
miesięcznik gminny od 1990 roku

BABICKA
numer 11 (303) grudzień 2021
ISSN 1428-1198

Mikołajki 

2021 

s. 17

Międzynarodowy  

Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami

s. 15s. 9

Młodzieżowa  
Rada Gminy 
na II kadencję

s. 4

Budowa 
szkoły 
w Zielonkach- 
-Parceli

W oczekiwaniu na święta



2 Nr 11 (303) grudzień 2021

W numerze

gmina, urząd, teren 
Od Wójta Gminy Stare Babice  .........................................................................   3

z życia gminy 
Mikołajki 2021  .............................................................................................................  4
Elfy Trzy  .......................................................................................................................   7

gmina, urząd, teren 
Umowa na rozbudowę ulicy Klonowej  .........................................................  8 
Woda oligoceńska w babickich kranach  ......................................................  8 
Z wizytą na budowie w Zielonkach-Parceli  ................................................  9
Nowe programy dotacyjne  ...............................................................................  10
Wiata autobusowa w Stanisławowie  .............................................................  11
Dotacja dla OSP Borzęcin Duży na doposażenie  
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  ................................................................ 11
Nagrody dla Gminy Stare Babice  ..................................................................... 12
Nowe dowody osobiste  ...................................................................................... 12
Jak czytać fakturę z EKO-Babic?  ....................................................................... 13
Z sesji Rady Gminy Stare Babice  .....................................................................  14
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice – II kadencja  ........................... 15
Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi  ......................................  16
XXX-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Starych Babicach  ...............................................................................................  16

z życia gminy 
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami  .................. 17 
Święty Mikołaj w Domach Opieki  ..................................................................  18 
III Mazowiecki Konwent Rad Seniorów  .......................................................  18 
Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku  .......................................................  19
Poloneza czas zacząć  ............................................................................................ 21
Narodowe Święto Niepodległości  ................................................................ 22 
Patriotyczne przedstawienie w babickiej szkole  ..................................... 23 
Serce domu poświęcone  .................................................................................... 24 

kultura 
Bitwa pod Bolimowem  ........................................................................................ 25 
Od Marconiego do smartfonu  ........................................................................ 25 
Muzyczne sukcesy babiczan  ............................................................................  26 
Oka nie wyjmiesz  ..................................................................................................  26 
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi  .............................................. 27 
Ruszył Babicki Klub Futbolu Stołowego  ...................................................... 27 

oświata 
Wyniki konkursu literackiego „Radiostacja Babice  
w opowiadaniu”  .....................................................................................................  28 
Strażnik pamięci  .....................................................................................................  28 
Wolontariusze dla Seniorów – wsparcie komputerowe  ..................... 30 

historia 
Odszedł porucznik Stanisław Kulicki – ostatni z naszych  
kombatantów  ........................................................................................................... 31 
Nie tylko my, ale również Poczta Polska!  ...................................................  32

zdrowie i ekologia 
Puszcza w zimowej aurze  ...................................................................................  33 
Program „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy .......................... 34

biblioteka  
Książka uczy, leczy, pomaga  .............................................................................. 35

ogłoszenia 
Dla Gabrysi  ................................................................................................................ 36

adres redakcji: Dom Kultury Stare Babice, 
ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice, 
tel. 22 487 18 78, gazeta@domkultury-starebabice.pl
wydawca: Dom Kultury Stare Babice 
redaktor naczelny: Janusz Czaja 
zespół redakcyjny: Anna Królik (redaktor prowadzący), Izabela Bek
opracowanie graficzne: Krzysztof de Mianiuk
skład: ReContra Studio Graficzne
druk: Drukarnia Jantar, Stare Babice
nakład: 5 000 egz.
reklama: gazeta@domkultury-starebabice.pl
Redakcja nie zwraca materiałów, nie odpowiada za treści reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania wyboru tekstów nadesłanych 
do druku, dokonywania skrótów i ich redagowana.

redakcja

NA OKŁADCE: 
W oczekiwaniu na święta

foto: Joanna Kalbarczyk

Aktualności
XXX Finał WOŚP już 30 stycznia!
•  Zapraszamy sponsorów do wspierania finału! (piszcie na 

adres: wosp@domkultury-starebabice.pl)
•  Przedmioty na licytacje przyjmujemy 

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

•  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!

Moc bożonarodzeniowych serdeczności,  
rodzinnego ciepła, miłości i zdrowia;  
a w nowym – 2022 roku – wszelkiej 

pomyślności 

naszym Drogim Czytelnikom
życzy 

Redakcja Gazety Babickiej

6 grudnia zmarła najstarsza mieszkanka naszej gminy
Pani Karolina Kulicka

urodziła się 7 stycznia 1920 r. w Lipkowie, mieszkała  
w Koczargach Starych, a w ostatnich latach – w Mariewie.

3 grudnia zmarł 
ks. kanonik Józef Olczak

Od 1975 roku pracował w parafii w Borzęcinie,
w latach 1977–1995 był tu proboszczem.

Ksiądz Józef był laureatem X edycji  
Nagrody Babinicza za rok 2006.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Magdaleny Świderskiej 

z powodu śmierci 
Taty

składają wójt gminy Sławomir Sumka
wraz z Pracownikami

Naszemu Drogiemu Koledze
Krzysztofowi Jaskule

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy 

składają wójt gminy Sławomir Sumka  
wraz z Pracownikami



Szanowni Państwo, 
z uwagi na zimową aurę na wstępie wspomnę o wymianie oświetlenia wzdłuż ulicy 

Warszawskiej. Do końca roku, na odcinku od Borzęcina Małego do Blizne Łaszczyńskiego, 
zamontowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe. Z racji 
swej energooszczędności i niskiej emisyjności CO2 w całym okresie użytkowania 
są one przyjazne dla środowiska naturalnego. Zapewnią mieszkańcom komfort 
i bezpieczeństwo. Nowa technologia inteligentnych opraw LED umożliwia zdalne 
sterowanie zarówno całymi sekcjami, jak i pojedynczymi latarniami. 

Kolejnym projektem, który już dziś mogę Państwu przedstawić jest teleopieka dla najbardziej potrzebujących 
seniorów i osób niepełnosprawnych. System ten pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny – nawet, 
gdy opiekun jest daleko. Wykorzystane zostaną do tego celu specjalnie zaprojektowane opaski na nadgarstek, które 
monitorują funkcje życiowe użytkownika. Każda z nich wyposażona jest m. in. w przycisk SOS, detektor upadków 
i funkcję lokalizacji. Opaska posiada połączenie z telecentrum, w którym pracują ratownicy. W sytuacji upadku 
lub wciśnięcia przycisku SOS podejmują oni natychmiastową interwencję, by udzielić pomocy.

Nasza gmina została doceniona w I edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021. Ranking Gmin jest 
inicjatywą realizowaną przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-
gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego 
z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Jest to kolejne wyróżnienie dla naszej Gminy, które motywuje 
do dalszego działania.

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie uroczyście uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Jesteśmy z Wami”. Dzień ten był okazją, 
by zastanowić się nad obecnością osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz nad naszą rolą w ich życiu. 
Mam nadzieję, że będziemy pracować nad zwiększeniem świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi 
borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz realizować konkretne działania w kierunku likwidacji tych 
ograniczeń. 

Z tego miejsca dziękuję Państwu za zaangażowanie i pomoc okazaną na rzecz Gabrysi Dorockiej, która zmaga się 
z rdzeniowym zanikiem mięśni. SMA-1 to rzadka choroba genetyczna, która doprowadza do stopniowego zaniku 
mięśni odpowiedzialnych za ruch oraz biorących udział w oddychaniu i przełykaniu. Nieleczona, prowadzi do śmierci 
przed 2. rokiem życia. Poważnym problemem w zastosowaniu terapii jest jednak jej ogromna cena i konieczność 
kontynuacji leczenia przez całe życie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie w swoim otoczeniu 
informacji o zbiórce pieniędzy dla Gabrysi. W najbliższym czasie, podczas wydarzeń gminnych, np. podczas 
Świątecznego EKO Targu, 18 grudnia w godzinach 8:00–14:00 na Rynku w Starych Babicach, będzie prowadzona akcja 
zbiórki na rzecz Gabrysi. Wpłat można również dokonać przez Fundację Siepomaga. Składam wyrazy wdzięczności 
wszystkim sponsorom, darczyńcom, instytucjom i osobom prywatnym, które do tej pory przyłączyły się do zbiórki 
i które tak czynnie wspierają rodzinę dziewczynki, jako wolontariusze, a także biorąc udział w licytacjach na leczenie 
Gabrysi. Wierzę, że razem wygramy tę bitwę.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
podległych składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas będzie dla Państwa okresem wytchnienia, 
rodzinnego ciepła, spokoju, a także okazją do refleksji. W nadchodzącym roku 2022 życzę dużo zdrowia, realizacji 
planów oraz pogody ducha nie tylko od święta, lecz także na co dzień. Liczę, że nadchodzący rok będzie dla naszej 
społeczności także rokiem pełnym sukcesów, mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców gminy 
Stare Babice.

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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Mikołajki 2021
W niedzielę 5 grudnia do Starych Babic zawitał Świę-
ty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Przywitał 
się ze wszystkimi dziećmi, zasiadł wygodnie na tro-
nie i zabrał się do rozdawania prezentów, których 
tego dnia miał mnóstwo. O radosną atmosferę za-
dbały Elfy, Śnieżynki i inne bajkowe postacie.

Świąteczny nastrój przed Urzędem Gminy tworzyły: 
piękna choinka, liczne dekoracje, kolorowe świateł-
ka i piosenki w przepięknej musicalowej opowieści 
o dziewczynce z sąsiedztwa i jej spełnionym marzeniu. 

Ekipa niezwykłych animatorek zapewniła kilka go-
dzin wspaniałej zabawy; zorganizowano wiele niespo-
dzianek oraz warsztatów dla najmłodszych: uwielbiane 
przez wszystkich eksperymenty z suchym lodem i cie-
kłym azotem, warsztaty artystyczne, w trakcie których 
powstały niepowtarzalne choinkowe ozdoby oraz 
warsztaty stolarskie string art, czyli zabawy z drewnem, 
młotkiem i kolorowymi nićmi.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było rozświe-
tlenie choinki. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 
Sumka wystawił to wydarzenie na licytację dla Gabrysi 
Dorockiej, chorej na SMA-1 (akcja #misiaGabrysia). Po 
tradycyjnym odliczaniu zwyciężczyni licytacji Pani Be-
ata Kamińska wspólnie z wójtem rozświetlili świątecz-
ne drzewko.
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Imprezie mikołajkowej towarzyszył kiermasz świą-
teczny, na którym królowały najróżniejsze artykuły 
rzemiosła artystycznego, upominki i ozdoby: od wła-
snoręcznie zrobionych choinek, stroików, świeczników, 
poprzez biżuterię, wypieki cukiernicze, pierniczki przy-
gotowane przez dzieci z przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego oraz wszystko, co jest związane z tradycją świąt 
Bożego Narodzenia. Nie zabrakło także stoiska zawsze 
uśmiechniętych i pełnych energii babickich seniorów.

Przez cały czas trwania wydarzenia Koło Gospo-
dyń Wiejskich Nasz Wojcieszyn dbało o wszystkich 

zmarzluchów i serwowało gorącą czekoladę, her-
batę i kawę, a dla dzieci non stop kręciła się wata 
cukrowa i sypał popcorn. 

Na zakończenie imprezy wszyscy obejrzeli niezwy-
kłe widowisko w wykonaniu Teatru Ognia Azislight, 
w którym główną rolę odgrywały przestrzenne, ogni-
ste obrazy. Ekspresyjna świąteczna muzyka, imponu-
jąca choreografia taneczna, płonące rekwizyty, świą-
teczne stroje oraz zadziwiające kuglarskie sztuczki 
tancerzy ognia, urozmaicane efektami pirotechnicz-
nymi, pozostawiły niezapomniane wrażenia.
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Podczas wydarzenia prowadzona była 
zbiórka na rzecz Gabrysi Dorockiej. Cały czas 
zapraszamy do wspierania tej akcji. Aby po-
móc zebrać potrzebną kwotę na terapię ge-
nową dla dziewczynki wystarczy dołączyć się 
do zbiórki i licytacji: https://www.siepomaga.
pl/gabrysia-sma.

