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NA OKŁADCE: 
Ewa Farna podczas koncertu na Dniu Babic 2022

foto: Izabela Bek

Aktualności

Wyrazy wsparcia i głębokiego współczucia
dla Marty Kotlińskiej

z powodu śmierci
Mamy

składają Wójt Gminy Sławomir Sumka
wraz z Pracownikami

Szanowni Państwo!
Na wniosek Wójta Gminy Stare Babice Sławomira 
Sumki na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dużym,  
w kwaterze wojennej przeprowadzone będą prace 
remontowe i modernizacyjne przy użyciu funduszy 
zewnętrznych z zasobów Prezesa Rady Ministrów.

Poszukujemy informacji na temat grobów wojen-
nych i pochowanych tam osób. Zależy nam szczegól-
nie na informacjach o rodzinie Żmudów, której człon-
kowie zginęli tragicznie 13 września 1939 r. 
Byli to: Jan – lat 47, Kazia – lat 13, Jadzia – lat 11,  
Toluś – lat 8 i Lucia – lat 4. 

W tym rodzinnym grobie pochowano także w latach 
70. XX wieku Tadeusza Żmudę i Jana Wójtowicza. 

Jeśli żyją rodziny tych osób lub macie Państwo jakieś 
informacje dotyczące tej tragedii rodzinnej i historii in-
nych grobów wojennych w Borzęcinie Dużym, bardzo 
prosimy o kontakt z sekretariatem Wójta Gminy Stare 
Babice, tel.: 22 722 94 51. 

Ocalmy wspólnie naszą historię wojenną 
od zapomnienia.

Sławomir Sumka 
Wójt Gminy Stare Babice 

Marcin Łada 
prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach

Tadeusz Wiśniewski 
prezes Stowarzyszenia Borzęcin

Akcja:

Nabór do OSP w Starych Babicach

Zapraszamy każdego chętnego od 14. roku życia

Piątek, 14 października 2022 

w godzinach: 18:00–20:00

ul. Wieruchowska 5

Przyjdź, poznaj nas, sprawdź się!
Czekamy z gorącą grochówką!



Szanowni Mieszkańcy! 
Zakończyliśmy wakacje, a wraz z nimi cykl gminnych wydarzeń organizowanych 

m.in. w ramach „Kulturalnego Lata” oraz „Lata w Gminie”. W tym roku bez większych 
ograniczeń mogliśmy wspólnie uczestniczyć w koncertach, potańcówkach czy też 
plenerowych spektaklach. Tradycyjnie nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych 
Mieszkańców naszej gminy. Wśród dzieci dużą popularnością cieszyły się animacje. 
Pełną relację z naszych wakacyjnych wydarzeń znajdziecie Państwo na kolejnych stro-
nach Gazety Babickiej. Doceniam fakt, że gminne imprezy cieszą się wśród Państwa 
tak dużą popularnością. Dlatego z tego miejsca pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w ich organizację. 

Wraz z zakończeniem wakacji każdy z nas pragnie atmosferę letniego wypoczynku odczuwać jak najdłużej. 
Dlatego wydłużyliśmy termin nadsyłania prac w konkursie fotograficznym pn. „Rodzinne zdjęcie z wakacji”, 
którego głównym motywem jest promowanie wizerunku naszej Gminy, zdrowego stylu życia oraz budowania 
rodzinnych relacji. Na zgłoszenia czekamy do 26 września 2022 r. Warto zaznaczyć, że na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody, w tym m.in. karty podarunkowe do Centrum Sportu w Błoniu. Więcej szczegółów na temat 
konkursu przeczytacie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice.

Pod koniec sierpnia miałem przyjemność wręczyć awanse zawodowe 10 nauczycielom z naszych gminnych 
szkół podstawowych. W tym czasie miałem również zaszczyt wręczyć Panu Konradowi Czechowskiemu akt 
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Z tego miejsca jeszcze raz Wszystkim 
Państwu gratuluję i życzę dalszych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Ogromną dumę czuję także z naszej Mieszkanki, Pani Nataszy Jaworskiej, która w ostatnich dniach zdobyła 
tytuł Mistrzyni Polski w Triathlonie. Jako pierwsza w Polsce kobieta z niepełnosprawnością intelektualną pokonała 
triathlon, na dystansie sprinterskim. Jeszcze raz gratuluję Pani Nataszy udanego startu i życzę dalszych sukcesów. 
Kibicujemy dalej i czekamy na kolejne medale!

W niedzielę 2. września na Skwerze im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym odbyła się zabawa 
dożynkowa zorganizowana przez Zespół „Sami Swoi” oraz Stowarzyszenie „Kotwica”. To ludowe święto, 
połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, stanowi jedną z najpiękniejszych 
polskich tradycji. Z tej okazji Wszystkim Rolnikom i ich rodzinom składam najszczersze podziękowania 
za całoroczny trud i głębokie przywiązanie do narodowych obyczajów. Życzę również dużo zdrowia, 
wytrwałości oraz obfitych plonów.

Wrzesień to również czas uroczystości patriotycznych. Tradycyjnie przygotowaliśmy uroczystość religijno-
patriotyczną dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. 
Tym razem odbędzie się ona w niedzielę 25 września 2022 r. w Starych Babicach. Cześć ich pamięci!

Już dziś serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Łączę wyrazy szacunku,

Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Z ŻYCIA GMINY

Ewa Farna  
w Starych Babicach,  
czyli Dzień Babic 2022
15 sierpnia to dzień, w którym w całej Polsce ob-
chodzone są dwa święta – kościelna uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz pań-
stwowe święto Wojska Polskiego. Mieszkańcom 
gminy Stare Babice ta data kojarzy się też ze świę-
tem naszej gminy – Dniem Babic, które powróciło 
po kilkuletniej przerwie.

Tego dnia od rana do późnych godzin nocnych Polana 
Dwóch Stawów i dziedziniec przed Domem Kultury 
Stare Babice tętniły życiem. Zaczęło się tradycyjnie 
turniejem siatkówki plażowej, a zakończyło potań-
cówką na dziedzińcu przed domem kultury. Gwiadą 
wieczoru była niesamowicie energetyczna Ewa Farna, 
która swoim występem pobudziła do śpiewania całą 
licznie zgromadzoną publiczność. Tegoroczny Dzień 
Babic był wyjątkowy, ponieważ realizował Program 
Profilaktyczny Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Po raz pierwszy odbył się 
więc bez strefy alkoholu. Okazało się, że atrakcje ak-
tywizujące mieszkańców i wręcz idealna pogoda przy-
ciągnęły setki uczestników. Bezpłatna strefa zabaw 
dla dzieci z różnorodnymi dmuchańcami, warsztata-
mi i animacjami oraz 43-metrowy tor przeszkód dla 
młodzieży i dorosłych były oblegane aż do samego 
końca. Kiermasz rękodzieła, strefa eko z solarnymi go-
kartami i rowerami produkującymi prąd, a także mo-
tocrossowe wyzwania z Fabryką Mistrzów, cięcie auta 

ze strażakami, crossmintonowe i futbolowe emocje 
przy piłkarzykach i wiele innych różnorodnych atrak-
cji zaspokajały gusta wszystkich grup wiekowych. Joga 
w plenerze zgromadziła wielu aktywnych mieszkań-
ców, w tym liczną grupę seniorów z naszej gminy. 

Na ogromnej scenie odbywały się koncerty woka-
listów i zespołów. Zaśpiewali młodzi artyści z domo-
kulturowego Studia Wokalnego, a także uczestniczka 
programu The Voice Kids ze Starych Babic, Zespół 
„Sami Swoi”, Chór Aprobata, zespół Analogs z wy-
jątkowym projektem „Pudło”. Zagrała Babicka 
Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego i Orkiestra 
z Chmielnej. Odbyły się także pokazy tanecznej 
grupy konkursowej Domu Kultury Dance to the 
Beat oraz aktywnych seniorów. 
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Z ŻYCIA GMINY

Na zakończenie muzycznych wydarzeń na scenie 
wystąpiła gwiazda wieczoru – Ewa Farna, pochodząca 
z Zaolzia polsko-czeska piosenkarka, autorka tekstów, 
kompozytorka, producentka, prezenterka telewizyjna 
i osobowość telewizyjna. Po bisach dołączył na scenę 
do artystki wójt gminy Sławomir Sumka z koszem róż 
i urodzinowymi życzeniami, czym udało się mile za-
skoczyć jubilatkę.

Po zakończeniu koncertu większość uczestników 
tanecznym krokiem przeniosła się na dziedziniec 
Domu Kultury, gdzie do godziny 23:00 trwała między-
pokoleniowa potańcówka. 

Podziękowania dla patrona honorowego, wszyst-
kich sponsorów, partnerów i wolontariuszy. Tak 
duże wydarzenie możliwe jest tylko dzięki współpra-
cy wielu podmiotów. Do zobaczenia za rok!

tekst: DKSB; foto: IB

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY SPONSORZYPATRONAT 
HONOROWY 
STAROSTY 
WARSZAWSKIEGO 
ZACHODNIEGO

WSPÓŁORGANIZATOR: GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Inwestycje drogowe
Jednym z priorytetowych zadań Gminy Stare Babice są inwestycje drogowe. Dla naszych mieszkańców jest to 
temat niezwykle ważny, dlatego prezentujemy poniżej aktualne informacje dotyczące trwających prac.

DROGI PROJEKTOWANE:

1  1KDL – TOPOLOWA, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
Przebieg: od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Topolowej do 3KDL 
i drogi serwisowej. Projektowana jest jezdnia, jednostronny chodnik, 
oświetlenie oraz nowe włączenie ul. Topolowej w ul. Warszawską. 
Trwają prace projektowe.

2  HUBALA DOBRZAŃSKIEGO, LATCHORZEW
Przebieg: od ronda ks. J. Popiełuszki do ul. Spychowskiej. Projekto-
wana jest przebudowa jezdni, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz 
oświetlenie. Trwają prace projektowe.

3  DWORKOWA – SZEMBEKA – RONDO „8”, STARE BABICE
Projektowana jest ul. J. Szembeka i ul. Dworkowa wraz z rondem 
na skrzyżowaniu ulic Rynek, J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza i Dwor-
kowej. Przebieg: od projektowanego ronda do drogi 14-5KDZ oraz 
droga 14-5KDZ od ul. Dworkowej do ul. Warszawskiej z rondem na 
tym skrzyżowaniu. Trwają prace projektowe.

4  CHODNIK PRZY DW 580, STARE BABICE
Przebieg: ul. Warszawska na odcinku od ul. Wieruchowskiej do 
ul. J. Piłsudskiego. Inwestycja prowadzona przez zarządcę drogi, tj. 
MZDW (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich). MZDW zawarł 
umowę na wykonanie. Wykonawca z powodu ogłoszenia upadłości 
nie przystąpił do realizacji zadania.

5   OSIEDLOWA, ZIELONKI-PARCELA

Przebieg: od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej. Trwają prace projektowe.

6   BIAŁEJ GÓRY, ZIELONKI WIEŚ
Przebieg: od ul. Warszawskiej do ul. H. Sienkiewicza. Zaplanowano sy-
gnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Białej Góry 
oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową i ul. kpt. F. Pogonowskiego. 
Ulica uzyska chodnik i ścieżkę rowerową. Wykonany został projekt oraz 

uzyskano decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

7   SPORTOWA, ZIELONKI WIEŚ
Przebieg: od skrzyżowania z ul. Białej Góry do skrzyżowania 
z ul. rtm. W. Pileckiego. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy, chod-
nik oraz oświetlenie uliczne. Trwają prace projektowe.

8   ANDERSA, JANÓW
Przebieg: od ul. Pohulanka do ul. gen. W. Sikorskiego. Wy-
konany został projekt oraz uzyskano decyzję ZRID. Zadanie 

11  SZYMANOWSKIEGO, KLAUDYN
Przebieg: na odcinku od ul. plut. J. Ciećwierza w Klaudynie do ul. 3 Maja 
w Laskach. Koordynatorem prac jest Gmina Izabelin w porozumieniu 
z Gminą Stare Babice. Gmina Stare Babice udzieliła Gminie Izabelin 
pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł na sporządzenie dokumentacji 
projektowej. Trwają prace projektowe.

