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NA OKŁADCE: 
31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

grafika: WOŚP Urząd Gminy Stare Babice, wzorem lat ubiegłych, uhono-
ruje i w tym roku pary z 50-letnim stażem małżeńskim.

Aby otrzymać medal za długoletnie pożycie należy złożyć 
wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przy 

ul. Rynek 21 (pokój nr 27). 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.
Tekst: USC UGSB/foto: Adobe Stock

Medale za pół wieku wspólnego życia!

Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa”
zaprasza na wernisaż wystawy gobelinów

powstałych podczas 30 lat jej istnienia.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi

w piątek 24.02.2023 roku o godz. 19:00
w Galerii Sztuki – PROM Kultury Saska Kępa 

przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie. 
Piękne, barwne gobeliny będzie można podziwiać 

do 26 marca.
Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Mosiej

Gobelin: NA MARIENSZTACIE Grażyna GąsowskaGobelin: NA MARIENSZTACIE Grażyna Gąsowska

Aktualności

Take a part in a competition!
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

„YOU CAN SING” 2023
Dla uczniów klas 3-8 szkół podstawowych z terenu

powiatu warszawskiego zachodniego.
Nabór zgłoszeń w dniach 1 lutego – 15 marca 2023 r.

poprzez formularz internetowy na stronie:
www.szkola-starebabice.pl/pl/YOU-CAN-SING

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

Patronat Honorowy:
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński

Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir Sumka



Szanowni Mieszkańcy,

za nami pierwszy miesiąc nowego roku. Był to czas, w którym nasza Gmina żyła 
świąteczną atmosferą pełną wzajemnego szacunku i wsparcia.

Podsumowując styczeń warto w pierwszej kolejności zapoznać się z budżetem Gminy 
Stare Babice na 2023 rok, prezentowanym na łamach tej Gazety. Praca, którą planuje-
my jest ogromna, dlatego zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w działaniach 
budżetowych przy podejmowaniu decyzji finansowych. Pragnę, aby realizowane zadania  
w Gminie Stare Babice były efektem naszych wspólnych ustaleń z Mieszkańcami.

Za nami wiele artystycznych wydarzeń, związanych z tradycyjnym kolędowaniem –  
o niektórych można przeczytać na dalszych stronach. Jedno z nich odbyło się w Domu Pa-
rafialnym Arka w Starych Babicach, kolejne w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym, śpiewaliśmy też kolędy 
i pastorałki z Orkiestrą Dętą, chórem APROBATA i Studiem Wokalnym. Świętowali również Seniorzy, którzy  zebrali  się 
w domu kultury podczas swojego noworocznego spotkania.

Patrząc na naszych starobabickich Seniorów, podziwiam po raz kolejny ich niezwykle aktywną postawę; w tym nu-
merze Gazety Babickiej mogą Państwo zapoznać się z podsumowaniem działań Gminnej Rady Seniorów w roku 2022 
oraz z planami na kolejne miesiące, które zapowiadają się równie, a może nawet bardziej intensywnie. 

Za nami także mnóstwo fantastycznych wydarzeń kulturalnych. Na scenie domu kultury mieliśmy okazję obejrzeć 
między innymi kultową komedię „Mayday 2”, w gwiazdorskiej obsadzie, a także piękne, taneczne wykonanie opo-
wieści Królowej Śniegu. To, co bez wątpienia jest największą motywacją do prezentowania artystycznych wydarzeń 
na najwyższym poziomie, to opinie zadowolonych Mieszkańców oraz dynamicznie rosnąca liczba odbiorców kultury  
z naszej gminy i coraz dalszych okolic.

Jak pokazują aktywności i liczne sukcesy sportowe naszych Mieszkańców, nie tylko kultura, ale i sport mamy na 
bardzo wysokim poziomie. Serdecznie gratuluję Szymonowi Kwiecińskiemu, zdobywcy wielu medali w akrobatyce 
sportowej, którym pomimo młodego wieku, zaczyna interesować się kadra narodowa. Życzę zatem powodzenia  
i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.

Największym styczniowym wydarzeniem był jednak 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz „wośpo-
wy” Sztab o numerze 5299 spisał się świetnie. Dopisała i publiczność, i darczyńcy, i wolontariusze, i organizatorzy. Pod-
czas kwesty, tylko w tym jednym dniu, zebraliśmy 79 000 zł. Obszerną relację znajdą Państwo na kolejnych stronach.

Przed nami nowe wyzwania na kolejny rok. Z jednej strony jest to kontynuacja podjętych już działań, z drugiej zaś 
pojawiają się nowe perspektywy rozwoju naszej Gminy. Jak mawia Les Brown – „Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, 
ale musisz zacząć, żeby być wielkim”.

Życzę wszystkim wielu sukcesów na naszym wspólnym starobabickim szlaku. Niech każde podjęte przez nas działa-
nie będzie inspiracją do kolejnych.

Łączę wyrazy szacunku Łączę wyrazy szacunku 
Sławomir SumkaSławomir Sumka

Wójt Gminy Stare BabiceWójt Gminy Stare Babice



Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok
28 grudnia 2022 roku, podczas LV sesji Rady Gminy Stare Babice radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
nr 573/2022 w sprawie budżetu Gminy na rok 2023. Ustalili oni kwotę planowanych dochodów 
budżetu w wysokości 185 001 462,39 zł oraz kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 
232 872 421,74 zł.
Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP: https://starebabice.bip.net.pl/?a=3724
Poniżej przedstawiamy fragment uchwały budżetowej dotyczący planów inwestycyjnych oraz 
wydatków na planowane zadania majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2023
Koszt 

inwestycji  
w złotych

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI
Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Gminie Stare Babice. 4 577 965

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km (rondo Klaudyny Potockiej) 
do ok. 4+998 km (do granicy z gminą. Izabelin przy ul. Naftowej). Kwota zabezpieczona na dotację celową 
dla Gminy Izabelin. 

50 000

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo ks. Jerzego 
Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, 
gmina Stare Babice.

301 350

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej  
w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego. 100 000

DROGI PUBLICZNE GMINNE
Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy – fundusz sołecki 
Koczargi Stare. 21 000

Modernizacja dróg gminnych. 2 500 000
Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie. 8 648 241
Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie. 9 291 638

Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie. 71 055

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. 27 000

Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy kościele w Starych Babicach oraz projekt  
ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach. 120 405

Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej. 35 000
Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ  
od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej. 137 268

Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice  
i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin). 25 000

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej  
w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki  
w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.

807 000

Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn. 75 000
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice. 20 000
Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do  
ul. Klonowej w Koczargach Nowych. 45 000

Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś  
i Bugaj. 75 000

Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej. 50 000

GMINA URZĄD TEREN
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2023
Koszt 

inwestycji  
w złotych

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej – fundusz sołecki Blizne Jasińskiego. 16 700
Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie 
Dużym na wysokości nr 97 – fundusz sołecki  Borzęcin Duży. 20 000

Zakup i montaż wiat przystankowych – fundusz sołecki Lipków. 48 000
Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach 
Starych – fundusz sołecki Koczargi Stare. 20 000

OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka. 284

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Wykup gruntów pod inwestycje gminne. 2 000 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĘDY GMIN
Modernizacja budynków gminnych. 730 000
Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie. 3 479

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Borzęcinie Dużym – zainstalowanie klimatyzatora – fundusz sołecki Borzęcin Mały. 16 914

Zakup samochodu specjalnego – drabina dla OSP Stare Babice. 2 800 000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj – fundusz sołecki Koczargi Nowe-Bugaj. 29 760
Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – fundusz sołecki Topolin. 32 500

SZKOŁY PODSTAWOWE
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. 17 723 221

Modernizacja placówek szkolnych. 300 000

Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni. 160 000
PRZEDSZKOLA

Modernizacja placówek przedszkolnych. 200 000
Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym. 21 000 000

POMOC SPOŁECZNA - OŚRODKI WSPARCIA

Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice. 2 449 169
POZOSTAŁE ZADANIA W DZIALE: POLITYKA SPOŁECZNA

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność. 49 815
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zakup lamp ulicznych (led) + montaż – fundusz sołecki Blizne Łaszczyńskiego. 26 860
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj 
– fundusz sołecki Blizne Łaszczyńskiego. 21 010

Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie  
z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia – fundusz sołecki Borzęcin Mały. 28 500

Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika – fundusz sołecki Janów. 58 890
Oświetlenie przejść dla pieszych – etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w 
dwóch lokalizacjach – fundusz sołecki Lipków. 41 908

Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg projektu oświetlenia 
wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku – fundusz sołecki Zielonki Wieś. 89 908

Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach. 88 000
Budowa oświetlenia na terenie gminy. 380 000
Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach. 50 000

GMINA URZĄD TEREN
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W ROKU 2023
Koszt 

inwestycji  
w złotych

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko. 67 126

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zakup namiotu – fundusz sołecki Koczargi Nowe. 20 000
OBIEKTY SPORTOWE

Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym. 115 000
Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli. 2 704 400

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE: KULTURA FIZYCZNA
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Arena-Blizne” – fundusz sołecki Blizne Jasińskiego. 50 300
Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) 
zlokalizowanego na terenie sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 – fundusz sołecki Klaudyn. 60 000

Budowa placu zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i 
zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży – fundusz sołecki Kwirynów. 30 000

Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) 
zlokalizowanego na terenie sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 – fundusz sołecki Stare Babice. 408

Budowa placu zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek – 
fundusz sołecki Stare Babice. 34 000

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sielskiej – fundusz sołecki Wojcieszyn. 85 000
Doposażenie (zakup zabawek) urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi 
Zielonki-Parcela – fundusz sołecki Zielonki-Parcela. 60 000

Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1. 505 389
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela. 15 000
Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach. 2 500 000

Tabelę oprac.:IB

NAZWA ZADANIA
Wydatki w zł

bieżące majątkowe
Sołectwo Babice Nowe 81 816,46
Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ulicy Dolnej. 73 000,00
Zakup agregatu tlenowego dla OSP Babice. 8 816,46
Sołectwo Blizne Jasińskiego 89 908,20
Wykonanie progu spowalniającego z asfaltu. 3 000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej. 16 700,00
Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego „Wianki – Blizne 2023 rok”. 19 908,20
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Arena-Blizne”. 50 300,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego 89 908,20

Utwardzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Granicznej między ulicami 
Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m. 4 680,00

Fundusz sołecki to fundusz, który jest tworzony przez gminy w celu finansowania lokalnych projektów  
i inicjatyw. Pieniądze te stanowią budżet gminy i pochodzą z różnych źródeł, takich jak podatki czy 
opłaty. Są one przeznaczane na różne cele, takie jak infrastruktura, rozwój gospodarczy, kultura czy sport. 
Celem funduszu sołeckiego jest wsparcie rozwoju lokalnej społeczności i umożliwienie jej uczestniczenia  
w podejmowaniu decyzji dotyczących jej rozwoju. O przeznaczeniu tegorocznego funduszu sołeckiego 
w kwocie 1 617 172,54 zł zadecydowało podczas zebrań wiejskich obecnych tam 453 mieszkańców,  
czyli 2,85% z uprawnionych do decydowania 15 901 mieszkańców.