Wieczór zakończyły słowa podziękowania 
dla uczestników, organizatorów oraz wo-
lontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

Organizatorami tegorocznych Mikołajek 
byli Urząd Gminy Stare Babce i Dom Kultu-
ry Stare Babce. 

Korzystając z okazji życzymy Wesołych 
Świąt! Do zobaczenia!

tekst: DKSB; foto: IB, UGSB

Elfy Trzy
4 grudnia, w sobotę, gościliśmy krakowski teatr Kultureska ze spektaklem Elfy Trzy, który obejrzało łącz-
nie prawie 700 widzów! Tego dnia do Sali Widowiskowej Domu Kultury przybyły całe rodziny spragnione 
wrażeń, jednak najbardziej cieszyły nas uśmiechnięte buzie dzieci, które z zapartym tchem oczekiwały 
na dalszy ciąg wydarzeń i elfowych pomysłów.

Był to wyjątkowy, interaktywny spektakl mikołajko-
wy o musicalowym charakterze. Tytułowe Elfy, czyli 
Ewa, Ela i Edek rozśmieszały widzów, broiły, psociły – 
wykradły nawet księgę świętego Mikołaja, by znaleźć 
odpowiedź na nurtujące ich pytania! Śmiechu było co 
nie miara, ale bajka miała też piękny morał: psotne elfy 
zrozumiały w końcu, że niegrzeczne zachowanie nie 
jest pochwalane przez Mikołaja i postanowiły to zmie-

nić. Przyznały się do błędów, obiecały być grzeczne, 
a w zamian otrzymały wymarzone prezenty!

Taniec, śpiew i choreografia spektaklu wprowadziły 
wszystkich widzów w świąteczny nastrój, a po spek-
taklu na każdego małego widza czekała słodka nie-
spodzianka, podrzucona przez Mikołaja, który razem 
z Elfami powrócił do Krakowa.

tekst: DKSB – JT; foto: IB
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Umowa na rozbudowę ulicy Klonowej
18 listopada została zawarta umowa na rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski 
do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych. 

Wykonawcą robót w branży drogowej i sa-
nitarnej będzie Rokom Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 
7 972 967 zł brutto.

Wykonawcą robót elektrycznych będzie 
BUDWEX Wasilewski Mieczysław z siedzibą 
w miejscowości Truskaw. Wartość umowy 
wynosi – 580 099 zł brutto.

Termin realizacji umowy wynosi 13 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy.
W ramach prac wykonane zostaną m.in.:
•  rozbudowa ul. Klonowej na odcinku oko-

ło 1255 m,
•  budowa ronda na skrzyżowaniu  

ul. Klonowej i Górki,
•  wloty dróg poprzecznych krzyżujących się  

z ul. Klonową,
•  chodniki po obu stronach ulicy,
•  zjazdy indywidualne do posesji,
•  kanalizacja deszczowa,
•  oświetlenie.

Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj. Wyko-
nawca m.in.: uzgadnia z Zamawiającym harmonogram 
robót, projektuje czasową organizację ruchu na czas 
robót, po czym będzie ją uzgadniał z właściwymi or-
ganami oraz wprowadzał w terenie: prowadzi również 
inne czynności przed wejściem na teren robót, któ-
rych rozpoczęcie zależne jest od warunków atmosfe-
rycznych, nie wcześniej jednak niż w I kwartale 2022 r., 

o czym mieszkańcy zostaną poinformowani z wy-
przedzeniem.

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż 
ulicy Klonowej na rozbudowywanym odcinku, którzy 
zamierzają rozpocząć budowę, a nie mają istniejącego 
zjazdu do posesji, proszeni są o kontakt lub zgłosze-
nie się do Referatu Inwestycji Gminnych Urzędu Gmi-
ny Stare Babice celem uzgodnienia zjazdu.

Zachęcamy również właścicieli nieruchomości, któ-
rzy nie posiadają przyłączy mediów do budynków 
o pilną ich realizację, jeszcze przed ułożeniem do-
celowej nawierzchni ulic ze względu na późniejsze 
utrudnienia w realizacji tego typu robót.

tekst: UGSB / foto: IB

Woda oligoceńska  
w babickich kranach
10 listopada uroczyście odkręcono zawór nowego ujęcia wody dla gmi-
ny Stare Babice. Jest to najgłębszy tego typu odwiert na Mazowszu.

Z głębokości 295 metrów popłynęła krystalicznie czysta woda trzecio-
rzędowa, tzw. oligocenka.

Ujęcie o maksymalnej wydajności 50 metrów sześciennych na go-
dzinę zdecydowanie poprawi parametry wody w babickim wodociągu. 
W Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach woda z nowego ujęcia 
jest mieszana z wodą z ujęcia czwartorzędowego w proporcji 1:1. Taka 
mieszanka zdecydowanie obniży twardość wody i zmniejszy zawartość 
związków manganu i żelaza.

tekst/foto: UGSB
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Z wizytą na budowie w Zielonkach-Parceli
Nowa część szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli rośnie w oczach. Oświatowa inwestycja rozpoczęła 
się w lipcu br. W ciągu 18 miesięcy nowy obiekt ma być gotowy. Plan zakłada, że wszystkie prace związane 
z rozbudową szkoły zakończą się wraz z 2022 rokiem. Ekipy budowlane pracują intensywnie i już widać 
zarys bryły architektonicznej.

O szczegółach inwestycji pisaliśmy już kilkukrotnie, 
dlatego tym razem Redakcja udała się bezpośrednio 
na budowę, aby zobaczyć, jak sprawa wygląda od środ-
ka i dowiedzieć się kilku ciekawostek. Na przykład czy 
wiedzieli Państwo, że budową w większości zarządzają 
kobiety?

Nadzór budowy to dwie panie: Katarzyna i Ilona oraz 
pan Tomasz. Na rozmowę spotkałam się z kierownikiem 
projektu Tomaszem Pliszką-Rydzewskim oraz inżynier 
budowy Katarzyną Niepiekło-Barańską.
GB: Widzimy już zarys budynku, stoją niektóre ściany. 
Na jakim etapie jest budowa?
KN: Wyszliśmy już z ziemi i zaczęliśmy robić kondygna-
cję zero. Już mamy wszystkie piony i przymierzamy się 
do wylewania stropów. Rozpoczęliśmy prace związane 
z instalacjami i, ogólnie mówiąc, prace związane z wyko-
naniem konstrukcji żelbetowej.
TP: Co ciekawe, zanim przystąpiliśmy do budowania fun-
damentów, musieliśmy zamienić kolejność czynności, 
gdyż z uwagi na m.in. grubą warstwę humusu trzeba było 
najpierw zagęścić warstwę ziemi, a później zrobić wyko-
py pod fundamenty. Na wiosnę powinniśmy ujrzeć już 
bryłę budynku.
GB: Czy spotykają się Państwo z bezpośrednim zainte-
resowaniem mieszkańców?
KN: Tak, codziennie kibicują nam dzieci ze szkoły, które 
podczas przerw obserwują naszą budowę i często do nas 
machają. Zauważyliśmy, że gdy na teren wjeżdża jakiś cie-
kawy sprzęt, dzieci jest zdecydowanie więcej. Ostatnio 
duże wrażenie zrobiła na nich pompa, która jest efektow-
na. Podobają się też „gruszki”. Nadzór mamy zapewniony, 
dobrze że przez szybę, to nie trzeba kasków.
TP: Odwiedzają nas też Pan Wójt oraz Radni. Sprawdza-
ją, pytają, zapoznają się ze stanem budowy, no i przede 
wszystkim na bieżąco odwiedza nas Pani Kierownik Refe-
ratu Inwestycji, która nadzoruje przebieg prac. Widzimy 
i czujemy, że działamy tu dla lokalnej społeczności i do tej 
pory mamy same pozytywne doświadczenia.
GB: Czy jest w tej inwestycji coś wyjątkowego, cieka-
wego? Jakieś materiały, technologia?
TP: Tak, mamy tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie – insta-
lację do odzysku wody szarej. Mówię o odzysku wody 
opadowej, wtórnie wykorzystanej do celów bytowych, 
czyli np. do spłukiwania toalet. Jest to bardzo nowocze-
sne i ekologiczne rozwiązanie. Wykorzystanie wody opa-

dowej to chyba najciekawszy i najbardziej innowacyjny 
element tej inwestycji.
GB: Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem wi-
dząc Panią w roli inżyniera budowy. Nie jestem znaw-
cą, ale to stanowisko kojarzy mi się głównie z męskimi 
atrybutami: trudne warunki atmosferyczne i surowe 
warunki pracy, wydawanie poleceń mężczyznom, za-
rządzanie pracą panów. To jest niesamowite. Jak Pani 
to robi?
KN: Trochę tak jest, że mężczyzna na budowie ma z za-
łożenia ugruntowaną pozycję, a kobieta musi o nią za-
walczyć. Potrzebuje udowodnić, że się zna, że umie i jest 
zmuszona swój autorytet zbudować. Pracownicy czę-
sto podpuszczają kobiety na budowach i zadają różne 
podchwytliwe pytania lub przynoszą jakąś techniczną 
zagwozdkę. I jeśli kobieta nie tylko się zna, odpowie, ale 
jeszcze pouczy zadającego pytanie, wtedy układ zupeł-
nie się zmienia. Tutaj przeważają mężczyźni i mają miej-
sce takie próby sił. Dlatego kobieta musi mieć swoje zda-
nie, ogromną wiedzę techniczną, postawić granice i nie 
pozwolić sobie wejść na głowę.
TP: Kobieta, osoba delikatna, musi mieć temperament, 
aby zarządzać ekipami na budowie. Musi trzymać się za-
sad, wtedy panowie się podporządkowują. Czasy też się 
zmieniają, coraz więcej jest kobiet-inżynierów na budo-
wach. Jest też coraz większa kultura osobista pracowni-
ków budowlanych.
GB: Z przyjemnością wrócę jeszcze do Państwa, aby 
zrelacjonować naszym czytelnikom postępy prac. Tym-
czasem serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami 
ciekawostkami. Czego można życzyć na budowie?
KN: Chyba tylko dobrej pogody i niech się mury pną do 
góry!
GB: Zatem właśnie tego życzę i dziękuję za rozmowę.

rozmawiała/foto: IB
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Nowe programy dotacyjne
W odpowiedzi na uruchomienie nowych dotacyjnych 
programów rządowych Gmina Stare Babice złożyła 
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć na zakup no-
woczesnych sprzętów dla szkół, sprzętu IT dla gminy 
i jednostek organizacyjnych oraz komputerów dla dzieci 
z rodzin popegeerowskich. Dofinasowanie będzie moż-
na uzyskać w ramach opisanych poniżej programów.

•  Laboratoria Przyszłości: inicjatywa edukacyjna reali-
zowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, mająca na celu wyposażenie szkół w no-
woczesne narzędzia wspierające odkrywanie talentów 
i budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka). Dzięki programowi, od 
1 września 2022 roku, do każdej szkoły podstawowej 
w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 
3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowią-
zek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie 
w życie od roku szkolnego 2022/23. W ramach Labo-
ratoriów Przyszłości szkoły będą mogły także zakupić 
wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcz-

nych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne. 
 Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego 
Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19.
 Do programu zgłoszone zostały wszystkie 4 szkoły 
podstawowe z terenu gminy Stare Babice. Dofinan-
sowanie liczone jest jako iloczyn kwoty 300 zł i liczby 

uczniów danej szkoły i wynosi dla: SP w Starych Babi-
cach – 234 600 zł; SP w Zielonkach-Parceli – 174 000 zł; 
SP w Koczargach – 92 100 zł; SP w Borzęcinie Dużym 
– 99 600 zł. Łącznie daje to kwotę 600 300 zł. 

•  Cyfrowa Gmina: wsparcie rozwoju cyfrowego insty-
tucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbez-
pieczeństwa. W ramach programu dofinansowanie 
będzie można otrzymać na zadania związane z:
–  cyfryzacją urzędów gmin i jednostek im pod-

ległych oraz nadzorowanych poprzez zakup 
sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych 
do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej; 

–  edukacją cyfrową w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu oraz oprogramowania i licencji;

–  analizą stanu cyberbezpieczeństwa urzędu, a tak-
że zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorzą-
dowych systemów informatycznych.