12  TRAKT KRÓLEWSKI, WOJCIESZYN, WIERZBIN, ZALESIE
Przebieg: od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. Spacerowej w Bo-
rzęcinie Dużym. Etap 1. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogo-
wej ZRID. Etap 2. Procedowane jest uzyskanie decyzji ZRID w Starostwie 
Powiatowym. Etap 3–4. Trwają prace projektowe.

13  DW 718, SOBIESKIEGO, TOPOLIN
Na zlecenie zarządcy drogi, tj. MZDW trwają prace projektowe w za-
kresie rozbudowy DW 718 na odcinku od ul. Warszawskiej w Borzęcinie 
Dużym do ul. Poznańskiej w Ołtarzewie (gmina Ożarów
Mazowiecki). Na skrzyżowaniu DW 718 (ul. Jana III Sobieskiego) i DW 580 
(ul. Warszawska) zaplanowano budowę ronda.

14  SPACEROWA, BORZĘCIN DUŻY, MARIEW
Przebieg: od ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym do ul. Kwiatowej 
w Mariewie. Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
Projektowana jest przebudowa jezdni, ciąg pieszo-rowerowy oraz 

dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 980 360 zł.

9   EKOLOGICZNA, KLAUDYN
Przebieg: ul. Ekologiczna wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Estrady 
oraz z wlotami w ul. Estrady w kierunku północnym i południowym. 
Wykonano projekt i uzyskano decyzję ZRID. Zadanie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 469 477,92 zł. Ogło-
szony przetarg na realizację został unieważniony.

10   KRZYŻANOWSKIEGO – 22-8 KDL – CIEĆWIERZA, KLAUDYN
Przebieg: od ronda im. Klaudyny Potockiej do planowanej drogi 22-8 KDL 
wraz z jej budową oraz przebudową ul. plut. J. Ciećwierza do skrzyżowa-
nia z ul. K. Szymanowskiego. Trwa przygotowywanie dokumentacji na 
potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego spo-

rządzenia projektu. Termin ogłoszenia przetargu – IV kwartał 2022 roku.
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oświetlenie. Gmina Stare Babice udzieliła Powiatowi Warszawskiemu 
Zachodniemu pomocy finansowej w kwocie 100 tys. zł na sporządzenie 
dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

15  REYMONTA, LATCHORZEW
Przebieg: od ul. Warszawskiej do ul. Hubala Dobrzańskiego. Projekto-
wana jest jezdnia, obustronny chodnik oraz oświetlenie. Trwają prace 
projektowe.

16  OGRODOWA, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
Przebieg: od ul. Fortowej w kierunku południowym. Projektowana jest 
jezdnia oraz oświetlenie. Trwają prace projektowe.

17  SIKORSKIEGO, STARE BABICE, JANÓW, KLAUDYN
Etap 1. Przebieg: od Ronda ks. J. Popiełuszki do ul. Andersa. Planowana 
jest przebudowa jezdni oraz budowa chodników i dróg rowerowych. 
Gmina Stare Babice w ramach pomocy rzeczowej dla zarządcy drogi tj. 
MZDW sporządzi dokumentację projektową. Trwa przygotowanie ma-
teriałów przetargowych. Ogłoszenie przetargu IV kwartał 2022 r.
Etap 2. Przebieg: od ronda Klaudyny Potockiej do ul. 3 Maja w Mości-
skach. Koordynatorem prac jest Gmina Izabelin. Gmina Stare Babice 
udzieliła Gminie Izabelin pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł na spo-
rządzenie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

DROGI W BUDOWIE:

18  KLONOWA, KOCZARGI NOWE I KOCZARGI STARE
Przebieg: od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej. Ul. Klonowa będzie 
składała się z jezdni o szerokości 6 m oraz chodników o szerokości 2 m 
po obu stronach jezdni. Na skrzyżowaniu ul. Górki i ul. Klonowej powsta-

nie rondo. Planowany termin zakończenia inwestycji – przełom 2022 
i 2023 roku. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości 4 229 249,73 zł.

DROGI PLANOWANE:

19  WARSZAWSKA BIS
25 maja 2022 r. w MZDW w Warszawie z inicjatywy Wójta Gminy Stare 
Babice odbyło się spotkanie samorządów zainteresowanych realizacją 
tzw. Warszawskiej BIS. Po rozmowach z władzami Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki oraz Gminy Leszno wspólnie wystosowano pismo do 
Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o współpracę w celu 
realizacji tej inwestycji. Podczas spotkania, nakreślony został plan działań 
mający na celu zawarcie porozumienia oraz w jego efekcie rozpoczęcia 
prac nad koncepcją budowy drogi stanowiącej alternatywę dla drogi 
wojewódzkiej nr 580. Ważnym elementem przyszłej drogi ma być włą-
czenie w układ drogowy na terenie Warszawy, stąd jednym z ustaleń ze 
spotkania jest wykonanie 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” 
zawierającego ogólny przebieg i opis, a taki, który będzie wykorzysta-
ny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu będzie stanowiła znaczącą 
część projektu budowlanego, na podstawie którego Inwestor będzie 
się ubiegał o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na 
chwile obecną trwa wymiana korespondencji pomiędzy MZDW a samo-
rządami w kwestii zapewnienia finansowania powyższych działań.

Tekst: UG, Referat Inwestycji  
Gminnych, MŚ / mapa:  
Open Street Map, UG,  

Referat Planowania  
Przestrzennego, MM
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WÓJT GMINY STARE BABICE
Znak sprawy: RPP.6721.32.2022  Stare Babice, dnia 29.08.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
503), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku 
z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza - Zielona” 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 26 września 2022 r. 
do 18 października 2022 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, 
w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany 
miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne”, następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. o godz. 17:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
−  w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
−  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2022 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez 
rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez 
Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”, następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej:  
https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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Nowy sposób na osady ściekowe w Eko-Babice
Komunalne osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który trzeba odpowiednio zago-
spodarować. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. wybrało drogę proekologiczną 
i uruchomiło technologię, dzięki której odpady – osady ściekowe przetwarzane są na środek poprawiający 
właś ciwości gleby.

27 lipca 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Eko-Babice” sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Orga-
nicalc sp. z o.o. na dystrybucję wytwarzanego środka 
poprawiającego właściwości gleby. O szczegółach 
przedsięwzięcia opowiada Anna Szadkowska – Kie-
rownik Oczyszczalni Ścieków.

GB: Co to za produkt i technologia?
AS: Organicalc SB to handlowa nazwa wytwarzanego 
przez nas organiczno-mineralnego środka poprawia-
jącego właściwości gleby, który powstaje w instalacji 
przetwarzania odpadów w wyniku mieszania wyso-
ko reaktywnego tlenku wapnia (CaO) i komunalnego 
osadu ściekowego – odpadu o kodzie 19 08 05, po-
wstającego w ciągu technologicznym na oczyszczalni 
ścieków. Zatem komunalny osad ściekowy traci sta-
tus odpadu, a staje się produktem finalnym, który na 
mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro-
wadziliśmy już do obrotu i użytku. 

GB: Jakie korzyści przynosi to działanie?
AS: W wyniku podjętych działań Spółka zoptymalizuje 
koszty odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych, które to koszty na 
przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły i stały się 
znaczącym składnikiem ogólnego kosztu w procesie 
oczyszczania ścieków. Przetwarzanie osadów zmini-
malizuje również uciążliwość zapachową podczas ich 
wywozu.

GB: Do czego może służyć ten środek?
AS: Nasz środek przeznaczony jest do nawożenia upraw, 
a obecnie nabywcami są rolnicy i sadownicy. Został do-
puszczony do obrotu stosownymi decyzjami i opiniami 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek 
może być stosowany na wszystkich glebach, szczegól-
nie polecany jest na gleby wymagające wapnowania. 
W swoim składzie ma ponad 35% tlenku wapnia oraz 
azot i fosfor, czyli substancje, które pozostają z proce-
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Zdalny odczyt wodomierzy
Koniec prognozowania. Jak informuje Gminne Przed-
siębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o., od 
lipca ruszył program montażu nakładek do zdalnego 
odczytu danych z wodomierzy. Akcja prowadzona 
jest etapami i w tym roku obejmie blisko dwa tysią-
ce gospodarstw indywidualnych, budynków wielo-
rodzinnych, firm oraz instytucji. 

Mieszkańcy gminy Stare Babice nie ponoszą z tego ty-
tułu żadnych kosztów ani opłat, a zyskują nowatorskie 
i bardzo wygodne rozwiązania. System odczytu wodo-
mierzy pozwala na zdalne sprawdzenie stanu liczników 
wodomierzy i eliminuje konieczność fizycznych kontroli 
w mieszkaniach czy budynkach. Nakładki montowane są 
na wodomierzach głównych, na podstawie których roz-
liczani są klienci. Więcej informacji o korzyściach i szcze-
gółach akcji udzieliła nam Monika Jędrzejczak – Kierow-
nik Biura Obsługi Klienta EKO-BABICE. 

GB: Jakie są korzyści z wdrożenia systemu dla klientów?
MJ: Zdecydowanie jest to komfort odczytu. Dzię-
ki zdalnemu odczytowi wodomierzy właściciele 
i zarządcy nieruchomości nie będą musieli oczekiwać 
na przybycie inkasenta. Dane o zużyciu wody i aktu-
alnym stanie wodomierza przesyłane są do przedsię-
biorstwa wodociągowego automatycznie.

su oczyszczania ścieków. To powoduje, że skutecznie 
odkwasza, odżywia oraz użyźnia glebę i może być 
stosowany pod wszystkie gatunki roślin uprawy polo-
wej (zboża, rzepak, kukurydza itp.), w uprawach roślin 
sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na 
użytkach zielonych, na trawnikach oraz w rekultywa-
cji gruntów w celu zwiększenia ich żyzności.

GB: Czym ten środek różni się od tradycyjnych na-
wozów wapniowych, takich jak kredy, wapienie, do-
lomity?
AS: Produkt, który powstaje na bazie tlenku wapnia, 
jest rozpuszczalny w wodzie i z tego powodu dzia-
ła w glebie bardzo szybko i skutecznie. Już niewiel-
kie dawki środka (1t/ha) wprowadzają do gleby duże 
ilości potrzebnego roślinom tlenku wapnia (min. 350 
kg CaO/ha) i tym samym bardzo szybko regulują pH 
gleby, nawet o +1 w okresie 2–3 miesięcy od zastoso-
wania.

GB: Jakie jeszcze funkcje pełni środek?
AS: Gleba nawożona tym środkiem szybko staje się 
„żywa”, to znaczy obserwujemy duży wzrost kolonii 
mikroorganizmów glebowych. Jest to bardzo ważne 
z kilku powodów: mikroby glebowe rozkładają resztki 
pożniwne i nawozy organiczne w glebie, tworząc cen-
ną próchnicę, poprawiają znacznie retencję glebową; 
tzw. żywa gleba pozostaje dłużej wilgotna nawet pod-
czas okresowych susz, a także znacznie lepiej radzi 
sobie z nadmiarem wody w czasie dużych opadów 

czy nawałnic. Rolnicy, sadownicy i producenci warzyw 
docenili już środek polepszający właściwości gleby na 
bazie tlenku wapnia, ponieważ znacznie zwiększa plo-
nowanie i poprawia parametry plonów, a jest to bar-
dzo ważne zwłaszcza w czasach kryzysowych.

GB: Czy ten środek jest bezpieczny dla ludzi i śro-
dowiska?
AS: Środek jest całkowicie bezpieczny. Został dokład-
nie przebadany i ma wszystkie wymagane prawem 
opinie i dopuszczenia. Specjaliści zalecają stosowanie 
środka na glebach zarówno lekkich i ciężkich, o wa-
dliwej strukturze, dużym i średnim zakwaszeniu. Jest 
podstawowym „narzędziem” w procesach biologiza-
cji i przywracania siły rodnej gleb uprawnych. Środek 
jest bezpieczny dla ludzi, co potwierdzają badania 
i opinie m.in. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. 

GB: Gdzie zainteresowani rolnicy czy sadownicy 
mogą nabyć Organicalc SB?
AS: EKO-BABICE nawiązały współpracę z firmą Orga-
nicalc sp z o.o. w celu dystrybucji środka poprawiają-
cego właściwości gleby. Obydwa przedsiębiorstwa są 
zainteresowane długofalową współpracą z gospodar-
stwami rolnymi, sadownikami i producentami warzyw 
w całym kraju.