Fundusze sołeckie 2023

GMINA URZĄD TEREN
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NAZWA ZADANIA
Wydatki w zł

bieżące majątkowe
Dodatkowe dyżury Straży Gminnej. 10 000,00
Zakup lamp ulicznych (led) + montaż. 26 860,00
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Granicznej w okolicy nr 64 w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 21 010,00

Warsztaty pod nazwą „Zero waste ECO” związane z żywieniem i zmniejszeniem ilości 
odpadów. 3 200,00

Zakup koszy ulicznych 50 l, opróżnianych obrotowo i montaż koszy. 4 250,00
Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego „Wianki – Blizne 2023 rok”. 19 908,20
Sołectwo Borzęcin Duży 89 908,20
Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej 
w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97. 20 000,00

Doposażenie w krzesła i stoły sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. 15 000,00

Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko. 7 000,00
Zakup koszy na śmieci. 7 000,00
Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego – „Powitanie Lata”. 30 908,20
Taniec towarzyski. 10 000,00
Sołectwo Borzęcin Mały 64 913,72
Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od  
ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

12 000,00

Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zainstalowanie klimatyzatora. 16 913,72

Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości 
Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia. 28 500,00

Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny. 7 500,00
Sołectwo Janów 58 889,87
Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika. 58 889,87
Sołectwo Klaudyn 89 902,00
Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa. 29 902,00
Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (polana pomiędzy Klaudynem 
a Janowem) zlokalizowanego na terenie sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1. 60 000,00

Sołectwo Koczargi Nowe 54 844,00
Doposażenie OSP Borzęcin Duży. 5 000,00
Zakup sprzętu multimedialnego. 10 000,00
Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych – świątecznych. 12 000,00
Zakup namiotu. 20 000,00
Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu. 7 844,00
Sołectwo Koczargi Nowe – Bugaj 29 759,61
Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj. 29 759,61
Sołectwo Koczargi Stare 89 908,20
Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy. 21 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej 
w Koczargach Starych. 20 000,00

Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej. 7 500,00
Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia 
dla pojazdów i wyposażenie zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Borzęcinie Dużym.

5 067,00
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NAZWA ZADANIA
Wydatki w zł

bieżące majątkowe
Zakup elementów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Starych Babicach. 5 000,00

Zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. 10 000,00
Zakup koszy na śmieci. 3 500,00
Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań. 17 841,20
Sołectwo Kwirynów 89 908,20
Wykonanie nowego planu organizacji ruchu na terenie całego sołectwa. 7 000,00
Ustawienie masztu do wieszania flagi państwowej na Placu Kwirynowskim. 7 000,00
Zakup aparatu ODO dla OSP Stare Babice. 8 908,20
Zadrzewienie terenu wsi Kwirynów poprzez nasadzenie drzew w ciągu ulicy Łosiowe 
Błota. 10 000,00

Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego „Stare Babice i okolice cz. II”. 5 000,00
Doposażenie biblioteki gminnej. 3 000,00
Kwiryniada. 10 000,00
Aktywizacja kulturalno-oświatowa. 2 000,00
Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim. 7 000,00
Budowa placu zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu typu 
skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży. 30 000,00

Sołectwo Latchorzew 89 908,20
Remont ul. Na Skraju. 89 908,20
Sołectwo Lipków 89 908,20
Zakup i montaż wiat przystankowych. 48 000,00
Oświetlenie przejść dla pieszych – etap 2: projekt i wykonanie tzw.oświetlenia 
dedykowanego w dwóch lokalizacjach. 41 908,20

Sołectwo Lubiczów 27 062,37
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. 27 062,37
Sołectwo Mariew, Buda 50 888,00
Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym. 6 000,00
Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego. 9 888,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie. 25 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia). 10 000,00
Sołectwo Stanisławów 31 737,59
Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie. 31 737,59
Sołectwo Stare Babice 89 908,20
Aparat ochrony dróg oddechowych. 10 000,00
Urządzenie i doposażenie skweru przy ul. Izabelińskiej. 5 000,00
Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego „Stare Babice i okolice cz. II”. 15 000,00
Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice. 15 500,00
Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (polana pomiędzy Klaudynem 
a Janowem) zlokalizowanego na terenie sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1. 408,20

Budowa placu zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu  
i zakupu zabawek. 34 000,00

Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów. 10 000,00
Sołectwo Topolin 43 515,57
Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery. 32 500,00
Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. dożynek sołeckich. 5 000,00
Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego. 6 015,57
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Kamera uliczna w Bliznem Łaszczyńskiego
Jednym z zadań zrealizowanych w 2022 r. przez sołectwo Blizne Łaszczyńskiego, w ramach środków funduszu 
sołeckiego, był zakup i montaż kamery ulicznej. Jej montaż podyktowany był poprawą bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie sołectwa. Kamera została zainstalowana na ulicy Fortowej.

Zadanie pn.: „Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

NAZWA ZADANIA
Wydatki w zł

bieżące majątkowe
Sołectwo Wierzbin 60 867,85
Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki. 5 000,00
Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa. 4 000,00
Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży. 3 400,00
Zakup wkrętarki i szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży. 2 600,00
Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży. 1 000,00
Doposażenie sal „Laboratorium przyszłości” w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym 6 867,85
Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie. 2 000,00
Organizacja Dnia Mikołaja – V Marsz Świętego Mikołaja. 10 000,00
Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli. 8 000,00
Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury. 1 000,00
Organizacja Dnia Kobiet. 14 000,00
Zakup sprzętu sportowego. 3 000,00
Sołectwo Wojcieszyn 89 908,20
Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych. 4 908,20
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sielskiej. 85 000,00
Sołectwo Zalesie 33 985,30
Zakup książek do biblioteki szkolnej. 1 500,00
Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych. 1 500,00
Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja. 4 000,00
Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli. 4 000,00
Zorganizowanie pleneru malarskiego. 3 000,00
Organizacja Dnia Mieszkańca. 19 985,30
Sołectwo Zielonki-Parcela 89 908,20
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice. 8 900,00
Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice. 21 008,20
Doposażenie (zakup zabawek) urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch 
Stawów we wsi Zielonki-Parcela. 60 000,00

Sołectwo Zielonki-Wieś 89 908,20
Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg projektu 
oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku. 89 908,20

805 514,74 811 657,80
Ogółem 1 617 172,54

Tabelę oprac: IB
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP w Borzęcinie Dużym
23 stycznia 2022 roku na terenie strażnicy OSP Borzęcin Duży odbyła się uroczystość przekazania nowego 
wozu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. Nowy samochód posiada funkcję ratownictwa technicznego 
(GBA-Rt) z wbudowanym systemem piany sprężonej (CAFS), który umożliwi m.in. działania gaśnicze  
w budynkach posiadających instalacje fotowoltaiczne oraz przy pożarach samochodów elektrycznych  
i hybrydowych. Wóz zastąpi obecnie użytkowany samochód SLRt Fiat Ducato 669M77 z 2009 r.
W uroczystości udział wzięli: 
Wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej Anita Czerwińska, 
Szef Gabinetu Politycznego  
w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Michał Prószyński, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Kultury, 
Promocji i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim Magdalena 
Biernacka, Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Prorodzinnej  
Sejmiku Woj. Mazowieckiego 
Piotr Kandyba, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 
Sumka, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szuba, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Remigiusz Fijołek, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Kawczyńska, 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Błoniu mł. bryg. Dariusz Kosior, 
Komendant Gminny Ochrony p.poż. Paweł Janiszewski, 
Prezes Honorowy OSP Wojciech Wiśniewski oraz 
druhny i druhowie OSP Borzęcin Duży.

Na ufundowanie nowego samochodu strażackiego 
wartego niemal 1 200 000 zł złożyły się środki 
pozyskane przez Wójta Gminy w formie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 
915 500 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 100 000 zł, środki KG PSP przekazane OSP 
Borzęcin Duży – 75 000 zł, środki własne Gminy Stare 
Babice – 74 925 zł.

Podczas uroczystości oficjalnie wręczono kluczyki 
do nowego wozu na ręce Naczelnika OSP Borzęcin 
Duży Marcina Dziudzi oraz pogratulowano jednostce 

ciągłej gotowości do niesienia pomocy wszystkim 
potrzebującym. Obszerna relacja z uroczystego 
przekazania samochodu znajduje się na stronie 
urzędu gminy pod adresem: https://stare-babice.pl/
aktualnosci/

Tekst: UGSB RFZ MWi/foto: UGSB RKS AK
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Samochód współfinansowano ze środków otrzymanych  

od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022 
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Nowe wyposażenie w OSP Borzęcin Duży
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy to niejedyny nowy sprzęt, który zasilił wyposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Borzęcina Dużego. Jednostka wykonała w 2022 r. również instalację fotowoltaiczną na 
budynku OSP oraz pozyskała sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Każdy mieszkaniec zdaje sobie sprawę, jak ważne 
dla naszego bezpieczeństwa są inwestycje w nowy 
sprzęt dla jednostek OSP, który jest coraz bardziej 
nowoczesny i bezpieczny w użyciu, co pozwala na 
skuteczniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie akcji 
ratowniczych. Stary sprzęt jest zwykle bardziej 
podatny na awarie, dlatego konieczne jest jego 
regularne wymienianie na nowy, aby zapewnić 
nieprzerwaną gotowość do działania. Nowy 
sprzęt jest też często bardziej zaawansowany 
technologicznie, co pozwala na lepsze wykorzystanie 
możliwości i lepszą wydajność.

W ramach pozyskanego finansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie jednostka OSP 
z Borzęcina Dużego zakupiła następujące przedmioty:
• nogawice ochronne function – 1 sztuka,
• przenośny system oświetlenia PELI 9490 – 1 sztuka,
• zabezpieczenie na airbag zestaw nr 2 – 1 komplet,
• hełm strażacki Gallet F1 XF biały – 2 sztuki,
• ubranie specjalne lekkie FHR 018, 2 częściowe – 
7 sztuk.

Nowy sprzęt pozwoli na szybsze działanie  
w trudnych warunkach, co jest szczególnie ważne  

w sytuacjach awaryjnych.
Dzięki kolejnemu dofinansowaniu  

z WFOŚiGW na dachu budynku 
OSP zainstalowano również panele 
fotowoltaiczne, z których pozyskana 
energia może być używana do 
zasilania różnych urządzeń i systemów 
w budynku, takich jak oświetlenie, 
wentylacja, klimatyzacja, czy też 
sprzęt AGD. To rozwiązanie pozwala na 
redukcję kosztów związanych z zakupem 
energii elektrycznej.

Tekst: GB/foto: OSP Borzęcin Duży
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Nowa infrastruktura rowerowa 
w Gminie Stare Babice

Dobiegła końca budowa infrastruktury rowerowej w ramach projektu pn. „Promowanie zrównoważonej 
mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, 
Leszno i Stare Babice”. Rower staje się zarówno w naszej gminie, jak i w całej aglomeracji warszawskiej, 
pełnoprawnym elementem systemu transportu. Używanie roweru jako środka komunikacji niesie za sobą 
korzyści m.in. ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne.
W grudniu 2022 r. oddane zostały do użytkowania 
dwa ostatnie odcinki dróg rowerowych planowane  
w projekcie. Zakończono prace związane z remontem/
odtworzeniem nawierzchni drogi biegnącej przez 
Las Bemowski na odcinku między ulicą Sikorskiego 
i ulicą Decowskiego oraz przebudowę drogi 
wzdłuż ulicy Decowskiego. Zgodnie z wytycznymi 
Standardów Projektowych i Wykonawczych dla 
Systemu Rowerowego Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF) na ul. Decowskiego 
wykorzystano wspólny przekrój drogi (bez fizycznej 
segregacji) jednocześnie wprowadzając w organizacji 
ruchu na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Na Skraju 
„strefę ruchu uspokojonego“ (dopuszczalna prędkość 
do 30 km/godz.), natomiast na odcinku od ul. Na 
Skraju do granicy gminy „strefę zamieszkania“.