 W ramach tego programu Gmina Stare Babice 
wnioskowała o środki finansowe na zakup oprogra-
mowania mikroEZD dla gminy i jej jednostek orga-
nizacyjnych oraz serwera niezbędnego do instalacji 
tego oprogramowania, a także na wykonanie dia-
gnozy cyberbezpieczeństwa, która jest działaniem 
obowiązkowym w tym programie. Gmina otrzyma na 
realizację programu wsparcie w wysokości 100 000 zł. 

•  Cyfrowa gmina – Granty PPGR: Celem programu 
jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi 
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do internetu na potrzeby nauki zdalnej. Pro-
gram jest odpowiedzią na problem deficytu sprzętu 
komputerowego, który utrudnia realizację obowiąz-
ków szkolnych przez dzieci.
 W ramach programu, na podstawie zgłoszeń upraw-
nionych do udziału w programie mieszkańców, Gmi-
na Stare Babice złożyła wniosek o dofinansowanie 
zakupu komputerów przenośnych wraz z oprogra-
mowaniem i akcesoriami dla 15 dzieci z rodzin po-
pegeerowskich zamieszkałych na terenie gminy. 
W ramach tego projektu wartość wniosku wynosi 
61 500 zł.

tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych – MW 
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Wiata autobusowa w Stanisławowie
Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji 
zbiorowej w miejscowości Stanisławów mogą już się 
schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi pod wiatą przystankową. 

Wiata została zamontowana na peronie autobuso-
wym przy ul. Spacerowej. Teren pod nią został utwar-
dzony kostką brukową. 

Wydatek poniesiono ze środków Funduszu Sołec-
kiego. Zadanie pn.: „Montaż wiaty na przystanku au-
tobusowym „Stanisławów” współfinansowano przy 
pomocy środków z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych – MW; foto: UGSB

Dotacja dla OSP Borzęcin Duży na doposażenie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym pozy-
skała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na 
zakup sprzętu na potrzeby aktywizacji Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej działającej w szeregach OSP. 

Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup: bu-
tów i oznaczeń na zawody MDP, tarcz nalewowych, hy-
dronetek, prądownic, węży, linek do stanowisk węzłów 
i rozdzielaczy kulowych. 

Sprzęt został zakupiony w ramach programu „Zapo-
bieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awa-
riom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych”.

Zadanie pn.: „Aktywowanie i doposażanie Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Borzęcinie 
Dużym” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w kwocie 13 573 zł.

tekst/foto: OSP Borzęcin Duży
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Nagrody dla gminy  
Stare Babice

GMINA DOBRA DO ŻYCIA 2021
ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP 

III MIEJSCE 
W KATEGORII STREFY  
PODMIEJSKIE  
NA PRAWACH POWIATU

dla Starych Babic
To badanie jakości życia w każdej z 2477 gmin w Polsce 
w 5 kategoriach poprzez 48 wskaźników. Szczegóły i me-
todologia dostępne są na stronie: https://samorzad.pap.pl/
kategoria/gmina-dobra-do-zycia/metodologia

RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 2021 
realizowany przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

IV MIEJSCE
W KATEGORII  
GMINY WIEJSKIE

dla Starych Babic
Celem tego rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wy-
różniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa 
mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, a ba-
danie obejmuje 16 obszarów. Ze szczegółami można zapoznać 
się na stronie: https://frdl.mazowsze.pl/static/upload/store/
Centrum_Mazowsze/inicjatywy/DOK/Metodologia_Rankingu_
Gmin_Wojewodztwa_Mazowieckiego_2021_logo.pdf

Nowe dowody 
osobiste
Od 8 listopada można składać wnioski 
o dowody osobiste z drugą cechą biome-
tryczną. Nowe dowody osobiste zawierają 
dodatkowo m.in. odciski palców i odręcz-
ny podpis właściciela. 

Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego 
dowodu osobistego na e-dowód z odciskami 
palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upły-
nie ważność Twojego dowodu osobistego. Jed-
nak jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z od-
ciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego 
wniosek.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców 
(w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpi-
sem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) 
– będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierw-
szy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie 
państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europej-
skiej). Rozwiązania dotyczące nowych dowodów 
wynikają z dostosowania prawa polskiego do wy-
mogów prawa unijnego. 

Nowe dokumenty tożsamości będą wydawane 
na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (z odciska-
mi palców). Dla osób do 12. roku życia dowód bę-
dzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków 
palców.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla 
osoby powyżej 12. roku życia można złożyć tyl-
ko w postaci papierowej w dowolnym urzędzie 
gminy – niezależnie od miejsca zameldowania, 
natomiast dla dziecka do 12. roku życia można 
złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 
elektronicznie. W tym celu niezbędna jest skrzyn-
ka ePUAP, a potwierdzenie tożsamości odbywa się 
za pomocą profilu zaufanego, certyfikatu kwalifi-
kowanego albo e-dowodu. 

Więcej informacji na temat nowego dowodu 
osobistego można uzyskać na stronie www.gov.pl

tekst: UGSB
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Zastępca wójta Katarzyna Sońta po odebraniu dyplomu
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Jak czytać fakturę z EKO-Babic?
W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi faktur z GPK EKO-Babice sp. z o.o, przed-
stawiamy Państwu grafikę wyjaśniającą poszczególne dane na fakturze. Jednocześnie zachęcamy do ko-
rzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) i usługi e-faktura na stronie www.eko-babice.pl/
strefa-klienta.
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
25 listopada 2021 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli:

1. Uchwała Nr XXXIX/417/2021 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych poło-
żonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, 
Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w gminie Stare Babice

2. Uchwała Nr XXXIX/418/2021 w sprawie określenia kryteriów re-
krutacji oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice

3. Uchwała Nr XXXIX/419/2021 w sprawie przyjęcia informacji o re-
alizacji zadań oświatowych Gminy Stare Babice

4. Uchwała Nr XXXIX/420/2021 w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie w gminie Stare Babice na lata 2022–2025

5. Uchwała Nr XXXIX/421/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sta-
re Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego Programu

6. Uchwała Nr XXXIX/422/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Stare 
Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realiza-
cji przedmiotowego Programu w gminie Stare Babice

7. Uchwała Nr XXXIX/423/2021 w sprawie programu współpracy Gmi-
ny Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

8. Uchwała Nr XXXIX/424/2021 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 
z tego podatku na terenie gminy Stare Babice

9. Uchwała Nr XXXIX/425/2021 w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych i zwolnień

10. Uchwała Nr XXXIX/426/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

11. Uchwała Nr XXXIX/427/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

12. Uchwała Nr XXXIX/428/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Pow. Warsz. Zach.

13. Uchwała Nr XXXIX/429/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta 
Gminy Stare Babice

14. Uchwała Nr XXXIX/430/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
lenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych

15. Uchwała Nr XXXIX/431/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

30 listopada 2021 roku odbyła się nadzwyczajna XL sesja 
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały:
16. Uchwała Nr XL/432/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Stare Babice na 2021 rok
17. Uchwała Nr XL/433/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

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
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Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice – II kadencja
22 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy po raz pierwszy obradowali radni II kadencji Młodzieżo-
wej Rady Gminy Stare Babice.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Stare Babice z 26 wrze-
śnia 2019 r. Młodzieżową Radę Gminy powołuje się 
na wniosek uczniów w celu zapewnienia wpływu na 
sprawy dotyczące lokalnej społeczności przez naj-
młodszych mieszkańców, w tym wspierania i upo-
wszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców 
gminy Stare Babie. 

Zgodnie ze Statutem MRG sesję inauguracyjną zwołał 
i poprowadził wójt gminy Sławomir Sumka. Rada liczy 
15 członków, a jej kadencja trwa dwa lata. Na pierw-
szym posiedzeniu młodzieżowi radni złożyli uroczyste 
ślubowanie, otrzymali zaświadczenia i certyfikaty po-

twierdzające uzyskanie mandatu. W głosowaniach wy-
brali: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 
sekretarza. Przewodniczącym został wybrany Jan Wa-
ligóra, wiceprzewodniczącym Gustaw Baca-Lönn, zaś 
funkcję sekretarza pełnić będzie Katarzyna Bednarz.

Animatorem Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice 
jest Pani Justyna Szczepanik.

Link do nagrania z pierwszego posiedzenia II kadencji 
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice: 

https://www.youtube.com/watch?v=4C93I3Gayh8.

opr./foto: AK

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY STARE BABICE

Jan WALIGÓRA 
przewodniczący 
MRG;  
uczeń XXVII LO 
im. T. Czackiego

Gustaw BACA-LÖNN 
wiceprzewodniczący  
MRG; edukacja 
domowa w ramach 
Szkoły w Chmurze

Katarzyna BEDNARZ
sekretarz MRG; 
uczennica SP 
w Koczargach 
Starych

Gmina Stare Babice – uczniowie zamieszkali na terenie gminy Stare Babice,  
uczęszczający do szkół ponadpodstawowych

Iwo  
BODYŁ

XIV LO  
im. S. Staszica

Patryk  
MROZIŃSKI

Zespół Szkół nr 24  
im. S. Bryły

Maksymilian 
PNIEWSKI

VII LO 
im. J. Słowackiego

Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym Edulab – Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Jan  
KAFARSKI

Mikołaj 
ORANIEC

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Michalina 
BUKOWSKA

Maja 
MAĆKIEWICZ

Emilia 
ŻÓŁCIŃSKA

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Sebastian  
BEK

Maria  
CURYŁO

Adam 
GRZYBOWSKI

Laura  
PŁESZKA
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Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi
Według informacji otrzymanych z Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wiele się 
zmieniło i zmienia w myśleniu o problemach alkoho-
lowych i efektywnych sposobach ich rozwiązywania.

Do niedawna konsumentów alkoholu dzielono na dwie 
grupy: na osoby uzależnione i pijące „normalnie”. Pierw-
szej grupie przypisywano zdecydowaną większość 
szkód związanych z piciem alkoholu i do niej kierowa-
no działania pomocowe. W ciągu ostatnich kilkunastu 
lat dostrzeżono istnienie dużej grupy osób pijących al-
kohol szkodliwie: nieuzależnionych, a mimo to spoży-
wających go w sposób przynoszący straty i szkodzący 
innym. Okazało się, że większość problemów wynika-
jących z picia alkoholu generują właśnie osoby pijące 
szkodliwie i że trzeba dla tych osób zbudować system 
pomocy nakierowany na ograniczenie picia.

Osoby, które chcą zaprzestać szkodliwego picia alko-
holu, osoby najbliższe dla nadużywających alkohol lub 
inne podobnie działające środki – zapraszamy do kon-
taktu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Starych Babicach.

Gwarantujemy dyskrecję i anonimowość, nie potę-
piamy, nie osądzamy, nie krytykujemy – pomagamy. 

Pomoc można uzyskać pod nr tel. (22) 730 80 78:
•  terapeuta uzależnień Jerzy Pietrzak  

środy 18.00–20.00, sobota 12.00–14.00;
•  specjalista d/s. przemocy w rodzinie Jacek Urbaniak 

wtorki 17.00–20.00;
•  psycholog Agnieszka Kik-Głowacz  

czwartki 10.00–19.00 tel. 601 938 288
•  przewodnicząca komisji Justyna Szczepanik  

środy – 14.00–18.00.
Zachęcamy także do kontaktu mailowego: 
gkrpa@stare-babice.pl. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej gminy: Dla mieszkańca → Zdrowie → Uza-
leżnienia.

tekst: Justyna Szczepanik; foto: Adobe Stock

XXX-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach
22 listopada odbyło się spotkanie Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babi-
cach z Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką i Zastępcą Wójta Katarzyną Sońtą. 

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 30-lecia 
powstania i działania tutejszego Ośrodka oraz Dnia 
Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 li-
stopada. 

Na ręce pani dyrektor Alicji Napurki wójt gminy zło-
żył życzenia dla wszystkich pracowników GOPS w Sta-

rych Babicach; były też podziękowania za profesjonal-
ne wykonywanie obowiązków, zaangażowanie oraz 
wyrazy zrozumienia dla trudności, które na co dzień 
w tej pracy występują. Do życzeń i podziękowań dołą-
czyła się również zastępca wójta pani Katarzyna Sońta.

opr. AK; foto: UGSB
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Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami
Święto obchodzone jest corocznie 3 grudnia, a usta-
nowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w roku 1992 na zakończenie Dekady Osób Niepeł-
nosprawnych (1983–1992). W gminie Stare Babice 
obchodziliśmy je po raz pierwszy, ale na pewno nie 
ostatni!