GB: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała/foto: IB
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GB: Jak i kiedy odbywa się montaż nakładki?
MJ: W pierwszej kolejności nakładki montowane są 
u odbiorców posiadających tylko wodomierz główny. 
Nasi monterzy pracują w dni robocze w godzinach 
8:00–20:00 i ich zadaniem jest założenie niewielkiej 
nakładki radiowej na wodomierzu głównym oraz wy-
konanie dokumentacji fotograficznej instalacji przed 
i po założeniu nakładki. W praktyce wystarczy tylko, 
że na kilka minut udostępnią Państwo monterom po-
mieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, by 
mogli zamontować nakładkę i sprawdzić jej popraw-
ne działanie. Monterzy pracujący w terenie posiadają 
legitymacje służbowe i pisemne upoważnienia, dzięki 
którym mieszkańcy będą mogli zweryfikować ich wia-
rygodność poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 
(tel.: 22 722 90 08). Harmonogram montażu nakładek 
znajduje się na stronie internetowej https://eko-ba-
bice.pl/aktualnosci/ 

GB: Czy właściciele nieruchomości po zamontowa-
niu urządzeń na wodomierz będą zobligowani do 
wpuszczania osób w celu kontroli wodomierzy lub 
do odczytu liczników wody?
MJ: W trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu 
może pojawić się potrzeba kilkukrotnej wizyty insta-
latorów w tej samej lokalizacji, np. w celu poprawy 
zasięgu czy kontroli pracy urządzeń. Najczęściej takie 
wizyty odbywają się do roku po wdrożeniu rozwią-
zania. Wdrażane rozwiązanie zapewnia automatyczny 
odczyt wodomierzy i ręczne odczyty inkasenckie nie 
będą prowadzone.

GB: Gdzie trafiają dane z odczytu wodomierzy? Kto 
będzie nimi zarządzał?
MJ: Odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane dane 
zostaną przekazane bezpośrednio do systemu, które-
go właścicielem i zarządcą jest Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne „Eko-Babice”. Nakładki przesyłają 
i odbierają sygnał przy użyciu jednej z najnowszych 
technologii telekomunikacyjnych. Technologia o na-
zwie LoRa wpisuje się w tzw. Internet Rzeczy. Cechuje 
ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorni-
ków, jak również daleki zasięg. 

GB: Czy konieczna będzie częsta wymiana baterii 
w urządzeniach IoT montowanych na wodomier-
zach?
MJ: Zainstalowane na wodomierzach spółki specjalne 
urządzenia – rejestratory IoT zostały zaprojektowane 
przy wykorzystaniu najnowszych technologii, co gwa-
rantuje niski pobór mocy i nieprzerwaną, bezobsługo-
wą pracę urządzeń na wbudowanej baterii aż przez 
10 lat.

GB: Dlaczego została wybrana akurat technologia  
LoRaWAN? Przecież są inne – np. sieci komórkowe.
MJ: Dostarczone rozwiązania zapewnią rozszerzo-
ną łączność także z urządzeniami zamontowanymi 
w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębo-
kie studnie czy też piwnice. Tam nie dociera zasięg 
sieci komórkowych, co stanowiłoby lukę w systemie 
odczytowym.

GB: Czy nakładki te są bezpieczne dla ludzi i zwie-
rząt, jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa dla urzą-
dzeń radiowych?
MJ: Tak, nakładki na wodomierze APULSE-W, produ-
kowane przez polską firmę AIUT Sp. z o.o., spełniają 
wszystkie wymagania określonych norm bezpieczeń-
stwa dla tego typu urządzeń. W porównaniu do stan-
dardowego telefonu komórkowego GSM 900 (każ-
dy smartfon) nakładki te nadają z mocą 50-krotnie 
mniejszą (różnica 17dB), a czas aktywności nadajnika 
również jest nieporównywalnie mniejszy niż w przy-
padku działającego w trybie ciągłym telefonu komór-
kowego. W ramach planowanego wdrożenia nakładka 
nadawać będzie jedynie 2 razy na dobę przez czas 
nie dłuższy niż 3 sekundy.

GB: Dziękujemy za informacje.
Rozmawiała/foto: IB
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Dodatek węglowy
Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pele-
tem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu 
nie ma kryteriów dochodowych, 
a dodatek będzie przysługiwał 
również gospodarstwom, które już 
zakupiły węgiel.

Przez gospodarstwo domowe ro-
zumie się osobę fizyczną samotnie 
zamieszkującą i gospodarującą (go-
spodarstwo domowe jednoosobo-
we) albo osobę fizyczną oraz osoby 
z nią spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamieszku-
jące i gospodarujące (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego dla gospodarstwa domowego wielo-
osobowego złożyła więcej niż jedna osoba, doda-
tek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posia-
dającym obywatelstwo polskie mającym miejsce 
zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom 
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym 
w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy 
udzielonego ze względów humanitarnych lub zgo-
dy na pobyt tolerowany.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) – Wniosek o wypła-
tę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące 
wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jedno-
znacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych 
osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, 
numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego 
tożsamość w przypadku, gdy osoba nie posiada nu-
meru PESEL.

We wniosku trzeba też podać numer rachunku 
bankowego, na który ma zostać przekazana kwota 
dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie za-
wrzeć informację o źródle ogrzewania.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną czytelnie 
klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania da-
nych osobowych Świadczenie – dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa 
się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożo-
ne po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez 
rozpoznania.

Jedynym warunkiem otrzymania dodatku, je-
śli zostanie złożony w odpowiednim terminie, jest 
dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 (po-
kój nr 10, parter).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY? 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się 

w gminie właściwej ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby składającej ten wniosek. 

W Gminie Stare Babice – wniosek o wypłatę dodat-
ku węglowego składają Państwo do Działu Pomocy 
Środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Rynek 21 (pok. 12 oraz pok. 13).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wy-
korzystaniem profilu zaufanego.

Tekst: GOPS / foto: Adobe Stock

GMINA URZĄD TEREN
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Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza
W poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. na Polanie Dwóch Stawów w ramach obchodów Dnia Babic odbył się piknik 
ekologiczny, którego celem było upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
problematyki ochrony powietrza. Akcja była skierowana do mieszkańców Gminy Stare Babice, jak i gmin 
ościennych, niezależnie od ich wieku.

Podczas pikniku przedstawiano obowiązujące przepisy 
prawne oraz zasady kontroli ich przestrzegania (m.in. 
uchwały antysmogowej czy programu ochrony powie-
trza). Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy 
na temat ograniczania niskiej emisji z gospodarstw do-
mowych, negatywnego wpływu transportu indywidual-
nego na stan powietrza, a więc i zdrowia ludzi, jak też 
uzyskania informacji o możliwości dofinansowania do 
wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania finanso-
wanych z programów gminnych, wojewódzkich i ogól-
nokrajowych.

W ramach zadania pn. „Piknik edukacyjny z zakresu 
ochrony powietrza” współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego dostępnych 
było sześć stanowisk prezentujących wiedzę o ochronie 
powietrza: eko pokój zagadek, z którego można było 
się wydostać po rozwiązaniu zadań związanych z zakre-
su ochrony powietrza; gokarty solarne (zasilane energią 
pozyskiwaną z promieni słonecznych); urządzenie – tar-
cza do rzutu do celu, wskazująca, jakie zachowania oraz 
wybory konsumenckie przyczyniają się do ochrony 

powietrza; stanowisko eksperckie, gdzie uczestnicy do-
wiadywali się, czym jest smog, skala porostowa, odna-
wialne źródła energii (OZE); rowery wytwarzające prąd, 
promujące zrównoważony transport, zachęcające do 
dbania o czyste powietrze, oraz wyścig po czyste powie-
trze przy wykorzystaniu specjalnego robota – kulki stero-
wanej joystickiem. 

Osobom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych 
przekazywane były informacje dotyczące przepisów 
uchwały antysmogowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem zmian, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 
2023 r., czyli zakazu użytkowania kotłów na węgiel lub 
drewno (instalacji na paliwa stałe) niespełniających wy-
mogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012 oraz zakazu użytkowania kominków, które nie 
spełniają wymogów ekoprojektu lub nie są wyposażo-
ne w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie. 

Celem wieloaspektowej i interdyscyplinarnej formy 
tego pikniku ekologicznego było uwrażliwienie miesz-
kańców na problemy zagrożenia środowiska, uświado-
mienie im odpowiedzialności za przyrodę oraz zmobi-
lizowanie do czynnego podejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie pn.: „Piknik edukacyjny z zakresu ochrony 
powietrza” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Tekst: Referat Ochrony Środowiska, OS/Foto: UGSB, IB
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Seminarium Rad Seniorów
Projekt realizowany w ramach Samo-
rządowego Instrumentu Wsparcia  
Inicjatyw Rad Seniorów na Mazowszu.

23 i 24 sierpnia w Zegrzu Południowym 
odbyło się seminarium przygotowane 
przez Grodziską Radę Seniorów. Na 
spotkanie, podczas którego omawia-
no różne rozwiązania z zakresu po-
lityki senioralnej, zaproszeni zostali 
przedstawiciele rad seniorów z gmin: 
Stare Babice, Pruszków, Legionowo, 
Zielonki i oczywiście gospodarze wy-
darzenia – radni seniorzy z Grodziska 
Mazowieckiego. Lidia Abramczyk, 
przewodnicząca Rady Grodziskiej, wi-
tając przybyłych, przedstawiła cele spotkania: pozna-
nie źródeł i możliwości ubiegania się o fundusze na 
rzecz zwiększenia aktywności seniorów; omówienie 
metod diagnozowania potrzeb i oczekiwań seniorów; 
ocena działań polityki senioralnej.

Przedstawiciele zaproszonych rad przygotowali wy-
stąpienia, w których omawiali wyżej wymienione obsza-
ry. Temat „Istota i cele polityki senioralnej w kraju i na 
Mazowszu” przedstawił dr Roman Biskupski z gminy 
Legionowo. Przewodniczący Mazowieckiej Akademii 
Seniorów, wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Se-
niorów przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, 
mecenas Marek Pszczółkowski zrelacjonował podstawy 
prawne funkcjonowania Rad.

Babicką Radę Seniorów reprezentowali wiceprzewod-
niczący Stanisław Malinowski i sekretarz Anna Czajkow-
ska, którzy przygotowali wystąpienia: „Realizowanie 
projektów lokalnych ze wsparciem samorządowych 
funduszy pozyskiwanych przez Radę” (projekt: Wyjazd 
rehabilitacyjno-rekreacyjny dla seniorów do Okuninki); 
„Wolontariat – jego rola integrująca środowisko senio-
rów” (projekt: Seniorzy – Seniorom).

Przewodniczący Rady Pruszkowskiej Wojciech Rosiń-
ski omówił wagę profilaktyki zdrowotnej dla zachowania 
sprawności fizycznej, a sekretarz Maria Czeley zapoznała 
z lokalnie podejmowanymi działaniami na rzecz zwięk-
szania aktywności seniorów. Warsztaty „Giełda dobrych 
praktyk Mazowszan 60+” przeprowadzili Krzysztof 
Łebkowski, przewodniczący Rady Seniorów w Zielonce, 
i animatorka Stanisława Zamorska.

Ważnym elementem seminarium była dyskusja, pod-
czas której uczestnicy prezentowali dobre praktyki, jakie 
skutecznie pomagają realizować projekty lokalne, dzielili 
się doświadczeniami, sukcesami, a także niepowodzenia-
mi, szukając ich przyczyn. Gościnnie uczestniczący w se-
minarium Bartłomiej Syrokomla-Syrokomski, profesor 

prawa cywilnego, urodzony w Grodzisku, ab-
solwent Uniwersytetu na Paryskiej Sorbonie, od 
50 lat zamieszkujący we Francji, obecnie wykła-
dowca na Sorbonie oraz korektor książek praw-
niczych, podzielił się z uczestnikami informa-
cjami o systemie polityki senioralnej we Francji. 
System ten oferuje kompleksową opiekę star-
szym obywatelom; szczególnie zainteresował 
wszystkich uczestników Seminarium program 
bezpłatnej modernizacji mieszkań, pozwalający 
do późnej starości zachować samodzielność 
i niezależność we własnym domu.