Pełna integracja ruchu rowerowego  
i samochodowego jest możliwa, bezpieczna 
i wskazana kiedy prędkości rowerzystów  
i samochodów są zbliżone. Niestety w świadomości 
społecznej zwrot „infrastruktura rowerowa” 
zwykło utożsamiać się z wydzielonymi drogami dla 
cyklistów. Fizyczna separacja tymczasem stanowi 
jedynie jedną z kilku metod organizowania ruchu 
samochodowego i rowerowego, która nie zawsze jest 
możliwa do zastosowania ze względu na parametry 
drogi, płynność komunikacyjną czy bezpieczeństwo 
uczestników ruchu.

Planując infrastrukturę rowerową, Gmina Stare 
Babice rozpoczyna od analizy dróg i rozpoznania jaki 
typ drogi dla rowerów będzie najbardziej bezpieczny 
i dostosowany do natężenia ruchu. Zawsze brane są 
pod uwagę również aspekty przyrodnicze. Istotną 
rolę przy budowie infrastruktury odgrywa także 

zachowanie walorów przyrodniczych terenów 
przyległych tj. parków i lasów z uwzględnieniem 
ochrony występującej tam roślinności 
i poszanowaniem praw dzikiej zwierzyny.

Gmina Stare Babice podejmuje różnorodne 
formy aktywności w celu popularyzacji 
transportu rowerowego. W 2022 roku po raz 
szósty uczestniczyliśmy w kampanii Europejski 
Tydzień Mobilności. Wprowadzono strefy ruchu 
uspokojonego na długości 4 km dróg lokalnych. 
17.09.2022 r. odbył się rajd rowerowy promujący 
idee ETM na trasie 25 km, w którym wzięło udział 
ok. 160 uczestników. Gmina realizuje dopłaty do 
długookresowych biletów komunikacji miejskiej  
w ramach Biletu Metropolitalnego, łącznie wydano 
już 2745 kart, w tym w 2022 r. 408 osobom, tj. ponad 
dwukrotnie więcej niż w roku 2021. Autobusami 
szkolnymi dojeżdża 15,6% uczniów, rowerami 
i hulajnogami sezonowo kolejne 11%. Szkoły 
organizowały kursy na kartę rowerową. Zeszłoroczną 
kampanię ETM najaktywniej przeprowadziła Szkoła 
Podstawowa w Koczargach Starych.

Podjęte działania to: aktywne obchody 
Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa (13-20 
maja 2022 r.) oraz konkurs na plakat fotograficzny 
„Moja bezpieczna droga do szkoły”. Przygotowano 
ulotki i plakat dla nauczycieli i rodziców o tematyce 
bezpieczeństwa, propagujące hasła i zwroty, 
które dorosłym podpowiadają, jak skutecznie 
przygotować dzieci do bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Propagowano zwroty dla kierujących 
pojazdami, hasła promujące bezpieczeństwo na 

drodze w poszanowaniu innych uczestników ruchu 
drogowego. Zorganizowano zajęcia plastyczne dla 
młodzieży – wykonywanie znaków drogowych, 
rysowanie pojazdów ekologicznych, zajęcia  
z udzielania pierwszej pomocy. 21 września odbyło 
się spotkanie z policjantami nt. bezpiecznego 
poruszania się po drodze, a 22 września wszyscy 
uczniowie, którzy przyjechali innym środkiem 
transportu niż samochód otrzymali od wychowawcy 
nagrody-bileciki z gratulacjami. W gminnych 
mediach społecznościowych przeprowadzono 
akcję promującą ETM oraz Dzień Bez Samochodu, 
zachęcając do korzystania z komunikacji publicznej 
oraz przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Przed nami Rowerowy Maj – ogólnopolska 
kampania, w której  będziemy zachęcać 
mieszkańców do korzystania z roweru jako 
lokalnego środka transportu.

Tekst: UGSB RFZ BT, RIG ID/foto: UGSB, IB

Tu Żyje Się Dobrze

4,3 km dróg bezpiecznych dla rowerzystów
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Lp. Drogi rowerowe wybudowane w 
ramach ww. projektu - nazwa odcinka

długość 
odcinka uwagi dotyczące zamówienia

1.
Odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Szymanowskiego od ulicy Lutosławskiego do 
posesji nr 15A (Zad. 1)

750 m ZADANIE ZAKOŃCZONE 18.05.2022 r., 
wybudowano 1 MOR*, nawierzchnia bitumiczna

2.
Odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Pohulanka od ulicy Sienkiewicza do ulicy 
Zielonej (Zad.2 A)

934,5 m ZADANIE ZAKOŃCZONE 14.12.2021 r., 
wybudowano 1 MOR, nawierzchnia bitumiczna

3. Odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej 
od ulicy Pohulanka do dz. ewid. nr 119 ( Zad. 2B) 98,8 m ZADANIE ZAKOŃCZONE 17.01. 2022 r., 

wybudowano 1 MOR, nawierzchnia bitumiczna

4. Odcinek drogi rowerowej przez Las Bemowski od 
ulicy Decowskiego do ulicy Sikorskiego (Zad. 3A) 1330 m ZADANIE ZAKOŃCZONE 28.12.2022 r.,

nawierzchnia z kruszywa

5.
Odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Decowskiego od ulicy Sikorskiego do granicy 
gminy (Zad. 3B)

1215 m

ZADANIE ZAKOŃCZONE 28.12.2022 r., 
wybudowano 3 MOR-y, nawierzchnia bitumiczna na 
odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Zająca; nawierzchnia 
z kruszywa na odcinku od ul. Zająca do granicy gminy 
z Warszawą

Razem: 4 328,30 m *Miejsce Obsługi Rowerów

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

drodze w poszanowaniu innych uczestników ruchu 
drogowego. Zorganizowano zajęcia plastyczne dla 
młodzieży – wykonywanie znaków drogowych, 
rysowanie pojazdów ekologicznych, zajęcia  
z udzielania pierwszej pomocy. 21 września odbyło 
się spotkanie z policjantami nt. bezpiecznego 
poruszania się po drodze, a 22 września wszyscy 
uczniowie, którzy przyjechali innym środkiem 
transportu niż samochód otrzymali od wychowawcy 
nagrody-bileciki z gratulacjami. W gminnych 
mediach społecznościowych przeprowadzono 
akcję promującą ETM oraz Dzień Bez Samochodu, 
zachęcając do korzystania z komunikacji publicznej 
oraz przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Przed nami Rowerowy Maj – ogólnopolska 
kampania, w której  będziemy zachęcać 
mieszkańców do korzystania z roweru jako 
lokalnego środka transportu.

Tekst: UGSB RFZ BT, RIG ID/foto: UGSB, IB

Wartość dla 3 partnerów wg umowy o dof inasowanie.

GMINA URZĄD TEREN
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Noworoczna sesja Młodzieżowej Rady Gminy
23 stycznia Młodzieżowa Rada Gmi-
ny spotkała się na sesji, podczas któ-
rej omówiono i zaakceptowano plan 
pracy na 2023 rok oraz poruszono kil-
ka ważnych dla młodzieży kwestii. 
W spotkaniu wzięli udział także zapro-
szeni goście: Teresa Semeniuk, Jadwiga 
Wróblewska i Krystyna Pazurek ze Sto-
warzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie” 
oraz radna Lucyna Skrzeczkowska i Prze-
wodniczący Rady Gminy Stare Babice 
Krzysztof Szuba.

Przedstawicielki Stowarzyszenia przybliżyły młodzieży 
wątek niepełnosprawności, przedstawiły realia 
życia osób niepełnosprawnych i wyraziły nadzieję 
na otwartość młodzieży w zakresie integracji. Padło 
wiele ciekawych pomysłów m.in. organizacja balu, 
podczas którego osoby z niepełnosprawnościami 
mogłyby wspólnie z młodzieżą robić to, co uwielbiają 
– bawić się i tańczyć. Przewodniczący Rady Gminy 

Stare Babice Krzysztof Szuba, po zapoznaniu się  
z młodymi radnymi, chętnie odpowiadał na pytania 
młodzieży zainteresowanej organizacją i przebiegiem 
prac w Radzie Gminy. Powołano też komisję do spraw 
komunikacji społecznej MRG. Po zakończeniu sesji 
młodzież spotkała się na integracyjnym poczęstunku, 
gdzie w mniej oficjalnej formie omówiono szczegóły 
dalszych prac.

Tekst/foto: IB

Konkurs Ośmiu Wspaniałych – poznamy najlepszych 
wolontariuszy w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Starosta Warszawski Zachodni zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” 
organizowanym przez Fundację „Świat na Tak”. Konkurs promuje młodych ludzi, którzy – wrażliwi na 
cierpienie – bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń 
charytatywnych, zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły.

W styczniu rozpoczęła  się XXIX edycja 
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który skiero-
wany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 
zamieszkałych na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, zrzeszonych w szkolnych kołach 
i klubach wolontariatu oraz do młodzieży 
zaangażowanej w indywidualny wolontariat  
w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych 
domów kultury i innych miejsc.
Powiedzmy o nich całemu światu! Zasługują na to!

Kandydatów zgłaszać mogą rodzice, opiekunowie 
prawni, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu 
oraz przedstawiciele społeczności lokalnych. Termin 
przyjmowania zgłoszeń do 28 lutego 2023 r.

Jury wyłoni ośmiu wolontariuszy – laureatów 
uhonorowanych na poziomie lokalnym. Wskazany 
przez jury laureat będzie reprezentować Powiat 
w eliminacjach ogólnopolskich. Konkurs zakończy 
się w czerwcu 2023 r. uroczystą galą.
Regulamin i harmonogram konkursu dostępne 
są na stronie: http://swiatnatak.pl/edycja-
konkursu-2023/

Tekst oprac.: IB

GMINA URZĄD TEREN
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Urodziny Pana Jezusa w Starych Babicach
8 stycznia w Domu Parafialnym Arka odbyło się Rodzinne Kolędowanie na 2022 Urodzinach Pana Jezusa. 
Spotkanie zorganizowane przez Parafię Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach skierowane było do dzieci, 
całych rodzin oraz grup i zespołów z gminy Stare Babice, które pragną podtrzymywać tradycję wspólnego 
świętowania i kolędowania.

Spotkanie rozpoczął proboszcz parfaii, ksiądz prałat 
Grzegorz Kozicki, witając i błogosławiąc przybyłych 
gości. Potem idące w orszaku dzieci złożyły w żłóbku 
swoje dary, spisane na papierowych serduszkach.  
W tym czasie zabrzmiała pierwsza kolęda: „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. Następnie, jak to na urodzinach, 
nie mogło zabraknąć tortu – najmłodsi uczestnicy 
zdmuchnęli świeczki, po czym wszyscy goście 
skosztowali pysznego ciasta.