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
z Niepełnosprawnościami (MDOzN) w Starych Babi-
cach odbyły się pod hasłem „Jesteśmy z Wami”. Były 
one okazją do zwiększenia świadomości publicznej na 
temat korzyści płynących z integracji osób z niepełno-
sprawnościami w każdym aspekcie życia: politycznego, 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Były także 
pretekstem do zorganizowania konkursu fotograficz-
nego pt. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne dla 
osób z niepełnosprawnościami”. Podczas uroczystej 
gali, 3 grudnia, w Sali Widowiskowej DKSB, zostały za-
prezentowane nagrodzone prace, a autorzy wybranych 
zdjęć otrzymali upominki.

W kategorii Osoby dorosłe nagrody wręczał Mar-
cin Łada – przewodniczący jury konkursowego. Trzecie 
miejsce ex aequo otrzymały: Magdalena Świątkowska za 
pracę pt. „Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny” oraz 
Agnieszka Chomątowska za fotografię pt. „Park babicki”. 
Drugie miejsce przyznano Magdalenie Kuleszy za zdjęcie 
pt. „Monika na siłowni”, a pierwsze – Zuzannie Maj za pra-
cę zatytułowaną „Windą do góry”.

W kategorii Szkoły ponadpodstawowe wyróżnienie 
otrzymał Jan Strus za pracę pt. „Jestem bezpieczny”.

W kategorii Szkoły podstawowe został wyróżniony Ja-
kub Strus za zdjęcie pt. „Prasówka”. 

Na zakończenie wieczoru goście obejrzeli nomino-
wany do Oskara film obyczajowy z 2017 roku „Cudowny 
chłopak” w reżyserii Stephena Chbosky’ego. W obsadzie 
znaleźli się m.in. Julia Roberts i Owen Wilson.

Korzystając z okazji, Zarząd Stowarzyszenia NASZ 
DOM – GODNE ŻYCIE zaprasza wszystkich Mieszkań-
ców naszej gminy do wspólnego udziału w aktywno-
ściach przez nich organizowanych, gdyż niezwykle ważna 
jest integracja lokalnego środowiska. Bądźmy razem.
Stowarzyszenie „NASZ DOM-GODNE ŻYCIE”
Kontakt telefoniczny: Teresa – 604 696 165; 
Jadwiga – 504 778 905 
e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl

tekst: AK, foto: IB

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie NASZ DOM – GODNE ŻYCIE aktywizuje i integruje wielu ludzi  

gotowych do podejmowania ambitnych wyzwań, służących pomocą osobom z niepełnosprawnościami.  
Niech w Nowym Roku 2022 życzliwych i otwartych serc będzie jeszcze więcej!

Wszystkim mieszkańcom gminy Stare Babice, a  szczególnie osobom z niepełnosprawnościami,  
ich rodzinom, osobom wspierającym, terapeutom, rehabilitantom, służbie zdrowia oraz pracownikom socjalnym 

przesyłamy serdeczne życzenia. 
Szczególne miejsce w naszych sercach zajmują wszyscy, z którymi współpracowaliśmy w 2021 roku: 

życzliwe osoby służące swoim czasem, doświadczeniem oraz konkretnym działaniem. 
Niech Święta Bożego Narodzenia obfitują w dobro i miłość.  

Spotykajmy na swoich drogach tylko dobrych ludzi, a nadchodzący 2022 rok  
niech przyniesie bezcenne zdrowie, same radości i spełnienie marzeń.
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III Mazowiecki Konwent Rad Seniorów
29 listopada w Legionowie odbyły się obrady III Mazowieckiego Konwentu Rad Seniorów. Na Mazowszu mamy 
obecnie 114 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 60 Klubów Seniora i  58 Rad Seniorów. Delegatami na tegoroczny 
Konwent z Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach były Anna Czajkowska i Wiesława Kałuzińska.

Głównym celem spotkania była in-
tegracja środowisk przedstawicieli 
miejskich i wiejskich Rad Seniorów, 
wymiana dobrych praktyk, podtrzy-
mywanie istniejących więzi społecz-
nych oraz nawiązanie nowych. 

W wypowiedziach delegaci i go-
ście podkreślali konieczność uregu-
lowania statusu Rad Seniorów, m.in. 
w kwestiach finansowych, noweli-
zacji ustawy o osobach starszych, 
które są dziewięciomilionową grupą 
naszego społeczeństwa oraz zwró-

cili uwagę na potrzebę obecności 
przedstawicieli seniorów w miej-
scach, gdzie zapadają decyzje o ich 
prawach.

Na zakończenie wysłuchaliśmy 
występu zespołu „Soprano” z UTW 
w Legionowie i „Fantazja” z Szy-
dłowca pod kierownictwem Anny 
Tchórzewskiej – finalistki The Voice 
Senior.

Z Gminnej Rady Seniorów  

Anna Czajkowska

Koleżanki i Koledzy Seniorzy
Niech ten świąteczny czas upłynie przy wspólnym stole z rodziną

i przyjaciółmi w atmosferze spokoju i miłości, 
a Nowy Rok przyniesie zdrowie, radość i powodzenie.

Życzą członkowie starobabickiej 
Gminnej Rady Seniorów

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...”

                 Seweryn Krajewski

Święty Mikołaj w Domach Opieki
6 grudnia z mikołajkowymi upominkami seniorzy od-
wiedzili Domy Opieki w naszej gminie.

Z mieszkańcami tych domów zaprzyjaźniliśmy się już 
w 2019 roku, kiedy rozpoczęliśmy, z inicjatywy Rady Se-
niorów, projekt „Seniorzy-Seniorom”. 

Odwiedziliśmy Domy Opieki: „Patrycję” w Zielonkach-
-Parceli, „Ostoyę”, „Dom Rodzinny” i „Zacisze” w Starych 
Babicach i „Dobry dom” w Borzęcinie Dużym.

Program artystyczny, życzenia i prezenty przygotowy-
waliśmy już od października w grupach wolontariackich: 
„Szyk dziewczyny”, „Jeszcze lepiej” i „Dobra pamięć”.

Do przygotowań mikołajkowych upominków aktyw-
nie włączyły się również: Gminna Biblioteka Publiczna 
na „Robótkach zręcznych”, Dom Kultury, Gazeta Babicka 
i Referat Komunikacji Społecznej z Urzędu Gminy. A kart-
ki świąteczne ze spersonalizowanymi życzeniami wy-
konała młodzież z Koła Wolontariatu ze Szkoły Podsta-

wowej w Starych Babicach. Każdy może być Świętym 
Mikołajem!

Z Gminnej RS Anna Czajkowska; foto: IB
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Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jak co miesiąc słuchacze UTW przedstawiają na stronach Gazety Babickiej relacje z wycieczek, prelekcji 
i wykładów, w których brali aktywny udział w ostatnich tygodniach. Jednak, jak poinformowała nas pre-
zes Starobabickiego Stowarzyszenia Agnieszka Matuszewska, skala rozprzestrzeniającej się kolejnej fali 
pandemii spowodowała odwołanie większości wydarzeń zaplanowanych na grudzień i styczeń. Miejmy 
nadzieję, że z wiosennymi dniami wróci możliwość swobodnej aktywności. 

5 listopada grupa 35 seniorów otrzyma-
ła wzruszającą lekcję historii podczas 
spaceru z przewodnikiem po nekropolii 
powązkowskiej, w skład której wchodzą 
Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) 
oraz Cmentarz Wojskowy. Ich dzieje 
sięgają lat 70-tych XVIII wieku, a nazwa 
pochodzi od wsi znajdującej się na tych 
terenach. 

Pierwsi byli tutaj pochowani powstań-
cy z 1830 i ofiary epidemii z 1832 roku. 
Powązki Wojskowe oficjalnie swoją 
nazwę otrzymały w 1921 roku. Roz-
ciągają się one na 24 ha powierzch-
ni. Spoczywają tu żołnierze polegli 
w powstaniach: śląskich, styczniowym, 
wielkopolskim, wojnie polsko-bolsze-
wickiej, przewrocie majowym oraz 
II wojnie światowej. Jest też sym-
boliczna „Dolinka Katyńska”. W Alei  
Zasłużonych znajdują się groby osób 
szczególnie mocno zapisanych w pol-
skiej polityce, kulturze i sztuce. Przeszliśmy m.in. obok 
miejsc spoczynku: Ignacego Mościckiego, Jana Olszew-
skiego, Marka Kotańskiego, Kazimierza Górskiego, Jana 
Parandowskiego, Zofii Nałkowskiej, Hanki Ordonówny, 
Adama Hanuszkiewicza i Olgi Jackowskiej „Kory”. Zapa-
laliśmy znicze, a naszym wspomnieniom towarzyszyły 
nostalgia i zaduma.

19 października studenci UTW odbyli wirtualną po-
dróż po stolicy, podziwiając obrazy na ścianach budyn-
ków, upamiętniające różne wydarzenia i znanych ludzi. 
Prezentacja „Murale – sztuka uliczna Warszawy” przed-
stawiona przez Ewę Andrzejewską zachwyciła widzów 
np. „Nową Kapelą” na Pradze, „Leśnym słoniem” na Woli 
czy „Stanisławem Aniołem” z serialu „Alternatywy 4”. 
Najnowsze murale to „Kora” na Bielanach projektu To-
masza Majewskiego i „Jan Lityński” Bruno Neubamera.

16 listopada wykład „Zagrożenie chorobami otępien-
nymi, w tym chorobą Alzheimera” poruszył trudne 
problemy chorób cywilizacyjnych, dotykających osoby 
starsze. Wykład przeprowadził przewodniczący zarzą-
du Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Cho-
robą Alzheimera Zbigniew Tomczak. 

Alzheimer to choroba mózgu, która niszczy pamięć, 
zdolność myślenia i wykonywania najprostszych zadań. 
Medycyna nie zna jej przyczyn ani skutecznych sposo-
bów leczenia, dlatego tak ważne jest wczesne rozpozna-
nie i podjęcie zajęć rehabilitacyjnych, które mogą spowol-
nić jej rozwój i zachować dłużej samodzielność chorych. 
Tylko kompleksowe rozwiązania, opieka geriatryczna 
i zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające mogą efektywnie 
ich wspierać. Bardzo ważne jest też zapewnienie opieki 
wytchnieniowej opiekunom chorych, o co upominają się 
organizacje pozarządowe w Komisji Polityki Senioralnej.

30 listopada w ramach zaplanowanego cyklu edu-
kacyjnego „Dobra pamięć w każdym wieku” odbył się 
wykład pt. „Jak starzeje się mózg” oraz warsztaty pa-
mięci prowadzone przez Paulinę Polek – psycholog, 
autorkę wielu książek usprawniających umysł i pamięć 
dla seniorów. W pierwszym semestrze uczestnicy wy-
konują ćwiczenia z książki „Piękny umysł nie zna wieku”, 
a pani Paulina dokonuje analizy ćwiczeń i przekazuje 
wskazówki dotyczące pracy samodzielnej. 

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

foto: Marianna Kosińska
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Drodzy Przyjaciele, Sympatycy, Sponsorzy i Partnerzy!

Najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności,  
sukcesów zawodowych i wielu radosnych chwil

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  
oraz nadchodzącego 2022 roku składam w imieniu własnym  

oraz całego Zespołu Pracowników Domu Kultury Stare Babice

Janusz Czaja
Dyrektor 

Powiat Warszawski 
Zachodni

Przedszkole  
w Starych Babicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borzęcinie Dużym

Szkoła Podstawowa 
w Koczargach Starych
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Poloneza czas zacząć
5 listopada w babickiej szkole podstawowej 
odbył się koncert Orkiestry Podmiejskiej 
Stare Babice i Okolice pt. Co nam w duszy 
gra. Przy wielkim wsparciu Dyrekcji oraz 
pracowników szkoły w Starych Babicach, 
pomocy technicznej ze strony Domu Kultu-
ry Stare Babice oraz wsparciu finansowemu 
sołectwa Stare Babice powstało niezapo-
mniane widowisko artystyczne.

Idea przyświecająca Stowarzyszeniu Działajmy Razem 
w tworzeniu i wspieraniu Orkiestry Podmiejskiej Stare 
Babice i Okolice zakłada, że muzyka i koncertowanie 
ma za zadanie wyłącznie łączyć lokalne środowisko. 
W myśl tej idei zaproszono na scenę zespół „Sami 
Swoi” z Borzęcina Dużego, który na co dzień wykonu-
je utwory muzyki tradycyjnej. Było to bardzo radosne 
spotkanie z zapomnianymi piosenkami ludowymi.

