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Aktualności

W sobotę, 21 maja 2022 roku,
w wieku 75 lat w 47. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. prał. Bogdan Wosławski

były proboszcz parafii św. Wincentego Ferreriusza  
w Borzęcinie Dużym,

mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.
Na terenie obecnej diecezji warszawsko-praskiej  

śp. ks. prał. Bogdan Wosławski pracował jako wikariusz 
w parafiach:  

Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce (1974–1975), MB 
Anielskiej w Warszawie-Radości (1975),  
Świętej Trójcy w Kobyłce (1981–1984),  

MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach (1988–1989).
Spoczął w grobie rodzinnym  

na cmentarzu na Starych Powązkach.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Bogdanowi swoje miłosierdzie!

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom 
życzymy dużo siły,  

radości i dumy z pociech
Redakcja Gazety Babickiej



Szanowni Państwo, 
czerwiec to doskonały moment na planowanie wakacyjnych wyjazdów 

i poszukiwanie letnich form aktywności. Już teraz zapraszam do zapoznania się 
z ofertą gminnych wydarzeń, przygotowaną przez Urząd Gminy Stare Babice i Dom 
Kultury Stare Babice. Przed nami cykl imprez organizowanych m.in. w ramach 
„Kulturalnego Lata”, a wśród nich: kino plenerowe, animacje dla dzieci, a także 
plenerowa scena letnia. Z pewnością, bez względu na wiek, każdy znajdzie coś 
interesującego dla siebie. Więcej szczegółów na temat imprez znajdziecie Państwo na 
łamach Gazety Babickiej.

Mam zaszczyt poinformować Państwa o kolejnych nagrodach zdobytych przez naszą Gminę. Tym razem 
w ramach organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu pn. „Innowacyjny Samorząd” zajęliśmy 
II miejsce w kategorii gmina wiejska za projekt: „Bezpłatny system opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”. 
Nagrodę tę dedykuję wszystkim Mamom, życząc dużo radości czerpanej z macierzyństwa. W konkursie tym 
otrzymaliśmy także wyróżnienie za platformę usług elektronicznych Urzędu Gminy Stare Babice.

1 czerwca w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina 
Stare Babice otrzymała 10 000 000 zł przyznane na rozbudowę drogi gminnej, ul. Andersa, w miejscowości Janów 
wraz z infrastrukturą oraz budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w gminie Stare Babice. Obecnie czekamy na promesy Banku Gospodarstwa Krajowego 
dotyczące dofinansowania ww. inwestycji.  
O postępach realizacji Programu i dofinansowanych przedsięwzięć będziemy Państwa na bieżąco informowali. 
W ostatnich dniach podpisaliśmy także sześć umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 
na łączną kwotę 138 495 zł. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się wewnątrz tego wydania.

Pracujemy nad Warszawską BIS. Z tego względu 25 maja 2022 r. w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie samorządów zainteresowanych realizacją przedmiotowej 
inwestycji. Po rozmowach z władzami miasta i gminy Ożarów Mazowiecki oraz gminy Leszno, wspólnie 
wystosowaliśmy pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o współpracę w celu realizacji tej 
inwestycji. Na spotkaniu obecni byli: przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, m. st. Warszawy, miasta i gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz gmin Leszno i Stare Babice. Podczas spotkania nakreślony został plan działań mający 
na celu zawarcie porozumienia dotyczącego rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem koncepcji budowy 
drogi stanowiącej alternatywę dla drogi wojewódzkiej nr 580.

Wypełniając wymogi ustawowe przygotowaliśmy „Raport o stanie gminy Stare Babice za rok 2021”, z którego 
treścią możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice. Stanowi on 
kompendium wiedzy w zakresie wielu obszarów funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, jakim 
jest nasza gmina. W tym roku dokument ten wzbogaciliśmy o funkcję interaktywną, która za pomocą linków 
przekierowuje czytelnika do szczegółowych informacji. Debata nad „Raportem o stanie gminy Stare Babice za rok 
2021” odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Babice, zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r.

Na koniec chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na koncert muzyki operetkowej w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy „Capella Bydgostiensis”, a także na uroczystość wręczenia 
gminnej nagrody „Babinicz”. Łączę wyrazy szacunku,

Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Z okazji Dnia Ojca  
składam najserdeczniejsze  

życzenia zdrowia, szczęścia,  

wielu sukcesów zawodowych  

i osobistych oraz dużo radości 

ze swoich pociech. 

Niech będą one dla Was źródłem  

szczęścia i powodem do dumy.



Z ŻYCIA GMINY

Dzień Dziecka 2022
Chyba nikt równie niecierpliwie nie 
oczekuje swojego święta, jak dzieci, 
które obchodzą je z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem. Każdy trud włożony 
w przygotowanie niespodzianek jest po 
wielokroć wynagradzany uśmiechami. 
Z radością więc świętowaliśmy przez 
dwa dni Dzień Dziecka w naszej gminie.

1 czerwca z udziałem służb mundurowych
Były konkursy edukacyjno-profilaktyczne, 
quizy i zabawy. Dzieci mogły z bliska zoba-
czyć sprzęt, którego na co dzień używają 
mundurowi. Każdy uczestnik miał okazję 
doświadczyć, jak wygląda praca w zady-
mionym pomieszczeniu, wchodząc do tzw. komory 
dymowej, a dzięki specjalnym goglom zniekształcają-
cym widzenie, odczuć, w jaki sposób alkohol działa na 
zmysły. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
specjalnie wyszkolonych psów, które współpracują ze 
służbami.

Te fantastyczne atrakcje, w odpowiedzi na zaprosze-
nie Wójta Gminy Stare Babice, przygotowali dla uczniów 
z całego powiatu funkcjonariusze: Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim, Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babi-
cach, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Aresz-
tu Śledczego Warszawa Służewiec, OSP Stare Babice, 
OSP Borzęcin Duży, JRG Błonie oraz Stacji Ratownictwa 
Medycznego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Specjalne podziękowania za przygotowanie tego wy-
darzenia należą się panu Robertowi Nowakowskiemu 

Komendantowi Powiatowego PSP w Powiecie War-
szawskim Zachodnim oraz Pani Beacie Łukasiewicz-
-Ostrowskiej.

4 czerwca –  kolorowo, wesoło i słodko
W sobotę 4 czerwca kontynuowaliśmy wielką imprezę 
dla naszych najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia 
Dziecka. Tym razem organizatorami byli: Dom Kultury 
Stare Babice we współpracy z Urzędem Gminy Stare Ba-
bice.

W Sali Widowiskowej Teatr Kultureska dwa razy 
wystawił spektakl pt. „Wywrócona bajka o Kaptur-
ku”, a na dziedzińcu przed Domem Kultury na dzie-
ci czekała moc atrakcji: animacje i zabawy taneczne, 
pokaz tańca w wykonaniu domokulturowego zespo-
łu „Dance to the Beat Junior” pod okiem instruktorki 
Weroniki Szczurowskiej oraz kierownictwem Karoliny 
Stanisławskiej, klockosfera, modelowanie balonów, 
strefa gier i strefa artystyczna, błyszczące brokatowe 
tatuaże, zabawy z Minnie, Mickey oraz z powiatową 
maskotką Wuzetkiem, a także ogromne bańki mydla-
ne, które wzbudziły ogrom uśmiechów i radości.

Straż Gminna Gminy Stare Babice zorganizowała 
konkursy z nagrodami. Na pobliskim parkingu stanęło 
miasteczko rowerowe zorganizowane przez Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Tego 
dnia wszyscy chętni uczniowie mogli przystąpić do 
egzaminu na kartę rowerową oraz sprawdzić swo-
je siły w jeździe na rowerze po torze przeszkód. Na 
spragnionych mocniejszych wrażeń w jeździe dwu-
śladami w strefie „Fabryki Mistrzów” czekały minimo-
tocykle crossowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także pokazy sprzętu policyjnego i ratowniczego 
zorganizowane przez Policję Powiatową.

tekst/foto: IB, AK
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Pracujemy nad Warszawską BIS
25 maja w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice 
Sławomira Sumki odbyło się spotkanie samorządów zainteresowanych realizacją tzw. Warszawskiej BIS.

Włodarze naszej gminy po rozmowach z władzami miasta 
i gminy Ożarów Mazowiecki oraz gminy Leszno wystoso-
wali pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego 
z prośbą o współpracę w celu realizacji tej inwestycji.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Urzę-
du Marszałkowskiego, Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego, m. st. Warszawy, Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, Gminy Leszno oraz Gminy Stare Babice. 

Wspólnie nakreślono plan działań, mający na celu za-
warcie porozumienia, w efekcie którego rozpoczną się 
prace nad koncepcją budowy drogi stanowiącej alterna-
tywę dla drogi wojewódzkiej nr 580. Trzeba tutaj wyraź-
nie zaznaczyć, że konieczne jest opracowanie nowego 
dokumentu uwzględniającego aktualne przepisy tech-
niczne, co wyklucza możliwość wykorzystania wykonanej 
w latach 2010–2014 koncepcji.

W trakcie narady omówiony został odcinek drogi od 
Warszawy do gminy Leszno; miała również miejsce roz-
mowa o dalszym jej przebiegu – przez gminę Kampinos 
do Sochaczewa. Ważnym elementem przyszłej drogi 
ma być włączenie jej w układ drogowy na terenie War-
szawy, stąd jednym z ustaleń jest decyzja o konieczności 
wykonania analizy przez przedstawicieli m. st. Warszawy 
w zakresie możliwych wariantów uwzględniających m.in. 
budowany na terenie dzielnicy Bemowo odcinek metra.

Należy również wyjaśnić, że koncepcja o której jest 
mowa, nie oznacza dokumentu planistycznego zawiera-
jącego ogólny przebieg i opis, a taki, który będzie wyko-
rzystany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Po jej 
uzyskaniu koncepcja będzie stanowiła znaczącą część 
projektu budowlanego, na podstawie którego inwestor 
będzie ubiegał się o wydanie zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej.

Ze względu na szereg czynników, takich jak: długość 
odcinka drogi i jej kategorię, fakt, że przebiega on przez 
teren mocno zurbanizowany, własności nieruchomości 
i ilość jednostek samorządu terytorialnego, przez któ-
rych tereny droga jest planowana – proces uzgodnień, 
projektowania i budowy będzie skomplikowany i wie-

loletni. Jednak brak tak ważnej inwestycji spowoduje, że 
nasi mieszkańcy będą mieli jeszcze bardziej utrudniony 
dojazd do  stolicy.

Ważnym elementem przyszłego porozumienia są kosz-
ty, jakie będziemy musieli ponieść w związku z tak dużą 
inwestycją. Przedstawiciele samorządów obecni na spo-
tkaniu zobowiązali się współuczestniczyć w realizacji tej 
inwestycji. Miejmy nadzieję, że Zarząd Województwa 
Mazowieckiego zaakceptuje to zadanie i przyzna środki 
na jego realizację. Będziemy o tym Państwa na bieżąco 
informować.

W tym miejscu podkreślić należy, że wójt gminy Sła-
womir Sumka od początku swojej kadencji sukcesem po-
zyskuje środki rządowe i samorządowe na budowę dróg 
w naszej gminie. Były to m.in. fundusze na budowę i roz-
budowę dróg: 3KDL w Bliznem Łaszczyńskiego, Klonową 
w Koczargach Starych i Nowych, Ekologiczną w Klaudy-
nie, Andersa w Janowie, jak również przebudowa trzech 
skrzyżowań na ulicy Warszawskiej. Wszelkie inicjatywy 
obywatelskie bardzo cieszą i są potrzebne, dlatego zain-
teresowanych projektem Warszawskiej BIS zapraszamy 
do bezpośredniego kontaktu z Wójtem lub z referatem 
inwestycji gminnych. 

Warto podkreślić, że zadanie pn. „Utworzenie inno-
wacyjnego środka komunikacji w korytarzu pomiędzy 
Warszawską, Lesznem a Sochaczewem” zostało ujęte 
w zadaniach inwestycyjnych Regionalnego Planu Trans-
portowego Województwa Mazowieckiego w perspek-
tywie do 2030 roku, przyjętego już przez Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Dokument ten wyznacza 
najważniejsze kierunki rozwoju w województwie ma-
zowieckim do 2030 roku. Jego celem jest zapewnienie 
spójności długofalowych działań i kompleksowego pla-
nowania potrzeb inwestycyjnych w obszarze transportu 
na Mazowszu oraz zapewnienie spójnej sieci transporto-
wej z województwami ościennymi, a także krajową siecią 
transportową. RPT jest także dokumentem planistycznym 
związanym z perspektywą finansową Unii Europejskiej na 
lata 2021–2027 (2030). Planowany termin realizacji tej in-
westycji – do 2030 roku, a planowany koszt to 230 mln zł.

Tekst/mapa: UGSB
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Umowy na dotacje  
z Województwa Mazowieckiego podpisane
Gmina Stare Babice uzyskała kolejne środki z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach trzech pro-
gramów podpisano sześć umów na łączną kwotę dotacji 138 495 zł.