W dalszej części zebrani śpiewali i świętowali razem  
z osobami, które na scenie prezentowały  indywidualnie, 
rodzinnie lub z grupą przyjaciół ulubione świąteczne 
utwory. Poza tradycyjnymi kolędami, takimi jak: „Cicha 
noc” czy „Bóg się rodzi”, można było usłyszeć znane  
i lubiane piosenki w języku angielskim, między innymi: 
„Mary did you know?” czy „Last Christmas”.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki 
przygotowane przez Urząd Gminy Stare Babice oraz 
firmę Helio S.A., zaś występujący na scenie dodatkowo 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Pomysł wspólnego obchodzenia Urodzin Pana Jezusa 
zrodził się w naszej parafii kilka lat temu. Cieszymy się, 
że wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz 
rodzimych imprez świątecznych dając możliwość wielu 
rodzinom i znajomym spędzenia wspólnie pięknego 
czasu w przyjaznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Parafii Wniebowzięcia NMP 
w Starych Babicach, Gminie Stare Babice oraz firmie 
Helio S.A. za pomoc w zorganizowaniu wspólnego 
kolędowania.

tekst: Katarzyna Langa i Małgorzata Łapińska
foto: IB

Hej kolęda, kolęda!
15 stycznia w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym odbyło się wspólne kolędowanie 
zorganizowane przez Orkiestrę Podmiejską Stare Babice i Okolice, zespół Kolędnicy z Okolicy oraz 
stowarzyszenie Wspólny Głos. Było pięknie, klimatycznie i… smacznie!

Kto nie znalazł czasu na wspólne kolędowanie niech 
żałuje, bo było na co popatrzeć, czego posłuchać, 
a nawet czym uraczyć podniebienie. Kolędnicy  
z Okolicy pokazali kawał dobrego, rodzinnego teatru, 
a Orkiestra Podmiejska z entuzjazmem oprawiła 
muzycznie całe wydarzenia. Były wspólne śpiewy, 
biesiada i serdeczne rozmowy sąsiedzkie, w których 
przeplatały się miłe komentarze: „Pięknie dziękujemy 
za wspólne kolędowanie! Dziś nawet diabeł nie był 
straszny!”, „Dziękuję za cudowny wieczór!”.
Bo wieczór był rzeczywiście wyjątkowo udany.

Tekst: AO/foto: Michał Starnowski
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Pracowity rok przed babickimi seniorami
Babiccy seniorzy nie narzekają na nudę i angażują się w kolejne działania na terenie naszej gminy. Niedawno 
odbyło się spotkanie warsztatowe Fundacji Aktywni Dłużej, którego celem było zaplanowanie aktywności 
na 2023 rok. Warsztat zaszczyciła swoją obecnością niemal cała Rada Seniorów, a owoce wspólnej pracy 
już niedługo trafią do realizacji.

Celem spotkania było stworzenie 
oferty zajęć dla seniorów, która w jak 
największym zakresie uwzględni potrzeby 
osób 60+ z terenu gminy Stare Babice.

Nasze warsztaty były okazją do tego, 
by zastanowić się, w którym miejscu się 
znajdujemy, co zrobiliśmy w ubiegłym roku 
i jakie są potrzeby seniorów na ten rok. 
Chodziło nam o to, by znaleźć narzędzia 
i pomysły do poszerzenia grupy osób 
korzystających z oferty Fundacji, a także 
poszerzyć grupę aktywnych seniorów, bo 
to jest miarą naszego sukcesu – podkreśla 
Małgorzata Baranowska, prezeska 
Fundacji Aktywni Dłużej.

Warsztat był też okazją do dyskusji na temat 
trzeciej już edycji Akademii Zdrowego Seniora, którą 
Fundacja tworzy wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Akademię prowadzą studenci Terapii Zajęciowej 
AWF, pod kierunkiem prof. Anny Cabak. Tegoroczna 
edycja będzie realizowana w formule hybrydowej, 
czyli stacjonarnie i online. Zajęcia skupione będą 
na trzech blokach: emocjach, pracy z pamięcią 
i zainteresowaniach. Szczegóły przekażemy już 
niebawem.

Warto podkreślić, że w czasie pięciu lat działania 
Fundacji, wokół inicjatyw realizowanych przez 
organizację, skupiło się już około 100 seniorów 

z naszego terenu. To wielkie zobowiązanie, ale 
także ogromne wyzwanie na kolejne lata, któremu 
Fundacja będzie starała się sprostać.

Tekst/foto: Aktywni Dłużej
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Noworoczne Spotkanie Seniorów –
Dzień Babci i Dzień Dziadka
20 stycznia, w gościnnych podwojach Domu Kultury Stare Babice, odbyło się Noworoczne 
Spotkanie Seniorów. Na tej uroczystości, obchodzonej tradycyjnie w naszej gminie każdego roku, 
spotkaliśmy się znowu po przerwie spowodowanej pandemią. To było piękne, pełne wzruszeń 
wydarzenie.

Alicja Napurka – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej powitała zgromadzonych seniorów  
i gości, wśród których byli m.in. Katarzyna Sońta – 
wicewójt Gminy, Krzysztof Szuba – przewodniczący 
Rady Gminy, Janusz Czaja – dyrektor Domu Kultury 
Stare Babice, Agnieszka Matuszewska – prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jolanta Stępniak – 
była wicewójt, Hanna Domańska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz członkowie 
Rady Seniorów z Tadeuszem Wiśniewskim, i prezesi 
Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz osób 
starszych.

Pani Katarzyna Sońta, w imieniu Urzędu Gminy 
zachęciła wszystkich babickich seniorów – Babcie  
i Dziadków, do wspólnego świętowania oraz złożyła 
życzenia zdrowia, radosnych dni w otoczeniu 
przyjaciół i rodziny, a szczególnie miłości i szacunku 
wnuków. Konferansjerkę dalszej części przejął od 
Pani Alicji uczeń, Adam Zielony, który prowadził 
wydarzenie bardzo błyskotliwie.

Spotkanie uświetnił gościnny występ uczniów 
z „zerówki” Szkoły Podstawowej w Zielonkach-
Parceli – wystawione przez nich Jasełka, 
które wszystkich zachwyciły, profesjonalnie 
opracowały i przygotowały panie: Edyta Zając, 
Olga Szczytniewska, Agnieszka Jurkowska, 
Karolina Leszczyńska, Agnieszka Matuszewska 
i Anna Musiał. Nad oprawą muzyczną czuwał pan 
Marcin Cmiel. Scenografia, bajeczne kolorowe stroje, 
choreografia, organizacja ruchu i tańca, tworząca 
piękny, plastyczny obraz na scenie, w wykonaniu 
tak dużej grupy wykonawców, była fenomenalna 
i wzruszająca! Zaangażowanie całego zespołu, 
dobrane teksty, gra aktorska, wdzięk były niezwykłe! 
To był prawdziwy dziecięcy musical! Brawa dla 
młodych artystów, nauczycieli i dumnych rodziców.

Co działo się dalej? Z przyjemnością wysłuchaliśmy 

utworów w wykonaniu wirtuoza gry na harmonijce 
ustnej, laureata konkursów krajowych i europejskich, 
Antoniego Adamskiego. Potem oklaskiwaliśmy część 
artystyczną w wykonaniu seniorów, rozpoczynającą 
się od występu Zespołu Bez Nazwy z programem 
pt. „Kocham Cię życie”, na który złożyły się wiersze 
Wojciecha Młynarskiego, Wisławy Szymborskiej  
i ks. Twardowskiego. Poezja wybrzmiała pochwałą 
wszystkich aspektów życia, podkreślając, że „jeszcze 
w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła” (cyt.  
z W. Młynarskiego).

Następnie znany i lubiany Zespół Sami Swoi 
z Borzęcina Dużego wraz z akordeonistą Janem 
Jaworskim, uraczył nas repertuarem piosenek, które 
zachęcały do wspólnego nucenia.

Z kolei w taneczny nastrój wprowadził wszystkich 
Zespół Babki z Babic działający przy UTW swoim 
premierowym, przed tak dużą publicznością, 
występem. Widzów zachwyciła energia tancerek, 
wesoła muzyka i kolorowe wirujące spódnice, o czym 
świadczyły długie oklaski.

Na zakończenie delektowaliśmy się utworami 
zaśpiewanymi przez chór Babiczanie pod dyrekcją 
Zbigniewa Załęskiego.

A potem była wspólna kawa, herbata i ciasteczka, 
przy których prowadzone były długie koleżeńskie 
rozmowy, wymiany myśli, informacji, opinii i wrażeń 
po tak miłym spotkaniu.

Organizatorom i fundatorom całej uroczystości 
– dyrektor GOPS Alicji Napurce, Wójtowi Gminy 
Sławomirowi Sumce, dyrektorowi Domu Kultury 
Stare Babice Januszowi Czai, dyrektor szkoły Hannie 
Domańskiej, pracownikom Domu Kultury i Urzędu 
Gminy – Starobabiccy Seniorzy bardzo dziękują!

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marcin Łada
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Podsumowanie działań Starobabickiej 
Rady Seniorów w roku 2022
Gminna Rada Seniorów pracuje na rzecz lokalnego środowiska senioralnego już II Kadencję (2021-2025). 
Wszystkie podejmowane działania podyktowane są oczekiwaniami starszego pokolenia naszej gminy, które 
poznajemy poprzez rozmowy, kontakty społeczne oraz ankiety ewaluacyjne (ostatnia we wrześniu 2022 
r.). Prestiżowa nagroda „Babinicz 2020” wręczona 26 czerwca 2022 roku koleżance Wandzie Śladowskiej, 
która jest Honorowym Członkiem Rady Seniorów, jest wyrazem wysokiej oceny pracy na rzecz innych.

W roku 2022 Rada Seniorów kontynuowała projekty, 
które już zyskały akceptację oraz przygotowała  
i  przeprowadziła wiele nowych:
• Starobabicką Senioriadę 2022 (10 września) 
wspartą środkami pozyskanymi z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, która była dniem 
radosnego świętowania całego środowiska 
senioralnego;
• Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny do Okuninki 
(10-22 czerwca) dla 50-osobowej grupy babickich 
seniorów, dofinansowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Starostę 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, co obniżyło 
indywidualne koszty turnusu;
• Cykl zajęć „Tworzenie grafiki komputerowej 
i animacji w duetach międzypokoleniowych” – 
wspólne działanie seniorów i juniorów realizowane 
w ramach programu „Seniorzy w Akcji”  Towarzystwa 
Inicjatyw Twórczych "ę", grant (w wys. 16 200 zł)  
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (wrzesień 
2022 – czerwiec 2023);
• Projekt wolontariacki „Seniorzy Seniorom” 
realizowany w pięciu domach opieki na terenie 
naszej gminy, a były to: koncert z okazji Dnia Matki 
(26 maja), robótki manualne (23 marca, 30 czerwca) 
i Mikołajki (6 grudnia). W tym roku do akcji „Każdy 
może być św. Mikołajem” włączyli się chętni seniorzy 
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Borzęcina 
Dużego, przygotowując ponad 200 upominków  
i ozdób świątecznych;
• Gimnastykę w wodzie poprawiającą mobilność 