Po wspólnym śpiewaniu Orkiestra Podmiejska Sta-
re Babice i Okolice zagrała Poloneza Wojciecha Kilara 
z filmu pt.: „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy, a Pan Łu-
kasz Owczynnikow i Iwona Postek-Turchońska zapro-
sili obecnych do chodzonego. W pierwszej parze za-
tańczyli dyrektor szkoły pani Dorota Smolińska wraz 
z mężem, w drugiej – Iwona Postek-Turchońska z pa-
nem Janem Żychlińskim Starostą Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, dalej ruszyli do chodzonego pan 
Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice wraz z radną 
i sołtysem Starych Babic panią Lucyną Skrzeczkowską. 
W kolejnych parach dostrzec można było członków 
Stowarzyszenia Działajmy Razem, reprezentantów Rady 
Seniorów Gminy Stare Babice czy przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Gminy Janka Waligórę. Par było 
wiele, bo niemal wszyscy z widowni ruszyli w tan. 

W czasie koncertu zaprezentowano publiczności 
autorski program artystyczny przygotowany i zaaran-
żowany specjalnie dla Orkiestry Podmiejskiej przez Łu-
kasza Owczynnikowa, dyrektora Orkiestry.

tekst: Iwona Postek-Turchońska; foto: AK

Zapraszamy do polubienia nas w mediach spo-
łecznościowych https://www.facebook.com/Orkie-
straPodmiejska, a wszystkich tych odważnych i tych 
mniej odważnych, ale grających na jakimś instrumen-
cie zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres: or-
kiestrapodmiejska@gmail.com
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Narodowe Święto Niepodległości 

11 listopada to jedna z najważniejszych dat w polskiej historii współczesnej. Odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści po 123 latach zaborów świętowane jest licznymi koncertami i spektaklami. Z tej okazji Wójt Gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka oraz Dyrektor Dom Kultury Stare Babice Janusz Czaja zaprosili mieszkańców gminy na koncert 
w wykonaniu Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego.

Babickiej Orkiestrze Dętej towarzyszył chór Babiczanie 
oraz Zespół Wokalny przygotowany przez Katarzynę 
Langę.

Program rozpoczęła Pieśń Konfederatów Barskich, 
przedstawiając obraz Polski XVII i XVIII-wiecznej w po-
łączeniu ze wspomnieniem Przygód Pana Michała Wo-
łodyjowskiego i płk. Krzysztofa Dowgirda z polskiego 
serialu z gatunku płaszcza i szpady pt.: Czarne chmury. 
Przypomnieliśmy sobie też postać gen. Henryka Dą-
browskiego (Warszawianka i Marsz obozowy 1830). Wy-
brzmiały pieśni z czasów powstania styczniowego i walk 
Polaków pod wodzą Napoleona Bonaparte. W progra-
mie nie zabrakło postaci Fryderyka Chopina i brawurowo 
zagranych Nokturnu f-moll oraz Ballady f-dur.

Na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare 
Babice pojawili się wokaliści w kostiumach żołnierzy le-
gionów naczelnika Piłsudskiego, którzy zaśpiewali m.in. 
Jak to na wojence ładnie i Marsz I-szej Brygady.

W obrazie Polski z II wojny światowej usłyszeliśmy 
Pałacyk Michla, piękny temat z filmu Polskie drogi oraz 
Balladę o rotmistrzu Pileckim. Program zakończyła 
piosenka z filmu: Jak rozpętałem II wojnę światową. 

Koncert został dofinansowany przez firmę Mal-Bud-1 
Sp. z o.o. sp.k. reprezentowaną przez Piotra Skwarę – 
Prezesa Zarządu oraz przez firmę Multibud reprezen-
towaną przez Pana Wojciecha Ciurzyńskiego – ser-
decznie dziękujemy!

tekst, foto: AK
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Patriotyczne przedstawienie w babickiej szkole
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w szko-
łach odbywają się uroczyste akademie, wygłaszane 
są wiersze i przemówienia. 

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Starych Babicach jest spektakl, na który ucznio-
wie i nauczyciele zapraszają rodziców, przedstawicieli 
władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców.

10 listopada na szkolnej sali gimnastycznej odbyło się 
zapierające dech w piersiach przedstawienie patriotycz-
ne. Obejrzeliśmy słowno-muzyczny spektakl przeplata-
ny wspaniałą choreografią utalentowanych uczniów. 

Młodzi wykonawcy artystycznym występem prze-
prowadzili widzów przez dzieje Polski, usłyszeliśmy 
narodowe melodie, piosenki i wiersze, tak bardzo za-
korzenione w naszych sercach. Były też fragmenty 
przemówień wielkich Polaków. Scenariusz przygoto-
wała Pani Izabella Kurowska-Brandenburska, a o opra-
wę muzyczną zadbała Pani Ewa Smoniowska-Dżyga 
prowadząca szkolny chór i studio muzyczne. Artyści 
otrzymali owacje na stojąco, a w wielu oczach zakręciły 
się łzy wzruszenia.

tekst/foto: IB
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Serce domu poświęcone
W naszej gminie, przy ul. Kosmowskiej 169 w Borzęcinie Małym powstał pierwszy w Polsce dom Zgro-
madzenia Sióstr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego. Jest to żeński odpowiednik znanego naszym 
mieszkańcom męskiego zgromadzenia misyjnego Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.

25 września kaplicę i ołtarz poświęcił 
Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz. Przy poświęceniu ołtarza wyjaśnił, 
że uobecnia on Jezusową ofiarę wydaną 
za ludzi na krzyżu. – To będzie serce tego 
domu i tego zgromadzenia. Tu będą sio-
stry realizowały swój charyzmat, jakim 
jest adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Misja głoszenia Ewangelii w Afryce 
musi być oparta na Chrystusowym krzy-
żu – podkreślił kardynał.

Na borzęcińskie uroczystości z Fran-
cji przyjechała przełożona generalna 
sióstr. – To wielki i ważny dzień dla na-
szego zgromadzenia, ponieważ od wielu lat chcia-
łyśmy utworzyć pierwszą wspólnotę sióstr w Polsce 
– mówiła na rozpoczęciu Eucharystii s. Sylvie Fla-
mand. Przypomniała, że Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Katechetek Serca Jezusowego zostało założo-
ne w Menton we Francji przez rodzone siostry Alicję 
i Marię Teresę Munet w Boże Narodzenie w 1922 roku. 
Charyzmatem zgromadzenia jest pierwsza ewangeli-
zacja ludów Afryki, codzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, katechizacja i życie we wspólnotach na 
wzór ewangeliczny. Misjonarki mają swój dom macie-
rzysty w Menton na Lazurowym Wybrzeżu. W Afryce 
najczęściej pracują jako nauczycielki, katechetki i pie-
lęgniarki, ale prowadzą też bibliotekę, apteki i interna-
ty dla dziewcząt.

W modlitwie uczestniczyli księża z parafii św. Win-
centego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym oraz sąsiedzi 
misjonarek – mieszkańcy Borzęcina. Oprawę muzycz-
ną uroczystości zapewnił Marcin Lewicki, muzyk od lat 
związany z Filharmonią Narodową. Kaplica w Borzęcinie 
Małym nosi wezwanie Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny. Obraz i stacje Drogi Krzyżowej wykonała i ofiaro-
wała malarka Jadwiga Grzelak, litograf, rysownik i retuszer, 
członek Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Kaplica w Bo-
rzęcinie Małym jest otwarta dla mieszkańców. 
Codziennie o 18:15 jest wystawienie i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, a w każdą sobotę o 17:30 
zapraszamy na mszę świętą. 

Tekst/foto: Agnieszka Kurek-Zajączkowska, oprac. IB, 

Obraz Zwiastowania NMP namalowany 

i of iarowany przez Jadwigę Grzelak

Poświęcenie kaplicy pw. Zwiastowania NMP przez kardynała Kazimierza Nycza

Po lewej Państwo Grzelak, siostry, księża z parafii pw. św. Wincentego  

Ferreriusza w Borzęcinie Dużym wraz z kardynałem Kazimierzem Nyczem
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Bitwa pod Bolimowem
Zaledwie 50 km od Starych Babic miała miejsce 
jedna z największych bitew I wojny światowej. 
To tutaj po raz pierwszy użyto gazów bojowych 
na froncie wschodnim. To tutaj zginęło około 
60 000 ludzi. Po dziś dzień w lasach Puszczy Bo-
limowskiej można natknąć się na cmentarze wo-
jenne, a nawet nieoznaczone mogiły.

Zapraszamy na pełnometrażowy, fabularyzo-
wany film dokumentalny opowiadający z polskiej 
perspektywy o narodzinach broni chemicznej. 
Relacjonuje on przebieg jednego z pierwszych 
ataków gazowych w dziejach, do których doszło 
w samym sercu współczesnej Polski w roku 1915 
pod Bolimowem.

21 stycznia o godz. 19:00 odbędzie się projekcja 
filmu „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”. Po poka-
zie zapraszamy na spotkanie z reżyserem Irene-
uszem Skruczajem. Będzie można zadać pytania 
i porozmawiać o filmie oraz o naszej historii. 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia online na www.bi-
letyna.pl oraz w kasie Domu Kultury Stare Babice.

tekst: JCh

Od Marconiego do smartfonu
24 listopada w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się wykład 
pt. „Od Marconiego do smartfonu”. Było to pierwsze spotkanie z całej serii za-
planowanych prelekcji, skierowanych do uczniów wszystkich babickich szkół.

Wykładowca Instytutu Radiotechniki i Technik Multime-
dialnych Politechniki Warszawskiej dr. inż. Jacek Cichocki 
przeprowadził pierwszą prezentację dla uczniów szkoły 
w Zielonkach-Parceli. Odbyła się ona w ramach realiza-
cji umowy zawartej między Gminą Stare Babice (pro-
jekt: Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka przy 
Domu Kultury Stare Babice), a Politechniką Warszawską. 
W nadchodzących miesiącach będziemy mogli gościć 
również kolejnych wykładowców w szkołach podstawo-
wych w Starych Babicach, 
Borzęcinie Dużym oraz 
Koczargach Starych. 

Dr. Cichocki wprowa-
dził uczniów klas 7. w te-
mat, wyjaśniając, czym są 
fale radiowe. Następnie 
w skróconej i przystępnej 
formie nakreślił historię 
ich odkrycia oraz burzliwe 

dzieje walk o przyzna-
nie miana prekursora 
pomiędzy naukowca-
mi-odkrywcami. Opo-
wiedział słuchaczom 
o rozwoju komunikacji i przedstawił zmieniające się na 
przestrzeni dziesięcioleci urządzenia, służące do wymia-
ny informacji.

Dr. Jacek Cichocki podkreślił, że to właśnie od naszych 
uczniów zależy rozwój 
łączności między ludźmi 
w przyszłości. Już w roku 
2027 będą musieli wybrać 
kierunek studiów. Mamy 
nadzieję, że wykłady zain-
spirują przynajmniej część 
naszej młodzieży do stu-
diowania nauk ścisłych.

tekst: JCh, AK, foto: AK
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Oka nie wyjmiesz 
„Wady i waszki” to najnowszy,  
– prześmieszny i przezabawny 
występ Kabaretu HRABI, który 
12 listopada zapełnił Salę Widowi-
skową widzami. Wiemy, że byli nie 
tylko nasi mieszkańcy, lecz także 
sąsiedzi, bo mieszkańcy Bemowa 
mieli nawet swój epizod na scenie.

Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub 
bardziej u….ciążliwe. Wszystko zależy od tego, po 
której stronie się jest. 

MY mamy wady, które dodają nam uroku, czynią 
nas bardziej interesującymi. Ale ONI mają wady nie 
do zniesienia.

MY nie jesteśmy leniwi, my tylko dostrzegamy, że 
fajnie jest leżeć na kanapie. To ONI są leniwi.

Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy WASZKI.
Kabaret Hrabi to ekstraklasa polskiego kabaretu. In-

teligentny humor, świetne teksty okraszone puentą, 
żywiołowa interakcja z publicznością. 

Joanna, jak zwykle, dała czadu. Podobnie jak i reszta 
zespołu. Pozostał uśmiech na twarzy, zakwasy w mię-
śniach brzucha i żal, że to już koniec. Ale cóż zrobić, 
przecież „oka nie wyjmiesz”!

tekst/foto: IB

Wokalne sukcesy babiczan
Finał Konkursu Wokalnego Muzyczny Smok 
2021 zorganizowany został w Centrum Kul-
tury Izabelin w partnerstwie m.in. z Domem 
Kultury Stare Babice, Centrum Kultury Ło-
mianki oraz Domem Kultury Uśmiech z Oża-
rowa Mazowieckiego. 