Pieniądze uzyskane zostały z następujących programów:

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2022:
•  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów 

– I etap” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł;
•  „Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Borzę-

cinie Małym” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł;
•  „Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łasz-

czyńskiego” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł;
•  „Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – 

I etap” – dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

Mazowsze dla czystego  
powietrza 2022:
•  „Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza” – do-

finansowanie w wysokości 7 350,00 zł. 
Będzie to akcja edukacyjno-informacyjna z zakre-

su ochrony powietrza. Festyn skierowany ma być 
do wszystkich mieszkańców naszych miejscowości 
oraz gmin ościennych. Głównym celem tej akcji jest 
upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomo-
ści na temat ochrony powietrza. Podczas pikniku  

poruszona zostanie tema-
tyka dotycząca obo-
wiązujących przepisów  
i kontroli ich przestrze-
gania, sposobów ogra-
niczania niskiej emisji 
z gospodarstw domowych, 
negatywnego wpływu transpor-
tu indywidualnego na stan powietrza 
i na zdrowe ludzi. Poruszone będą też tematy możliwo-
ści uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicz-
nych źródeł ogrzewania oraz dobrych praktyk w zakresie 
ochrony powietrza.

Mazowsze dla klimatu 2022
• „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Bli-
zne Jasińskiego” – dofinansowanie w wysokości 91 145 zł.

Pozyskane środki pozwolą na wykonanie nasadzeń 
i wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo roślinno-
ści wokół stawu w miejscowości Blizne Jasińskiego, 
który w ubiegłym roku został poddany generalnemu 
oczyszczeniu. 

Umowy podpisane były 2 czerwca w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

tekst: UGSB; foto: Adobe Stock

10 milionów złotych  
dla Gminy Stare Babice 
W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Stare Babice 
otrzymała 10 000 000 zł. Przyznane zostały one na rozbudowę drogi gminnej – ul. Andersa w miejscowości 
Janów wraz z infrastrukturą oraz na budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z mo-
dernizacją oczyszczalni ścieków w gminie Stare Babice. To imponująca kwota, zwłaszcza kiedy porównamy 
ją do dotacji, jakie uzyskały gminy podobnej wielkości  (np.  Nowy Dwór Gdański – niecałe 5 milionów zł).

Rozbudowa ul. Andersa prowadzona będzie na od-
cinku od ulicy Pohulanka do drogi wojewódzkiej numer 
DW898 – ul. Sikorskiego na długości ok. 0,875 km.  Prze-
widywana wartość inwestycji: 8 648 241 zł, kwota otrzy-
manego dofinansowania: 5 980 360 zł.

Drugą inwestycją objętą dofinansowaniem jest bu-
dowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
w gminie Stare Babice. Przewidywana wartość inwe-

stycji wynosi: 4 231.200 zł, a kwota otrzymanego do-
finansowania : 4 019 640 zł.

Obecnie czekamy na promesy Banku Gospodarstwa 
Krajowego dotyczące dofinansowania ww. inwestycji, 
a o postępach realizacji Programu i dofinansowanych 
przedsięwzięć będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

tekst: UGSB
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Ruszyły zajęcia współfinansowane przez Gminę
Gmina Stare Babice po raz kolejny dotuje inicjatywy przygotowane przez lokalne fundacje i stowarzysze-
nia dla naszych mieszkańców. Są to różnego rodzaju działania w sferze kultury, pomocy społecznej, eduka-
cji, wychowania i kultury fizycznej. 

Wśród zajęć kulturalnych możemy znaleźć m.in.:
1)  projekt Stowarzyszenia Działajmy Razem pn. „Organi-

zacja warsztatów umuzykalniających w ramach ama-
torskiej Orkiestry”, który skupia młodzież, dorosłych 
i seniorów wokół muzyki tradycyjnej i folkloru miej-
skiego. Orkiestra Podmiejska Stare Babice i Okolice jest 
przykładem na to, że muzyka łączy pokolenia;

2)  projekt Fundacji na Przekór pn. „Między miejscami – 
przystanek IV – międzynarodowa wymiana doświad-
czeń młodzieży”. Zadanie ma na celu spotkania z ró-
wieśnikami z innych krajów, pokazywanie im swojego 
kraju, tradycji, ważnych miejsc i wymianę doświadczeń. 
W tegorocznej edycji gminna młodzież wybrała ta-
kie dziedziny jak: krajoznawstwo, aktywną turystykę, 
wykorzystanie narzędzi TIK (technologie informa-
cyjno-komunikacyjne) w realizacji nieszablonowych 
projektów, edukację przygodą oraz szeroko pojętą ak-
tywność społeczną;

3)  projekt Stowarzyszenia Starobabicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku pn. „Aktywny i Kulturalny Senior 
2022” z ofertą wykładów, warsztatów i spotkań inte-
gracyjnych promujących „Taniec w kręgu”.

W zakresie kultury fizycznej mamy do wyboru m.in.:
1)  projekt Fundacji Aktywni Dłużej pn. „Joga na Polanie 

Lipków dla seniorów, ich rodzin i wszystkich miesz-
kańców gminy stare Babice – 3. edycja”. Weekendo-
we, regularne zajęcia ruchowe skierowane są zarówno 
do starszego pokolenia jak i młodszych mieszkańców 
gminy. Mają one walor międzypokoleniowych spotkań 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym na świeżym po-
wietrzu;

2)  projekt Fundacji KIM pn. „Seniorzy w akcji” umożli-
wia spotkania osób starszych na zajęciach z gimnastyki 
rekreacyjnej i pielęgnujących zdrowy kręgosłup. Jest to 
też nordic walking;

3)  projekt Stowarzyszenia Borzęcin pn. „Ćwiczenia ko-
rekcyjne w wodzie dla Seniorów” ma na celu poprawę 
kondycji fizycznej, rozwinięcie siły mięśni oraz uspraw-
nienie pracy serca osób starszych. 

Wśród pozostałych zajęć, które już się rozpoczęły mamy 
m.in.:
1)  projekt Fundacji Ruszyć z Kopyta pn. „Edukacyjna 

jazda konna dla najmłodszych z gminy Stare Babi-
ce 2022”. Zadanie obejmuje cztery miesięczne cykle 
terapeutycznej jazdy konnej. Zajęcia mają rozbudzić 
w dzieciach pasję do jeździectwa i miłość do koni, któ-
re będą stanowić fundament w wyrobieniu u nich chęci 
do aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natu-
ry i oderwania od wirtualnej rzeczywistości;

2)  projekt Fundacji Ruszyć z Kopyta pn. „Hipoterapia dla 
dzieci z gminy Stare Babice 2022”, w ramach którego 
odbywają się cykle zajęć rehabilitacyjnych metodą hi-
poterapii. Zajęcia skierowane są do rodzin z dziećmi 
obciążonymi różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Jednym z założeń tych działań jest zmniejszenie zabu-
rzeń funkcjonalnych.

Wkrótce ruszą jeszcze kolejne projekty, m.in.: 
1)  projekt Stowarzyszenia Misji Afrykańskich pn. „Wy-

chowanie przez rozmawianie”. Jest to program wy-
kładów i warsztatów skierowany do rodziców bądź 
opiekunów prawnych, mający prowadzić do większej 
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świadomości siebie, kompetencji wychowawczych 
oraz komunikacyjnych;

2)  projekt Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki pn. „Że-
glarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym”. To zadanie składa się z zajęć teo-
retycznych i praktycznych promujących żeglarstwo, 
koncertu szantowego oraz miniwyprawy żeglarskiej na 
terenie Pojezierza Iławskiego;

3)  projekt Stowarzyszenia Misji Afrykańskich pn. 
„Chcieć to móc” skierowany jest do dla dzieci i mło-
dzieży. Warsztaty mają za cel wyposażyć uczestników 
w kompetencje społeczne, rozumienie swoich potrzeb 
i dysfunkcji oraz w techniki radzenia sobie ze stresem 
(treningi sensoryczne, relaksacyjne);

4)  projekt Stowarzyszenia Misji Afrykańskich pn. „Dra-
mowo na nowo. Reaktywacja” to propozycja warszta-

tów dla młodzieży, która ma  przybliżyć dramę, w któ-
rej uczestnicy wchodzą w rolę za pomocą ruchów 
ciała, gestów i mimiki – bez scenariusza i reżyserii;

5)  projekt Fundacji Nasze Szczęścia pn. „Mamy siebie!”, 
który poświęcony jest głównie mamom. Będzie to cykl 
spotkań w ramach grupy wsparcia Klubu Mam, gdzie 
młode kobiety otrzymają porady specjalistów w tru-
dach macierzyństwa i powrotu na rynek pracy.

Cieszymy się, że projekty proponowane przez babic-
kie fundacje i stowarzyszenia spotykają się z tak dużym 
zainteresowaniem. Osoby, które jeszcze nie dołączyły 
do zajęć, serdecznie zapraszamy do udziału. Wszelkie in-
formacje można znaleźć w mediach społecznościowych 
organizatorów.

tekst: UGSB/PM; foto: UGSB

Raport o stanie Gminy za 2021 rok
Za nami kolejny rok intensywnej pracy oraz działań na 
rzecz lokalnej wspólnoty. Rok pełen wyzwań, bo na-
znaczony epidemicznymi obostrzeniami i zmieniającą 
się sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Jednakże 
był to rok pełen sukcesów. Rok wielu rozpoczętych in-
westycji w naszej gminie. Wielu już ukończonych. Rok 
interesujących wydarzeń kulturalnych. Rok nowych 
projektów społecznych realizowanych z myślą o na-
szych Mieszkańcach.

Wypełniając wymogi ustawowe przygotowaliśmy „Ra-
port o stanie gminy Stare Babice za rok 2021”, który mam 
przyjemność Państwu przekazać. Dokument wzbogaco-
ny został o funkcję interaktywną. 

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać szczegółowe 
informacje o określonych działaniach – w rozdziałach 
znajdują się linki, które przekierowują do rozszerzonych 
informacji.

Wierzę, że zostanie on odebrany przez Państwa przy-
chylnie, tym bardziej, że stanowi kompendium wiedzy 
w zakresie wielu obszarów funkcjonowania jednostki sa-
morządu terytorialnego, jakim jest nasza gmina. Polecam 
Państwu lekturę tej publikacji.

Debata nad „Raportem o stanie gminy Stare Babice za 
rok 2021” odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Babice, 
która zaplanowana jest na 30 czerwca 2022 r. 

W przedmiotowej dyskusji biorą udział Radni oraz 
mieszkańcy Gminy Stare Babice, którzy złożą pisemne 
zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy, poparte 
co najmniej 20 podpisami mieszkańców gminy. Zgłosze-
nie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babi-
ce, ul. Rynek 32, w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do 

29 czerwca 2022 r., czyli do dnia poprzedzającego sesję, 
podczas której ma być przedstawiony Raport. Zgłoszenia 
dokonane po 29 czerwca 2022 roku nie będą rozpatry-
wane. Wzór zgłoszenia i pełny tekst raportu znajdziecie 
Państwo tutaj: https://stare-babice.pl/raport-o-stanie-
-gminy-za-2021-rok/.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad 
„Raportem o stanie Gminy za 2021 rok” wg kolejności 
zgłoszeń. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 
i 583) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w deba-
cie wynosi 15.

Łączę wyrazy szacunku,

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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Innowacyjny Samorząd
Gmina Stare Babice otrzymała II miejsce za projekt skierowany do 
kobiet w ciąży oraz wyróżnienie za platformę usług elektronicznych. 
Konkurs pn. Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowe-
go PAP. Jego celem jest promocja kreatywnych jednostek oraz inspiracja 
pozostałych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Gmina Stare Babice zajęła II miejsce w kategorii 
gmina wiejska za projekt: „Bezpłatny system opieki 
telemedycznej dla kobiet w ciąży”.

Przypomnijmy, że jest to system opieki teleme-
dycznej Carebits polegający na bezpłatnym udostęp-
nieniu sprzętu KTG ciężarnym mieszkankom gminy 
Stare Babice, który umożliwia monitorowanie ciąży 
w domowym zaciszu, dzięki czemu minimalizowana 
jest konieczność wizyt w gabinecie lekarskim.

Natomiast wyróżnienie otrzymaliśmy za platformę 
usług elektronicznych Urzędu Gminy Stare Babice. 

Urząd Gminy Stare Babice, wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, uruchomił EBOI – Elektro-
niczne Biuro Obsługi Interesanta dostępne pod adre-
sem https://starebabice.eboi.pl/ oraz aplikację Gmi-
na Stare Babice do pobrania z Google Play i AppStore. 

System EBOI umożliwia wygodne i szybkie składa-
nie wniosków i pism do urzędu przez internet. Po za-
logowaniu się do niego można sprawdzać aktualne 
opłaty za śmieci i podatki, dokonać wpłat za pomo-
cą szybkich płatności oraz sprawdzić historię swoich 
opłat. Ponad to system wysyła komunikaty e-mail 

i sms o terminie zbliżającej się płatności i konieczno-
ści jej uregulowania. 

Nagrody odebrał Wójt Gminy Stare Babice Sławo-
mir Sumka. W konkursie oceniane były: nowatorstwo 
w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. In-
nowacje mogły mieć charakter technologiczny, pro-
cesowy, społeczny, publiczny (komunalny), dotyczyć 
instrumentów i usług wsparcia. 

Konkurs przebiegał w sześciu kategoriach: 1. Gminy 
wiejskie; 2. Gminy miejsko-wiejskie; 3. Gminy miejskie; 
4. Miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców); 5. Po-
wiaty; 6. Województwa. W każdej z kategorii zostały 
przyznane: nagroda główna i dwa wyróżnienia.

Do konkursu w tym roku przystąpiło 226 samorzą-
dów z całego kraju. Zgłoszonych zostało 396 projek-
tów, czyli o ponad 30% więcej niż w ubiegłorocznej 
edycji. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu 
kategoriach konkursowych.