stawową – turnusy na basenie w Błoniu (od 14 
kwietnia do 20 października) z dowozem, realizowane 
z funduszy na zadania publiczne gminy, pozyskane 
przez Stowarzyszenie „Borzęcin”;
• Udział w III Przeglądzie Artystycznym Twórczości 
Osób Starszych z Województwa Mazowieckiego, 
zorganizowanym przez MCPS (3 i 4 listopada  
w Warszawie w hotelu Premium) zespołu tanecznego 
„Babki z Babic”, który powstał przy Starobabickim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Członkowie Rady Seniorów byli inicjatorami  
i współorganizatorami:
• Wyjazdu na Powiatowy Dzień Seniora  
w Bramkach (2 lipca) odbywający się pod patronatem 
Starosty Warszawskiego Zachodniego 30-osobowej 
grupy starszych babiczan i zespołu „Sami Swoi”;
• Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 UTW 
przygotowując część artystyczną – koncert chóru „La 
Musica” z Domu Kultury Śródmieście w Warszawie 
(18 października);
• Udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Seniorów 
do Częstochowy (24 września) wspomagając  
w uzyskaniu dofinansowania kosztów transportu;
• Zabawy andrzejkowej, która odbyła się w Klubie 
Mieszkańca (29 listopada) przygotowując program 
występu zespołów senioralnych: „Babki z Babic”, 
„Bez Nazwy” i tańców z didżejem;
• Spotkania wigilijnego (12 grudnia) dla środowiska 
senioralnego, które odbyło się w Centrum Misji 
Afrykańskich w Borzęcinie Dużym.
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Rada Seniorów promowała i wspierała programy 
dedykowane starszym osobom:
• Opaski telemedyczne przekazywane bezpłatnie 
w ramach „Gminnego Korpusu Wsparcia Seniorów” 
(20 lipca);
• „Robótki zręczne” i Dyskusyjny Klub Książki 
prowadzone w Gminnej Bibliotece, a także 
udostępniania prasy senioralnej – „Głos Seniora”  
i oferty książek z dużym formatem druku;
• Wykłady Akademii Zdrowego Seniora, 
realizowane przez studentów AWF w ramach 
Fundacji „Aktywni Dłużej” (online; maj – czerwiec);
• Dzienny Dom Opieki Medycznej – nieodpłatna 
terapia rehabilitacyjna oferowana w Centrum 
Medycznym ARNIKA (od marca 2022 do października 
2023), z której skorzystało już 40 babickich seniorów; 
• Przygotowany został Tygodniowy Plan Zajęć 
Aktywnego Seniora uwzględniający aktywności 
proponowane przez wszystkie organizacje działające 
na rzecz osób starszych; Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Klub „Nadzieja”, Fundacje „Aktywni Dłużej” 
i „KIM”, Stowarzyszenia „Kotwica” i „Borzęcin”, 
zespoły: „Bez Nazwy”, „Sami Swoi” i „Tańce w kręgu” 
oraz Dom Kultury Stare Babice, Bibliotekę Gminną, 
GOSiR Stare Babice, tak, aby każdy mógł dokonać 
indywidualnego wyboru.

Komunikacja jest bardzo ważna, szczególnie dla 
osób starszych, dlatego proponowaliśmy różne 
drogi przekazywania wiadomości. Na stronie 
internetowej Urzędu Gminy – w Aktualnościach  
i w zakładce  Seniorzy – ukazywały się zapowiedzi 
uroczystości i spotkań. W każdym wydaniu Gazety 
Babickiej zamieszczane były relacje z lokalnych 
wydarzeń senioralnych, a także istotne informacje 
dotyczące krajowej polityki senioralnej. Działała też 
tradycyjna „poczta koleżeńska”, czyli telefony i smsy. 
We wrześniu został opracowany i wydrukowany 
nowy Informator dotyczący działań Rady Seniorów.

W 2022 roku dużą wagę przykładaliśmy do 
budowania integracji międzypokoleniowej. 
Uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu przez 
Młodzieżową Radę Gminy nagrody „Przyjaciel 
Młodzieży” (18 maja), zapraszaliśmy młodych 
wolontariuszy z babickich szkół do współpracy  
w wielu projektach np. w akcji Narodowe Czytanie  

(z seniorami z grupy „Bez Nazwy” 3 września), czy  
w wolontariacie „Seniorzy Seniorom”.

Członkowie Rady Seniorów brali czynny udział 
w działaniach z zakresu polityki senioralnej: 
projektach Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej, współpracowali z Mazowiecką Radą 
Seniorów, Mazowiecką Akademią Rad Seniorów, 
Stowarzyszeniem MANKO – Głos Seniora. Aktywnie 
uczestniczyli w organizowanych Forach Rad Seniorów 
w Grodzisku Mazowieckim (23 sierpnia), Markach 
(4 października), Pruszkowie (21 października)  
i w Łomiankach (19 grudnia). Byliśmy obecni 
na IV Konwencie Rad Seniorów w Legionowie  
28 listopada), i na otwarciu Centrum Dialogu  
i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w Warszawie (13 czerwca). Z dumą 
podkreślamy, że 7 listopada na uroczystej sesji 
w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
dwoje członków Starobabickiej Rady Seniorów 
zostało powołanych na delegatów IV Kadencji 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 

Radni-Seniorzy angażowali się w życie kulturalne 
i społeczne Gminy, m.in. zorganizowali zbiórkę 
funduszy na rzecz chorej Gabrysi, zakupili książki 
i upominki dla dzieci z Ukrainy przebywających w 
Centrum Misji Afrykańskich (14 kwietnia), prowadzili 
zbiórkę na pomoc zwierzętom (4 grudnia). Byli 
też obecni na ważnych gminnych uroczystościach, 
rocznicach, koncertach, festynach...

Gminnej Radzie Seniorów został przyznany 
Certyfikat Partnera „Solidarni z Seniorami – Razem 
Damy Radę!”, wręczony 12 maja, podczas Konferencji 
Naukowo-Edukacyjnej Fundacji Senior Care 2022, 
przez Prezesa Stowarzyszenia MANKO, jako dowód 
uznania dla wszechstronnych działań.

Dziękujemy w imieniu najstarszych mieszkańców 
Wójtowi – Sławomirowi Sumce, Radnym Gminy, 
Dyrekcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zespołowi Domu Kultury Stare Babice oraz 
pracownikom naszych Urzędów, za wspieranie 
inicjatyw realizujących Lokalną Strategię Polityki 
Senioralnej.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marcin Łada
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Program 31. Finału WOŚP
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
15.00–15.15 Rozpoczęcie 31. FINAŁU WOŚP – „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”
15.15–15.45 BIG BAND BŁONIE
15.45–15.55 I wejście Dance to the Beat i Dance to the Beat Junior
15.55–16.05 Roztańczeni Seniorzy z Babic
16.05–16.25 licytacja nr 1
16.25–16.30 II wejście Dance to the Beat i Dance to the Beat Junior
16.30–16.40 Akrosfera – występy akrobatyczne
16.40–16.50 „Babki z Babic” – Taniec w kręgu
16.50–17.00 Zespół „Sami Swoi”
17.00–17.15 licytacja nr 2
17.15–17.30 Zespół Bez Nazwy
17.30–17.45 Capoeira – pokaz brazylijskiej sztuki walki
17.45–18.00 Rising Stars
18.00–18.15 licytacja nr 3
18.15–18.30 Występ dzieci ze Studia Wokalnego Domu Kultury Stare Babice
 pod kierownictwem Anity Koncy
18.30–18.45 Występy grup baletowych: 3–5 i 6–9 lat pod kierownictwem Ewa Budny-Orłowskiej
18.45–19.00 Zespół ze Szkoły Gospel na Siennej 
 Basia Dubyk solo 
19.00–19.15 licytacja nr 4
19.15–19.45 Koncert zespołu JUNK HUSTLER
20.00–20.10 Światełko do nieba
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
15.00–19.00 Kiermasz książek
Hol przed Salą Widowiskową Domu Kultury Stare Babice
15.00–19.00 Kiermasz różności
15.00–17.00 Warsztaty Edu Fun Academy 
15.00–19.00 Klub Gier Planszowych
15.00–19.00 Babicki Klub Futbolu Stołowego
Na dziedzińcu przed Domem Kultury:
15.00– do ostatniej porcji     grochówka strażacka

Zapraszamy do licytacji przedmiotów na Allegro i napełniania naszej e-skarbonki

|  Agnieszka Kamola  |  Albert Ostrowski – Warzywniaczek WALDO II  |  Zespół Sami Swoi |  Zespół Bez Nazwy  |  Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica   |
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15.45–15.55 I wejście Dance to the Beat i Dance to the Beat Junior
15.55–16.05 Roztańczeni Seniorzy z Babic
16.05–16.25 licytacja nr 1
16.25–16.30 II wejście Dance to the Beat i Dance to the Beat Junior
16.30–16.40 Akrosfera – występy akrobatyczne
16.40–16.50 „Babki z Babic” – Taniec w kręgu
16.50–17.00 Zespół „Sami Swoi”
17.00–17.15 licytacja nr 2
17.15–17.30 Zespół Bez Nazwy
17.30–17.45 Capoeira – pokaz brazylijskiej sztuki walki
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18.15–18.30 Występ dzieci ze Studia Wokalnego Domu Kultury Stare Babice
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Hol przed Salą Widowiskową Domu Kultury Stare Babice
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15.00–19.00 Klub Gier Planszowych
15.00–19.00 Babicki Klub Futbolu Stołowego
Na dziedzińcu przed Domem Kultury:
15.00– do ostatniej porcji     grochówka strażacka

Zapraszamy do licytacji przedmiotów na Allegro i napełniania naszej e-skarbonki

|  Agnieszka Kamola  |  Albert Ostrowski – Warzywniaczek WALDO II  |  Zespół Sami Swoi |  Zespół Bez Nazwy  |  Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica   |

Dziękujemy! – sztab 5299
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Program 31. Finału WOŚP
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
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Dziękujemy! – sztab 5299
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WOŚP – to był f inał!
Za nami długo wyczekiwany 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Stare Babice 
po raz kolejny spisała się na medal – były koncerty, pokazy, kiermasze, warsztaty, gry, zabawy, 
licytacje i mnóstwo innych atrakcji, dzięki którym zebraliśmy 79 000 złotych! Organizatorzy  
i uczestnicy ramię w ramię podążali za niezwykłą inicjatywą Jurka Owsiaka, ofiarując „Orkiestrze” 
to, co mogli najlepszego. A wszystko w atmosferze wielkiej serdeczności i bezinteresowności, 
która poruszyła niejedno serce.
Dzień 29 stycznia 2023 połączył ze sobą ludzi i sprawił, 
że dobro czuło się na każdym kroku. Sławomir 
Sumka, wójt naszej gminy, już od rana kwestował  
z puszką WOŚP w towarzystwie wolontariuszy, dając 
mieszkańcom szlachetny przykład. Bo WOŚP to 
wielkie wydarzenie także dla społeczności lokalnej – 
pomagając innym mamy szansę na zacieśnianie więzi 
w naszych „małych ojczyznach”, na poznawanie 
nawzajem siebie, lokalnych inicjatyw czy osiągnięć 
utalentowanych mieszkańców gminy. Sztab nr 
5299 zlokalizowany w Domu Kultury Stare Babice  
w Zielonkach-Parceli pokazał, jak ważny był to dzień 
na poziomie zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Wielki Finał rozpoczął się o 15.00 w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice od 
oficjalnego powitania widzów przez Panów: 
Sławomira Sumkę, gospodarza naszej gminy, Janusza 
Czaję, gospodarza miejsca i Marka Biardę, szefa 
naszego Sztabu. A potem mocnym, muzycznym 
akcentem powitał publiczność BIG BAND BŁONIE 
pod dyrekcją Jacka Potoła. I tak do końca wieczoru 
pozostaliśmy w tej niezwykłej energii, która z minuty 
na minutę rosła, jak datki w puszkach!

Gwarno było już w holu, gdzie na wejściu 
witały nas słodkości i napoje przygotowane 
przez Jadwigę Wasiak i Koło Gospodyń Wiejskich  
z Wojcieszyna. O atrakcje dla najmłodszych zadbał 
Paweł Gajda i Klub Gier Planszowych, Bartek Nowak 
i jego instruktorzy z EduFun oraz Jarosław Czubiak 
z Babickiego Klubu Futbolu Stołowego.