Starosta Warszawski Zachodni objął honoro-
wy patronat nad wydarzeniem. Uczestnikami 
mogli być mieszkańcy z całego powiatu war-
szawskiego-zachodniego.
W tegorocznej edycji, 13 listopada, na scenie 
zaprezentowało się 29 wykonawców – soli-
stów i zespołów. Laureaci konkursu wystąpili 
również podczas koncertu galowego 20 li-
stopada w Centrum Kultury Izabelin, jeszcze raz pre-
zentując swoje zdolności. W tym dniu organizatorzy 
wręczyli statuetki oraz wyróżnienia. 

Wśród zwycięzców, w kategorii zespoły, na najwyż-
szym podium stanął Chór Aprobata z Domu Kultury 
Stare Babice pod dyrekcją Aleksandry Troczyńskiej-
-Rucińskiej. Jesteśmy z Was ogromnie dumni, nasi Ko-
chani Chórzyści! 

Ogromne gratulacje składamy 
również naszym młodym woka-
listkom. Pierwsze miejsce ex aequo 
w kategorii wiekowej 10–15 lat wy-
śpiewała Barbara Dubyk z Klaudy-
na, a Katarzyna Kłósek z Lipkowa 
zajęła III miejsce. Brawo! Życzymy 
Wam dalszych sukcesów!

opr. AK; foto: Ola Troczyńska
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Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
25 listopada w Domu Kultury Stare Babice odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, działających na terenie naszej gminy z reprezentantami Domu Kultury i Urzędu Gminy Stare Babice. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele dwunastu organizacji pozarządowych.

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organi-
zation, NGO) to podmiot działający na rzecz wybranego 
interesu na zasadzie non-profit (bez osiągania zysku). Na 
terenie gminy Stare Babice jest zarejestrowanych po-
nad trzydzieści takich jednostek. Są to stowarzyszenia 
i fundacje, które kierują swoje różnorodne działania do 
wybranych grup babickiej społeczności: m.in. młodych 
mam, hobbystów, osób z niepełnosprawnościami, czy 
seniorów.

Pierwsze spotkanie dotyczące współpracy organizacji 
pozarządowych z Domem Kultury odbyło się tuż przed 
wybuchem pandemii – w marcu 2020 roku. Miało ono 
na celu usprawnienie współpracy z lokalną instytucją 
kultury, poznanie i integrację przedstawicieli babickich 
NGO-sów, a także ustalenie oczekiwań i potrzeb za-
równo organizacji, jak i Domu Kultury. Od tamtej pory 
organizacje potrzebujące przestrzeni lub wsparcia tech-
nicznego Domu Kultury mogą zgłaszać swoje potrzeby 
na specjalnym formularzu dostępnym online na stronie 
www.domkultury-starebabice.pl w zakładce NGO.

Z ankiet przeprowadzonych w 2020 r. jednoznacznie 

wynikało, że tego typu spotkania są potrzebne regular-
nie. Niestety rzeczywistość COVID-owa pokrzyżowała 
plany wszystkim i utrudniała działania także organiza-
cjom, ale tegoroczne spotkanie dało możliwość po-
twierdzenia, że system zgłoszeń sprawdza się bez za-
rzutu i pozwala w prosty sposób dopełnić formalności. 

Z dużym zadowoleniem przyjęto koncepcję udostęp-
nienia wszystkim zainteresowanym kalendarza zajętości 
(obłożenia) Sali Widowiskowej oraz Klubu Mieszkańca. 
Pozwoli on NGO-som lepiej zaplanować datę swojego 
wydarzenia i/lub uzyskać wsparcie z Domu Kultury.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową 
współpracę, wymieniono się informacjami o działal-
ności każdej organizacji i zgłoszono uwagi dotyczące 
udoskonalenia metod informowania mieszkańców 
o nadchodzących wydarzeniach.

O kolejnym spotkaniu (kwiecień/maj 2022) będzie-
my informować Państwa we wszystkich dostępnych 
mediach, gdyż bardzo zależy nam na jak najlepszej 
współpracy. 

tekst, foto: AK

Ruszył Babicki Klub Futbolu Stołowego
Wszystko zaczęło się od pomysłu mieszkańca naszej gminy. W trakcie Społecznej Burzy 
Mózgów, czyli spotkań realizowanych od października w Domu Kultury Stare Babice, padł 
pomysł zorganizowania treningu futbolu stołowego. 

Spotkania realizowane są we współpracy z członkiem 
rady sołeckiej wsi Zielonki-Wieś Jakubem Łyszkowskim. 
Ich celem jest społeczna współpraca i realizacja różnych 
aktywności, których inicjatorami są sami mieszkańcy.

Jarosław Czubiak od ponad pół roku uczęszcza do 
Warszawskiego Klubu Futbolu Stołowego, gdzie zdoby-
wa wiedzę i doświadczenie w tej grze. Swoimi umiejęt-
nościami chce dzielić się z innymi. Pierwszym krokiem do 
tego była realizacja „Spotkania z mistrzami futbolu stoło-
wego”. W listopadową akcję zaangażowało się OSP Stare 
Babice, udostępniając miejsce, a Dom Kultury pomógł 
w przygotowaniach i promocji wydarzenia.

Mistrzowie z Warszawskiego Klubu Futbolu Stołowego 
przybliżyli zasady gry, zaprezentowali ciekawe zagrania 
i zdradzili nieco taktyki w tej popularnej grze towarzy-
skiej. Warto wspomnieć, że futbol stołowy to dyscyplina 
sportu, w której organizowane są zarówno Mistrzostwa 
Polski, jak i Świata. 

Polecamy regularne treningi futbolu stołowego or-
ganizowane w OSP Stare Babice, przy ul. Wieruchow-
skiej 5. Spotykamy się w niedziele w godz. 18:00–19:30. 
Wstęp wolny!

tekst: DKSB; foto: AK
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Wyniki konkursu literackiego „Radiostacja Babice 
w opowiadaniu”
Przez cały październik dzieci zamieszkujące bądź uczące się na terenie gminy Stare Babice mogły nadsyłać 
do Domu Kultury Stare Babice prace w formie opowiadania. Warunek był jeden. Tekst musiał zawierać 
motyw Radiostacji Babice. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stare Babice oraz 
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Starych Babicach. Wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. 

Opowiadania oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV–VI, VII–VIII oraz VIII+. W kategorii 
najmłodszych dzieci I miejsce zajęła Julia Różnicka autorka „Strażnika pamięci”; wśród uczniów klas VII–VIII 
zwyciężyła Ewa Iwanowska prezentując tekst „Nasza radiostacja”, zaś w  kategorii młodzieży na najwyższym 
podium stanął Michał Nowakowski nagrodzony za opowiadanie „Sens”. Pozostali nagrodzeni to: W katego-
rii kl. VII–VIII – II miejsce zajął Cezary Brunowski opowiadaniem „11 zjawisko Radiostacji”; III miejsce – Julia  
Poręcka za tekst „Radiostacja w płomieniach”. W kategorii kl. VIII+ II miejsce otrzymała Magdalena Sztamp-
ke za opowiadanie „Tajemnica Radiostacji”. Wyróżnienie za bogactwo językowe oraz poprawność językową 
otrzymała Maja Poręcka za tekst „Śmierć wśród stalowych wież”. Najlepsze prace będziemy publikować cy-
klicznie na łamach Gazety Babickiej. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Julia Różnicka 

Strażnik pamięci
Jestem Dobromir. Odkąd pamiętam, zamieszkiwa-
łem ten las. Tu był mój dom. Uwielbiałem wiosnę. 
Kiedy poczułem tylko lekkie ciepełko na korze, na 
moich gałęziach powoli rozkwitały pąki. Jednak mój 
spokój nagle zakłócił huk. Pode mną byli jacyś lu-
dzie. Kłócili się, planowali coś i rozmawiali (jak sądzę) 
o ważnych sprawach. Jak śmieli naruszyć mój corocz-
ny rytuał i to jeszcze w moje urodziny? Ale jak już 
tu są, to trudno by było nie zobaczyć, co robią. Nie 
pamiętam do końca dokładnie, co mówili, jednak 
usłyszałem, że powstanie tu coś wielkiego, coś, cze-
go jeszcze nie było, coś, co połączy dwa kontynenty. 
Nie wiedziałem, co to mogłoby być. 

Wkrótce okazało się, że coś koło mnie stanęło. 
Nie było zielone, nie żyło i najgorsze – było wyższe 
ode mnie. Jak to możliwe? To ja jestem najwyższy 
w całym lesie! I co to są te kontynenty? Miliony py-
tań kołowały mi w głowie. Wtem usłyszałem głośny 
grzechot. Chwilę później ustał. Ujrzałem, że jeden 
z moich braci leży. Żywica się we mnie zagotowała. 
Co robią ci ludzie? Starałem się uspokoić. Na pewno 
mają powód, a jednak nie umiem się z tym pogodzić. 
Jak tak można? Mijały dni.

Wycinali moich braci, choć tylko od czasu do czasu. 
Było dużo kartek z jakimiś rysunkami. A tych dziwnych 
drzew było jeszcze więcej. Tuż koło mnie postawili 
dziwne pomarańczowe prostokąty. Co to jest? Zwy-
kle w zimę śnią mi się piękne sny: o wiośnie, o ciepeł-
ku i najważniejsze – o moim rytuale. Jednak teraz było 

inaczej. Ciągle tylko śniło mi się, jak mogłyby wyglą-
dać te kontynenty, albo – co to są te pomarańczowe 
prostokąty. Zima mi się dłużyła. Nadeszła wiosna. Tym 
razem sam pierwszy ukończyłem mój rytuał. Od razu 
popatrzyłem w bok, gdzie stało kilka tych pomarań-
czowych prostokątów postawionych jeden na drugim, 
tworząc kwadrat. Rozejrzałem się dookoła. Kwietniowa 
pogoda, zwykle piękna, nagle się zepsuła. Słychać było 
tylko, jak ludzie rozmawiali, od czasu do czasu docho-
dziły do mnie głosy ptaków. Wtem, nie wiadomo skąd, 
przyleciał wróbel Bolek. To niezły plotkarz, zawsze wie 
wszystko o wszystkim. Jak zacznie gadać, to dziób mu 
się nie zamyka. Przyleciał i usiadł na mojej gałęzi. 

Przypomnij sobie, jak byłeś kiedyś w lesie z rodzi-
cami, to pewnie myślałeś, że słyszysz po prostu tylko 
ćwierk ptaka, a tak naprawdę ptak śpiewa pieśni o lesie, 
o duchach, o legendach, o drzewach, o zwierzętach – 
po prostu o wszystkim. Powinieneś wiedzieć, że ptaki 
porozumiewają się śpiewem lub ćwierkiem, a drzewa 
– szumem. Pewnie nie raz słyszałeś, jak któryś z moich 
braci szumiał, a może byłem to nawet ja. Ale wracając 
do tematu. Bolek usiadł mi na gałęzi i zaczął ćwierkać:

– Czołem Dobromirze – zaczął. – Mam ci tyle do 
powiedzenia! 

– Witaj Bolku – zaszumiałem. – Miło cię widzieć. 
– Wzajemnie, pewnie już widziałeś te, jak mówią 

na nie w lesie, żelazne drzewa. Jest ich aż dziesięć. 
To są wieże antenowe.

Nie miałem pojęcia, co to znaczy, ale się nie przy-
znałem, bo Bolek w całym lesie by o tym rozpo-
wiedział. Kiedyś jeż Jurek nie wiedział, co to znaczy 
„zarumienione”, to Bolek rozgadał o tym po całym 
Kampinosie, aż się przykro robiło. 
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Bolek dalej opowiadał. 
– Te dziwne drzewa będą pomagać łączyć się z in-

nymi kontynentami – dodał.
Nie mogłem wytrzymać, ciągle słyszałem o konty-

nentach. Trudno, niech mnie obgadują, muszę zapytać: 
– A niech mnie liść kopnie, ciągle te kontynenty, 

co to jest? 
– Uh, jak ci to wytłumaczyć – powstrzymywał się 

od śmiechu. 
– Jest ich siedem i są duże. Naprawdę duże. Każdy 

jeden jest taki wielki, jak miliony Kampinosów, a na-
wet większy. 