Seminarium edukacyjno-integracyjne pomogło od-
powiedzieć na wiele pytań, dostarczyło pomysłów na 
rozwiązanie problemów, z którymi borykają się radni 
seniorzy.

Jednym z podjętych wniosków była decyzja o konty-
nuowaniu seminariów sieciujących Gminnych Rad Se-
niorów ze współpracujących powiatów.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Niecodzienny Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki 
naszej gminy
To wyjątkowa uroczystość, która 
nie zdarza się często. 100 lat życia 
to piękny wiek i tylko nielicznym 
dane jest doczekać tak zacnego ju-
bileuszu. Owego szczególnego daru 
losu doświadczyła Pani Stefania 
Zwolińska z Mariewa, która 15 sierp-
nia obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwie-
dzili goście: Wójt Gminy Sławomir 
Sumka i Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego i Ewidencji Ludności Magda-
lena Łagun-Paszek oraz reprezentant-
ka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Marzena Cichewicz, 
którzy w imieniu własnym oraz całej 
społeczności gminy złożyli Jej naj-
serdeczniejsze życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny, 
kwiaty, jak też kosz ze słodkościami. Goście życzyli 
Pani Stefanii wszelkiej pomyślności oraz kolejnych 
100 lat w zdrowiu.

Jubilatka, pomimo swojego pięknego wieku, cieszy 
się dobrą kondycją i zdrowiem. Od urodzenia mieszka 
w swoim domu rodzinnym w Mariewie. Recepty na 
długowieczność nie podała, ale jak relacjonuje rodzi-

na, Pani Stefania zawsze była w ruchu, zawsze mia-
ła coś do zrobienia, dbała o wszystkich jak najlepiej 
i miała dużo cierpliwości i serca. Serdecznie gratuluje-
my tak pięknego Jubileuszu i jeszcze raz życzymy Pani 
Stefanii pogody ducha, uśmiechu, a zarazem bardzo 
dziękujemy rodzinie za tak miłe przyjęcie oraz za tro-
skę i opiekę, jaką Jubilatka jest otoczona.

Tekst/foto: IB

Plac przed Urzędem Gminy  
Stare Babice, ul. Rynek 21

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

K W I E C I E Ń – G R U D Z I E Ń
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Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach
Centrum Medyczne ARNICA w Starych Babicach przy ulicy Rynek 10, w ramach Projektu 
„Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, oferuje zajęcia rehabilitacyjne dla se-
niorów powyżej 65. roku życia. Projekt rozpoczął się w marcu 2022 roku i trwać będzie do 
października 2023 roku.

Gminna Rada Seniorów zachę-
ca starszych mieszkańców naszej 
gminy do skorzystania z tej boga-
tej oferty zajęć usprawniających 
kondycję ruchową.

Aby rozpocząć starania o udział 
w Projekcie, należy zgłosić swój 
akces w rejestracji Centrum Me-
dycznego ARNICA, a następnie 
czekać na umówioną wizytę kwa-
lifikacyjną z lekarzem POZ i reha-
bilitantem. Po załatwieniu wyma-
ganych formalności rozpoczynają 
się zajęcia, których czas trwania 
zależny jest od wskazań rehabili-
tanta (30 dni lub więcej). W ciągu 
8 godzin pobytu każdego dnia 
uczestnicy korzystają z wyznaczonych zabiegów re-
habilitacyjnych, ćwiczeń usprawniających, spotkań 
z dietoterapeutą, psychologiem. Prowadzona jest 
terapia zajęciowa, a nawet szkolenia komputerowe. 
Uczestnik ponosi koszt pobytu w wysokości 14.70 zł 
za każdy dzień, w co wliczany jest również obiad.

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszenio-
wy, skierowanie do DDOM, oświadczenie o braku 
wyłączenia z możliwości korzystania z usług 
dziennego domu opieki medycznej oraz oświad-
czenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
na zasadach określonych w przepisach ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 
oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu 
danych osobowych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wy-
godną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad 
osobami zależnymi: zapewnia im opiekę medyczną 
w warunkach zbliżonych do domowych. Stworzo-
ny został z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić 
do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie 
mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, 
stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psy-
chofizycznej, a zarazem mają ograniczony dostęp do 
badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. 

Celem Projektu jest udział w deinstytucjonalizacji 
opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwijanie 
systemu świadczeń zdrowotnych dla 96 osób niesa-
modzielnych, w tym co najmniej 50% osób starszych, 
po 65. roku życia. Działanie to ma na celu poprawę 
jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi 
poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań or-
ganizacyjnych umożliwiających rozszerzanie form 
świadczeń zdrowotnych.
•  Całkowita wartość projektu wynosi 

1 577 452,80 zł
•  Dofinansowanie projektu ze środków UE –  

1 261 962,24 zł
•  Dotacja celowa z budżetu Państwa –  

205 068,86 zł
•  Wkład własny Centrum Medyczne ARNICA 

Olszewski i Wspólnik Sp. Jawna – 110 421,70 zł

Zgromadzone dokumenty należy dostarczyć lub 
wysłać do biura projektu z siedzibą w Starych Babi-
cach, ul. Rynek 10, e-mail: ddom@cmarnica.pl

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci 
będą przyjmowani w kolejności zgłoszeń.

Formularze do pobrania znajdą Państwo na stro-
nie https://stare-babice.pl/projekt-dzienny-dom-
opieki-medycznej-w-starych-babicach/

Źródło: CM ARNICA / foto: Adobe Stock
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Pamięć o ofiarach 
z Borzęcina
W poniedziałek 8 sierpnia w Borzę-
cinie Dużym odbyła się uroczystość 
religijno-patriotyczna upamiętnia-
jąca ofiary tragicznych wydarzeń, 
które rozegrały się tam w czasie 
Powstania Warszawskiego. W sie-
demdziesiątą ósmą rocznicę nie-
mieckiej zbrodni oddano hołd po-
mordowanym mieszkańcom tych 
okolic.

To właśnie 8 sierpnia 1944 roku Niemcy, dokonując ma-
sowej egzekucji, dokonali odwetu za akcję partyzanc-
ką, która miała miejsce dzień wcześniej w Borzęcinie 
Dużym. Partyzanci próbowali zdobyć skład amunicji 
założony przez Niemców w siedzibie Straży Ogniowej, 
a także zaatakowali plebanię, gdzie kwaterowali oku-

panci. Atak nie powiódł się, zginęło kilku Niemców i po-
nad 20 partyzantów. Podczas akcji ucierpiała także 
ludność cywilna. Niemcy zagnali potem mieszkańców 
w pobliże młyna, tam rozstrzelali 49 młodych męż-
czyzn, wielu wywieźli na roboty. Podpalili także oko-
liczne domy. Dane dotyczące tej zbrodni mówią o 49 
ofiarach: 30 znanych z imienia i nazwiska mieszkań-
ców Borzęcina i 19 osób nieznanych. Wśród zamordo-
wanych byli także uciekinierzy z płonącej Warszawy. 
W uroczystości rocznicowej wzięły udział rodziny ofiar, 
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Prezes Sto-
warzyszenia „Borzęcin” Tadeusz Wiśniewski, Prezes Koła 
ZOR RP w Starych Babicach Marcin Łada, sołtys wsi 
Borzęcin Duży oraz radny Remigiusz Fijołek, proboszcz 

z Parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Du-
żym, członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Katyński oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. 
św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym, którą 
odprawił proboszcz parafii ks. prałat Zdzisław Rogoziński, 
następnie w miejscu pamięci ceremonię poprowadził 
Prezes Stowarzyszenia „Borzęcin” Tadeusz Wiśniewski. 
W uroczystości uczestniczył ks. Wacław Krzempek SMA 
– dyrektor Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Du-
żym. Rys historyczny dramatycznych wydarzeń z sierp-
nia 1944 roku przedstawił Prezes Koła ZOR RP w Starych 
Babicach Marcin Łada, a Pani Zofia Lasocka z chórem 
„Sami Swoi” zadbała o oprawę muzyczną tego wydarze-
nia. Po uroczystości, wszystkich uczestników spotkania 
zaproszono na poczęstunek do siedziby Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich.

Tekst/foto: Referat Komunikacji Społecznej, JS
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Jak zostać strażakiem

Wśród mieszkańców naszej gminy są strażacy – społecznicy, którzy nie wahają się ryzykować swego 
życia i zdrowia, aby nieść pomoc bliźnim, ratować ich życie i mienie nie tylko podczas pożarów, ale 
także nawałnic, powodzi czy katastrof drogowych. 

Wielu mieszkańców zastanawia się, jakimi są ludźmi na 
co dzień dzielni druhowie, czy trudno jest zostać stra-
żakiem, ale też – czy można spróbować, sprawdzić się. 
Będzie ku temu dobra okazja, bo babicka straż pożarna 
organizuje 14 października Nabór do OSP. O codzien-
nym życiu strażaka opowiada Łukasz Sawionek, wice-
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.

Jaka jest różnica pomiędzy państwową strażą pożarną 
a ochotniczą strażą pożarną?
W jednostkach PSP strażacy są na służbie, w trybie zmia-
nowym, przez 24h. W OSP nie mamy dyżurów, pełnimy 
naszą służbę ochotniczo i przyjeżdżamy do remizy w ra-
zie konieczności. Sygnałem jest syrena i komunikaty sms. 
Strażacy przerywają swoje czynności zawodowe lub 
prywatne i przybywają na wezwanie. 

Zatem nawet kiedy jesteś w domu z rodziną i nad-
chodzi alarm, po prostu rzucasz wszystko i wybiegasz 
z domu?
Tak, w naszej straży jako ochotnicy służy prawie 70 osób, 
ale nie wszystkie te osoby przebiegają na alarmy. Cześć 
z nich to młodzież poniżej 18 roku życia, którzy nie mogą 
uczestniczyć w akcjach, a część to seniorzy. Czynnych 
strażaków, którzy są gotowi do wyjazdu, jest około 40. 
Nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby w sytuacji alarmo-
wej drużyna straży nie wyjechała. Kiedy są potrzebni, 
stawiają się na alarm.

Jakim człowiekiem jest strażak?
Krótko można powiedzieć, że przychodzą tutaj osoby 
„pozytywnie zakręcone”. Mamy ludzi z różnym wykształ-

ceniem, w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami, 
z różnym doświadczeniem życiowym. Wspólnym 
mianownikiem jest jednak to, że są to osoby o bardzo 
silnej potrzebie działania, pomagania innym. To jest to 
coś, co każdy z nas ma gdzieś w sobie, choć trudno to 
opisać. Kiedy zawyje syrena, wszyscy razem ruszamy 
do akcji.

Czy bycie strażakiem jest niebezpieczne, czy potrzeba 
mieć jakiś szczególny rodzaj odwagi? 
Mamy wysokiej jakości sprzęt, przechodzimy szkole-
nia, sprawdziany, działamy na najwyższym poziomie 
profesjonalizmu, dbamy o własne bezpieczeństwo, 
unikamy brawury. Wyznajemy zasadę, że „dobry ra-
townik to zdrowy ratownik”. Ale oczywiście jest to na 
pewno o wiele bardziej ryzykowna aktywność niż sie-
dzenie przed telewizorem w wygodnym fotelu. 

Po co przychodzi się do straży?
Do straży przychodzi się, żeby realizować swoją 
pierwszą potrzebę pomagania innym, ale też żeby 
przebywać wśród przyjaciół, którzy się wspierają 
i tworzą jedną wielką rodzinę. Mamy swoją świetlicę, 
gdzie się spotykamy, mamy stół do tenisa stołowego, 
bilard, małą siłownię. Jest gdzie usiąść, porozmawiać, 
napić się kawy, obejrzeć mecz.

Bycie strażakiem to jest także prestiż bycia człon-
kiem służby mundurowej. Kiedy ktoś z racji wieku 
czy stanu zdrowia nie może już uczestniczyć bezpo-
średnio w akcjach pożarniczych, chętnie bierze udział 
w różnych wydarzeniach, eventach, piknikach czy ak-
cjach charytatywnych. Uczestniczymy również w uro-
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czystościach patriotycznych i kościelnych, podczas 
których strażacy w umundurowaniu galowym pełnią 
wartę honorową, wystawiają poczet sztandarowy.