Ale najbardziej głośno i radośnie było w Sali 
Widowiskowej, gdzie występy rozpoczęły się od 
energetycznego tańca grupy Dance to the Beat 
Junior kierowanego przez Karolinę Stanisławską. 
Później za sprawą Roztańczonych Seniorów z Babic 

przenieśliśmy się do gorącej Hawany, a nawet 
Wenezueli, bo, jak powiedziała Ewa Czartoryska-
Stanisławska prowadząca zespół: My jeździmy po 
świecie! Były też kolejne wejścia podopiecznych 
z Happy Dance Studio, którzy zachwycili nie tylko 
tańcem i choreografią, ale także młodzieńczą 
energią i świetnymi strojami oraz uroczy „Taniec 
w kręgu” przygotowany przez Ewelinę Michalik, 
podczas którego Babki z Babic wystąpiły z pięknymi 
białymi różami w dłoniach. Potem przyszła pora na 
walc wiedeński, cha-cha i polkę w wykonaniu małych 
tancerzy ze Szkoły Tańca Rising Stars, prowadzonej  
przez Adriannę i Michała Kuleszę.

I były też znaczące debiuty małych baletnic! 
Niektóre z nich są pierwszy raz na scenie – podkreśliła 
Ewa Budny-Orłowska, która przygotowała dwie 
grupy kilkuletnich tancerek. Piękna muzyka (m.in. 
z „Dziadka do orzechów”) i maleńkie baletnice  
w różowych sukieneczkach rozczuliły nie tylko ich 
bliskich.

Ale nie były to jedyne występy, gdzie muzyka 
i ruch wprawiały nas w miły dreszczyk, bo zarówno 
pokaz AKROSFERY, jak i CAPOEIRY wywołały zachwyt 
i gromkie brawa. Klub UKS „Akrosfera” Stare Babice 
pod czujnym okiem trenerki Mariki Markiewicz 
zaprezentował niezwykle emocjonujące widowisko 
sportowo-akrobatyczne, a Przemek Rudownik, 
prowadzący przy domu kultury zajęcia z CAPOEIRY, 
uświadomił laikom, że „capoeira” to nie egzotyczna 
potrawa, tylko bardzo widowiskowa, brazylijska 
sztuka walki, łącząca elementy tańca, muzyki 
i akrobatyki. Widzowie mogli zobaczyć również 
ciekawy występ Zespołu Sami Swoi z Borzęcina 
Dużego prowadzony przez Zofię Lasocką oraz etiudę 
aktorską Zespołu Bez Nazwy w programie „Kocham 
cię, życie” wg scenariusza Ireny Janowskiej-Woźniak.

Scena nie stygnie! – żartował prowadzący, Janusz 
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Czaja, dyrektor 
domu kultury, 
zapraszając kolejnych 
w y k o n a w c ó w . 
I rzeczywiście, 
z każdą minutą było 
jeszcze bardziej 
gorąco. Publiczność 
podgrzewały nie 
tylko występy 
artystyczne, ale 
także – a może 
przede wszystkim 

– licytacje! Serca WOŚP-owe i nasze własne 
bardzo się cieszyły, gdy do puszki wpadały 
kolejne datki… Licytację otworzyła zacięta walka  
o wydzierganą na szydełku figurkę Harrego Pottera, 
która osiągnęła cenę 780 zł! Rekordową kwotę 
1500 zł uzyskało zdjęcie Roberta Lewandowskiego  
z autografem, do licytacji którego zachęcił ze sceny 
sam Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Licytacje trwały także online, ale to 
te w murach domu kultury wzbudziły największe 
emocje. Dziś ktoś się cieszy z bluzy, koszulki, obrazu 
czy poduszki z napisem „Mam ogień w sercu”. Ktoś 
inny pije kawę w kubku wośpowym, wylicytowanym 
w naszych progach za 750 zł, ktoś patrzy na wośpowy 
magnes na lodówce. Jeden wrzucił do puszki  
w Zielonkach 100 zł, a drugi ostatnie 10 zł. I to, i to 
dar serca. Bo, jak podkreśliła Karolina Kozak, dyrektor 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB – Serce 
naszej gminy bije dziś tutaj, w Domu Kultury Stare 
Babice!

I biło ono jeszcze długo i radośnie, w dodatku 
bardzo muzykalnie, gdyż talentów w okolicy mamy 
wiele, co pokazał choćby występ uczniów Anity 
Koncy ze studia wokalnego. Michalina Furgał 
zaśpiewała gwiazdorsko „Aleją gwiazd”, Julkę Stępień 
na pewno nie ostatni raz usłyszeliśmy w piosence 
pt. „Ostatni”, Adam Grzybowski przeniósł nas na 
drugą półkulę wykonaniem standardu jazzowego 
Franka Sinatry „New York, New York”, a Klara Hall 
czarująco wyśpiewała „Wondering”. Podziwiać 
mogliśmy też wspólny występ Oli Boguckiej, Marysi 
Ugorowskiej i Basi Dubyk, wokalistek z formacji 

Gospel Sienna Young, prowadzonej przez dyrygentkę 
Barbarę Wąsiewicz oraz solowy występ niezwykle 
utalentowanej Basi Dubyk, która zaśpiewała swe 
autorskie kompozycje. Na koniec usłyszeliśmy 
koncert zespołu JUNK HUSTLER, podczas którego 
miłośnicy mocnego brzmienia byli wniebowzięci!

We wsparciu organizacyjnym nieocenioną rolę 
odegrali wolontariusze pod opieką Katarzyny Kujawki, 
którzy byli wszędzie tam, gdzie potrzebne były ręce 
do pracy. Nad bezpieczeństwem uczestników z kolei 
czuwała nasza Straż Gminna wraz z komendantem 
Andrzejem Karpińskim oraz OSP Stare Babice na 
czele z prezesem Gracjanem Klimkiem i OSP Borzęcin 
na czele z prezesem Pawłem Majchrzakiem. Dzięki 
służbom czuliśmy się bezpiecznie, nie tylko podczas 
„światełka do nieba”, ale i całego, pełnego wrażeń, 
dnia.

A że działo się tak wiele – nie sposób wspomnieć 
o wszystkim. Że był Michel Moran, który zachęcał 
do licytacji swojego roweru przekazanego na 
WOŚP. Że był kiermasz różności, piłkarzyki, klocki, 
eksperymenty z suchym lodem dla najmłodszych 
i dziesiątki innych atrakcji. Że każdy darczyńca 
dostał serduszko i gliniany upominek zrobiony 
przez podopiecznych Aby Warszewskiej-Nobis, 
naszej instruktorki od ceramiki. Że było serdecznie, 
radośnie, odświętnie i w poczuciu wielkiej jedności, 
którą połączył wspólny cel.

Mamy fantastyczną Publiczność, wielkich 
Darczyńców, hojnych Sponsorów i wspaniałych 
Organizatorów. Dziękujemy Wam wszystkim!

Więcej zdjęć na www.facebook.com/dkstarebabice
Tekst: AO/foto: IB

23Nr 2 (317) luty 2023



DOM KULTURY

Chór APROBATA w babickiej świątyni
30 grudnia w starobabickim Kościele Wniebowstpienia NMP chór Aprobata pod dyrekcją Aleksandry 
Troczyńskiej-Rucińskiej zaśpiewał najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Magia muzyki i miejsca wzruszała 
słuchaczy, wpisując się jednocześnie w słowa proboszcza – księdza prałata Grzegorza Kozickiego: „Kto 
śpiewa, podwójnie się modli”.

Już zanim rozpoczął się koncert, niełatwo było 
znaleźć wolne miejsce. I trudno się dziwić, bo 
każdy kto zna „APROBATĘ” wie, że wieczór w ich 
towarzystwie to moc artystycznych uniesień. Tak 
było i tym razem – usłyszeliśmy tradycyjne kolędy  
oraz mniej znane utwory świąteczne, a capella  
i z muzyką, w klasycznych i nowoczesnych aranżacjach. 
Piękne partie solowe wyśpiewali: Agnieszka Zasłona, 
Krzystof Kowalski, Aleksandra Troczyńska i Zofia 
Sońta, zwyciężczyni konkursu wokalnego „Muzyczny 
Smok”. Głosy solistów i chórzystów rezonowały  
w majestatycznym wnetrzu, wprowadzając słuchaczy 
w niezwykły, świąteczno-noworoczny klimat.

Kolędowanie to czas magiczny, radosny, a wspólne 

kolędowanie łączy pokolenia, co pokazuje właśnie 
nasz chór – powiedział Janusz Czaja, dyrektor Domu 
Kultury Stare Babice. I rzeczywiście łączy, nie tylko 
na widowni, ale także na scenie – podczas koncertu 
mogliśmy zobaczyć bowiem debiut wokalny grupy 
APROBATA KIDS złożonej z dzieci, których rodzice 
tworzą chór. Mali artyści radośnie zaśpiewali znaną 
nam z młodości piosenkę „Zima lubi dzieci”.

Wierzę, że ten piękny śpiew kolęd napełni serca 
radością, nadzieją i miłością oraz ukoi ból trudów 
codziennego dnia – powiedział ksiądz proboszcz 
otwierając koncert. I my jesteśmy przekonani, że ten 
koncert miał właśnie taką magiczną moc!...

Tekst: GB/foto: IB
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Kolędy i Pastorałki z Orkiestrą Dętą
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek stał się już tradycją w naszej gminie. Wspólne kolędowanie  
w wykonaniu Babickiej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego oraz chóru Babiczanie pod dyrekcją Zbigniewa 
Załęskiego odbyło się 13 stycznia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.

Na scenie – artyści w galowych strojach, na widowni – publiczność 
odświętnie ubrana, żywo reagująca na znane i lubiane pastorałki oraz 
kolędy, wykonane w nowych aranżacjach i ciekawej scenerii. Usłyszeliśmy 
łącznie 18 utworów, podczas których uwagę słuchaczy skradli soliści: 
Katarzyna Boruta – mezzosopran, Wojciech Gierlach – bas, Agnieszka 
Zasłona – alt, Piotr Starzyński – tenor oraz Teresa i Maciej Kacperscy – 
sopran i tenor. Ale to jednak najmłodsi wykonawcy rozczulili słuchaczy 
i otrzymali najgorętsze oklaski: 9-letnia wokalistka Laura Gierlach i Jan 
Rochocki, który wykonał solowe partie na pianinie.

Program zamknęła przepiękna pastorałka ukraińska „Szczedryk”. 
Orkiestra, wespół z chórem, wprowadziła wszystkich w tak uroczy nastrój, 
że, gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki, publiczność z ociąganiem opuszczała 
wnętrze Sali Widowiskowej. Bo to był piękny i niezapomniany koncert!

Obszerną galerię zdjęć z wydarzenia mogą obejrzeć Państwo na naszej 
stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/dkstarebabice/
photos_albums

Koncert został zorganizowany przy finansowym wsparciu firmy Mal-
Bud-1 Sp. z o.o. sp.k. reprezentowanej Piotra Skwarę – Prezesa Zarządu  
i firmy Multibud reprezentowanej przez Wojciecha Ciurzyńskiego.

Tekst: AO/foto: IB
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Koncert Noworoczny
W sobotni wieczór, 21 stycznia, Sala Widowiskowa rozbrzmiewała kolędami i świątecznymi piosenkami. 
Tego dnia odbył się bowiem Koncert Noworoczny, podczas którego wystąpił chór APROBATA i młodzi wo-
kaliści ze Studia Wokalnego Domu Kultury Stare Babice. Jak było? – pięknie i wzruszająco, bo tak jest za-
wsze, gdy na scenie pojawiają się babickie muzyczne talenty.