Nie tak to sobie wyobrażałem. Myślałem, że bę-
dzie to coś do jedzenia lub jakieś lasy. 

– Pewnie już widziałeś te domy? Wiesz, co to zna-
czy? – dopytywał. 

– Oczywiście, że wiem – zaszumiałem tak głośno, 
że aż ludzie na dole się obruszyli.

– Według raportów od mojego brata Wiktora są 
one po to, żeby ludzie mogli rozmawiać z innymi 
ludźmi, którzy mieszkają od siebie bardzo daleko, na 
różnych kontynentach.

I tak dowiedziałem się, co tu się dzieje. 
Dużo się u nas teraz zmieniło. Powoli za-
pominałem, co to cisza. Nadeszła jesień. 
Zawsze rano budziłem się w białej mgle. 
Czułem zapach kory i wilgoci, które two-
rzą taką niepowtarzalną woń, że żadna 
inna jej nie przebije. Jednak najpiękniej-
szą rzeczą był dla mnie dywan z moich 
liści. Dla każdego drzewa to duma: ile 
liści spadnie z niego jesienią, jak duży 
jest jego kobierzec. Ale ta jesień była 
inna. Codziennie budziły mnie głosy lu-
dzi, których przybywało. Pamiętam, że 
pewnego ranka przyjechało tu bardzo 
dużo osób. Nasz plotkarz twierdził, że 
przybyli tutaj nawet sam prezydent kraju 
wraz z generałami i ministrami. Mój dom 
nazwano Radiostacją Babice. Za pomocą 
tych wysokich wież przesyłano informa-
cje aż do Stanów Zjednoczonych. Przy-
zwyczajałem się do nowego krajobrazu. 
Dziwny stukot, który dobiegał z domów, 
powoli stawał się moim światem. Moi 
przyjaciele – ptaki – trochę rzadziej tu 
zaglądały. Nie wiadomo dlaczego, lecz 
całym sobą odczuwałem niepokój. Wró-
bel Bolek przyleciał do mnie się poże-
gnać, gdyż podobno tutaj jest bardzo 
niebezpiecznie. Powiedział mi, że wszy-
scy ćwierkają tylko o strasznych dźwię-
kach i pożarach. 

Kilka dni później wybuchła wojna. Zrozumiałem, 
że to miejsce jest bardzo ważne. Dzięki tej radio-
stacji świat dowiedział się o wszystkim. Przecież nie 
tak dawno tu też ukrywali się ludzie, mieli ze sobą 
broń. Bolek odleciał, a ja zostałem. Znowu zagościło 
u mnie dużo ludzi. Kryli się za drzewami, krzewami, 
budynkami. Z każdym dniem stawało się coraz ciem-
nej, szarzej, ponuro. Wokoło słyszałem tylko huki 
i krzyki. Aż pewnego dnia Radiostację przejęli inni 
ludzie. Było ich bardzo dużo, ale najtrudniejsze mia-
ło dopiero nadejść. 

Ani wiosna, ani lato, ani jesień nie były już takie 
piękne. Moje liście nie były tak kolorowe. Zima, któ-
ra kiedyś była czasem spokoju i snu, stała się czasem 
strachu. Pewnego zimowego dnia wszystko wokół 
zostało zniszczone. Moje gałęzie zamiast chować się 
pod puchem śniegu, były czarne, zwęglone. Radio-
stacja Babice przestała istnieć, a ja czekałem na cud, 
by móc dalej opowiadać o tym niezwykłym miejscu.

tekst i ilustracja: Julia Różnicka lat 11 
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Wolontariusze dla Seniorów – wsparcie komputerowe

6 grudnia zakończył się pierwszy, pilotażowy program wsparcia seniora w zdobyciu kompetencji cyfro-
wych. Był to wyjątkowy projekt, pierwszy taki w naszej gminie, a być może nawet w Polsce. Jego idea 
ma ogromne szanse rozwinąć się i zainspirować innych. Czy jesteśmy pionierami?

Niezwykłość tego projektu polegała na tym, że połączył 
on młodych wolontariuszy, którzy wystąpili w roli na-
uczycieli, i poprowadzili zajęcia komputerowe dla senio-
rów. Co wyjątkowe – na jednego seniora przypadał jeden 
wolontariusz i już od pierwszej chwili były to indywidual-
ne zajęcia praktyczne przy komputerze.

Jak mówi inicjator akcji, pan Karol Gałecki – Dotych-
czas oferowane seniorom warsztaty podnoszące kom-
petencje cyfrowe prowadzone były ex cathedra – przez 
jednego wykładowcę dla całej grupy. Zajęcia zawierały 
ogólną teorię, prezentację, a następnie – standaryzo-
wane ćwiczenia. Tutaj wolontariusz dopasowywał się 
do potrzeb ucznia.

Seniorzy przy pomocy wolontariuszy podczas czte-
rech godzin, w praktyce, zapoznali się ze sprzętem i pod-
stawową obsługą komputera (m.in. włączanie, wyłącza-
nie, logowanie się, obsługa klawiatury), założyli własną 
skrzynkę mailową i nauczyli się obsługiwać pocztę oraz 
przeglądarkę i wyszukiwarkę internetową.

Projekt ten mógł zaistnieć dzięki współpracy między 
wieloma osobami i podmiotami. Pan Karol Gałecki – 
przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów – zgłosił w Domu 
Kultury Stare Babice potrzebę zorganizowania warszta-
tów komputerowych. Pomysł podchwyciła Paulina No-
wakowska, która w Domu Kultury współpracuje regular-
nie z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Wolontariatu 
Szkoły Podstawowej w Startych Babicach, proponując 
rozwiązanie, aby edukację komputerową seniorów prze-
prowadziła młodzież w ramach wolontariatu. Po konsul-
tacjach z Urszulą Hoczyk z Biblioteki Publicznej Gminy 
Stare Babice, mającą już doświadczenie w nauczaniu 

informatycznym seniorów i Jarosławem Chrapkiem 
z Domu Kultury, który wspólnie z nią opracował program 
kursu, oraz z Janem Waligórą – przewodniczącym Mło-
dzieżowej Rady Gminy – ustalony został plan działania. 
Najpierw nabór seniorów, potem wolontariuszy chęt-
nych do roli instruktorów. Biblioteka udostępniła prze-
strzeń oraz komputery stacjonarne, a laptopy pozyskane 
z projektu „Sieć na Kulturę” zapewnił Dom Kultury.

– Nie słyszeliśmy o takim programie, aby gdzieś był or-
ganizowany, wiec można śmiało powiedzieć że to nasza 
autorska formuła, wypracowana i możliwa tylko dzięki 
zrozumieniu i doskonałej współpracy – powiedziała Pau-
lina Nowakowska.

W warsztatach udział wzięło 6 seniorów i 8 wolon-
tariuszy. Początkowo wszyscy uczestnicy byli zestre-
sowani, bo nie wiedzieli, czego się spodziewać. Jednak 
młodzież wykazała się ogromną dojrzałością i zrozumie-
niem swojej roli. Już po pierwszym dniu okazało się, że 
panuje przyjacielska atmosfera. Na koniec wszyscy byli 
odprężeni i zadowoleni. I tu trzeba podkreślić kolejny, 
ważny aspekt tej formuły warsztatów – integracja mię-
dzypokoleniowa. Wolontariusze musieli wykazać się 
cierpliwością, zrozumieniem potrzeb seniora i dużą od-
powiedzialnością. Udało im się to znakomicie i byli z sie-
bie bardzo dumni.

Współorganizatorzy są zgodnego zdania: warto taki 
projekt powtórzyć. Teraz trzeba przeprowadzić ewalu-
ację, wyciągnąć wnioski, udoskonalić formułę i kontynu-
ować ten wspaniały pomysł na jeszcze wyższym pozio-
mie w przyszłym roku.

tekst/foto: IB
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Odszedł porucznik Stanisław Kulicki – 
ostatni z naszych kombatantów
10 listopada odprowadziliśmy w ostatnią drogę, na cmentarz w Lipkowie, porucz-
nika Stanisława Kulickiego – ostatniego kombatanta gminy Stare Babice. W ce-
remonii pogrzebowej uczestniczyła rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele 
samorządu gminy Stare Babice. Zmarłego pożegnały poczty sztandarowe: Stra-
ży Gminnej ze Sztandarem Gminy Stare Babice i Związku Oficerów Rezerwy RP 
ze Sztandarem Związku Kombatantów. 

Podczas mszy św. proboszcz parafii w Lipkowie ks. To-
masz Sobiecki wspominał, że śp. Stanisław Kulicki był 
człowiekiem wiary, w czasach powojennych uczestni-
czył w odbudowie kościoła i przez lata angażował się 
w życie parafii. 

Wspomnienie o poruczniku Kulickim wygłosił także 
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka: Pan Stani-
sław był reprezentantem pokolenia, które niezwykle 
ciężko doświadczył los. II wojna światowa sprawiła, 
że na zawsze życiorysy wielu Polaków, w tym miesz-
kańców naszej gminy, zostały przetrącone, a wierność 
Ojczyźnie trzeba było udowadniać z bronią w ręku, 
stawiając na szali własne zdrowie i życie. Pan Stanisław 
Kulicki był zawsze człowiekiem obowiązkowym. Nie za-
wiódł, gdy było trzeba. Walczył o wolną Polskę, pełniąc 
wzorowo swój żołnierski obowiązek. Służył m.in. w jed-
nostkach zwalczających oddziały UPA. Uhonorowany 
był m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość. Wraz z Jego odej-
ściem kończy się dla naszej społeczności pewna epoka. 
Epoka prawdziwych Obrońców Ojczyzny, epoka boha-
terów. Zawsze będziemy o Nim pamiętać… 

Porucznika Stanisława Kulickiego podczas uroczysto-
ści pożegnał także autor tego wspomnienia – Marcin 
Łada prezes Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Ba-
bice. – Pan porucznik Stanisław Kulicki razem z porucz-
nikami: Stanisławem Drzewińskim i Feliksem Dudkiem 
przez wiele lat uczestniczyli we wszystkich naszych 
uroczystościach patriotycznych, stanowiąc poczet 
sztandarowy babickich kombatantów. 12 kwietnia 2015 
roku kombatanci przekazali swój sztandar babickie-
mu Kołu Związku Oficerów Rezerwy RP. Ślubowaliśmy 
wówczas, że ich ideę wolności będziemy nieść dalej 
i nie zawiedziemy. Dziś tym sztandarem żegnamy Pana 
por. Kulickiego, oddając mu hołd i dziękując za patrio-
tyczne świadectwo Jego życia.

Stanisław Kulicki odszedł tuż przed Świętem Niepod-
ległości Polski. Przeżył 97 lat. Pan Bóg powołał go do sie-
bie, wierzymy, że na niebieską defiladę, w której uczest-
niczą obrońcy Ojczyzny z 1939 r., Powstańcy Warszawscy 
i wszyscy nasi bohaterowie, świadkowie polskiej historii, 
jej dramatów i jej zwycięstw. Cześć Jego Pamięci!

tekst: Marcin Łada,  

fot. Wiesława Wojtachnio, AK
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Nie tylko my, ale również Poczta Polska!
Od lat poszukujemy zdjęć, mate-
riałów i wszelkich informacji doty-
czących Radiostacji Babice. Dzięki 
temu nasza wiedza na temat świa-
towego osiągnięcia II RP w dzie-
dzinie radiokomunikacji stale się 
poszerza i możemy informacje na 
ten temat przekazywać Czytelni-
kom. Tym razem odkryliśmy, że 
zagadnienie Radiostacji Babice po-
ruszyła także Poczta Polska.

Kilka miesięcy temu natrafiliśmy na 
informację, że na wystawie Pocz-
ty Polskiej pt. „Poczet Ministrów 
Poczt i Telegrafów Dwudziestolecia 
Międzywojennego” pokazano wieże Radiostacji Babi-
ce, a sama wystawa porusza interesujące zagadnienia 
związane z babicką gminą. Po przeprowadzonych roz-
mowach Poczta Polska użyczyła nam swoją wystawę, 
dzięki czemu, 17 listopada, w 98. rocznicę uruchomienia 
radiostacji, ekspozycja została zaprezentowana w Domu 
Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli. Uroczystego 
otwarcia wystawy dokonali: Wójt Gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka razem z Dyrektorem Domu Kultury Ja-
nuszem Czają i Prezesem Koła ZOR RP im. Obrońców 
Radiostacji Babice – Marcinem Ładą. 