Muszę powiedzieć, że strażacy to nie tylko męż-
czyźni. Mamy w straży też dziewczyny, uczestniczą 
w akcjach, mają pełne przeszkolenie i działają na równi 
z chłopakami. 

Czy szkolenia strażaków mogą się im przydać w pry-
watnym życiu?
Wszyscy strażacy zdobywają różnorodne sprawności, 
bo szkolimy się nie tylko w obszarze umiejętności 
strażackich. Zapewniamy naszym druhom także inne 
kursy, na przykład kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
dzięki czemu można pracować przy zabezpieczeniu 
medycznym imprez. Finansujemy kurs na prawo jazdy 
kategorii C i uzyskanie uprawnień na prowadzenie po-
jazdów uprzywilejowanych. Można zdobyć w naszej 
straży patent sternika motorowodnego, nurka, upraw-
nienia obsługi drabin mechanicznych i wiele innych. 
Wszystko to można wykorzystać w pracy zawodowej 
czy życiu prywatnym.

W jaki sposób da się bliżej poznać pracę strażaków, 
remizę, sprzęt?
Od kilku lat, we wrześniu, organizujemy wspólnie 
Dzień Straży i Dzień Sołectwa Stare Babice. Warto 
przyjść i spotkać się z sąsiadami, zwiedzić remizę, po-
oglądać sprzęt, porozmawiać ze strażakami i wsiąść 
do samochodu strażackiego, wziąć udział w różnych 
ćwiczeniach sprawnościowych. Spotkania te przed 
epidemią cieszyły się dużą popularnością, były sto-
iska gastronomiczne, można było poczęstować się 
grochówką, były lokalne wyroby i firmy. W tym roku 
zapraszamy do nas 18 września. 

Będzie też wtedy okazja do zobaczenia, jakie jeszcze 
inne działania prowadzimy. Mamy tutaj idealne miejsce 

do stworzenia świetlicy dla młodzieży, przestrzeń dla 
różnych aktywności. Niedawno powstała babicka sek-
cja futbolu stołowego przy naszej OSP. Młodsi i star-
si, pod okiem instruktora, uczą się profesjonalnej gry 
w piłkarzyki. Udostępniamy miejsce na różne aktyw-
ności społeczne, spotkania organizacji i stowarzyszeń, 
zebrania sołeckie, spotkania mieszkańców z przedsta-
wicielami Urzędu Gminy, szkolenia sołtysów itp.

Ostatnio z powodu wojny w Ukrainie nasza świetli-
ca stała się magazynem rzeczy dla uchodźców. Jednak 
w normalnych, spokojnych warunkach chętnie nawią-
zujemy współpracę z innymi podmiotami, organizacja-
mi pozarządowymi. 

Jak się więc zostaje strażakiem ochotnikiem?
Trzeba przyjść do nas w dowolny piątek w godzinach 
17.00-20.00, na zbiórkę, i powiedzieć, że chce się zostać 
strażakiem. I to już jest dobry początek. Nie potrze-
ba mieć żadnej specjalistycznej wiedzy, umiejętności, 
można przyjść do nas w dowolnym momencie swo-
jego życia, w dowolnym wieku. Tego, co potrzeba, 
nauczymy, a po pewnym czasie skierujemy na specja-
listyczny kurs, zakończony egzaminem, co uprawnia 
do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Potem następuje niekończący się proces doszkalania 
i podnoszenia kwalifikacji.

W tym roku planujemy zorganizować szczególne 
wydarzenie: Nabór do OSP w Starych Babicach. Ak-
cja ta będzie miała miejsce w naszej remizie 14 paź-
dziernika w godzinach 18-20. Zapraszamy dorosłych 
i nastolatków od 14. roku życia. Będzie można się zapo-
znać z naszym sprzętem, ubrać się w mundur bojowy, 
spróbować, jak tnie się samochód sprzętem hydrau-
licznym, czy jak poruszać się w aparacie powietrznym 
w zadymionym pomieszczeniu, będzie przejażdżka 
samochodem bojowym. Planujemy szereg atrakcji 
strażackich dla chętnych oraz tradycyjnie grochówkę.

Rozmawiała: IB / foto: OSP Stare Babice
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Obrońcom Ziemi Babickiej – pomnik  
bogaty w symbole

Nadszedł już wrzesień, nazywany miesiącem pamięci narodowej. Ten czas wspomnień nierozerwalnie zwią-
zany jest z wojną 1939 roku, kiedy to runęła II Rzeczpospolita, a także z powstaniem warszawskim, najtra-
giczniejszym wydarzeniem militarnym naszych dziejów, którego drugi, wrześniowy miesiąc wygasił nadzieje 
na zwycięstwo. 27 września 2009 r. odsłonięto u zbiegu ulic Warszawskiej i Ogrodniczej w Babicach Nowych 
pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej. Od tamtych wydarzeń minęło już kilkanaście lat. Wiele osób 
z grona jego współtwórców już odeszło, pozostając jedynie w pamięci i na kartach wspomnień. Przypomnij-
my zatem ideę tego pierwszego gminnego pomnika.

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA POMNIKA?
O potrzebie budowy symbolicznego pomnika poświę-
conego naszym lokalnym bohaterom mówiło się w tam-
tych latach dosyć często. Rozmawiano o nim w kręgach 
powiązanych z ówczesnym samorządem gminy Stare 
Babice: z wójtem Krzysztofem Turkiem, zastępcą wój-
ta Jolantą Stępniak i radnymi gminnymi, a także z naszą 
pierwszą wolontariuszką Wandą Śladowską i szefem 
babickich kombatantów – por. w st. spoczynku Stani-
sławem Drzewińskim. Dyskusje toczyły się w gronie ba-
bickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obroń-
ców Radiostacji Babice, któremu cennych rad udzielał 
płk Kazimierz Dymek, a cała sprawa budowy pomnika 
konsultowana była ze śp. Andrzejem Przewoźnikiem – 
Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Kto pierwszy wpadł na pomysł budowy pomnika? Dziś 
nie sposób stwierdzić, wszyscy mieli w tym dziele swój 
udział, taka była bowiem potrzeba społeczna, czego wy-
razem stały się uchwały podjęte przez Radę Gminy Sta-

Podczas odsłonięcia pomnika 27 września 2009 r. do zebranych 
przemawiała m.in. śp. mjr Anna Mizikowska (uczestniczka Powstania 
Warszawskiego) wspominając mjr. Władysława Mizikowskiego, który 
zginął we wrześniu 1939 r. na przedpolu Babic.
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re Babice w 2009 roku, mówiące 
o potrzebie budowy na naszym 
terenie Miejsc Pamięci Narodo-
wej.

DWA KOMITETY, ALE MYŚL 
JEDNA! 
Aby dzieło doprowadzić do po-
myślnego końca, w 2009 roku 
powołano dwa komitety spo-
łeczne: Komitet Budowy Po-
mnika i Komitet Honorowy. 

W składzie Komitetu Budo-
wy znaleźli się: płk Kazimierz 
Dymek (przewodniczący), ks. 
Piotr Staniewicz, kpt. Roman 
Balcerowiak, komandor i rad-
ny Jan Puścian, radny Tomasz 
Szuba, dr Dariusz Śladowski 
i redaktor Marcin Łada. W sta-
łych konsultacjach prac tego ko-

mitetu uczestniczyła z-ca wójta Jolanta Stępniak, któ-
ra zadała sobie wiele trudu, by dzieło doprowadzić do 
szczęśliwego końca. 

Komitetowi Honorowemu budowy pomnika prze-
wodniczył śp. Andrzej Przewoźnik – Sekretarz  
ROPWiM, w jego składzie znaleźli się: śp. gen. dyw. 
Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP, Adam Struzik 
– Marszałek Woj. Mazowieckiego, Jan Żychliński – 
Starosta Warszawski Zachodni, Henryk Kuncewicz 
– Przewodniczący Rady Gminy, ks. prałat Grzegorz 
Kozicki – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP,  
śp. Stanisław Drzewiński – Prezes Zarządu Rejono-
wego ZKRP, Wanda Śladowska i śp. Maria Tomaszew-
ska-Szuba – mieszkanki gm. Stare Babice.

W wyniku wspólnych narad i wielu konsultacji opra-
cowano zarys koncepcyjny pomnika: jego projekt jest 
dziełem Ewy Urniaż-Szymańskiej, autorem sentencji na 
pomniku: „Bogu oddaliśmy dusze, Ojczyźnie honor, Tej 
Ziemi – życie nasze” jest płk Kazimierz Dymek. Rzeź-
by wieńczące pomnik wykonali: Hanna Roszkiewicz-
-Tokarska i Andrzej Berner. Odlew i różne rozwiązania 
technologiczne są dziełem śp. Juliana Tadeusza Kubika, 
a granitowy kamień przygotował i wyrzeźbił Wojciech 
Długołęcki. Zieleń otaczającą pomnik i aranżację skwe-
ru zaprojektowała wówczas Marzena Suchocka. Całość 
zatwierdził ówczesny wójt gminy Krzysztof Turek i do-
prowadził do pomyślnej realizacji dzieła.

JAK POSTRZEGAĆ SYMBOLIKĘ POMNIKA?
Pomnik należy postrzegać alegorycznie. Z granitowego 
kamienia – szlachetnej materii naszego narodu – wy-
rastają maszty Radiostacji Babice. Zostały zniszczone 

wskutek kataklizmu II wojny światowej. Jednak szczątki 
przetrwały po to, by mógł siąść na nich polski orzeł wol-
ności – dziś pokazuje nam swoją dumę i chwałę, królując 
na zwieńczeniu dzieła, aby za chwilę wznieść się do lotu. 
Symboliczny charakter ma również znicz. Wyrasta on 
z kłosów, z rolniczego charakteru żyznej Ziemi Babickiej. 
W centralnym punkcie obelisku znajduje się sentencja 
nawiązująca do przesłania: Bóg, Honor, Ojczyzna.

POŚWIĘCENIE ŻYCIA WYMAGA PAMIĘCI
Odsłaniając pomnik, pragnęliśmy upamiętnić wszystkich 
tych, którzy walczyli o wolność Polski na Ziemi Babickiej, 
walczyli zatem także w obronie Ziemi Babickiej. Wśród 
nich należy wymienić m.in. powstańców styczniowych 
z partii majora Walerego Remiszewskiego, w której wie-
lu pochodziło z terenów naszej gminy.  Upamiętniamy 
żołnierzy Września, którzy broniąc Polski przed nie-
mieckim najeźdźcą, walczyli na pozycji Babice/Boerne-
rowo i utworzyli tu redutę obronną, utrzymując ją do 
27 września 1939 r. Kultywujemy także pamięć żołnierzy 
Armii Krajowej „Grupy Kampinos” i innych ugrupowań, 
z których wielu było mieszkańcami tej ziemi – działali 

w konspiracji i walczyli w powstaniu warszawskim. Wielu 
poległo, inni zmuszeni byli wyjechać i nigdy już nie po-
wrócili na te tereny, jak wspominani przez Wandę Śla-
dowską przedstawiciele rodzin Figaczów, Paradowskich, 
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Skowrońskich, którzy działali w oddziale AK Mieczysła-
wa Świątkowskiego ps. Lech, a później osiedlili się we 
Wrocławiu. Patrząc na pomnik, widzimy także chwałę 
techniczną II RP. To właśnie na naszej ziemi w 1923 roku 
stanęła Transatlantycka Radiostacja Babice, zapewniająca 
Polsce łączność z całym światem. W jej pobliżu toczyły 
się walki wrześniowe i wielu żołnierzy Wojska Polskiego 
oddało za nią życie.