Koncert rozpoczął się od występów dzieci i mło-
dzieży ze Studia Wokalnego działającego w Domu 
Kultury Stare Babice pod skrzydłami Anity Koncy, 
która jest wokalistką z wieloletnim doświadczeniem 
scenicznym. Anita zawodowo wspiera swoim głosem 
artystów, z którymi nagrywa płyty i utwory, bierze 
udział w programach telewizyjnych i festiwalach. 

Oprócz muzyki, jej wielką pasją jest uczenie. Jako 
instruktor pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosły-
mi przekazując im tajniki sztuki wokalnej oraz pracy  
z mikrofonem. W wykonaniu podopiecznych studia 
usłyszeliśmy dziewięć piosenek w ślicznych inter-
pretacjach, m.in. „Świeć gwiazdeczko mała, świeć”, 
„Coraz bliżej święta”, „Merry Chistmas Everyone”, 
„Kochany Panie Mikołaju” czy „Let it snow”.

Po występie naszych zdolnych młodych wokalistów 
na scenę wkroczył chór Aprobata pod dyrekcją Alek-
sandry Troczyńskiej-Rucińskiej. Babiczanie znają już 
doskonale tę formację, ale może nie wszyscy wiedzą, 
że chór działa pod skrzydłami Domu Kultury Stare 

Babice od 2019 roku, a jego założycielka, Pani Ola, 
jest też świetną wokalistką, pedagogiem i dyrygen-
tem, absolwentką warszawskiej Akademii Muzycz-
nej. W wykonaniu tego zacnego zespołu usłyszeliśmy  
sześć utworów: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Mizerna 
cicha”, „Gore gwiazda”, „Z narodzenia Pana”, „Cicha 
noc”, „Mary did you know” i – na koniec, z towarzy-
szeniem APROBATA KIDS – „Zima lubi dzieci”.

Prawdziwą wisienką na muzycznym torcie były so-
lowe występy: Anity Koncy i Aleksandry Troczyńskiej-
-Rucińskiej!

I choć wydawać by się mogło, że nic nas już nie za-
skoczy tego wieczoru, a jednak! – koncert zakończył 
wspólny występ wszystkich artystów, którym akom-
paniował na gitarze sam dyrektor Domu Kultury Sta-
re Babice – Janusz Czaja! Gromkie oklaski wieńczące 
całość pokazały, że publiczność docenia zarówno ar-
tyzm występujących, jak i zaangażowanie organiza-
torów. Już czekamy na ich kolejne występy!

Tekst: AO/foto: IB
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Fantastyczna gra aktorska, genialny scenariusz pe-
łen nagłych zwrotów akcji i przezabawnych dialo-
gów oraz znakomite aktorskie kreacje sprawiły, że 
były to rzeczywiści dwie godziny absolutnie nie-
ziemskiej zabawy!

Trudno nie wspomnieć o aktorze, co skradł ser-
ca publiczności od pierwszych minut, o Miśku Ko-
terskim, który udowodnił, po raz kolejny, swój ko-
mediowy talent! Od granego przez niego Stanleya 
nie można było oderwać wzroku już od pierwszych 
minut, no chyba, że do akcji wkraczała seksowna, 
wyrazista aktorsko i prześmieszna Barbara, czyli Ka-
tarzyna Cichopek. Aktorka ta, znana głównie z se-
rialu „M jak miłość”, dopiero tu pokazała nam tak 
naprawdę, co potrafi na sce-
nie! A potrafi, oj potrafi!...

„Ubaw po pachy. Po-
lecam bardziej niż bar-
dzo!”, „Bomba endor-
fin!”, „Było booooosko!” 
– to krople w morzu achów  
i ochów, które dało się sły-
szeć w kuluarach.

I bardzo dobrze, bo dzię-
ki temu babiccy mieszkańcy 
będą zdrowsi! Wszak, nie od 
dziś wiadomo, że śmiech to 
zdrowie :)

Tekst: AO/foto: IB

MAYDAY 2 – kultowa komedia na naszej scenie
Niedzielny wieczór 22 stycznia wielu z nas wspomina ze szczerym uśmiechem na ustach. Tego dnia zobaczy-
liśmy jedną z najlepszych komedii napisaną przez mistrza farsy Raya Cooney’a pt. „Mayday 2”. I choć sztuka 
ma już ponad 20 lat, to nadal bawi do łez, o czym przekonali się widzowie Domu Kultury Stare Babice.
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KONCERT WALENTYNKOWY
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wtorek, 14 lutego 2023 r., godz. 19.00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, 

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury
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wtorek, 7 marca 2023 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

KOBIETYJAK TE KWIATY...

PIOTR BUKARTYK & AJAGORE
KONCERT 
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Roztańczone opowieści Królowej Śniegu
Ogniki w oczach i rumieńce na policzkach – tak wyglądały dzieci podczas dwóch spektakli baletowych  
o Królowej Śniegu wystawionych na scenie naszego domu kultury. I trudno im się dziwić, bo było pięknie, 
kolorowo i magicznie. Co ważne, spektakl był widowiskiem interaktywnym.
Która mała dziewczynka nie ma-
rzy o tym, by stać się baletnicą? 
Oj, ze świecą szukać. A po zna-
komitym spektaklu, który odbył 
się 15 stycznia w Sali Widowisko-
wej, może to być jeszcze bardziej 
trudne.

Całość zaczęła się od wprowa-
dzenia najmłodszych w arkana 
baletu: co to są puenty? Na to  
i inne trudne pytania odpowia-
dała reżyser spektaklu, Ewa Bud-
ny-Orłowska, właściciel Szkoły 
Tańca „Baletka”, która z Domem 
Kultury Stare Babice współpracuje od dawna jako in-
struktor. A gdy już została zaspokojona dziecięca cie-
kawość, przyszła pora na artystyczne uniesienia dla 
naszych milusińskich.

Sam spektakl rozpoczął się od etiudy opartej na 
„Dziadku do Orzechów”; potem na scenie pojawiła 
się Królowa Śniegu, Elza, Święty Mikołaj i Śnieżynki.

Nieco później na scenę wkroczył Czarodziej. Ko-
lorytu dodawały przepiękne i przezdolne baletnice, 
których zwinne, taneczne ruchy przyprawiały o za-
zdrość.

7-letnia Lenka, po spektaklu, powiedziała: „Ciociu, 
to był najpiękniejszy teatr, jaki widziałam!”. I to chy-
ba jest najlepsza recenzja tego wydarzenia.

Tekst: AO/foto: AK
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Biblioteczna statystyka #CzytająceBabice

          nsiążni w qiczbach

Liczzqiśmz, qiczzqiśmz i poqiczzqiśmz
bibqioteczną statzstznę za 2022 ron !

qiczba czzteqninów

qiczba wzpożzczeń

1 687

42 808                 1 174

qencje bibqioteczne
55 spotnań

     nsiążen                                     audioboonów

robótni zręczne

11 spotnań
Dzsnuszjnz Kqub Książni

9 spotnań

906 voq. nsiążni zanupione
430 voq. darz nsiążnowe
                  od Dzzteqninów

    najstarszz
czzteqnin

 najmłodszz
czzteqnin

86 qat 2 qata

W 2022 ronu Bibqiotena dzsponowała 40 nodami,
puqa 33 nodów Babicniej Bibqioteni
oraz 7 nodów w ramach dofinansowania
usługi przez Powiat Warszawsni Zachodni.

1. piqotażowa
edzcja projentu

5. edzcja projentu

audiobooni w qiczbach

pubqinacje
wzdane przez Bibqiotenę

Bibqiotena
bierze udział w

338 voq. zanupione
                  z funduszz sołecnich

102 voq. zanupione
 z funduszz sołecnich

audioboonów
102 voq.

1674 voq.
nsiążen

Tekst i grafika: Urszula Hoczyk, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Młodzi recenzenci
„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” N.H. Kleinbaum to wyjątkowa powieść dla 
wszystkich poszukujących w książce wyjątkowych przygód.

Jej główny bohater, Todd Anderson, trafia do rygorystycznej szkoły, w której poznaje 
swojego nowego nauczyciela języka angielskiego – Johna Keatinga. Profesor uczy 
go, a także innych uczniów, czym jest życie i jak należy z niego korzystać. Pokazuje 
im też wartość poezji, literatury oraz sztuki w życiu. Uczniowie, zainspirowani jego 
zachowaniem, reaktywują Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Odnajdują siebie, 
kształtują swoje uczucia, zakochują się i uczą się nonkonformizmu. Dzięki wartkiej 
narracji, czytelnik dostrzega wyraźnie przemianę wewnętrzną bohaterów.

Według mnie ta książka jest niezwykle poruszająca, wzbudza wiele uczuć i zachęca 
czytelnika do refleksji. Polecam ją wszystkim poszukującym zapadającego w pamięć 
niezwykłego przeżycia czytelniczego.
Poleca: Maja Staręga, uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
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Co ciekawe, w Lesie Bemowskim są też jeże. Jeżeli 
chodzi o te tuptające to ciężko powiedzieć, ale są tam 
inne jeże – wielkie, betonowe i przeciwczołgowe. Znaj-
dują się one z dala od dróg w samym środku 70-letnie-
go lasu! Skąd się tam wzięły? Kto i kiedy je ustawił? Ile 
ich jest?

Zacznijmy od początku. Las Bemowski posadzono 
około roku 1952. Nie mogły one zostać tam ustawione 
po tej dacie. Znając trochę historii tych terenów, zostają 
nam trzy możliwości. 

Pierwsza jest taka, że po zajęciu czeskiego Zaolzia 
przez Polaków w 1938, wojsko przejęło pewną liczbę 
zapór przeciwczołgowych (jeży), które zostały ustawio-
ne tutaj w 1939 roku dla obrony Warszawy. W tym przy-
padku nasza gmina byłaby jedynym miejscem w Polsce, 
gdzie zachowały się do naszych czasów ustawione przez 
Polaków w 1939 roku i nie ruszone do dziś zapory prze-
ciwczołgowe. Druga możliwość jest taka, że stanowiły 
one element, budowanego przez Niemców w 1944, tak 
zwanego Przedmościa Warszawa, które miało fortyfi-
kować Warszawę przed nacierającą armią radziecką. 
Tę tezę potwierdza fakt, że w naszym lesie znajdują się 
też wspomniane wyżej kochbunkry, czyli prefabryko-
wane jednoosobowe schronienia dla żołnierzy. Trzecim 

wyjaśnieniem jest to, że tuż po zakończeniu działań 
wojennych obecny poligon WAT, a wcześniej poligon 

czołgowy, był trochę większy, a jeże 
zostały tam postawione w drugiej 
połowie lat czterdziestych jako ele-
ment poligonu.

Tak czy inaczej, nie ulega wąt-
pliwości, że te 10 jeży ustawiono 
przed rokiem 1952 i mają od 84 do 
73 lat.  Niezależnie od tego czy po-
chodzą one z czasów II RP, okupacji 
niemieckiej, czy też PRL, w każdym 
z opisanych wyżej przypadków za-
sługują na uznanie ich jako zabytek. 
Co ciekawe, najmłodszy zabytek na 
Mazowszu ma 13 lat, ale to już te-
mat na inną opowieść.

Artykuł powstał w serii z okazji roku ju-
bileuszu 100-lecia Radiostacji Babice.