Więcej informacji: https://sa morzad.pap.pl/kategoria/
aktualnosci/wyniki-konkursu-innowacyjny-samorzad-
2021-kreatywnosc-w-czasach-pandemii.

tekst: AK, foto: PAP, IB
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Perły Samorządu 2022
Gmina Stare Babice ponownie została wyróżniona w rankingu Perły Samorządu 2022 w kategorii Gminy wiejskie. 
To już dziesiąta edycja tego rankingu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień miało miejsce 18 maja w Gdy-
ni na kongresie organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynia. 

Nagrodę odebrał osobiście Wójt Gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka. 

Kongres Perły Samorządu to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w roku dla przedstawicieli samorządu teryto-
rialnego. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie spotykają 
się i wymieniają doświadczeniami, by znaleźć rozwiąza-
nia dla nowych wyzwań stojących przed samorządami. 

Debaty panelowe, które odbyły się w tym roku 
w Gdyni były punktem wyjścia do rozmów, co dla sa-
morządców, lokalnych liderów i biznesu jest istotne. 
Pierwszy dzień Kongresu Perły Samorządu zainicjo-
wała sesja: Dokąd zmierza polski samorząd? Rozwój, 
stagnacja czy atrofia? Dużo tego dnia mówiono o pie-
niądzach – o tym, jak rewolucyjne zmiany w gospodarce 
wpływają i będą wpływać na finanse samorządów, jak 
konstruować budżety, pozyskiwać środki, definiować in-
westycyjne cele i jak mądrze do nich dążyć. Wydarzenia 
ostatnich tygodni pokazały, że samorządy potrzebują 
nie tylko stabilnych źródeł finansowania ale i swobody 
w przesuwaniu środków.

Jednym z najważniejszych tematów, z którymi zmaga 
się cały kontynent, jest ambitny plan transformacji ener-
getycznej oraz walki o czystą przyszłość naszej planety. 
Szczytne cele i wielkie słowa oznaczają dla lokalnych li-
derów konkretne, praktyczne, duże i drogie wyzwania. 
Rozmawiano, jak je zrozumieć i jak nimi zarządzić.

W rozmowach podjęto także wątek zaspokajania 
różnorakich potrzeb mieszkańców oraz odpowiedniej 
z nimi komunikacji. Zastanawiano się, jak informować 

o działaniach lokalnych. Jak z szumu współczesnych me-
diów społecznościowych wybierać te wiadomości, któ-
re mówią nam prawdę o tym, czego większość miesz-
kańców naprawdę oczekuje. 

Warto przypomnieć, że nie po raz pierwszy zaistnieli-
śmy w rankingu Pereł Samorządu.
•  W roku 2021 Gmina Stare Babice została wyróżniona 

na 7. miejscu w kategorii Gmin wiejskich powyżej 5 tys. 
mieszkańców.

•  W roku 2020 otrzymaliśmy Wyróżnienie dla Wójta Gmi-
ny Stare Babice Sławomira Sumki w kategorii Włodarz 
gmin wiejskich (4. miejsce) oraz wyróżnienie dla Gminy 
Stare Babice w kategorii Gmin wiejskich (7. miejsce)

•  W roku 2019 wyróżnienie otrzymała Irena Sotomska 
w kategorii Skarbnik Samorządu Gmin wiejskich powy-
żej 5 tysięcy mieszkańców.

•  W roku 2018 otrzymaliśmy wyróżnienie dla Gminy Stare 
Babice w kategorii Gmin wiejskich (1. dziesiątka)
•  W roku 2017 odebraliśmy wyróżnienie dla Gminy Sta-

re Babice w kategorii Gmin wiejskich oraz III miejsce 
dla Wójta Gminy Krzysztofa Turka w kategorii Wło-
darze gmin wiejskich.

O nagodzonych i wyróżnionych we wszystkich kate-
goriach można przeczytać na stronie Dziennika. Gazety 
Prawnej: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/
kraj/artykuly/8420439,ranking-perly-samorzadu-dgp-na
jlepsze-samorzady-wlodarze-liderzy-dobrych-praktyk.
html#najlepszy-wlodarz

na podst. mat. pras. opr. AK/foto: Gazeta Prawna
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
5 maja 2022 roku odbyła się XLV sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Radni podjęli 13 uchwał:
1. Uchwała Nr XLV/487/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Straży Gminnej
2. Uchwała Nr XLV/488/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
3. Uchwała Nr XLV/489/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z dzia-

łalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babi-
cach za 2021 rok

4. Uchwała Nr XLV/490/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecz-
nej i demograficznej w Gminie Stare Babice

5. Uchwała Nr XLV/491/2022 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych po-
łożonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, 
Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

6. Uchwała Nr XLV/492/2022 w sprawie przystąpienia do scalenia 
i podziału nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały – 
kompleks nr 2 pomiędzy ulicami Kosmowską i Warszawską

7. Uchwała Nr XLV/493/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2022

8. Uchwała Nr XLV/494/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Stare Babice na lata 2022–2023

9. Uchwała Nr XLV/495/2022 w sprawie wyróżnienia osób szczegól-
nie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice

10. Uchwała Nr XLV/496/2022 w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej gminy Stare Babice na 2022 rok

11. Uchwała Nr XLV/497/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039

12. Uchwała Nr XLV/498/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

13. Uchwała Nr XLV/499/2022 w sprawie przekazania skargi do rozpa-
trzenia według właściwości.

24 maja 2022 roku odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Radni podjęli 1 uchwałę:
1. Uchwała Nr XLVI/500/2022 zmieniająca uchwałę 

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod 

adresem: https://radni.tv/jednostka/?id=7, a pełną treść uchwał znaj-
dą Państwo na stronie https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce Pra-
wo lokalne  Uchwały Rady Gminy  Uchwały Rady Gminy z 2022 roku. 

opr. IB

KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA
GODZ. 8:00–14:00

K W I E C I E Ń – G R U D Z I E Ń

Plac przed Urzędem 
Gminy Stare Babice

ul. Rynek 21

GMINA URZĄD TEREN
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Mamy dofinansowanie dla szkół!
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA przekaże Gminie Stare 
Babice darowiznę w wysokości 30 000 zł pochodzącą z programu „GAZ-SYS-
TEM dla edukacji”.

Fundusze będą przeznaczone na doposażenie kla-
sopracowni oraz zakup sprzętu sportowego do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Dota-
cja przeznaczona będzie na zakup trzech monito-
rów interaktywnych dla szkół w Starych Babicach, 

Zielonkach-Parceli i Borzęcinie Dużym oraz na zakup 
sprzętu sportowego dla szkoły w Koczargach Sta-
rych. Umowa darowizny została już podpisana. 

tekst: UGSB

PESEL dla obywateli Ukrainy
W sobotę 7 maja Urząd Gminy Stare Babice urucho-
mił dodatkowe stanowiska do obsługi interesantów 
w zakresie nadawania numerów PESEL. Było to możli-
we dzięki pozyskaniu dodatkowych stacji mobilnych 
do pobierania odcisków palców. Dzięki temu obywa-
tele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie na-

szej gminy, będą mogli otrzymać PESEL szybciej. Tego 
dnia, pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Ewiden-
cji Ludności w ich pracy wsparli wójt Sławomir Sumka 
oraz zastępca wójta Katarzyna Sońta, którzy osobi-
ście obsługiwali mieszkańców. 

tekst/foto. IB

Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży 
Dzięki staraniom sołtys wsi Zalesie Małgorzaty 
Orzechowskiej-Chilimoniuk Gmina Stare Babice 
otrzymała z Fundacji im. Stefa-
na Batorego grant w wysokości 
2500 zł z przeznaczeniem na or-
ganizację warsztatów rozwoju 
osobistego dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Stare Babice.

Przeprowadzonych będzie pięć spotkań z zakresu 
m.in. kuchni kulinarno-molekularnej, eksperymentów 
z suchym lodem, programowania czy robotyki. Warsz-
taty zostaną zrealizowane do końca czerwca. 

tekst: UGSB; foto: Adobe Stock
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Polscy artyści gościom z Ukrainy
16 maja w Centrum Misji Afrykańskich odbył się koncert pt. „Dumka na dwa serca”. Polscy artyści: Joanna 
Stefańska-Matraszek (sopran), Robert Szpręgiel (baryton) oraz Janusz Tylman (fortepian) zaśpiewali go-
ściom z Ukrainy. 

Na koncert przybyli zarówno obywatele Ukrainy miesz-
kający w Domu Misyjnym, jak również ci, którzy znaleźli 
tymczasowy dom u mieszkańców naszej gminy. Wśród 
publiczności nie zabrakło przedstawicieli z Ośrodka dla 

Ociemniałych w Laskach i mieszkańców gminy Stare Ba-
bice, a wśród nich Wójta Gminy Sławomira Sumki. Wspa-
niała muzyczna uczta zachwyciła słuchaczy.

tekst: IB, foto: Michał Starnowski

„W Polskę idziemy, drodzy panowie…!”
22 maja Orkiestra Podmiejska Stare Babice i Oko-
lice wyruszyła ze śpiewem na ustach do Wolborza 
na XVIII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego.

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie, a więc 
nerwy były. Miejskie Centrum Kultury w Wolborzu 
powitało i ugościło nas pośród pięknych ogrodów 
i zabytków. Organizatorzy Festiwalu – Kapela Fakiry 
oraz Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego Agrafa – 
przyjęli nas gorąco. 

Laurów ani wyróżnień nie przywieźliśmy, ale ży-
wiołowe reakcje publiczności, które obserwowaliśmy 
w trakcie występu zrekompensowały nam ten brak. 
Zakładamy, że brak chwilowy!

Zanim jednak weszliśmy na scenę były wywiady, 
uśmiechy a nawet ścianka się przydarzyła! Zabrakło 
tylko czerwonego dywanu.

Jesteśmy wdzięczni GPK EKO-Babice za wsparcie. 
Bez tego nie dotarlibyśmy na festiwal w tak dobrej 
formie artystycznej! W autokarze odbyliśmy regu-
larną próbę. Od jakiegoś czasu pracujemy nad reper-
tuarem, który pozwoli nam zagrać do tańca miesz-

kańcom i gościom gminy Stare Babice już tego lata. 
Obserwujcie nas na Facebook’u. Zapraszamy na nasze 
koncerty i zabawy taneczne!

tekst/foto: Iwona Postek-Turchońska

Stowarzyszenie Działajmy Razem
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Stare Babice u ambasadora USA
10 maja w Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN świętowano Dzień Ame-
rykański. Wójt Gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka spotkał się przy tej 
okazji z gościem specjalnym wydarzenia 
– ambasadorem Stanów Zjednoczonych 
w Polsce Markiem Brzezińskim i zapro-
sił go do odwiedzenia naszej gminy oraz 
zwiedzenia Radiostacji Babice. 

Organizatorami wydarzenia byli: ośrodek 
KARTA (obchodzący swoje 40-lecie), Am-
basada Stanów Zjednoczonych oraz mu-
zeum POLIN. Pośród licznych wydarzeń 
zwiedzający mieli możliwość zobaczyć 
stoisko partnerów wydarzenia: Domu Kul-
tury Stare Babice oraz Stowarzyszenia PK TRCN (Park 
Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza) poświęcone Radiostacji Babice. Na stoisku 
prezentowane były liczne artefakty związane z naszą 
Radiostacją oraz specjalnie przygotowane przez Gminę 
Stare Babice foldery informacyjne. W foyer muzeum, 
naprzeciwko wejścia, została zaprezentowana wystawa 
„Radiostacja Babice od przeszłości ku przyszłości”, któ-
rą na co dzień można oglądać w Domu Kultury Stare 
Babice. 

Wystawę plansz o Radiostacji ambasadorowi zapre-
zentowali Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka 
oraz specjalista ds. historycznych Domu Kultury Stare 
Babice Jarosław Chrapek. 

Rozmowy na temat wizyty ambasadora w Babicach 
będą kontynuowane. Gratulujemy ośrodkowi KARTA 
organizacji udanego i ważnego wydarzenia, prezentu-
jącego ponad 100-letnie relacje polsko-amerykańskie.

tekst/foto: JCh

Porozumienie Intencyjne z Uniwersytetem Łódzkim
18 maja Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Prezes GPK „EKO-Babice” Marcin Łasiński podpisali 
Porozumienie Intencyjne o współpracy pomiędzy Gminą Stare Babice, Gminnym Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym EKO-Babice Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Kate-
drą UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej.

Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy 
i chęć realizowania w przyszłości wspólnych projektów 
o charakterze edukacyjnym, badawczym, promocyjnym 
oraz rozwojowym.  Działania te będą miały na celu łago-
dzenie negatywnych skutków związanych problemami 
występującymi w obszarze gospodarki wodnej: z ogra-
niczonymi zasobami wodnymi w gminie, postępują-
cymi zmianami klimatu i związanymi z tym anomaliami 
pogodowymi. Za cel postanowiono sobie zapobieżenie 
podtopieniom nieruchomości na terenie naszej gminy 
i zoptymalizowanie funkcjonowania oczyszczalni ście-
ków należącej do GPK Eko-Babice. 

Współpraca obejmować będzie w szczególności dzia-
łania związane z: retencją wody, w tym zrównoważonym 
zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym 
poszukiwanie rozwiązań z obszarów gospodarki cyrku-

larnej, propagowanie aktywności związanych z ekologią, 
ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z jego 
zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód 
i różnorodności biologicznej.