CZEMU SŁUŻĄ DZIŚ POMNIKI I CZY SĄ W OGÓLE 
POTRZEBNE?
To pytanie zadałem przed laty śp. Andrzejowi Prze-
woźnikowi – Sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa, wielkiemu przyjacielowi na-
szej gminy, który zginął w tragedii smoleń-
skiej. Dziś upamiętniony jest dębem pamię-
ci w Babickiej Alei Dębów Katyńskich. Oto 
słowa, które wypowiedział w sierpniu 2009 
roku:

– Pomniki i tablice upamiętniające wy-
darzenia historyczne są wyrazem nie tyl-
ko czci i hołdu lokalnych środowisk dla 
tych, którzy oddali życie za wolność Polski. 
Świadczą również o poczuciu tożsamości 
narodowej. Po 1989 roku rozpoczął się pro-
ces przemian, w którego wyniku powstają 
pomniki z potrzeby lokalnych społeczności, 
pragnących upamiętnić swoich bohaterów. 
Rozpoczął się zatem oddolny proces upa-
miętniania osób i wydarzeń, które weszły 
do historii lokalnych regionów i są symbo-
lem tej ziemi. Jest to odwrócenie procesu, 
który miał miejsce w latach komunizmu, 
kiedy odgórnie, na szczeblu centralnym 
decydowano o tym, jaki pomnik postawić 
w danej miejscowości.

 CZY JEDNAK DZIŚ POMNIK NIE JEST JUŻ 
PRZEŻYTKIEM?
– Sądzę, że nie, ponieważ oprócz sym-
bolicznego upamiętnienia historycznych 
wydarzeń pomnik spełnia również funkcję 
edukacyjną. Jest to szczególnie ważne dla 
młodzieży – dowiadując się o dawnych wy-
darzeniach, buduje ona poczucie więzi ze 
swoim środowiskiem, której łącznikiem są 
wspólne doświadczenia historyczne. W dzi-
siejszym podejściu do budowy pomników 
ważną rzeczą jest działalność grona zapa-
leńców, która powoduje, że obszar wiedzy 
historycznej w społeczeństwie poszerza 
się. Powstanie pomnika może wyzwolić 
dodatkowo proces owocujący odkryciem 

nowych informacji. W wielu przypadkach podjęte ini-
cjatywy ujawniają prawdy historyczne, które nie ist-
niały w świadomości danej społeczności, a dzięki takim 
działaniom zostają odkryte.

Słowa śp. Andrzeja Przewoźnika są aktualne do dziś. 
Nasza pamięć o bohaterach trwa, czego przejawem są 
zbiórki młodzieży przy pomniku organizowane z okazji 
różnych spotkań i rajdów patriotycznych, a także kwiaty 
składane co roku przez obecnego wójta gminy Sławomi-
ra Sumkę i innych przedstawicieli babickiego samorzą-
du w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętamy 
i będziemy pamiętać...

Tekst: Marcin Łada / foto: MŁ, RKS-JS

W dniu 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy Sławomir 
Sumka oraz Prezes babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczy-
pospolitej Polskiej Marcin Łada oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Obrońców Ziemi Babickiej.
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Czytanie ma moc
Przed nami długie jesienne popołudnia i wieczory, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki 
dla dziecka oraz rodzica. Babicka biblioteka zaprasza zatem wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym wraz z rodzicami lub opiekunami do odwiedzenia biblioteki, gdzie czekają wyjątkowe akcje czytelnicze.  
3 października 2022 roku startujemy z V edycją akcji Mała książka – wielki człowiek oraz I edycją akcji Czytaj ksią-
żeczki – zbieraj kropeczki. Szczegóły poniżej.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Akcja czytelnicza adresowana do 
dzieci  
w wieku 3-6 lat

Już po raz V nasza biblioteka bierze udział w ogól-
nopolskiej kampanii Mała książka – wielki człowiek. 
Każde dziecko, które jest lub dopiero stanie się Czytel-
nikiem babickiej biblioteki, otrzyma wyprawkę czytelni-
czą, w której znajdzie wyjątkową książkę. Każde dziecko 
otrzyma także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem co najmniej 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki tej akcji dziecko 
pozna bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. W wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich broszura informa-
cyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. 

CZYTAJ KSIĄŻECZKI – ZBIERAJ KROPECZKI
Akcja czytelnicza adresowana do dzieci  
w wieku 7-12 lat

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji naszej 
nowej akcji czytelniczej. W jej ramach dzieciom wyda-
wane są tzw. wyprawki czytelnicze, składające się z Karty 
Książkowego Klubu Pani Kropeczki do zbierania naklejek, 
regulaminu oraz gry Memo. W akcji mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby zapisane do Biblioteki Publicznej Gminy 
Stare Babice. Dołączyć mogą do działania także czytelni-
cy, którzy zapisali się do Biblioteki w trakcie trwania akcji. 

Udział w niej jest bezpłatny. Uczestnik otrzymuje naklej-
kę za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki zakończone 
wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego. Po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem Książkowego Klubu 
Pani Kropeczki oraz nagrodą niespodzianką. 

Obydwie akcje będą trwały od 3 października 2022 
roku do 30 kwietnia 2023 roku. Wręczenie dyplomów 
oraz nagród niespodzianek odbędzie się podczas obcho-
dów Tygodnia Bibliotek 2023 roku, we wcześniej wyzna-
czonym terminie. Szczegóły akcji na stronie internetowej 
oraz fanpage’u Biblioteki.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że czytanie ma mnó-
stwo zalet. Jest łatwo dostępne, tanie (książek nie trzeba 
kupować, można je za darmo wypożyczyć z babickiej 
biblioteki), nie trzeba posiadać żadnego specjalistyczne-
go sprzętu. Jedyne, czego naprawdę potrzebujemy, to 
chęci oraz przekonania, że czytanie jest bardzo ważne 
dla rozwoju i przyszłości Waszych dzieci. 

Tekst/foto: Urszula Hoczyk  
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Godziny otwarcia Biblioteki
poniedziałek, wtorek: 10:00–18:00
środa, czwartek, piątek: 10:00–17:00

#CzytająceBabice

25Nr 9 (312) wrzesień 2022



DOM KULTURY

Projekt duetu 
międzypokoleniowego
Mamy to! Ponad 12,6 tys. złotych dofinansowania 
na projekt skierowany do seniorów i młodzieży.

Duet międzypokoleniowy, czyli Karol Gałecki z Rady 
Seniorów oraz Paulina Nowakowska z Domu Kultury 
Stare Babice, od kilku miesięcy starał się o pozyskanie 
dofinansowania na realizację projektu mającego na celu 
rozwój twórczy i cyfrowy seniorów i młodzieży oraz 
zacieśnienie współpracy między pokoleniami. Wniosek 
przeszedł kilkuetapową selekcję i finalnie znalazł się 
w gronie 21 najlepszych spośród 217 projektów z całej 
Polski. W czerwcu br. duet wziął w 3-dniowych warsz-
tatach w Warszawie, w których wzięły udział osoby 
z różnych rejonów naszego kraju, aby dopracowywać 
swoje pomysły i doszkalać się z zakresu planowania, 
realizowania i promowania projektów skierowanych 
do seniorów. Nabór do projektu (10 seniorów, 10 junio-
rów w wieku 12-19 lat) odbędzie się w drugiej połowie 
września. Realizacja działań potrwa aż do czerwca 2023. 
W ramach projektu odbędą się profesjonalne szkolenia 
z tworzenia grafik komputerowych w programie canva 
i animacji poklatkowych w aplikacji StopMotion. Na 

zakończenie odbędzie się otwarta wystawa twórczych 
efektów współpracy seniorów z młodzieżą w Sali Wi-
dowiskowej. Będzie się działo! 

Projekt „Tworzenie grafik komputerowych i ani-
macji w duetach międzypokoleniowych – wspólne 
działania seniorów i juniorów” będzie realizowany we 
współpracy z Domem Kultury Stare Babice w ramach 
programu „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę” dofinansowanego ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Paulina Nowakowska & Karol Gałecki / foto: IB

Termin zbiórki zużytych telefonów komórkowych i makulatury:

W publicznych szkołach podstawowych: 26.09.2022 - 12.10.2022
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 
Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 

W przedszkolach gminnych: 26.09.2022 - 12.10.2022
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1 
Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40 
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12
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DOM KULTURY

BI
LE

TY W CENIE90
ZŁ

niedziela, 25 września 2022 r., godz. 19.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,  

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury

SOYKA
KWINTET

czwartek, 15 września 2022 r., godz. 17.00–20.00

Dziedziniec przed Domem Kultury Stare Babice,  
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela

Szczegółowe informacje: www.domkultury-starebabice.pl

W S T Ę P
W O L N Y !

SZACH-MAT
szachowe spotkania 
pod gołym niebem
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DOM KULTURY

Wyjątkowe spektakle programu TEATR POLSKA
już wkrótce zobaczycie w Starych Babicach!
Już od czerwca trwały negocjacje, które spektakle Dom Kultury Stare Babice będzie mógł zrealizować 
w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice. Instytucje i różnorodne podmioty z całej Polski ubiegały 
się o to, aby móc gościć wybrane zwycięskie spektakle edycji 2022.

Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 
roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego, a dofinansowany jest ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem progra-
mu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli 
teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejsco-
wości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Po-
pularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz 
niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do 
teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych 
od dużych ośrodków teatralnych. To już trzecia edy-
cja, w której Dom Kultury Stare Babice weźmie udział.

W październiku i listopadzie zapraszamy więc do 
oglądania spektakli z najwyższej półki. Bilety będą 
dostępne już wkrótce online na www.biletyna.pl oraz 

w sekretariacie domu kultury w atrakcyjnej cenie 15 
złotych. Przypominamy, że na wszystkie bilety dla ba-
bickich seniorów posiadających ogólnopolską kartę 
seniora oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej 
w Starych Babicach udzielamy 20% zniżki.

Charakterystyczną cechą spektakli realizowanych 
w ramach programu TEATR POLSKA jest to, że widzo-
wie po spektaklach mogą uczestniczyć w spotkaniach 
z artystami lub warsztatach.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich spek-
takli znajdują się na stronie www.teatrpolska.pl w za-
kładce spektakle oraz na stronie www. domkultury-
-starebabice.pl. Do zobaczenia!

Tekst: DKSB, PN

  PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 2022 

ROMANS
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, 

reżyseria: Natalia Sakowicz

Czas trwania: 70 minut

Grupa wiekowa: młodzież i dorośli

  CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2022 

TU RZĄDZĄ LALKI
Teatr Lalek „Pleciuga”, 

reżyseria: Artur Romański

Czas trwania: 60 minut

Grupa wiekowa: wszyscy

  SOBOTA, 29 PAŹDZIERNIKA 2022

KONGRES FUTUROLOGICZNY
Centrum Kultury w Lublinie, 

reżyseria: Daniel Adamczyk

Czas trwania: 105 minut

Grupa wiekowa: młodzież i dorośli

  NIEDZIELA, 27 LISTOPADA 2022

TE SPRAWY
Teatr Kameralny w Bydgoszczy, 

reżyseria: Tomasz Kaczorowski

Czas trwania: 60 minut

Grupa wiekowa: młodzież i dorośli
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 PONIEDZIAŁEK

pracownie Domu Kultury
KREATYWNE SZYCIE

8–11 lat pocz.  8.10–9.40, 10.00–11.30
8–11 lat kontyn.  14.00–15.30
dorośli pocz.  18.00–20.00

ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V  9.20–10.20
kl. II  10.40–11.25
kl. III–IV  11.50–12.35
kl. I–II  16.00–16.45
4–5 lat  16.50–17.25
2–3 lata  17.30–17.55

PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli  13.00–18.50

EKSPERYMENTY
6–12 lat  15.00–15.45

ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. IV–V  16.00–17.00
kl. VI–VII  17.10–18.10
kl. VIII  18.20–19:20
dorośli  19.30–20.30

RYSUNEK I MALARSTWO
12–17 lat  18.00–19.30

POLSKI dla obcokrajowców
14–17 lat  18.00–19.00
dorośli  19.15–20.15

GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli  11.00–20.00

CHÓR APROBATA
dorośli  19.30–20.30

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE

7 lat+, dorośli  14.00–15.00, 
15.05–16.05, 16.10–17.10, 17.15–18.15, 
18.20–19.20

sala fitness w hali sportowej 
BALET

6–9 lat  16.30–17.30
3–5 lat  17.30–18.15

CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)
7 lat+, dorośli pocz.  18.30–19.45

JOGA (stacjonarnie i online)
16 lat+, dorośli  20.00–21.00

sala sportów walki  
w hali sportowej
CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)