Na sześciu planszach, poprzez historię ludzi piastują-
cych kierownicze stanowiska w przedwojennym resor-
cie „Poczt i telegrafów”, przedstawiono historię Polski 
w latach 1918-1939. Powstawanie infrastruktury i sposobu 
działania Poczty Polskiej w okresie międzywojennym słu-
żyło budowaniu polskiej państwowości opartej na łącz-

ności między ludźmi, a w przypadku naszej radiostacji – 
także na łączności Polski z całym światem.

Ministrowie Poczt i Telegrafów działali w niezwykłych 
czasach, kilku z nich było legionistami, walczyli nie tylko 
o wyzwolenie Polski, ale również o utrzymanie jej niepod-
ległości w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Przykładem 
takiej postaci jest Ignacy Boerner, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, tym bardziej bliski babiczanom, że działał 
właśnie na terenie Radiostacji Babice. To jemu przecież 
zawdzięczamy budowę osiedla Babice dla pracowników 
łączności, które przemianowano w latach trzydziestych 
XX w. na Boernerowo. Już wtedy osiedle to połączono 
linią tramwajową z centrum Warszawy, a mieszkali tam 
nie tylko łącznościowcy, ale także weterani – Powstańcy 
Styczniowi, którzy w sędziwym wieku, na podwarszaw-
skim osiedlu dożywali swoich lat.

Wystawa była chętnie odwiedzana przez dzieci, któ-
re uczestniczą w Domu Kultury w różnych zajęciach. 
Uczniów interesowała nie tylko radiostacja, ale także no-
woczesna, jak na tamte czasy, infrastruktura Poczty Pol-
skiej i postać umundurowanego listonosza na rowerze. 
Starsi czytelnicy pamiętają takie postaci i piosenkę „Skal-
dów” ze słowami: „ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz 
jedzie…”. Dla młodych to już historia! 

Wystawa została zorganizowana w ramach trzyletnich 
obchodów 100-lecia Radiostacji Babice, pod patronatem 
honorowym Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sum-
ki. Obchody nadal trwają, a my stale poszukujemy zdjęć 
i wszelkich pamiątek związanych z radiostacją. Jeśli macie 
Państwo w domowych archiwach jakieś stare zdjęcia, na 
których widać wieże Radiostacji Babice lub inne pamiątki 
związane z tym zagadnieniem, prosimy o kontakt z re-
dakcją Gazety Babickiej.

tekst/foto: Marcin Łada
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Puszcza w zimowej aurze
Spacerując zimą po Puszczy Kampinoskiej spotkać możemy wielu jej dzi-
kich mieszkańców. To dla nich trudny czas. Temperatura powietrza spa-
da często poniżej zera, a glebę pokrywa niekiedy spora warstwa śniegu. 
Nasi leśni sąsiedzi szukają wówczas pożywienia w różnych miejscach, 
przemierzając Kampinoski Park Narodowy. Niektóre zwierzęta zapa-
dają w zimowy letarg, by wraz z nadchodzącą wiosną na nowo wybu-
dzić się do pełni życia. Są też i takie, które na ten czas opuściły puszczę, 
do której powrócą, kiedy tylko znowu zrobi się ciepło. 

Sarny i jelenie zimą tworzą zazwyczaj niewielkie grupy. 
Wówczas są mniej podatne na atak ze strony drapież-
ników, a także skuteczniej poszukują pożywienia. Choć 
ostatnie zimy zaskakiwały nas niekiedy różnymi tem-
peraturami zdarza się, że śniegu jest dużo i  biała po-
krywa otulająca najniższe warstwy lasu tworzy zaporę, 
przez którą trudno się dostać do smacznych części ro-
ślin. Wówczas ssaki zaczynają obgryzać pędy oraz korę 
drzew. Niektóre zwierzęta zmieniają nieco swoje diete-
tyczne menu – rzec można z letniego na zimowe. Wśród 
nich są m.in. dzięcioły, sikorki czy mazurki, które w cieple 
letniego słońca wybierają bardziej dostępne owady, a te-
raz, prócz tego, szukają nasionek. Jemiołuszki czy kosy 
z kolei wybierają owoce znalezione na drzewach, a kruki, 
których dieta zawiera mięso, chętnie żywią się znalezio-
ną i łatwiej dostępną o tej porze roku padliną. 

Niektóre gatunki zwierząt opuszczają nas, by powró-
cić tu za kilka miesięcy. Wśród nich są m.in. bociany białe 
i czarne, żurawie, wilgi czy też maleńkie i z pozoru deli-
katne niczym piórko – jaskółki. Pokonują wiele tysięcy 
kilometrów, lecąc w miejsca bogatsze w pożywienie 
i bardziej korzystne z uwagi na panujące warunki atmos-
feryczne. Zimowymi gośćmi jest u nas gil, czy wspomnia-

na wcześniej jemio-
łuszka, które przylatują 
do Polski z północy.

Większość gadów, płazów, owadów, a także niektóre 
ssaki na zimowy czas szukają odpowiednich kryjówek, 
by hibernując, przeczekać mało sprzyjający czas. Ich 
procesy życiowe, takie jak: bicie serca, tempo przemiany 
materii, czy częstotliwość oddechów ulegają wówczas 
spowolnieniu, a temperatura ciała – obniża się. Nasza 
puszcza jest obecnie jednym z największych zimowisk 
nietoperzy. Ich liczba na tym terenie wynosi ponad ty-
siąc osobników, wśród których są m.in. gacek brunatny, 
nocek rudy czy mopek. Wbrew powszechnemu przeko-
naniu w sen zimowy nie zapadają wiewiórki. Przesypiają 
co prawda okresy największych mrozów, ale gdy tylko 
zrobi się cieplej, wychodzą ze swoich kryjówek w po-
szukiwaniu schowanego wcześniej pożywienia. To oczy-
wiście tylko niektóre ze zmian, które zaobserwować 
można zimą w naszej Puszczy Kampinoskiej. Warto więc 
wybrać się na spacer. Urok zimowego lasu na pewno 
kojąco wpłynie na naszą psychikę i pozwoli „naładować 
akumulatory” na kolejne dni…

tekst: Magdalena Kamińska; foto: Katarzyna Fidler
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Program „Czyste Powietrze” dla miesz-
kańców gminy
29 listopada odbyło się szkolenie online w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowane-
go w porozumieniu Urzędu Gminy Stare Babice i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli dowiedzieć się, 
jakie budynki kwalifikują się do objęcia dofinansowa-
niem w ramach programu oraz jakie wymogi formalne 
musi spełniać wnioskodawca. Przedstawione zostały 
najważniejsze zagadnienia oraz omówiono dokumen-
tację programową.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób 
fizycznych, a jego najważniejszym celem jest ogranicze-
nie emisji produktów spalania paliw ze źródeł znajdu-
jących się na wysokości nie większej niż 40 m, głównie 
z lokalnych kotłowni i przestarzałych domowych pie-
ców. W ramach programu można uzyskać zwrot kosz-
tów wymiany źródła ciepła opalanego paliwem stałym 
na bardziej ekologiczne np. na piece gazowe, olejowe, 
elektryczne, pompy ciepła oraz na szeroko rozumianą 
termomodernizację (wymiana okien, drzwi zewnętrz-
nych, bram garażowych czy docieplenie ścian i podda-
sza). Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości 
powietrza, m.in. poprzez stosowanie rozwiązań, które 
pozwalają emitować do atmosfery mniejsze ilości szko-
dliwych substancji i skuteczniej wykorzystywać spalane 

paliwo z uwagi na stosowanie nowoczesnych kotłów 
o znacznie lepszej sprawności urządzenia. Zastosowa-
nie termomodernizacji zmniejsza zapotrzebowanie na 
energię niezbędną do zaspokajania komfortu cieplnego, 
co bezpośrednio przekłada się na oszczędności finanso-
we w nadchodzących latach.

Planowane są kolejne spotkania; najbliższe zostanie 
zorganizowane w trybie online jeszcze w pierwszym 
kwartale 2022 roku.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w poko-
ju nr 10 znajduje się Punkt Konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze”, który funkcjonuje w godzinach 
pracy urzędu. Punkt obsługiwany jest przez przeszko-
lonych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej, którzy po wcześniejszym 
umówieniu wizyty, udzielają informacji na temat pro-
gramu oraz pomagają we wszystkich etapach złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Kontakt telefoniczny (22) 730 80 75, (22) 730 80 76,  
e-mail: wosigk@stare-babice.pl

tekst: UGSB – AZ
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piątek, 18 lutego 2022 r., godz. 19.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,  

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury
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Zapraszamy do biblioteki  
w okresie przedświątecznym  
w zmienionych godzinach.

20 i 21 grudnia w godzinach 12:00–18:00
22 i 23 grudnia w godzinach 10.00–16.00

Od 24 do 31 grudnia biblioteka  
będzie nieczynnna.
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Książka uczy, leczy, pomaga
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice dzięki wsparciu Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych zaprasza 
do udziału w programach profilaktycznych prowadzonych przez 
Bibliotekarkę z Bajkową Walizką w ramach lekcji bibliotecznych.

Zjeść głowę cukru, czyli 
zdrowe funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej

Zajęcia literacko-plastyczne budują relacje uczeń-uczeń, 
wzmacniają i pogłębiają więzi międzyludzkie. Grupa ró-
wieśnicza ma ogromny wpływa na rozwój sfery społecz-
nej dziecka. W czasie spotkania dzieci wspólnie z pro-
wadzącymi czytają wybraną, dostosowaną do ich wieku 
książkę. Następnie uczestnicy tworzą prace plastyczne 
przy użyciu różnych technik. 

Literatura jest dobierana w taki sposób, by uczyć 
dzieci wzorców dobrych zachowań, rozwijać u nich kre-
atywne myślenie oraz umiejętność wspólnego działania. 
Lekcja prowadzona jest na podstawie naszej publikacji 
pt. „Przepiśnik”, która została wydana w ramach autor-
skiego projektu „Podróż po krainie książek z bajką na 
deser”. Chcemy, aby Babicka Biblioteka była lekarstwem 
na nudę, zaś młodzi artyści podczas zajęć literacko-pla-
stycznych rozwijali swoją kreatywność i talenty. Zajęcia 
te są połączeniem bajki, podróży i kulinariów. To podróż, 
w której przystankami są kontynenty, a wśród nich: cze-
koladowe niebo, czyli podróż po Europie wśród muf-
finkowo-czekoladowych kwiatów; azjatyckie spotkanie 
z warzywno-owocowymi ludkami; zajęcia o pszczołach, 
czyli poznajmy świat pszczół; podróż do Ameryki Pół-
nocnej, czyli ziemniaczany zawrót głowy; mam smoczka 
na owocka, czyli australijski smaczek na smoczka owoc-
ka oraz kukurydziana twórczość, czyli podróż po Ame-
ryce Południowej. Zapraszamy młodych podróżników!

Rozpoznawanie i panowanie 
nad swoimi emocjami 
z inspektorem Krokodylem

Celem spotkania jest pomoc dzieciom i młodzieży 
w uświadomieniu sobie i zrozumieniu, iż emocje towa-
rzyszą nam przez całe życie i są częścią człowieczeń-
stwa. Im lepiej poznajemy siebie, tym lepiej umiemy 

sobie radzić z emocjami. Zajęcia mają za zadanie naukę 
sposobów na rozpoznanie i kontrolowanie swoich emo-
cji. Lekcja jest prowadzona z użyciem książki pt. „Uczu-
ciometr inspektora Krokodyla” Susanny Isern. Pozna-
my dociekliwego inspektora Krokodyla i rozbrykane 
Emoludki. Książka dostarczy mnóstwa zabawy, a przy 
okazji pomoże w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej 
dziecka. Do dobrego funkcjonowania dzieci i młodzieży 
w społeczeństwie bardzo potrzebne jest radzenie sobie 
z emocjami. Ważne jest, by nauczyć młode pokolenie 
umiejętności zauważania w sobie emocji, nazywania ich 
i odpowiedniego wyrażania. Scharakteryzowanie emo-
cji jest kluczowe dla utrzymania równowagi psychicznej 
i nie ma w tym nic wstydliwego, czy niewłaściwego. Spo-
tkajmy się w Bibliotece!

W sprawie szczegółowych informacji i terminów zajęć 
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biblioteką. 

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice





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



numer licencji 
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