Jest to kolejny krok w działaniach rozpoczętych 
przez naszą Gminę w ubiegłym miesiącu. Przypomnij-
my, że 28 kwietnia odbyła się konferencja pn. „Wpływ 
zmian klimatu na gospodarkę wodną”, a wzięło w niej 
udział wielu specjalistów i naukowców zajmujących się 
tematami hydrologii i ochrony wód. Zainteresowanych 
tematem zachęcamy do sięgnięcia po archiwalny numer 
Gazety Babickiej  z maja tego roku nr 5 (308) / 2022 stro-
ny 6-7 (https://stare-babice.pl/gazeta-babicka/). Konfe-
rencję można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=gxAPUvCW1vs&t=8857s

tekst: UGSB

Mark Brzeziński ambasador USA w Polsce, Jarosław Chrapek specjalista 
ds. historycznych w DKSB, Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice

15Nr 6 (309) czerwiec 2022



Z ŻYCIA GMINY

Certyfikaty Partnera Kampanii „Solidarni 
z Seniorami – razem damy radę”
12 maja w Babicach Nowych w hotelu „Splendor” podczas Konferencji 
Naukowo-Edukacyjnej Senior-Care 2022 prezes Stowarzyszenia MANKO 
i redaktor naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski wręczył Wójto-
wi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce i sekretarzowi Rady Senio-
rów Annie Czajkowskiej certyfikaty „Solidarni z Seniorami – razem damy 
radę”.

Wyróżnienie to dowód uznania dla władz samorządo-
wych, posiadających już certyfikat „Gmina Przyjazna 
Seniorom” jak i zobowiązanie do dalszych inicjatyw na 
rzecz osób starszych. Wójtowi towarzyszyli: dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Napurka 
i Gminna Rada Seniorów.

Konferencja skierowana była do osób i instytucji 
związanych z opieką senioralną. Projekt realizowany 
jest przez Fundację Senior-Care przy wsparciu Krajo-
wej Izby Domów Opieki KIDO oraz Krajowego Rejestru 

Domów Opieki. Fundacja „Senior-Care” prowadzi ogól-
nopolską kampanię społeczną, której celem jest zwięk-
szenie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji 
seniorów w różnych obszarach ich życia.  Współpracu-
jący z Fundacją naukowcy, eksperci i praktycy, repre-
zentujący dziedziny związane z gerontologią dzielili się 
wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji. 
Partnerami tej ogólnopolskiej kampanii została Gmina 
Stare Babice i Gminna Rada Seniorów. 

Z Gminnej Rady Seniorów, Anna Czajkowska; foto: IB
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Seniorzy na Międzynarodowym Dniu Tańca w Karolinie
29 kwietnia słuchacze Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wyjątkowym wyda-
rzeniu, które odbywa się co roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Właśnie ten dzień ustano-
wiony został w 1982 roku świętem przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Jest to 
ważny dzień dla tancerzy i pasjonatów tańca na całym świecie.

Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” tradycyjnie 
zaprosił do wspólnego występu gości – soli-
stów baletu Teatru Wielkiego w Łodzi – Mo-
nikę Maciejewską i Gintautasa Potockasa, 
którzy wykonali wyjątkowy taniec do muzy-
ki z opery „Don Carlos” Giuseppe Verdiego 
i suitę baletową z muzyką Fryderyka Chopi-
na Nokturn e-moll. Wystąpili też absolwenci 
szkół baletowych z całej Polski: Wrocławia, 
Poznania, Łodzi i Warszawy. Artyści zapre-
zentowali sztukę taneczną w najlepszym wy-
konaniu.

Największy popis umiejętności i kunsztu 
tanecznego zaprezentowali jednak tan-
cerze „Mazowsza”, orkiestra i chór Zespo-
łu pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Tańce 
narodowe, które mają dla Polaków histo-
ryczne znaczenie: nastrojowy kujawiak, dynamiczny 
mazur, żywiołowy oberek, dostojny polonez – bawiły 
i wręcz podrywały do tańca.

W programie wyjazdu było też zwiedzanie Centrum 
Edukacji Folkloru Polskiego, które zlokalizowane jest 
w zrewitalizowanych salach Pałacu Karolin. Centrum 
realizuje ideę założycieli Państwowego Zespołu Pie-
śni i Tańca Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej- 
Sygietyńskiej, którzy chcieli, aby kultywowane były 
tradycje kultury i upowszechniany folklor narodowy. 
Ekspozycja prezentuje barwne stroje, muzykę, pieśni, 
tańce z wielu regionów Polski – Warmii, Mazur, Po-
morza, Podlasia, Kujaw, Wielkopolski, Śląska oraz Ma-
łopolski. Drugi wątek wystawy to historia powstania 
Zespołu Mazowsze dokumentująca ponad 70-letnie 
istnienie, koncerty, podróże, osiągnięcia i nagrody.

Realizowanym przez UTW kolejnym punktem pro-
jektu „Senior aktywny i kulturalny” był wyjazd do 

teatru Komedia w Warszawie na polską prapremierę 
farsy Michaela Parkera „W łóżku z rabusiem”. Sztu-
ka brytyjskiego pisarza to dwie godziny rozrywki, 
podczas których śledziliśmy absurdalny wręcz splot 
wydarzeń, w który uwikłała się para małżeńska i jej 
otoczenie. Humor sytuacyjny i słowny podkreślała 
wspaniała gra Elżbiety Romanowskiej, Joanny Koro-
niewskiej, Olgi Borys, Jana Jankowskiego, Piotra Zelta 
i Tomasza Dutkiewicza. Po krótkiej przerwie wzięli-
śmy udział w muzycznej podróży w czasie pt. „Naj-
lepsze z najlepszych”. Były to fragmenty przebojów 
polskich piosenek z okresu  od lat 50-tych do 80-tych 
XX wieku w wykonaniu artystów z Teatru Roma i Buf-
fo. Śpiewali wszyscy, a chór najpopularniejszych hitów 
w wykonaniu 500-osobowej publiczności brzmiał 
imponująco – to było święto piosenki.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

foto: mat. Zespołu „Mazowsze”

ZAWIADOMIENIE
o podjęciu uchwały Nr XLV/492/2022 Rady Gminy Stare Babice w sprawie przystąpienia do scalenia 
i podziału nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały – kompleks nr 2 pomiędzy ulicami 

Kosmowską i Warszawską

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XLV/492/2022 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Mały 
– kompleks 2, obejmująca działki przed scaleniem o nr ew.: 123/4, 123/3, 120/1, 129, 122/6, 125/1, 131/3, 132/1, 
122/3, 128, 130/2, 123/6, 123/7, 123/9, 123/8, 123/10, 131/8, 127/4, 130/1, 125/2, 131/2, 126/4.
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Wycieczka do Dęblina
28 maja grupa najbardziej aktywnych seniorów  skupiona w klubie „Nadzieja” wraz z prowadzącymi grupę – 
Alicją Napurką i Bogdanem Zubkowiczem oraz pułkownikiem w st. spocz. Zdzisławem Miazgą zorganizowali 
wycieczkę autokarową do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W wyjeździe udział wzięli seniorzy i młodzież 
szkolna z gminy Stare Babice oraz seniorzy środowiska wojskowego i młodzieży szkolnej z dzielnicy Bemowo.

W Lotniczej Akademii Wojsko-
wej w Dęblinie pod pomnikiem 
bohaterskich Lotników Szkoły 
Orląt delegacja młodzieży i do-
rosłych uczestników wycieczki 
złożyła wiązankę z białych i czer-
wonych kwiatów, aby oddać 
cześć lotnikom poległym w cza-
sie walk II wojny światowej.

Przed budynkiem muzeum 
czekał na nas sam dyrektor mu-
zeum Paweł Pawłowski, który 
osobiście, z wielką pasją, ener-
gią i ogromną wiedzą na temat 
eksponatów i historii oprowa-
dził naszą wycieczkę. To duży 
i nowoczesny obiekt z pięknymi  
salami wystawowymi pełnymi 
pamiątek, strojów, a wszyst-

ko wyraźnie i dokładnie opisane. Na ogromnym  
terenie muzeum można obejrzeć sprzęt lotniczy, mo-
dele samolotów, rakiet i uzbrojenia wykorzystywa-
nych przez dęblińskich lotników.

W wyjątkowej organizacji tej wycieczki w sposób zna-
czący pomogli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Se-
niorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Dęblinie: 
pułkownik dypl. pil. Zdzisław Mularski - wiceprezes zarzą-
du oraz Anna Sawińska – sekretarz zarządu, którzy w sali 
konferencyjnej wygłosili dwa wykłady. Były to prelekcje 
niezwykle ciekawe, osobiste i bardzo emocjonalne, za-
kończone burzliwymi oklaskami, podziękowaniami, de-
dykacjami. Składamy za to wyrazy szacunku i ukłony. 

Wspaniałych doznań dopełnił obiad i deser w ma-
lowniczym i uroczym miejscu nad Wisłą w pobliskiej 
miejscowości Stężyca, gdzie uczestnicy spacerowali 
i odpoczywali, spędzając czas na rozmowach i wymianie 
wrażeń. Uczestnicy wracając wyrażali słowa pełne uzna-
nia za tak pięknie zorganizowaną wycieczkę.

tekst: Zdzisław Miazga, IB / foto: IB
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Aktywna wiosna
Wiosną rozpoczęliśmy szereg zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnościami 
(OzN) i ich opiekunów, rodzin i przyjaciół z terenu gminy Stare Babice. Zajęcia ru-
chowe poprawiają stan zdrowia, samopoczucie oraz są doskonałą okazją do integracji 
rodzin i całej społeczności w miejscach, w których żyjemy na co dzień. Trzeba wykorzystać wiosenną energię 
i zniesienie stanu epidemii. Na nowo zadbajmy o kondycję i ogólny dobrostan zdrowotny.

W maju rozpoczęły się zajęcia na siłowni w GOSIR. 
W środy w godzinach 18:30-20:30 zapraszamy osoby 
z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami i przyjaciół-
mi. Zajęcia skierowane są dla osób w wieku 10+.

W sobotę 7 maja odbyła się pierwsza w tym roku gim-
nastyka z relaksacją i rozciąganiem dla opiekunów i sa-
mych OzN. Spotykamy się w gościnnych progach Klubu 
Mieszkańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach w so-

boty o godzinie 9:00. Przed wakacjami planujemy jeszcze 
trzy zajęcia tj. 11, 18 i 25 czerwca. Potrzebne będą wygod-
ne ubrania i obuwie sportowe. Są to nieodpłatne zajęcia 
w spokojnym rytmie dla początkujących. Aktywności 
sportowej towarzyszą elementy profilaktyki, mające na 
celu zapobieganie problemom alkoholowym, przeciw-
działanie narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Szczegóły oraz rezerwacje pod adresem mailowym: 
niepełnosprawni.babice@interia.pl. 

Kontynuujemy również cieszące się dużym zaintereso-
waniem zajęcia z cyklu Sensoplastyka®. Będziemy infor-
mować o jesiennej edycji.

Wspierają nas p. Agnieszka i Janusz Wiśniewscy – in-
struktorzy związani z Body Beat Studio Fitness. Kolejny rok 
współpracujemy z pełną pozytywnej energii p. Agnieszką 
Kowalską – instruktorką fitness oraz p. Moniką Woźniak – 
kreatywnie prowadzącą zajęcia Sensoplastyka®.

Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” 
w Starych Babicach

kontakt tel.: Teresa 604 696 165, Jadwiga 504 778 905 
kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl

Stowarzyszenie działające na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami

Dzień Matki w Domu Opieki
26 maja w ramach projektu „Seniorzy 
– Seniorom” kontynuowaliśmy piękną 
tradycję wyrażania w tym dniu miło-
ści i szacunku Matkom, które wspiera-
ją nas nie tylko w okresie dzieciństwa. 
Dzień Matki w Polsce pojawił się 
w 1914 roku w Krakowie. Ma on swoje 
odpowiedniki w nieomal każdym kra-
ju na świecie, chociaż różni się datami 
i tradycjami świętowania.

Z okazji Dnia Matki spotkaliśmy się w „Rodzinnym Domu 
Opieki” w Starych Babicach na koncercie pt. „Wiosenne 
kwiaty dla Mamy”. Program zaprezentował senioralny 
zespół „Ballada” pod dyrekcją Bernarda Olosia. Artyści 
przyjechali z zaprzyjaźnionej gminy Leszno. Zespół Ar-
tystyczny „Bez Nazwy”, którym opiekuje się Dom Kul-
tury Stare Babice, wzbogacił występy seniorów z Leszna 
piękną poezją.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania, zarówno mieszkańcy 
Domu Opieki, jak i wykonawcy, wspaniale się bawili: 
były wzruszenia, wspólne śpiewanie, a nawet tańce. 
Piękne laurki wykonane przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Borzęcinie Dużym z dedykacją: „Żyj nam 
mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat” wywo-
łały uśmiechy, a nawet łzy.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

foto: Maria Kosińska
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Pani Dorota Smolińska 
„Przyjacielem  
Młodzieży 2021” 
W tym roku wyróżnienie „Przyjaciel Młodzieży”, 
przyznane za całokształt działań, trafiło w ręce 
dyrektor babickiej szkoły Pani Doroty Smolińskiej. 
13 maja, podczas sesji MRG, odbyło się uroczyste 
wręczenie nagrody.