7 lat+, dorośli zaaw.  19.45–21.00

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC dla seniorów

13.30–15.00

 WTOREK

pracownie Domu Kultury
CERAMIKA

6–9 lat  9.00–10.00, 10.15–11.15
10–15 lat  16.45–17.45
dorośli  18.00–20.00

ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V  10.40–11.40
kl. III–IV  11.50–12.35
kl. 0  15.05–15.50

GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli  11.00–20.00

PERKUSJA indywidualnie
7 lat+, dorośli  12.00–20.45

PROJEKTOWANIE MINECRAFT
7–9 lat  15.00–16.00, 16.15–17.15

AKADEMIA MATEMATYKI
kl. VI  16.00–17.30
kl. VII  17.30–19.00

HISZPAŃSKI
8–11 lat  16.00–16.45
12–15 lat  17.00–18.00
dorośli pocz.  18.00–19.00
dorośli kontyn.  19.00–20.30

WEŹ MARZENIA W SWOJE RĘCE 
trening mentalny

dorośli  19.30–20.30

sala fitness w hali sportowej
SOLO LATINO początkujący

dorośli  19.30–20.30
TANIEC TOWARZYSKI dla par

użytkowy zaaw.  20.30–22.00

 ŚRODA

pracownie Domu Kultury
CERAMIKA

6–9 lat  9.00–10.00, 10.15–11.15,  
14.30–15.30, 15.45–16.45
dla małych i dużych, 6 lat+ 
z dorosłymi  17.00–18.15

ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. I  9.50–10.35
kl. IV–V  10.45–11.45
kl. I–II  12.50–13.35
kl. I–II  16.00–16.45
4–5 lat  16.50–17.25
2–3 lata  17.30–17.55

ROBOTYKA WeDo2
kl. 0–II  15.30–16.30
4–6 lat  16.40–17.30

PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli  13.00–19.15

KEYBOARD indywidualnie
7 lat+, dorośli  16.00–19.00

PROJEKTOWANIE 3D
7 lat+  16.30–17.30, 17.35–18.35

POLSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW 
kurs przygotowujący do egzaminu 

16.00–18.00
ANGIELSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW 
kurs przygotowujący do egzaminu

18.15–20.15
BABICKA ORKIESTRA DĘTA
IM. K. PENDERECKIEGO

19.30–21.00

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE

7 lat+, dorośli  16.10–17.10, 17.15–18.15, 
18.20–19.20

sala fitness w hali sportowej
TANIEC NOWOCZESNY

4–6 lat  17.00–17.45
7–10 lat  17.45–18.30

ZESPÓŁ DANCE TO THE BEAT JUNIOR 
7–10 lat  18.30–19.30

ZESPÓŁ DANCE TO THE BEAT 
11 lat+  19.30–20.45
kobiety  20.45–21.45

sala sportów walki  
w hali sportowej
JOGA (stacjonarnie i online)

16 lat+, dorośli  20.00–21.00

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC TOWARZYSKI dla par

użytkowy kontyn.  20.30–22.00

 CZWARTEK
pracownie Domu Kultury
CERAMIKA

6–9 lat  9.00–10.00, 10.15–11.15, 
14.30–15.30

ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V  10.45–11.45
kl. III  13.00–13.45
kl. 0  15.05–15.50

GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli  11.00–20.00

KREATYWNE SZYCIE
12–17 lat kont.  16.00–17.30
dorośli kont.  18.00–20.00

SZACHY
kl. I–V  17.00–18.00, 18.00–19.00

POLSKI dla obcokrajowców
14–17 lat  18.00–19.00
dorośli  19.15–20.15

CHÓR APROBATA
dorośli  19.00–20.30

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE

7 lat+, dorośli  16.10–17.10, 17.15–18.15, 
18.20–19.20

sala fitness w hali sportowej
BREAKDANCE

6–7 lat  16.00–17.00
8–11 lat  17.00–18.00

SOLO LATINO zaawansowani
dorośli  19.30–20.30

TANIEC TOWARZYSKI dla par
dorośli użytkowy pocz.  20.30–21.30

sala sportów walki  
w hali sportowej 
CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)

7 lat+, dorośli pocz.  19.00–20.15
7 lat+, dorośli zaaw.  19.45–21.00

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
KLUB GIER PLANSZOWYCH

7 lat+, dorośli  18.00–20.00

 PIĄTEK
pracownie Domu Kultury
SZACHY

kl. I–V pocz.  8.15–9.15
kl. I–V kontyn.  9.25–10.25

ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. II  8.55–9.40
kl. I–II  9.50–10.35
kl. III–IV  10.45–11.30
kl. I–II  11.50–12.35

MATPLANETA
6–7 lat  14.00–15.40
8–9 lat  15.45–17.25
4–5 lat  17.30–18.30

ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. I–III  15.00–15.45, 16.00–16.45, 
17.00–17.45

GOTUJMANIA (2 razy w miesiącu)
7–12 lat  15.30–17.00, 17.30–19.00

sala fitness w hali sportowej
TANIEC TOWARZYSKI dla par

dorośli, kontyn.  20.15–21.45

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
MUZYKA DLA SMYKA

1,5–3 lata  9.30–10.10
TANIEC W KREGU dla seniorów

16.30–17.30

 SOBOTA

pracownie Domu Kultury
WARSZTATY ARTYSTYCZNE  
(1 raz w miesiącu)

6–12 lat  9.15–10.45
KIDS DESIGN (1 raz w miesiącu)

8–13 lat  9.15–10.45
ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA

15 lat+, dorośli przygotowanie
do szkół plastycznych  11.00–14.00

MATEMATYKA DLA ÓSMOKLASISTÓW
9.00–10.30, 10.45–12.15, 12.30–14.00

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE  
(1 raz w miesiącu)

7–12 lat  10.00–11.30
TEATRZYK ZIELONKI GĘŚ

9–13 lat  10.30–12.00
ROBOPRZEDSZKOLE (1 raz w miesiącu)

5–6 lat  11.45–12.45
PROGRAMOWANIE MINECRAFT

7–9 lat  10.00–11.00
9–11 lat kontyn.  11.10–12.10

sala fitness w hali sportowej
TANIEC NOWOCZESNY

7–10 lat  10.00–10.45
4–6 lat  10.45–11.30

ZESPÓŁ DANCE TO THE BEAT JUNIOR 
7–10 lat  11.30–12.30

ZESPÓŁ DANCE TO THE BEAT 
11 lat+  12.30–13.45

BABY DANCE
2–3 latki z opiekunami  9.30–10.00

 ZAPISY ONLINE

www.domkultury–starebabice.pl

Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2a,
05–082 Zielonki–Parcela
tel. 22 487 18 70
kontakt@domkultury–starebabice.pl
FB: dkstarebabice

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
wydanej w Gminie Stare Babice 
i po okazaniu jej w sekretariacie 
Domu Kultury Stare Babice 
udzielamy 20% zniżki.

Zeskanuj kod QR  
i zapisz się na zajęcia  
online.

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
ZAJĘĆZAJĘĆZAJĘĆ
SEZON 2022/2023

środa
pracownie Domu Kultury
CERAMIKA
6–9 lat 9.00–10.00, 10.15–11.15, 14.30–15.30, 
15.45–16.45
dla małych i dużych, 6 lat+ z dorosłymi 
17.00–18.15
ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. I 9.50–10.35
kl. IV–V 10.45–11.45
kl. I–II 12.50–13.35
kl. I–II 16.00–16.45
4–5 lat 16.50–17.25
2–3 lata 17.30–17.55
ROBOTYKA WeDo2
kl. 0–II 15.30–16.30
4–6 lat 16.40–17.30
PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli 13.00–19.15
KEYBOARD indywidualnie
7 lat+, dorośli 16.00–19.00
PROJEKTOWANIE 3D
7 lat+ 16.30–17.30, 17.35–18.35
POLSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący do egzaminu
16.00–18.00
ANGIELSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący do egzaminu
18.15–20.15
BABICKA ORKIESTRA DĘTA
IM. K. PENDERECKIEGO
19.30–21.00

CERAMIKA
6–9 lat 9.00–10.00, 10.15–11.15, 14.30–15.30
ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V 10.45–11.45
kl. III 13.00–13.45
kl. 0 15.05–15.50
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 11.00–20.00
KREATYWNE SZYCIE
12–17 lat kont. 16.00–17.30
dorośli kont. 18.00–20.00
SZACHY
kl. I–V 17.00–18.00, 18.00–19.00
POLSKI dla obcokrajowców
11–17 lat 18.00–19.00
dorośli 19.15–20.15
CHÓR APROBATA
dorośli, 19.00–20.30

czwartek
pracownie Domu Kultury

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC TOWARZYSKI dla par
użytkowy kontyn. 20.30–22.00

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
KLUB GIER PLANSZOWYCH
7 lat+, dorośli 18.00–20.00

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice
i po okazaniu jej w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice udzielamy 20% zniżki.

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli
16.10–17.10, 17.15–18.15, 18.20–19.20

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli
16.10–17.10, 17.15–18.15, 18.20–19.20

sala fitness w hali sportowej
TANIEC NOWOCZESNY
4–6 lat 17.00–17.45
7–10 lat 17.45–18.30
Zespół Dance to the Beat Junior 18.30–19.30
Zespół Dance to the Beat 11 lat+ 19.30–20.45
kobiety 20.45–21.45

sala sportów walki w hali sportowej
JOGA (stacjonarnie i online)
16 lat+, dorośli 20.00–21.00

sala sportów walki w hali sportowej
CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)
7 lat+, dorośli pocz. 19.00–20.15
7 lat+, dorośli zaaw. 20.20–21.35

sala fitness w hali sportowej
BREAKDANCE
6–7 lat 16.00–17.00
8–11 lat 17.00–18.00
SOLO LATINO zaaw. 
dorośli 19.30–20.30
TANIEC TOWARZYSKI dla par
dorośli użytkowy pocz. 20.30–21.30

poniedziałek wtorek

KREATYWNE SZYCIE
8–11 lat pocz. 8.10–9.40, 10.00–11.30
8–11 lat kontyn. 14.00–15.30
dorośli pocz. 18.00-20.00
ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V 9.20–10.20
kl. II 10.40–11.25
kl. III–IV 11.50–12.35
kl. I–II 16.00–16.45
4–5 lat 16.50–17.25
2–3 lata 17.30–17.55
PIANINO indywidualnie
7 lat+, dorośli 13.00–18.50
EKSPERYMENTY
6–12 lat 15.00–15.45
ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. IV–V 16.00–17.00
kl. VI–VII 17.10–18.10
kl. VIII 18.20–19:20
dorośli 19.30–20.30
RYSUNEK I MALARSTWO
12–17 lat 18.00–19.30
POLSKI dla obcokrajowców
11–17 lat 18.00–19.00
dorośli 19.15–20.15
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 11.00–20.00
CHÓR APROBATA
dorośli 19.30–20.30

pracownie Domu Kultury
CERAMIKA
6–9 lat 9.00–10.00, 10.15–11.15
10–15 lat 16.45–17.45
dorośli 18.00–20.00
ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. IV–V 10.40–11.40
kl. III–IV 11.50–12.35
kl. 0 15.05–15.50
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 11.00–20.00
PERKUSJA indywidualnie
7 lat+, dorośli 12.00–20.45
PROJEKTOWANIE MINECRAFT
7–9 lat 15.00–16.00, 16.15–17.15
AKADEMIA MATEMATYKI
kl. VI 16.00–17.30
kl. VII 17.30–19.00
HISZPAŃSKI
8–11 lat 16.00–16.45
12–15 lat 17.00–18.00
dorośli pocz. 18.00–19.00
dorośli kontyn. 19.00–20.30
WEŹ MARZENIA W SWOJE RĘCE
trening mentalny
dorośli 19.30–20.30

pracownie Domu Kultury

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC dla seniorów
13.30–15.00

Sala Widowiskowa Domu Kultury
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli 14.00–15.00, 15.05–16.05, 
16.10–17.10, 17.15–18.15, 18.20–19.20

Zeskanuj kod QR
i zapisz się online na zajęcia.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice
i po okazaniu jej w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice udzielamy 20% zniżki.

