawodnicy wywalczyli dla Akrosfery 1. miejsce w kla-
syfikacji klubowej „Pierwszy Krok Sportowy”. Poniżej 
ich wyniki w poszczególnych kategoriach:

III Klasa sportowa
Trójki dziewczynek (z 43 startujących zespołów!)

Miejsce 1 – Tosia, Olena i Oliwia
Miejsce 16 – Julcia, Julia i Marysia

Dwójki dziewczynek (z 41 startujących zespołów!)
Miejsce 1 – Tosia i Olena
Miejsce 4 – Julcia i Liwia
Miejsce 15 – Kalina i Oliwia

Dwójki mieszane
Miejsce 4 – Szymon i Julia
Miejsce 6 – Tymek i Ada

Dwójki chłopców
Miejsce 3 – Szymon i Kuba 11-16 lat (zespół łączony)
Miejsce 11 – Ula (Akrosfera), Zuzia i Magda  
(DKS „Targówek” Warszawa)

Serdecznie gratulujemy!
tekst/foto: Akrosfera

DAM PRACĘ

• PRACOWNIK PRODUKCJI
Firma SIMPROF zatrudni pracownika produkcji 
stolarki/ślusarki aluminiowej (Ponzio, Aluprof). 
Oferujemy stabilne warunki i konkurencyjne 
wynagrodzenie. Praca od zaraz. Umowa o pracę. 
Lokalizacja: Klaudyn, ul. Estrady. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 
22 826 93 45.

• KIEROWNIK SKLEPU
• KASJER

Zatrudnię osoby na stanowisko: 
Kierownik sklepu oraz Kasjer-sprzedawca 
w nowopowstającym sklepie Carrefour Express 
Babice Nowe na terenie Parku Handlowego. 
Kontakt pod numerem telefonu: 797 712 308 
oraz biuro@mojsklepbabice.pl

OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE
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Kancelaria Prawo i Nieruchomości
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 14 m 11 

tel. +48 726 800 127 • tel. +48 604 770 263

ROZWIĄŻEMY PROBLEM TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI

602 219 854

Certyf ikaty jakości
Zielonki, ul. Warszawska 448, 05-082 Stare Babice

 Drewno kominkowe
 Pellet drzewny EN A1
 Brykiet RUF
 Ekogroszek do 29 MJ/kg
 Węgiel orzech

Drewno kominkowe Pellet Brykiet
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX

e-mail: skladopaluzielonki@gmail.com
www.skladopaluzielonki.olx.pl

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

ul. Warszawska 291, Zielonki-Parcela
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19611

 Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
 Rehabilitacja neurologiczna
 Masaż leczniczy
 Masaż świecą
 Kinesiotaping – plastrowanie
 Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

tel. 512 270 312  www.gabinetkoczargi.pl  Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

usługi kompleksowe w transporcie 
●  dostawa świeżych warzyw i owoców  

w ciągu 24 h

● przeprowadzki , usługi transportowe

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

●  wynajem samochodów dostawczych  

chłodnia, winda 

  tel. 795 – 596 – 016



Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Szanowni Pacjenci,
Uprzejmie informuję, iż nawiązałam współpracę z CM ARNICA
przy ulicy Rynek 10 w Starych Babicach, jak również w ramach 
prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej istnieje możliwość 
wizyty domowej z dojazdem do Pacjenta oraz teleporady.

Serdecznie zapraszam: tel. 662 660 464, 
NOVAMED – lekarz Anna Nowak