Nagroda „Przyjaciel Młodzieży” przyznawana jest przez 
Młodzieżową Radę Gminy Stare Babice osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w działalność na rzecz młodzieży 
w gminie Stare Babice. W uzasadnieniu MRG czytamy, że 
Pani Dorota Smolińska, która od 2005 r. sprawuje funkcję 
dyrektora szkoły, przyczyniła się do tego, że jest to miej-
sce wszechstronnego rozwoju młodzieży. Zapewniają to 
liczne inicjatywy w postaci kół zainteresowań i projek-
tów realizowanych wspólnie przez uczniów i nauczycieli. 
Działa tu siedem kół zainteresowań, a funkcjonujące od 
2001 r. Szkolne Koło PCK zajmuje I miejsce w kwestach 
dla tej organizacji. Prężnie działa też Koło Wolontariatu, 
do którego należy przeszło 200 uczniów. Rokrocznie 
Szkoła w Babicach zachwyca publiczność, przedstawiając 
akademie z okazji Święta Niepodległości i jasełka. Uro-
czystości szkolne zawsze charakteryzują się wysokim po-
ziomem artystycznym oraz oryginalnym pomysłem. Pod 
okiem pani Doroty Smolińskiej wcielane w życie są inno-
wacje pedagogiczne. Możemy zaliczyć do nich innowa-
cję muzyczną prowadzoną nieprzerwanie od roku szkol-
nego 1995/1996 oraz innowację ekologiczną „Cztery pory 

roku w przyrodzie”, która została wprowadzona w roku 
szkolnym 2001/2002. Ponad to uczniowie placówki pro-
wadzonej przez panią Smolińską wyjeżdżają co roku na 
wycieczki i warsztaty do Berlina oraz Londynu, inni z kolei 
uczestniczą w obozach językowych „Euroweek”. 

Od 2005 r. w szkole w Babicach funkcjonuje nagroda 
Nobel Uczniowski, która powstała dla uczczenia setnej 
rocznicy przyznania patronowi szkoły Nagrody Nobla 
przez Szwedzką Akademię. Konkurs inspiruje najzdol-
niejszych uczniów i pozwala im realizować swoje zain-
teresowania. Doniosłym wydarzeniem organizowanym 
pod skrzydłami laureatki jest „Święto Szkoły”, będące 
swoistym wehikułem czasu. Zawsze wiąże się ono z wie-
loma atrakcjami o rozrywkowym, ale i edukacyjnym cha-
rakterze. Zwyczajowo każde „Święto Szkoły” jest w jakiś 
sposób powiązane z historią i twórczością Henryka Sien-
kiewicza, np. w 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami 
zrekonstruowali bitwę pod Grunwaldem, z kolei w 2018 r. 
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byliśmy świadkami barwnego i różnorodnego jarmarku 
średniowiecznego. 

Szkoła w Starych Babicach aktywnie uczestniczy w pro-
jektach o charakterze międzynarodowym. W 2012 r. 
realizowała projekt „Children protecting the planet” 
w ramach programu Comenius. W latach 2016–2018  
wzięła udział w Erasmus+, w którym realizowała wspól-
nie z partnerami z całej Europy projekt „Embracing dif-
ferences under the umbrella of tolerance”, który zakładał 
kształtowanie postawy tolerancji wśród młodych ludzi. 
Przy tej okazji nasi uczniowie gościli delegacje z kilku kra-
jów. W 2020 r. szkoła ponownie przystąpiła do Erasmu-
sa, tym razem realizowanego pod hasłem „Bringing life 
skills into the classroom”. Dzięki temu kilka grup uczniów 
i nauczycieli mogło uczestniczyć w międzynarodowych 
spotkaniach w Turcji, Portugalii i Chorwacji.

Drzwi Szkoły Podstawowej w Babicach dzięki pani Do-
rocie Smolińskiej są zawsze otwarte dla lokalnej społecz-
ności i stowarzyszeń: jest ona m.in. miejscem prób or-
kiestry, a szkołę odwiedzają ciekawi goście, którzy niosą 
wiedzę i dzielą się z młodzieżą swoimi pasjami. Od czasu 
powstania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice pani 

Dorota Smolińska z całą mocą wspiera podejmowane 
przez nią działania. Uczniowie babickiej szkoły chętnie 
startowali w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy, co 
świadczy o dużym zaangażowaniu społecznym babickiej 
młodzieży. 

Pani Dorota Smolińska cieszy się dużym szacunkiem 
uczniów, a także grona pedagogicznego, któremu z cha-
ryzmą przewodzi. Doświadczenie i nieprzeciętna wie-
dza pani Doroty Smolińskiej znajdują uznanie nie tylko 
w naszej gminie, ale także w oczach władz i specjalistów, 
czego wyrazem było powołanie jej w skład Rady Konsul-
tacyjnej ds. Bezpieczeństwa w Edukacji przy Ministrze 
Edukacji i Nauki.

Na zakończenie młodzież w uzasadnieniu swojego 
wyboru tegorocznej laureatki stwierdziła: „Jesteśmy 
przekonani, że rozlicznych inicjatyw podejmowanych 
przez szkołę nie udałoby się doprowadzić do końca, 
gdyby nie poświęcenie i wielkie zaangażowanie pani 
Doroty Smolińskiej.”

Gratulujemy nagrody oraz życzymy wielu sukcesów 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

tekst: na podst. uzasadnienia MRG; foto: IB

„NIE nowotworom u dzieci” po raz drugi
Blisko 70-cioro babickich dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat zostało przebadanych na po-
kładzie ambulansu – unikalnej, mobilnej stacji medycznej składającej się z poczekalni, recepcji 
i dwóch gabinetów lekarskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny wieku.

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów 
wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw 
od normy. Badania są realizowane według standardów 
medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez 
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane 
przez doświadczonych lekarzy radiologów. Czas po-

trzebny na badanie to około 15 minut. Po zakończeniu 
rodzice otrzymują wynik badania, a w razie potrzeby 
poradę lekarską. 

W Polsce rocznie diagnozuje się ok. 1200-1300 nowych 
przypadków nowotworów u dzieci. Gdy dziecko choruje, 
dorośli są bardzo często zaskoczeni i bezradni. Pojawiają 

się pytania, co można było zrobić, 
aby zapobiec chorobie. Nowo-
twory u dzieci wykryte we wstęp-
nej fazie rozwoju są w większości 
przypadków wyleczalne. Właśnie 
dlatego powszechna diagnostyka 
i profilaktyka to jeden z podstawo-
wych sposobów na skuteczną walkę 
z chorobą. Szansą na profilaktykę 
jest prowadzony od 16 lat przez Fun-
dację Ronalda McDonalda program 
bezpłatnych, ogólnopolskich badań 
USG dzieci. Program zrealizowano 
z budżetu gminy Stare Babice.

tekst: UGSB  

foto: https://www.frm.org.pl/pl
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Pustostany do ćwiczeń strażackich
Szanowni Państwo!

Poszukujemy pustostanów, w których przed ich rozbiórką moglibyśmy przeprowadzić ćwiczenia bojowe. 
Jeżeli ktoś z Państwa posiada budynek, który będzie przeznaczony do rozbiórki i może nam go udostępnić 

do ćwiczeń zanim zostanie zburzony, to bardzo prosimy o kontakt: tel. 22 752 07 00, 
lub zapraszamy do naszej remizy w piątki po godz. 17:00.

Z góry dziękujemy! DOSZKALAMY SIĘ DLA WAS!

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym

Politechnika Warszawska dla naszych dzieci
Uczniowie najstarszych klas szkoły w Koczargach Starych wysłuchali ciekawej prezentacji doktoranta Poli-
techniki Warszawskiej Tomasza Misia o najnowszych wynikach obserwacji z Teleskopu Horyzontu Zdarzeń. 

Na mocy porozumienia zawartego w ubiegłym roku po-
między Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej a Gminą Stare Babice 20 maja, 
już po raz drugi, w kolejnej babickiej szkole gościliśmy 
przedstawiciela tej znakomitej warszawskiej uczelni 
technicznej. 

Przypomnijmy, że wcześniejszy wykład pt. „Od 
Marconiego do smartfonu” odbył się 4 listopada 2021 
roku, a skierowany był do uczniów szkoły z Zielonek-
-Parceli i dotyczył fal elektromagnetycznych. 

Tym razem młodzież miała zapowiedzianą prelekcję 
na temat działania pól magnetycznych ciał niebieskich 
Układu Słonecznego. Prowadzący spotkanie Tomasz 
Miś, doktorant WEiTI, postanowił jednak zmienić te-
matykę prelekcji, informując uczniów, iż kilka dni temu 
w branżowych źródłach opublikowane zostały infor-

macje o niezwykłym odkryciu. Dowie-
dzieliśmy się, że najnowsze obserwa-
cje z Teleskopu Horyzontu Zdarzeń 
pokazały po raz pierwszy w historii 
obraz czarnej dziury, leżącej pośrodku 
naszej galaktyki. Można było więc wy-
słuchać, jak funkcjonuje taki teleskop 
(w skali całej planety) i jak zobrazo-
wać jego wyniki, w jaki sposób można 
wykryć i zobaczyć obiekty Wszech-
świata niewidoczne dla ludzkiego oka 
oraz dowiedzieć się, jak wygląda i co 
nam może ukazać obecne w całym 
Wszechświecie mikrofalowe echo 
Wielkiego Wybuchu na podstawie 
danych z sondy Planck Europejskiej 
Agencji Kosmicznej.

Każda szkoła znajdująca się na terenie naszej gminy 
ma możliwość korzystania ze wspomnianego porozu-
mienia.

tekst: DKSB; foto: AK
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Po pierwsze: trzy szkoły przeprowadziły wewnętrzne 
eliminacje i wytypowały uczniów, którzy je reprezen-
towali. Po drugie: Dom Kultury Stare Babice po raz ko-
lejny zapewnił wspaniały odbiór koncertu finałowego. 
Po trzecie: jury konkursowe znów łamało sobie głowy 
i zęby nad trudnym orzechem, jakim jest wybór naj-
lepszych śpiewaków. Po czwarte 
wreszcie: formułę finału wzbo-
gacono o wywiady z uczestnika-
mi i jurorami.

Naszych finalistów wspierały 
rodziny, wychowawcy, przyja-
ciele i klasowe fan-cluby. Wśród 
nich wyróżniały się: klasa 3 ze 
Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach - fani Mai i Hani, oraz 
klasa 7 z Zielonek-Parceli, która 
kibicowała Amelii. Jak się oka-
zuje, siła wsparcia zadziałała, bo 
uczestnicy ci znaleźli się wśród 
nagrodzonych! 

W kategorii klas 3–5 pierwsze 
miejsce brawurowo wyśpiewała 
Klara Hall z 4 klasy szkoły pod-
stawowej w Starych Babicach. 
Klara wzruszająco wykonała pio-
senkę „Speechless” z filmu Alladyn. Drugie miejsce 
zajęła Zosia Chmurska ze szkoły w Koczargach Sta-
rych, a trzecie Hania Janowska ze szkoły w Starych 
Babicach. Jury przyznało także wyróżnienie dla Mai 
Kołomańskiej ze SP w Starych Babicach.

W kategorii klas 6-8 pierwsze miejsce zdobyła 
Amelia Dubaj ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-
-Parceli. Amelia, swym niezwykle dojrzałym jak na 
siódmoklasistkę głosem, zaśpiewała „People help the 
people”. Jak sama przyznaje, wybierając ten utwór 
kierowała się panującą obecnie sytuacją Ukrainy i Pol-

ski. Miejsce drugie zajęła Laura Płeszka (SP w Starych 
Babicach), zaś miejsce trzecie jeden z dwóch chłop-
ców występujących w finale, Cezary Brunowski (SP 
w Koczargach Starych). Wyróżnienie otrzymała Nata-
lia Gajda (SP w Starych Babicach). Jak podkreśliły za-
siadające w jury Julia Trębacz i Anna Kałużna, poziom 

był niezwykle wyrównany i za-
skakująco wysoki. W tej grupie 
wiekowej jury miało szczegól-
nie trudne zadanie, a o przy-
znanych miejscach decydowały 
niuanse. 

Wśród pytań, jakie młodzi 
dziennikarze ze szkoły w Sta-
rych Babicach zadali w swoich 
wywiadach była prośba o po-
danie recepty na stres. Jak się 
okazuje, większość finalistów 
po prostu się nie stresowała lub 
w najgorszym razie, stres znikał 
wraz z pierwszymi słowami 
piosenki. Wszyscy też zgodnie 
przyznali, że konkursy takie jak 
ten to dobra okazja, aby się 
sprawdzić oraz realizować swo-
je marzenia. Cieszymy się, że 

wśród naszych uczestników znaleźli się zarówno de-
biutanci jak i weterani trzech edycji YCS. Większość 
uczniów do konkursu przygotowywała się samodziel-
nie lub z rodzicami, były jednak osoby, którym poma-
gali nauczyciele. Jednak każdy z nich, pytany o pasje, 
śpiew wskazał jako największą. I oby było tak dalej. 
Niech śpiewająco uczą się angielskiego i dzielą z nami 
swoimi emocjami na scenie. Na koniec jeszcze jedno 
życzenie: oby nasz sześciolatek „You-Can-Singuś” da-
lej się rozwijał i doczekał pełnoletności!

tekst: Agnieszka Metzgier / foto: IB

6. Finał You Can Sing Tegoroczny finał szóstej edycji kon-
kursu You Can Sing odbył się 6 maja. 
Konkurs zachwiał się w posadach z po-
wodu pandemii, ale wylądował szczę-
śliwie i spadł na cztery łapy. A co tam 
się działo? Kto nie słyszał, niech żałuje!
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Malowane ule dla babickich pszczół 
W maju tego roku nowe ule dla babickiej EKO Pasieki zostały dostarczone do czterech gminnych szkół (po 
jednym do każdej). Zadaniem uczniów było ich własnoręczne pomalowanie. Na temat przewodni wybrano 
kwiaty polskie. Ozdobione przez dzieci ule trafią do pasieki prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne „EKO-Babice” sp. z o.o.