SOLO LATINO pocz. 
dorośli 19.30–20.30
TANIEC TOWARZYSKI dla par
użytkowy zaaw. 20.30–22.00

sala fitness w hali sportowej

sala fitness w hali sportowej
BALET
6–9 lat 16.30–17.30
3–5 lat 17.30–18.15
CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)
7 lat+, dorośli pocz. 18.30–19.45
JOGA (stacjonarnie i online)
16 lat+, dorośli 20.00–21.00

CAPOEIRA (2 razy w tygodniu)
7 lat+, dorośli zaaw. 20.00–21.15

sala sportów walki w hali sportowej

SZACHY
kl. I–V pocz. 8.15–9.15
kl. I–V kontyn. 9.25–10.25
ANGIELSKI (2 razy w tygodniu)
kl. II 8.55–9.40
kl. I–II 9.50–10.35
kl. III–IV 10.45–11.30
kl. I–II 11.50–12.35
MATPLANETA
6–7 lat 14.00–15.40
8–9 lat 15.45–17.25
4–5 lat 17.30–18.30
ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER
kl. I–III 15.00–15.45, 16.00–16.45, 17.00–17.45
GOTUJMANIA (2 razy w miesiącu)
7–12 lat 15.30–17.00, 17.30–19.00

pracownie Domu Kultury
WARSZTATY ARTYSTYCZNE (1 raz w miesiącu)
6–12 lat 9.15–10.45
KIDS DESIGN (1 raz w miesiącu)
8–13 lat 9.15–10.45
ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA
15 lat+, dorośli przygotowanie 
do szkół plastycznych
11.00–14.00
MATEMATYKA DLA ÓSMOKLASISTÓW
9.00–10.30, 10.45–12.15, 12.30–14.00
WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE 
(1 raz w miesiącu)
7–12 lat 10.00–11.30
TEATRZYK ZIELONKI GĘŚ
9–12 lat 10.30–12.00
ROBOPRZEDSZKOLE (1 raz w miesiącu)
11.45–12.45
PROGRAMOWANIE MINECRAFT
7–9 lat 10.00–11.00
9–11 lat kontyn. 11.10–12.10

pracownie Domu Kultury

zapisy online

Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2a,

05–082 Zielonki–Parcela

tel. 22 487 18 70
kontakt@domkultury–starebabice.pl

www.domkultury–starebabice.pl

www.stare–babice.pl
GminaStareBabice

dkstarebabice

MUZYKA DLA SMYKA
1,5–3 lata 9.30–10.10
TANIEC W KREGU dla seniorów
16.30–17.30

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40

TANIEC TOWARZYSKI dla par
dorośli, kontyn. 20.15–21.45

sala fitness w hali sportowej

TANIEC NOWOCZESNY
7–10 lat 10.00–10.45
4–6 lat 10.45–11.30
Zespół Dance to the Beat Junior 11.30–12.30
Zespół Dance to the Beat 11 lat+ 12.30–13.45
BABY DANCE
2–3 latki z opiekunami 13.45–14.15

sala fitness w hali sportowej

piątek sobota

OFERTA ZAJĘĆ
SEZON 2022/2023



ZDROWIE I EKOLOGIA

Konkurs Babickie Ogrody rozstrzygnięty
Zakończyła się tegoroczna III edycja konkursu Babickie Ogrody, którego celem jest m.in. inspirowanie 
mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększenie swoich ogro-
dów przydomowych, jak też propagowanie dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i promocja ekolo-
gicznych rozwiązań w ogrodach przydomowych. Dziękujemy za Państwa zgłoszenia, to była przyjemność 
odwiedzić i podziwiać ogrody tworzone z pasją.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie – przegląd 
i wyłonienie najpiękniejszych ogrodów w dwóch ka-
tegoriach, w których w szczególności po uwagę bra-
ne były aspekty ekologiczne danego ogrodu, takie 
jak zbieranie deszczówki do podlewania roślin czy 
niestosowanie środków chemicznych, oraz pomy-

słowość i innowacyjność 
w aranżacji przestrzeni.

Laureatką w I kategorii 
„Mała forma roślinna” zo-
stała Pani Barbara Głowacka 
z Borzęcina Dużego. W tej 
kategorii liczył się pomysł 
zrealizowany na niewielkiej 
powierzchni (np. przedogró-
dek, przydomowy warzyw-
nik, niewielki taras lub bal-
kon). Pani Barbara zaczęła 
tworzyć swój ogród dopiero 

dwa lata temu, na nowej powierzchni uzyskanej po 
wyburzeniu starego domu. Jak sama przyznaje, wcze-
śniej nie interesowała się ogrodnictwem i nie myślała 
o poświęcaniu się zieleni. Jednak nowe warunki zwią-
zane z pozyskaniem dodatkowej powierzchni w go-
spodarstwie obudziły chęć tworzenia. Pani Barbara 
samodzielnie dobierała sadzonki w sklepie ogrodni-
czym i własnoręcznie sadziła w ciekawe formy, takie 
jak uroczy szpaler hortensji wzdłuż drogi na posesji. 
Jak mówi, dopiero się uczy, doświadcza, a największą 
radość i przyjemność sprawia okres, gdy wszystko 
się rozwija i kwitnie. 

Pani Barbarze w ogrodzie pomaga mąż Mirosław, 
który może pochwalić się nie lada ciekawostką: 
oprócz hodowlanych gołębi ma wolierę, w której 
hoduje małe ptaszki, przecudne kanarki, zeberki 
i gołąbki diamentowe. Radości, ćwierkania i śpiewa-
nia jest co niemiara, a największą frajdę z obserwo-
wania ptaków mają wnuki, gdy odwiedzają dziadków. 
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Laureatką w II kategorii 
„Eko ogród przydomo-
wy” została Pani Izabela 
Pyłka z Lubiczowa, któ-
ra założyła swój ogród 10 
lat temu w myśl zasady: 
bez użycia łopaty. Inspi-
racją dla Pani Izabeli jest 
znany angielski ogrodnik 
Charles Dowding, który 
od 1983 roku jest pionie-
rem nowoczesnego bez-
kopowego i organicznego 
zarządzania glebą. Każda 
warstwa ziemi ma swoje 

mikroorganizmy, dlatego nie należy jej wywracać, tylko 
ściółkować, dokładając kolejne warstwy organiczne.

Ogród wygląda imponująco, ale najważniejsze jest, 
że wszystko tu samo rośnie i owocuje, bez większej 
ingerencji. W ogrodzie znajdziemy m.in. jarmuż, szpi-
nak, musztardowiec, brukselki, fasolki, nagietki, ku-
kurydzę, oczywiście marchew, selery i wiele innych 
gatunków owoców, warzyw, kwiatów, a wszystko ro-
śnie na grządkach razem, obok siebie, tworząc wielką 
obfitość zieleni. 

Właścicielka twierdzi, że wystarczy godzinę dziennie 
na doglądanie ogrodu, co okazuje się prawdą, bo Pani 

Izabela mieszka tu z rodziną, zajmuje się trójką dzie-
ci i pracuje zawodowo zdalnie jako informatyk. Nie-
zwykle cenne jest, że dzieci mają okazję obserwować, 
w jaki sposób rosną owoce i warzywa. Bo niestety, co-
raz bardziej powszechne staje się to, że kupujemy je 
w supermarketach lub na bazarkach, a nie mamy oka-
zji obserwować ich wzrastania. To bardzo cenne, gdy 
dziecko wie, jak rośnie agrest, pomidor czy jak smakuje 
marchew prosto z ziemi. 

W tym roku nagrody główne, ufundowane przez 
Gminę Stare Babice (zbiornik na deszczówkę 360 l oraz 
zestaw narzędzi ogrodniczych), wręczyła zwycięzcom 
podczas Dnia Babic Zastępca Wójta Katarzyna Sońta. 
Serdecznie gratulujemy!

Tekst/foto: IB
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SPORT

Piąta Dziesiątka Babicka
Skynet Dziesiątka Babicka, największa impreza sportowa Gminy Stare Babice, stworzona przed kilku 
laty z inicjatywy GOSiR Stare Babice z myślą o wszystkich fanach biegania, sportu i zdrowego stylu życia, 
z każdą kolejną edycją ewoluuje i udoskonala swoją formę. Po trzech latach przerwy spowodowanych 
pandemią, wyczekiwana przez biegaczy i chodziarzy, powróciła. 27 sierpnia zawodnicy znów wystartowali, 
a emocje i endorfiny unosiły się nad Starymi Babicami. Pogoda i 10-kilometrowa trasa czekały na tych, 
którzy chcieli się dobrze bawić, pokonać słabości, pobić życiowe rekordy i zaznać radości z tych zwycięstw.
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Na trasę wyszli uczestnicy w konkurencji biegowej (dorośli 
i dzieci) oraz nordic walking. Emocje i sportowa walka były 
niesamowite. Wszyscy pokazali siłę charakteru i determi-
nację. Gratulujemy!

Impreza nie udałaby się tak wspaniale, gdyby nie wolon-
tariusze, którzy już na kilka dni wcześniej z wielkim zaan-
gażowaniem pomagali przy tworzeniu biura zawodów. 
Jak relacjonuje koordynatorka wolontariuszy Agnieszka 
Markiewicz, „to wolontariusze spakowali kilkaset pakie-
tów startowych, które następnie wydawali zawodnikom, 
opiekowali się również punktem depozytowym, dwoma 
punktami nawadniania oraz strefą start/meta, gdzie 
z wielką energią i uśmiechem na twarzy zawieszali na szy-
jach uczestników zasłużone medale. Nie sposób wymie-
nić wszystkich ich działań. Łatwo nie było, upał doskwierał 
wszystkim, ale daliśmy radę.” Dziękujemy wytrwałym wo-
lontariuszom  za poświęcony czas i trud. Brawo!

Impreza nie  zaistniałaby również bez sponsorów i part-
nerów: Urząd Gminy Stare Babice, Skynet, Powiat War-
szawski Zachodni, GPK Eko-Babice, Body Beat Studio 
fitness, Dom Kultury Stare Babice, Bukat, www.zoil.pl, 
www.aquamo.com.pl.

Tekst: IB / foto: AK

33Nr 9 (312) wrzesień 2022



SPORT

Natasza Jaworska, mieszkanka gminy Stare Babice, 
została Mistrzynią Polski w Triathlonie. Jako pierwsza 
w Polsce kobieta z niepełnosprawnością intelektualną 
pokonała triathlon na dystansie sprinterskim.

Cały rok przygotowań i ciężkich treningów zaowo-
cował ukończeniem triathlonu (750 m w wodzie, 20 
km na rowerze i 5 km biegu) w czasie 1:39:48, który 
pozwolił Nataszy na osiągnięcie pierwszego miejsca! 

To był pierwszy start Nataszy w takich zawodach. Ra-
zem z trenerem Łukaszem Głaskiem z klubu ParaSporto-
wi udowodnili, że trening czyni mistrza.

– Praca rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku. 
Całą zimę trenowaliśmy pod dachem, siłowo. Natasza 
wtedy nauczyła się pływać kraulem i okazało się, że 
czuje się bardzo dobrze w wodzie. Tak więc trenowa-

liśmy i doskonaliliśmy ten kraul. Na zawodach to był 
jej pierwszy tak długi dystans na wodach otwartych. 
Trochę mieliśmy nerwów przed tą konkurencją, bo nie 
mogliśmy tego wcześniej przetrenować, ale całą resztę 
– bieganie i jazda na rowerze – mieliśmy wytrenowane. 
Natasza świetnie się sprawdziła – relacjonował trener 
Łukasz Głasek dla programu Pełnosprawni wyemitowa-
nego 10 września w TVP Sport  – Nasz cel to pomagać 
osobom z niepełnosprawnością wychodzić do przodu, 
pokonywać słabości i ograniczenia, co pomoże im włą-
czać się do społeczeństwa – dodawał.

Gratulujemy Nataszy udanego startu. Życzymy dal-
szych sukcesów zawodniczce, trenerowi oraz wszystkim 
podopiecznym klubu ParaSportowi.

Tekst: RKS, IB / foto: ParaSportowi

Nasza Natasza 
– Mistrzyni 
Polski 
w Triathlonie
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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

j t p -p ro jek t

tel. 22 304 18 22, tel. kom. 697 60 59 59, 600 800 178

SERWIS DRUKAREK
 I PLOTERÓW

Tonery i Tusze  
(oryginały i zamienniki),  

Drukarki

tu je
ste

śm
y!

94A





numer licencji 
19611

Obsługa prawna firm



 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

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2



• 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

FAMILTEX s.c.