O babickiej EKO Pasiece pisaliśmy już jesienią ubie-
głego roku. W numerze październikowym i listopado-
wym przybliżyliśmy Państwu jedną z pszczół miod-
nych. Pisaliśmy o takiej, która spośród licznych ras i linii 
w szczególny sposób jest nam bardzo bliska – pszczoła 
środkowoeuropejska linii: Kampinoska. Na razie po-

zostajemy przy matce pszczelej rasy kraińskiej. Nasze 
pszczoły w Babickiej EKO Pasiece są bardzo spokojne 
i pozostajemy przy tej rasie ze względu na przyszłą 
edukację dzieci. Gmina Stare Babice razem ze spółką  
EKO-Babice, chce dołożyć swoją cegiełkę do tej niezwy-
kle wartościowej inicjatywy. We wrześniu, na terenie 

EKO-Babic, stanęły pierwsze cztery ule, które zostały 
zasiedlone pszczelimi rodzinami. 

Tegoroczna wiosenna akcja malowania uli ma za za-
danie rozbudzić zainteresowanie dzieci życiem, zwy-
czajami i znaczeniem pszczół dla człowieka i przyrody. 

Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego EKO-Babice wraz z Gminą Stare Babice z całego 

serca dziękują za artystyczne zaangażowanie młodych 
artystów. Wspierajmy edukację od najmłodszych poko-
leń oraz szacunek do otaczającej nas przyrody, bo bez 
tych działań świat, jaki znamy i podziwiamy, przestanie 
istnieć. 

tekst: GPK Eko-Babice/AK; foto: IB
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Wymarzone wakacje Baja w Starych Babicach
Czy Wielkiemu Bajowi należą się wakacje? Czy będąc autorytetem dla najmłodszych, można bardzo się 
zdenerwować i stracić nad sobą panowanie? Jak utemperować niesforne krasnale? Co by się stało z Jasiem 
i Małgosią, gdyby Baba Jaga zamieniła chatkę z piernika w luksusowy hotel ze SPA? 

Te i wiele innych wątków zostało poruszonych w spek-
taklu pt. „Wymarzone wakacje Baja”, który odbył się 
11 maja w ramach XXIII Teatru Rodziców w przedszkolu 
w Starych Babicach. W role bajkowych postaci wcieliło 
się łącznie dwudziestu jeden rodziców dzieci z babic-
kiej zerówki. Pieczę nad reżyserią trzymały wychowaw-
czynie najstarszej grupy, panie Aleksandra Kacperek 
i Katarzyna Ćwik. Zaproponowany przez nie szkielet 
scenariusza został mocno zmodyfikowany przez ak-
torów podczas cotygodniowych prób. Każda z postaci 
zagrana została wyjątkowo i oryginalnie. Całości dopeł-
niła oprawa muzyczna, choreografia i dekoracje tak, że 
przybyli goście mogli rozkoszować się iście broadway-
owskim widowiskiem!

Świat przedstawiony w „Wymarzonych wakacjach 
Baja” był pozornie kolorowy, jednak w spektaklu zosta-
ły poruszone różne aktualne problemy, m.in. zanikanie 
czytelnictwa wśród dzieci, afirmacja blichtru, uzależ-
nień, braku komunikacji, ogólnospołecznego zmęcze-
nia. Ostatecznie Baj wyjechał na zasłużone wakacje, 
a zachwyceni widzowie opuścili widownię natchnięci 
radością, dobrym humorem i morałem. Wielkie ukło-
ny dla Pani Dyrektor Bożenny Pyć, która kultywuje 
i wspiera tę piękną tradycję Teatru Rodziców. 

W tegorocznym spektaklu udział wzięli: Baj – Mar-
cin Sotomski, Bajowa – Aleksandra Leszczyńska, Mał-
gosia – Ewelina Baszyńska, Jaś – Hubert Jakubowski, 
Baba Jaga – Joanna Leśniewicz, Zła Królowa – Weronika 

Mikołajczyk, Apsik – Adrianna Pilecka, Śpioch – Anna 
Małecka, Gapcio – Magdalena Siwakowska, Nieśmiałek 
– Iwona Boguszewicz, Wesołek – Małgorzata Roszczyk, 
Mędrek – Paulina Truszkowska, Gburek – Marta Łuczak, 
Wilk – Paweł Pilecki, Smok – Piotr Małecki, Dratewka 
– Radosław Karpiński, Król – Paweł Majcher, Czerwony 
Kapturek – Laurencja Mąkosa, Babcia – Monika Sitnic-
ka, Gajowy – Jakub Sitnicki, Fantazja – Anna Bekier. 

tekst: Weronika Mikołajczyk, foto: IB
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Noc Muzeów po raz pierwszy w gminie Stare Babice!
14 maja odbyła się ogólnopolska akcja pn. „Noc Muzeów”. Była to pierwsza babicka i osiemnasta warszawska 
edycja tego wydarzenia. Pośród licznych atrakcji organizowanych przez różne placówki można było zwiedzać 
szereg muzeów i wiele niedostępnych na co dzień, bardzo ciekawych miejsc. 

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 1997 roku w Ber-
linie. Ponieważ impreza odniosła sukces, również inne 
miasta dołączyły do tej inicjatywy. Obecnie wydarze-
nie to odbywa się w 170 miejscach na całym świecie, 
a w tym roku i Stare Babice zorganizowały nocne 
zwiedzanie.

Chętni mogli uczestniczyć w Nocy Muzeów z Ra-
diostacją Babice. Grupa wykwalifikowanych przewod-
ników oprowadzała uczestników po zabytkowych 
ruinach naszej Radiostacji. Dom Kultury oferował za-

równo dwugodzinne wycieczki dla osób chcących po-
znać pełną historię Radiostacji, jak też czterdziestopię-
ciominutowe oprowadzania dla rodzin z dziećmi. 

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
uczestników. Na wieczorne zwiedzanie przybyło około 
170 osób. Innymi obiektami udostępnianymi do zwie-
dzania w naszej okolicy była warszawska huta, cmen-
tarz w Palmirach oraz przedwojenne wolskie osiedla. 
Widzimy się za rok podczas kolejnej edycji tej imprezy!

tekst: JCh; foto: IB

Błękitna Tarcza na Radiostacji Babice
Wreszcie!!! Na wybranych elementach Radiostacji Babice zostały umieszczone tabliczki informacyjne „Za-
bytek chroniony prawem” nazywane też Błękitną Tarczą lub Tarczą Zachwatowicza. Teraz już nikt nie może 
mieć wątpliwości, że Radiostacja Babice jest zabytkiem. Wpisem do rejestru z 1 grudnia 2017 nr 1524 Mazo-
wiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zapewnił naszej radiostacji całkowitą ochronę prawną. 

Dzięki Lasom Miejskim m.st. Warszawy oraz Domowi 
Kultury Stare Babice po prawie pięciu latach starań za-
bytek został w prawidłowy sposób oznaczony. 
Tabliczki przekazało Biuro Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków.

Błękitna Tarcza (Blue Shield) jest kulturowym 
odpowiednikiem Czerwonego Krzyża. Sym-
bol ten został ustanowiony w wyniku usta-
leń Konwencji Haskiej z 1954 r. Porozumienie 
dotyczy ochrony dóbr kulturalnych w razie 

konfliktu zbrojnego. Zgodnie z zapisami Konwencji Błę-
kitna Tarcza służy dla oznakowania obiektów kultury, 

aby zapewnić im ochronę przed atakiem 
w razie działań wojennych. Autorem 
emblematu jest Polak, profesor Jan Zachwa-
towicz, w tamtym okresie Generalny Kon-
serwator Zabytków, uczestnik konferencji 
międzyrządowej w sprawie ochrony dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. 

tekst: JCh; foto: IB
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Młodzieżowa Burza Mózgów, czyli od pomysłów 
po realizację projektu
Dom Kultury Stare Babice staje się akceleratorem 
skupiającym najbardziej kreatywną młodzież w na-
szej gminie. Trzykrotnie odbyły się już spotkania nie-
formalnej grupy pn. „Młodzieżowa Burza Mózgów” 
(MBM), skupiającej młodzież w wieku 13-19 lat. Uczest-
nikami zajęć są ludzie niezwykle kreatywni, otwarci, 
gotowi na wyzwania i działania długofalowe. 

Celem spotkań grupy jest stworzenie projektu skie-
rowanego do mieszkańców gminy Stare Babice, 
a w szczególności młodzieży we współpracy z wielo-
ma podmiotami lokalnymi: od szkół, instytucji, osób 
fizycznych po firmy. Na ten cel młodzi ludzie przy 
wsparciu opiekunów z Domu Kultury Stare Babice 
starają się pozyskać środki w ramach programu „Rów-
nać Szanse” prowadzonego przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności.

Głównym celem programu jest rozwój kompeten-
cji społecznych i emocjonalnych młodzieży małych 
miejscowości, które ułatwiają jej dobry start w doro-
słe życie. Chcemy, aby przy wsparciu Domu Kultury 
nasza młodzież poznała swoje możliwości i uwierzyła 

w siebie, potrafiła kierować swoimi działaniami i od-
powiedzialnie podejmowała decyzje, znała i rozumiała 
otoczenie społeczne, w którym żyje oraz potrafiła na-
wiązać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi 
dobre relacje. W tym roku stawiamy na wymianę mię-
dzykulturową z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Więcej 
informacji wkrótce. Będzie się działo! Pomysły młodzi 
mają rewelacyjne !

Paulina & Jarek

opiekunowie młodych w DK

28 Nr 6 (309) czerwiec 2022



DOM KULTURY

Podróż do przeszłości bez wehikułu czasu?
Tak! W Starych Babicach to możliwe :)
W dwa ostatnie weekendy maja za sprawą ple-
nerowego FESTIWALU FILMÓW Stanisława Barei 
oraz wieńczącego filmową ucztę wydarzenia „Jaz-
da z PRL-em” przenieśliśmy się o kilkadziesiąt lat 
wstecz. Ponad 100 zabytkowych pojazdów zjecha-
ło na plac przed Dom Kultury Stare Babice, a Spo-
łeczna Wystawa Przedmiotów z Czasów 
PRL-u zgromadziła blisko 250 ekspona-
tów! To była niezwykle piękna i interesu-
jąca podróż oraz znakomita lekcja historii 
dla najmłodszych.

Festiwal rozpoczął się 21 maja projekcją filmu 
pt. „Poszukiwany, poszukiwana”. Podczas ko-
lejnych dni widzowie obejrzeli jeszcze pięć 
znakomitych tytułów Stanisława Barei („Bru-
net wieczorową porą”, „Mąż swojej żony”, „Miś”, 
„Nie ma róży bez ognia” i „Co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz”) oraz wysłuchali prelekcji i wy-

wiadów z wyjątkowymi gośćmi: Wiesławem Kotem, 
Mieczysławem Hryniewiczem, Krystyną Podleską, Mał-
gorzatą Bońską-Burdach, Januszem Płońskim, Janem Ba-
reją i Katarzyną Bareją. Ciekawostki, anegdoty i osobiste 
historie gości związane z reżyserem były nie lada gratką 
dla wszystkich jego fanów!

Ostatniego festiwalowego dnia powrót do przeszłości 
miał miejsce nie tylko na ekranie – w niedzielę 29 maja 
odbył się bowiem zlot starych pojazdów z całej Polski! 
Rekordzista zabytkowym maluszkiem pokonał ponad 
300 km, przyjeżdżając do nas aż z Braniewa. Urody aut 
nie da się opisać, tak jak nie da się opisać błysku w oku 
fanów motoryzacji, szczególnie tych najmłodszych. Fiaty, 
trabanty, maluszki, skody, syreny, warszawy… Wszystkie 
wypucowane, a przy nich dumnie prężyły pierś załogi 

wystylizowane w najdrobniejszych detalach. Ser-
ca jury podbiła załoga zabytkowego bordowego 

poloneza, która wystylizowana była nie tylko w out-
fit z czasów PRL-u, ale także w stare banknoty i orygi-

nalne „Popularne” (peerelowskie pokolenie wie, o co tu 
chodzi). Uwagę publiczności przykuło także najstarsze 

auto: odszykowany i błyszczący 
Citroen z 1952 roku oraz zwycięzca 
w kategorii najpiękniejsze auto – 
niebieska skoda. Był jeszcze kramik 
z peerelowskimi gadżetami, sto-
isko Gminnej Biblioteki Publicznej 
z książkami oraz miejsce gier i zabaw 
dla najmłodszych – w gumę skakali 
raczej dorośli, ale w kapsle dawali 
radę też młodsi . Jeśli komuś za-
schło w ustach z wrażenia i osłabł 
z emocji, mógł napić się wody 
z sokiem z kilkudziesięcioletniego, 
oryginalnego saturatora, albo usiąść 

na leżakach i zaczytać się w książce o Stanisławie Barei. 
Kto nie był, niech żałuje!
Na szczęście to nie ostatnia TAKA impreza w DKSB 

tekst: AO; foto: AK, IB
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Babicki Tydzień Bibliotek – święto bibliotekarzy, 
bibliotek i czytelników
W maju odbyła się V Babicka i XIX Ogólnopolska edycja Tygodnia Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie 
roli czytelnictwa i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania społeczeństwa książką. Wydarzenie było realizowane od 8 do 15 maja. Tegoroczna odsłona 
odbyła się pod hasłem „Świat w jednym miejscu”. 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice jak co roku 
bierze udział w tej akcji, tak więc i tym razem przygo-
towaliśmy dla naszych czytelników wiele ciekawych 
propozycji. Tegoroczne hasło zainspirowało nas do za-
proponowania naszym użytkownikom działań interdy-
scyplinarnych. 

Propozycją dla grup zorganizowanych były lekcje bi-
blioteczne prowadzone przez Bibliotekarkę z Bajkową 
Walizką. W niesamowitej przygodzie w świecie książek 
udział wzięły przedszkolaki z Blizne Jasińskiego, które 
z bliska mogły poznać świat książek. 

Kolejną propozycją, tym razem adresowaną do osób 
dorosłych, były Warsztaty Robótek Zręcznych podczas 
których zgłębialiśmy tajniki decoupage. Jak część z Pań-
stwa wie, jest to metoda zdobnicza polegająca na przy-
klejaniu specjalnie do tego przeznaczonych papierów lub 
serwetek na różnego typu przedmiotach. Tym razem me-
todę serwetkową uczestniczki warsztatów wykorzystały 
do ozdabiania styropianowych serc, idealnych na prezent.

Głównym wydarzeniem Tygodnia Bibliotek była 
prelekcja „Od skryptoriów do e-booków”, połączona 
z wernisażem publikacji wydanych nakładem Biblioteki 
Publicznej Gminy Stare Babice. Spotkanie to odbyło się 
12 maja. Wykład poprowadziła mieszkanka naszej gminy 
pani Irena Janowska-Woźniak – publicystka, krytyk li-
teracki, redaktor, popularyzator książek. W wydarzeniu 
uczestniczyli Starosta Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 
Sumka, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Tade-
usz Wiśniewski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy Stare Babice Jan Waligóra, członkowie Gminnej 
Rady Seniorów oraz czytelnicy i sympatycy biblioteki. 
Niezwykle interesujące wydarzenie stało się świetną 
okazją do wspomnień, rozmów i żywiołowych dyskusji 
o książce i z książką w tle.

Przez cały okres trwania akcji promującej Tydzień Bi-
bliotek każdy czytelnik, będąc w bibliotece, oprócz wy-
pożyczonej książki mógł wziąć udział w bibliotecznej 
loterii fantowej i zdobyć nagrodę! Dziękujemy partne-
rom wspierającym naszą loterię: Domowi Kultury Stare 
Babice, Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare 
Babice, Kuma Camp oraz Gminnemu Klubowi Sporto-
wemu Naprzód Stare Babice.

Ten wyjątkowy tydzień przyniósł różnorodne impre-
zy czytelnicze, sprawiając, że babicka biblioteka stała się 
miejscem spotkań. Dziękujemy wszystkim za udział w na-
szych bibliotecznych wydarzeniach. Cieszymy się, że szu-
kając ciekawego miejsca, wybraliście naszą placówkę!

tekst/foto: Urszula Hoczyk  

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

#CzytająceBabice
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Permakultura – ogród bez pracy!
Słowo permakultura powstało z połączenia dwóch słów z języka angielskiego tj. permanent – stały, ciągły 
oraz agriculture – rolnictwo, uprawa. W wolnym tłumaczeniu jest to stała uprawa roli. Permakultura po-
lega na działaniu we współpracy z naturą w celu stworzenia zdrowych, prosperujących ekosystemów oraz 
zachowania bioróżnorodności. 

Najbardziej popularna i klasyczna metoda prowadzenia 
ogrodu zakłada wykonywanie wielu czasochłonnych za-
biegów, uprawianie roślin niedostosowanych do siedli-
ska czy oczyszczanie ogrodu ze wszystkich obumarłych 
roślin, szczególnie z opadłych liści. W ten sposób nie 
tylko poświęcamy na ogród dużo czasu i pracy, ale jed-
nocześnie pozbawiamy go wielu drogocennych składni-
ków i zaburzamy naturalne procesy w nim zachodzące. 
W permakuturze  wykorzystujemy naturalne procesy za-
chodzące w naturze takie jak rozkład materii organicznej 
czy działanie organizmów glebowych. Dzięki temu gleba 
w ogrodzie jest zdrowa i może wydawać maksymalne 
plony. Jednym słowem: mniej pracy, większy efekt.

Jak zatem założyć ogród permakulturowy? Zanim za-
czniesz – poznaj swój ogród. To najważniejsze w całym 
procesie. Rozpoznanie warunków mikroklimatycznych 
i siedliskowych  pozwoli na uprawę roślin prawidłowo do-
branych do siedliska, a tylko takie będą w stanie zdrowo 
rosnąć bez konieczności wielu zabiegów – w tym tych 
chemicznych. Ważne jest nasłonecznienie i jego czas, typ 
gleby i warunki gruntowo-wodne.  Powinniśmy poobser-
wować krajobraz zza płotu: jakie rośliny tam rosną natu-
ralnie. Czy występują jakieś gatunki w liczniejszych gru-
pach? Jak radzą sobie w tym miejscu? Będzie to dla nas 

wskazówką, jakie rośliny możemy zaplanować na naszej 
działce. Nie wprowadzajmy do ogrodu gatunków obcych 
czy egzotycznych. Ten typ roślin prezentuje się okazale, 
ale wymagać będzie od nas wiele uwagi. Permakultura za-
kłada rezygnację lub ograniczenie przekopywania gleby 
(tzw. metoda no-dig). Jest to prostsze i mniej pracochłon-
ne, a równie efektywne. Staramy się również grubo ściół-
kować rabaty. Zabieg ten wzbogaci podłoże, a dodatko-
wo również zahamuje rozwój chwastów. Gruba warstwa 
ściółki  spowalnia także parowanie, co w upalne lata jest 
bardzo pożądane. Przy dobrze dobranych roślinach pod-
lewanie nie będzie wyzwaniem, a w gorące dni możemy 
wykorzystywać zmagazynowaną deszczówkę. Nawoże-
nie można wykonywać tylko naturalnymi specyfikami, 
kompost będzie tu nieoceniony.  

Rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, czy też ogród 
bez chemii, to podstawy działań w permakulturze. Do 
tego korzystanie z naturalnych nawozów, biologicz-
nych środków i sposobów inspirowanych samą naturą 
w dłuższej perspektywie zapewni piękny zrównoważo-
ny ogród, a nam – więcej czasu na jego podziwianie. Po-
zostawmy więcej przestrzeni do działania naturze, a ona 
nam się odwdzięczy!

tekst: UGSB/JP; foto: Adobe Stock
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Trochę o zwierzęcych mamach (i ojcach)
Rodzicielstwo w świecie zwierząt ma różne oblicza. Są mamy troskliwe i czułe, uważne, ale są też obojętne na 
los swoich dzieci. Są ojcowie, którzy dbają o swoje rodziny, ale są i tacy, którzy nie przywiązują do tego większej 
wagi. Z okazji dnia mamy, a wkrótce również ojca, podglądamy zwierzęce rodziny, życząc im aby mogły w spo-
koju i z dala od ludzkiej ciekawości wychowywać swoje dzieci. 

Do mam czujnych niewątpliwie należy sarna. Jej okres 
godowy trwa w lipcu i sierpniu. Chętna do zalotów sami-
ca (koza) oprócz pozostawiania feromonów, wabi samca 
swoim popiskiwaniem. Ich wzajemne zaloty trwają kilka 
dni, a pokłosiem jest zarodek, który – choć wydaje się 
to nieprawdopodobne, pozostaje bez rozwoju w życiu 
płodowym aż do stycznia. Wówczas rozpoczyna się 
rozwój płodu, który kończy się po upływie dwudziestu 
tygodni, kiedy to na świat przychodzą zwykle nie wię-
cej niż dwa młode koziołki. Mama pozostawia je zwykle 
gdzieś na łące lub pod niewielkim krzakiem i odwiedza 
tylko w porze karmienia. Wystarczy tydzień, a spragnio-
ne matczynego ciepła maluchy podążają już za nią. Naj-
wyraźniej mama chce jak najszybciej je usamodzielnić. 
Spotykając w lesie takiego malucha – nie zbliżajmy się 
do niego, ponieważ mama choć trzyma się na uboczu, 
obserwuje zazwyczaj spoza zarośli swoje dziecko – go-
towa w przypadku zagrożenia stanąć w jego obronie.

Troskliwą matką jest również wiewiórka. W ciągu roku 
wyprowadza dwa, a nawet trzy mioty, w których rodzi 
się od 5 do 7 młodych. Samica opiekuje się maluchami, 
karmiąc je przez siedem tygodni jedynie własnym mle-
kiem. Około dziesięciotygodniowe wiewiórki zaczynają 
same poznawać otoczenie, ale i tak wracają często do 
gniazda, w którym przyszły na świat. 

Parą troskliwych rodziców są także wilki. Wspólnie peł-
nią kluczową rolę w rodzinnej grupie, która liczy około 
sześciu osobników i którą nazywa się watahą. Zarówno 

mama wilczyca jak i towarzyszący jej ojciec zajmują się 
przywództwem i to nie tylko jeśli chodzi o wychów mło-
dych, ale również o opiekę nad starymi osobnikami. Dzię-
ki wzorcom zaczerpniętym z obserwacji rodziców młode 
wilczki uczą się wzajemnych relacji i właściwej komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej. Matka wydaje na przeło-
mie kwietnia i maja na świat głuche oraz ślepe szczenięta, 
a sam poród odbywa się najczęściej w norze, którą kopie 
krótko przed rozwiązaniem; czasem wilczyca wybiera do 
porodu legowisko na powierzchni ziemi. Przez kilka tygo-
dni młode przebywają w miejscu narodzin pod troskliwą 
opieką matki, a ta karmi je wyłącznie swoim mlekiem. 
Samiec troskliwie się nią opiekuje i – w przeciwieństwie 
chociażby do rysia – odgrywa w życiu jej i dzieci ważną 
rolę. Dokarmia swoją partnerkę przynoszonym w żołąd-
ku mięsem, a kiedy młode dorastają – dostarcza pokarm 
także im. Kiedy potrzeba – szczeniętami opiekują się 
również starsze osobniki z wilczej rodziny. 

Przełom maja i czerwca to również czas, kiedy na świat 
przychodzą młode łosi. Klępy rodzą zazwyczaj jedno 
lub dwa cielęta. Laktacja u tego gatunku trwa niekiedy 
nawet do późnej jesieni. Matka jest wówczas blisko swo-
ich dzieci, a zagubione potrafi odnaleźć dzięki wydzie-
lanemu przez nie zapachowi (łosie pomiędzy racicami 
mają gruczoły wydające specyficzną woń). Klępa sprawia 
wrażenie obojętnej matki. Mimo to potrafi energicznie 
i stanowczo zaatakować i odpędzić intruza zagrażające-
go jej potomstwu. 
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 Do pracowitych mam należy sami-
ca łabędzia niemego. Swoje gniaz-
do – pływające najczęściej wśród 
trzcin – buduje zazwyczaj z patyków, 
chwastów i piór. Choć materiał na 
budowę przynosi samiec, to do mat-
ki należy ostatnie słowo. Po wykluciu 
małych samica zazwyczaj zjada sko-
rupy jaj w celu zatarcia śladów istnie-
nia potomstwa. Zwykle to też matka 
osłania swoimi piórami małe pisklaki 
podczas burz i ulewnych deszczów. 
Niekiedy można zaobserwować, jak 
w czasie upałów jedno z rodziców 
ustawia się od strony słońca i, rozkła-
dając piękne skrzydła, zapewnia cień 
swoim dzieciom. Małe łabędzie – 
podobnie zresztą jak i bociany czar-
ne – zaskakująco reagują na zbliżanie 
się człowieka do gniazda. Nierucho-
mieją na jego dnie, udając martwe. 

Mówiąc o mamach troskliwych, 
nie sposób pominąć ich przeciwień-
stwa, a więc mamy kukułki, która 
znosi swoje jajka w obcych gniaz-
dach. Zwykle na dom dla swoich 
piskląt wybiera gniazda: pokląskwy, 
pliszki, gąsiorka czy pleszki. Łącznie 
w Polsce odnotowano 26 gatunków 
żywicieli kukułczych dzieci! 

Zdecydowanym przeciwieństwem 
kukułczej matki jest samica jastrzę-
bia, która nie tylko współtworzy 
gniazdo przed złożeniem jaj, ale 
kiedy już je zniesie, otacza opieką, 
siedząc w gnieździe do momentu 
przyjścia na świat piskląt i dbając 
o bezpieczeństwo jaj oraz zacho-
wanie przez nie odpowiedniej 
temperatury. 

Widywana w dolinie Wisły mewa 
siwa to gatunek gnieżdżący się ko-
lonijnie. Zdarza się, że matki przyj-
mują pod swoje skrzydła osierocone 
maluchy ptasich koleżanek… 

Tak czy inaczej – rodzicielska mi-
łość w świecie mieszkańców pusz-
czy – jak to w życiu – ma blaski i cie-
nie. Nam nie pozostaje nic innego, 
jak tylko uważna obserwacja i niein-
gerowanie w świat zwierzęcych ro-
dziców oraz ich dzieci. 

tekst: M. Kamińska; foto: M. Szajowski

Naturalne sposoby na komary 
Chemiczny oprysk na komary może wydawać się szybkim i skutecz-
nym sposobem na pozbycie się niechcianych gości z naszego ogródka. 
Zabieg polega na opryskaniu całego ogrodu (szczególnie zarośli, gdzie 
komary lubią się chować) specjalnym preparatem przy użyciu opryski-
wacza, tworzącego drobną mgiełkę. 

Efekt oprysku utrzymuje się do dwóch tygodni, a przy deszczowej po-
godzie – jeszcze krócej. Poważnym skutkiem ubocznym takiego oprysku, 
o którym się nie mówi jest to, że zabija on nie tylko komary ale także inne 
owady, np. pożyteczne pszczoły czy motyle. Komary prędzej czy później 
wrócą, bo ich populacja szybko się odbudowuje, jednak pozostałe owady 
mogą nie pojawiać się w naszych ogródkach przez wiele miesięcy.

Warto rozważyć naturalne sposoby na komary, za pomocą których mo-
żemy bezpiecznie dla nas i dla otoczenia odstraszyć te owady. Z pomocą 
przyjść nam mogą:
1.  Rośliny: kocimiętka (na zdjęciu), lawenda, bodziszek cuchnący (tzw. 

anginka), plektrantus koleusowa-
ty (tzw. komarzyca), mirt, bazylia, 
mięta, turówka wonna (inaczej żu-
brówka). Z wymienionych roślin 
szczególnie polecana jest kocimięt-
ka, która kwitnie w okresie wzmo-
żonej aktywności komarów – od 
czerwca do lipca oraz od września 
do października. Można ją zasadzić 
w doniczce i uprawiać na balkonie 
lub parapecie.

2.  Olejki eteryczne: migdałowy, goź-
dzikowy, cytrynowy, cynamonowy, 
waniliowy, eukaliptusowy, sosno-
wy oraz kokosowy. Pomocna bę-
dzie również waleriana, kamfora, 
olejek anyżowy i herbaciany oraz 
wyciąg z kwiatów pomarańczy. 
Olejki mogą być stosowane w for-
mie aerozolu, kadzidełek i świec 
zapachowych. 

3.  Bezzapachowe kosmetyki, gdyż 
to co wabi komary, to nasz zapach. Powinniśmy unikać perfum, zapa-
chowych dezodorantów, intensywnie pachnących kremów szczególnie 
o słodkich, owocowych nutach.

4.  Ubiór: wybierajmy jasne ubrania, ponieważ ciemne stroje przyciągają 
komary.
Chemiczne eliminowanie komarów może być kuszące, ale warto przy 

tym pamiętać o szkodzie, jaką wyrządzamy środowisku. Zabijając koma-
ry opryskami, zabijamy też inne owady, ponadto zakłócamy ekosystem, 
gdyż wiele zwierząt żywi się komarami.

tekst: UGSB/KB; foto: Adobe Stock
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Rozbudowa kościoła w Lipkowie – bez kontrowersji!
Kościół w Lipkowie, a dokładniej ka-
plica dworska, pobudowana przez 
Paschalisa Jakubowicza w 1792 r. dla po-
trzeb dworu i pracowników ówczesnej 
tkalni pasów kontuszowych doczeka 
się wreszcie rozbudowy. Parafia po 
wykonaniu wielu różnorodnych eks-
pertyz i kilku projektów dotyczących 
rozbudowy świątyni uzyskała wszelkie 
potrzebne pozwolenia, by rozpocząć 
inwestycję. Tymczasem w internecie 
i w niektórych publikacjach prasowych 
pojawiły się głosy krytyczne.

TĘ INWESTYCJĘ PLANOWANO  
OD LAT...
– Kiedy w 2010 r. zostałem proboszczem parafii w Lipko-
wie – mówi ks. proboszcz Tomasz Sobiecki – już wów-
czas ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, 
powiedział mi, że lipkowski kościół ma być wyremonto-
wany i rozbudowany. Mój poprzednik ks. Andrzej Kowal-
ski chciał kościół rozebrać i na jego miejscu pobudować 
nowy, większy, w dotychczasowym 
stylu. Ponieważ rozebranie zabyt-
kowego kościoła nie jest właści-
wym rozwiązaniem, zapadła decyzja 
o jego rozbudowie.

CO POZOSTAŁO PO PIERWSZYM 
KOŚCIELE W LIPKOWIE?
– Niestety bardzo niewiele. Kościół 
podupadł po powstaniu listopado-
wym i zamknięciu manufaktury tka-
nin; przez ponad 100 lat był nieczyn-
ny i niszczał. W 1950 r. ze świątyni 
pozostał tylko fragment zewnętrz-
nych murów. To, co widzimy dzisiaj, 
jest efektem powojennej odbudo-
wy. Warto przypomnieć, że w latach 
pięćdziesiątych w Lipkowie miesz-
kało ok. 70 rodzin. Wówczas świąty-
nia (o pow. ok. 100 m²) spełniała dobrze swoje zadanie, 
jednak już w latach 80. w kościele było ciasno, o czym 
wspomina w pamiętnikach ks. Wacław Kurowski, a cóż 
dopiero dzisiaj, gdy mamy tu ok. 3300 wiernych. Jedy-
nym sensownym rozwiązaniem jest rozbudowa świątyni 
przy zachowaniu jej dotychczasowego stylu. Chciałbym 
dobudować dwie boczne nawy, transept i zakrystię. 
Część zabytkowa kościoła wraz z ołtarzem będzie wów-
czas zachowana i stanie się sercem świątyni, zyska do-

datkowo zabezpieczenie murami zewnętrznymi, które 
będą pełnić funkcję naturalnych przypór. Wierni ocze-
kują tego, aby liturgia sprawowana była w odpowiednich 
warunkach. Z taką koncepcją zgodni są eksperci – archi-
tekci i konserwatorzy zabytków.

OKIEM EKSPERTÓW...
– Kontakty z wybitnymi eksperta-
mi parafia utrzymuje od ponad de-
kady. Pierwszy projekt rozbudowy 
świątyni wykonano pod nadzorem 
Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Barbary 
Jezierskiej, uwzględniając wszyst-
kie zalecenia konserwatorskie. Po 
kilku latach procedowania i wpro-
wadzania koniecznych zmian pro-
jekt rozbudowy kościoła w stylu 
klasycystycznym otrzymał  akcep-
tację MWKZ i Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Zabytków. Włączyła się 
w to dzieło także kościelna Komi-
sja Konserwatorska pod przewod-
nictwem ks. bp. Michała Janochy. 
W gremium tym zasiadają wybitni 

architekci, m.in. prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Komisja 
również wydała pozytywną opinię. Niestety wówczas 
w rozbudowie kościoła przeszkodził brak środków. Po 
kilku latach Urząd Konserwatora Zabytków objął profe-
sor Jakub Lewicki, który także wyraził zgodę na rozbu-
dowę kościoła, zalecając jednocześnie przygotowanie 
skromniejszego niż poprzednio projektu. Ostatecznie 
powstał nowy projekt, który został złożony do zaopinio-
wania w 2019 r. i po roku uzyskał pełną akceptację władz. 

Z zabytkowej świątyni w Lipkowie w latach powojennych 
pozostały tylko fragmenty murów

Kościół w Lipkowie w roku 1800. 
Rys. A. Orłowskiego

34 Nr 6 (309) czerwiec 2022



HISTORIA

SKĄD ZATEM BIORĄ SIĘ KONTROWERSJE?
– Trudno to niestety zrozumieć. Moim zdaniem nie ma 
żadnych kontrowersji, powstają natomiast tzw. fakty 
medialne. Kościół jest żywym organizmem, przez wie-
ki rozbudowywał swoje świątynie i takich przykładów 
jest w Polsce bardzo wiele. Rozwój, tam gdzie istnieje 
taka potrzeba, jest naturalnym procesem. W jakim celu 
ktoś zabrania nam rozbudowy świątyni? Jednocześnie 
lansuje się pomysł remontu obecnego kościoła (i zacho-
wania go jako kaplicy cmentarnej) oraz budowy obok 
drugiego nowego kościoła. Przecież to absurd! Takie-
go zdania są również lipkowscy parafianie, na których 
wsparcie zawsze mogę liczyć. Parafia na przygotowanie 
całej niezbędnej dotychczasowej dokumentacji wydała 
już ok. 200 tys. złotych. Parafianie pragną nowej świątyni 
i deklarują pomoc w jej wybudowaniu. Jeden z naszych 
dobrodziejów chce nawet pokryć koszty rozbudowy 
kościoła do etapu stanu surowego. 

CO NA TO RADA PARAFIALNA?
– Wierni w Lipkowie są zaniepokojeni pogłoskami 
o możliwości cofnięcia wydanej wcześniej prawomoc-
nej decyzji. W imieniu wspólnoty parafialnej parafii 
św. Rocha wystosowali nawet w tej sprawie pismo do 
Jarosława Sellina Generalnego Konserwatora Zabytków, 
Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

(…) Jeżeli ta uprawomocniona decyzja na rozbudo-
wę naszego kościoła po blisko dwóch latach zostanie 
cofnięta, parafianie będą czuli się oszukani. Pojawia-
ją się głosy, że naszym przodkom udało się uratować 
kościół przed komunistami, a za sprawą „Gazety 
Wyborczej” obecny prawicowy rząd zamknie ko-
ściół, który straci swoją funkcję. Potrzeba rozbudo-
wy niewielkiego kościoła wynika z jego usytuowania 
w podwarszawskim obszarze inwestycyjnym. Przed 
ostatnie 10 lat parafia rozrosła się  liczebnie o drugie 
tyle mieszkańców i nadal planowana jest budowa 
nowych osiedli. Bywa, że w czasie niektórych na-
bożeństw stłoczenie wiernych wymusza pozosta-
nie dużych grup osób na zewnątrz obecnej kaplicy 
– baraku, której powierzchnia jest przecież znacznie 
większa niż powierzchnia kościoła. Potrzebny jest 
nam zatem nie tylko kościół zrewitalizowany, ale też 
o odpowiedniej powierzchni, z zapleczem liturgicz-
no-gospodarczym i węzłem sanitarnym.

Z opisanych przyczyn można się spodziewać, że 
cofnięcie bądź zmiana wydanej decyzji MWKZ nie 
zmieni sytuacji zastanej. Wierni gromadzić się będą 
nadal w większym powierzchniowo baraku-kaplicy, 
zaś zamknięty zabytkowy kościół będzie ulegał dal-
szemu niszczeniu. Parafian nie stać na wyremonto-
wanie kościoła, który nie będzie funkcjonalny; mamy 
przecież na utrzymaniu w sumie pięć obiektów, 

do tego zabytkowy park. Nie wybudujemy też nowej 
świątyni, bo nie udźwigniemy finansowo tego cię-
żaru. Rozbudowa istniejącego kościoła nie tylko za-
bezpieczy potrzeby sprawowania kultu, ale również 
uratuje zabytek wchodzący przecież w cały zespół 
dworsko-sakralny. 

Po 14 latach sprawowania liturgii w prowizorycznej 
kaplicy, my parafianie spragnieni jesteśmy godnego 
uczestniczenia w obrzędach religijnych. Krytyczny, 
mijający się z prawdą artykuł o lipkowskim kościele 
w „Gazecie Wyborczej” odczytujemy jako przejaw 
rozpowszechnionych ataków na Kościół. Będziemy 
bronić naszego stanowiska.  

PERŁA WYMAGA OPRAWY!
Lipków powinien mieć piękną świątynię. To niezwykłe 
miejsce utrwalone dla potomnych przez Henryka Sien-
kiewicza, który umieścił tu scenę zwycięskiego pojedyn-
ku Pana Michała z Jurko Bohunem, powinno błyszczeć jak 
perła w koronie i być powodem do dumy dla wszystkich 
Polaków. Życzymy Księdzu Proboszczowi i całej Wspól-
nocie Parafialnej zwycięstwa w walce o słuszną sprawę, 
tym bardziej że rok bieżący jest rokiem wyjątkowym. 
24 maja ks. proboszcz Tomasz Sobiecki świętował jubi-
leusz 25-lecia święceń kapłańskich, a 18 września parafia 
w Lipkowie będzie obchodzić jubileusz 70-lecia swojej 
działalności. Przypomnijmy, że 1 sierpnia 1952 r.  lipkow-
ską parafię erygował błogosławiony ks. kard. Stefan Wy-
szyński, kapelan AK Grupy „Kampinos” ps. Radwan III.

Przemiany zabytkowego terenu już widać – pięknie 
odnowiony dwór, świątynia pokryta miedzianym da-
chem, teraz czas na kolejne dzieła. Wierzymy, że się 
uda. Ks. Proboszcz pozyskał dla parafii podczas 12 lat 
swojej posługi ponad 4 mln zł dotacji. Parafianie też 
deklarują dalszą pomoc. W jedności siła! 

Marcin Łada, fot. Archiwum Parafii w Lipkowie

Ks. proboszcz Tomasz Sobiecki podczas spotkania 
z  wiernymi z okazji jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich 
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 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

S E R W I S  K O M P U T E R O W Y
• PRZYSPIESZANIE LAPTOPÓW
•	 SKŁADANIE	KOMPUTERÓW	PC
•	 KOMPUTERY	GAMINGOWE
•	 ODZYSKIWANIE	DANYCH
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architekt
budynki mieszkalne, niewielkie obiekty użyteczności 
publicznej, adaptacje, przebudowy, PROJEKTY 
koncepcyjne, budowlane, pozwolenia na budowę

tel.: 609 526 638 mail: jpieczara@jtp-projekt.pl
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• Tkaniny ślubne i wizytowe  
• Hafty, koronki na tiulu  
• Taśmy i pasmanteria  

• Aplikacje ślubne i wizytowe  
• Dodatki ślubne

ul. Floriańska 8/32; 03-707 Warszawa
tel. +48 500 194 546; +48 22 818 07 26

e-mail: familtex@wp.pl; https://familtex.com.pl
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