Tekst/foto: Jarosław Chrapek

Ile jeży jest w lesie?
Las Bemowski jest bogaty w dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze. Można powie-
dzieć, że to pewnego rodzaju kapsuła czasu, która przechowuje historię ubiegłego stule-
cia, a nawet i końca XIX wieku. Wśród wielu ciekawostek możemy tam znaleźć carski Fort 
II A Babice, osiedle Boernerowo, nazywane kiedyś Osiedlem Łączności, Babice z pięknym 
starodrzewem, przed wojną nazywanym Parkiem Babickim, okopy z września 1939 roku, 
niemieckie jednoosobowe bunkry tj. ein mann bunker, ziemne pozycje dział i moździerzy 
z 1944 roku, naszą kochaną Radiostację Babice oraz wiele innych ciekawostek.
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Na pierwszy rzut oka wydaje się, że trwające 
dwa lata Powstanie Styczniowe, to jakieś bardzo 
odległe od naszych czasów wydarzenie, jak bitwa 
pod Grunwaldem czy nawet epoka dinozaurów. 
Nic bardziej mylnego. Jeden z moich starszych 
znajomych, Pan prof. Jerzy Pustoła, w wieku ponad 
90 lat, opowiadał mi, że pamięta jeszcze Powstańców 
Styczniowych. Jak to możliwe? Spotykał ich  
w tramwaju dojeżdżającym do pobliskiego 
Boernerowa. On jechał, jako nastolatek, w mundurku 
szkolnym, a oni, jako weterani, w swoich pięknych 
granatowych mundurach z rogatywkami na głowach. 
Powstańcy Styczniowi w latach międzywojennych 
cieszyli się ogromnym szacunkiem społecznym. – 
Gdy wsiadali do tramwaju, wszyscy ustępowaliśmy 
im miejsca, byli naszymi bohaterami walczącymi 
o wolność Polski – mówił Pan Jerzy. Może właśnie 
dlatego również i on, zafascynowany postawą 
dziarskich staruszków, postanowił później walczyć 
w Powstaniu Warszawskim?

Jechali do Mamerta?
Skąd wzięli się powstańcy w naszej najbliższej 

okolicy? Na to dowody znajdziemy w prasie 
międzywojennej. W Narodowym Archiwum 
Cyfrowym widnieją zdjęcia i informacje dotyczące 
przekazania weteranowi Powstania Styczniowego 
– Mamertowi Wandallemu – kluczy do domu 
w Babicach. Wydarzenie to miało miejsce 22 
stycznia 1936 r., w 73. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Na pobliskich terenach 
Boernerowa działało wówczas stowarzyszenie 

„Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk  
o Niepodległość”, przewodniczył mu gen. Felicjan 
Sławoj Składkowski. Stowarzyszenie wybudowało 
Osiedle Niepodległościowców, nazywane Kolonią im. 
Aleksandry Piłsudskiej, które stanowiło część Osiedla 
Łączności Babice (przemianowanego później na 
Boernerowo). W owym dniu klucze do domu wręczył 
kombatantowi Melchior Wańkowicz (późniejszy 
autor „Szkiców spod Monte Cassino”) – sekretarz 
generalny Stowarzyszenia. Na zdjęciu widzimy 
także kilku kombatantów, co najmniej dwóch z nich 
mieszkało na tym osiedlu. Wertując źródła, znalazłem 
jeszcze jedną informację dotyczącą kombatantów 
styczniowych w Babicach. Otóż, jak podają twórcy 
opracowania „W drodze do wolnej Polski”, w 1923 r. 
powstał w Babicach pod Warszawą Dom Weteranów 
dla Samotnych, a w Warszawie przy ul. Floriańskiej 
2 w 1928 r. utworzono Warszawskie Schronisko 
Weteranów.

Pamięć i szacunek
Władze II Rzeczypospolitej, a szczególnie sam 

Marszałek Józef Piłsudski, przejawiały niezwykły 
szacunek do kombatantów styczniowych. W sierpniu 
1919 roku przyznano wszystkim weteranom powstań 
narodowych stałą pensję. Powołano specjalną 
Komisję Kwalifikacyjną przy Centralnym Zarządzie 
Uczestników Powstania 1863 r. w Warszawie.  
W wyniku jej ustaleń za weteranów uznano 
3644 osoby, a na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 
1919 r. przyznano im stopnie i prawa oficerskie. 
Dla Powstańców Styczniowych wprowadzono 

w 1922 r. charakterystyczne 
mundury. Władze państwowe  
i wojskowe nie zapomniały również 
o uhonorowaniu ich odznaczeniami. 
Pierwszych dziesięciu już  
w 1921 r. zostało wyróżnionych Orderem 
Odrodzenia Polski. Kolejne odznaczenia 
nadano w 1923 r. – 57 weteranów 
otrzymało Order „Virtuti Militari”, 
a 167 – Krzyże Walecznych. Najliczniejsza 
jednak grupa została odznaczona 
Krzyżem lub Medalem Niepodległości. 
O ile w 1923 r. żyło w Polsce 1970 
weteranów Powstania Styczniowego, to 
w 1938 r., gdy obchodzono 75. rocznicę 
wybuchu powstania, żyło ich tylko 53. 
Ostatni z nich zmarł 9 marca 1946 r.

Powstanie Styczniowe – bliżej nas niż myślimy!
Obchodzimy w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego zrywu 
wolnościowego w dziejach Polski. Warto wiedzieć, że powstanie to było niezwykle związane  
z naszą najbliższą okolicą – z Puszczą Kampinoską, a nawet z samymi Babicami!

Mamert Wandalli (z brodą) z weteranami 1863 r. Od lewej Antoni Süss, Walenty Mamert Wandalli (z brodą) z weteranami 1863 r. Od lewej Antoni Süss, Walenty 
Milczarski, siedzi Wiktor Malewski. 1939 r. NAC.Milczarski, siedzi Wiktor Malewski. 1939 r. NAC.
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Nasi w Puszczy Kampinoskiej...
Puszcza Kampinoska odegrała rolę 

mazowieckiego ośrodka powstańczego. 
Tu, jak dawniej podawano, w Lasach 
Babickich, chroniła się warszawska 
młodzież przed poborem do carskiego 
wojska. Według naszych źródeł chodziło 
tu jednak o las w pobliżu Lipkowa.  
W Kampinosie działał sztab powstańczy 
płk. Zygmunta Padlewskiego, stąd 
wydawano rozkazy na całe województwo 
mazowieckie. W Puszczy Kampinoskiej 
walczył oddział „Dzieci Warszawskich” 
dowodzony przez mjr. Walerego Remi-
szewskiego, który stoczył 14 kwietnia 
1863 r. krwawy bój pod Budą Zaborowską. 
Z oddziału liczącego ok. 250 osób zginęło  
72 powstańców. Poległ również sam dowódca, 
Rosjanie na wozach dobijali rannych. Ciekawe, ile  
w tej bitwie walczyło osób z naszych okolic?

Polecam Czytelnikom książkę Jarosława 
Włodarczyka „Szkice z Powstania Styczniowego 
w Puszczy Kampinoskiej”. Autor dotarł do wielu 
archiwalnych materiałów, m.in. do „Wiadomości 
z Pola Bitwy 21 i 22 IV 1863 r.” i do akt zmarłych  
w parafii zaborowskiej. W książce wymienia 
nazwiska 38 osób, poległych w bitwie pod Budą 
Zaborowską, w większości z Warszawy. Wśród nich 
także: Jana Dominiaka i Wawrzyńca Laseckiego  
z Babic, Jana Kamińskiego (który zabił kosą 10 Moskali) 
i Borzyńskiego z Macierzysza, Romana Krauzego  
z Ożarowa,  Józefa Weronieckiego z Bronisz, Józefa 
Rutkowskiego z Zaborowa i Ignacego Rutkowskiego 
ze Strzykuł. Pozostałe nazwiska ofiar są dotąd 
nieznane. W Puszczy przez cały okres powstania 
dochodziło do wielu tragicznych wydarzeń, czego 
pamiątką do dziś są zabytkowe drzewa, na których 
Rosjanie wieszali pojmanych powstańców.

Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni...
Tak śpiewano o bohaterach Powstania 

Styczniowego, którzy postanowili walczyć o wolność 
Polski. Romantyczny zryw i morze ofiar stały się 
zaczynem niepodległości, którą odzyskaliśmy 
dopiero po 55 latach od tamtych wydarzeń. Niestety 
historia powtórzyła się w Powstaniu Warszawskim, 
tam również duch powstańców był wspaniały, 
a broni brakowało. Dziś czcimy bohaterów wszystkich 
naszych zrywów wolnościowych, obyśmy także 
potrafili wyciągnąć z tych wydarzeń prawidłowe 
wnioski. Jak bowiem mawiał Józef Piłsudski – Polska 
musi być silna. Skazuję Was na wielkość, bez niej 
zewsząd zguba!

Coś dla przyszłych pokoleń?
Warto przeglądać rodzinne pamiątki, stare zapiski 

po dziadkach i liczne polskie archiwa. A może znajdą 
Państwo jakieś pamiątki z Powstania Styczniowego 
związane z Babicami? Zygmunt Kolumna w dziele 
„Pamiątka dla rodzin polskich” z 1867 r. wspomina  
o Janie Popławskim – fotografie ze stolicy, który służył 

w oddziale „Dzieci Warszawy”. Schwytany 
przez Moskali, uwięziony w Cytadeli  
i torturowany, został skazany na śmierć 
przez powieszenie. Ponieważ był już 
konający, wyroku nie wykonano. Żywego 
jeszcze skazańca wrzucono do wykopanego 
dołu. Czy zdążył wcześniej przekazać 
komuś wykonane przez siebie fotografie? 
Również jemu oddajemy hołd, jako ofierze 
z kręgu prasy, ówczesnemu reporterowi 
wojennemu. Może był jednym z pierwszych 
w tej dziedzinie?

Tekst: Marcin Łada
Źródła: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 

J. Włodarczyk „Szkice z Powstania Styczniowego 
w Puszczy Kampinoskiej”, J.B. Raczek „Dzieje Urzędu 

Radiotelegraficznego Babice – Boernerowo”, 
B. Olbromski, R. Rybka „W drodze do wolnej Polski! 

Kawalerowie Krzyża i Medalu Niepodległości 
II Rzeczypospolitej”.

Dom weterana Powstania Styczniowego z wywieszoną flagą. Babice 1936 r. Dom weterana Powstania Styczniowego z wywieszoną flagą. Babice 1936 r. 
Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum  Ilustracji NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum  Ilustracji NAC. 

Mamert Wandalli odbiera klucz do domu w Osiedlu Zasłużonych im. Alek-Mamert Wandalli odbiera klucz do domu w Osiedlu Zasłużonych im. Alek-
sandry Piłsudskiej z rąk  Melchiora Wańkowicza, 22 I 1936 r. NAC.sandry Piłsudskiej z rąk  Melchiora Wańkowicza, 22 I 1936 r. NAC. 
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Więcej medali niż lat!
Szymon Kwieciński, mieszkaniec Borzęcina, ma 13 lat oraz 15 medali na swoim koncie. I choć od dziecka interesu-
je się motoryzacją i chętnie wsiada na swój crossowy motor, to jego prawdziwą pasją jest akrobatyka sportowa. 
To w niej osiąga sukcesy i staje na najwyższych podiach podczas zawodów.

Początki Szymona w sporcie były 
bardzo zwyczajne – tata, wioślarz, 
zapisał syna na zajęcia z akroba-
tyki, żeby miał jakiś ruch i załapał 
sportowe nawyki. Szybko okazało 
się jednak, że zajęcia dwa, trzy razy 
w tygodniu to dla młodego chłopa-
ka za mało - połknął bakcyla i chciał 
więcej. A gdy wkrótce pojawiły się 
pierwsze sportowe sukcesy, był już 
na treningu każdego dnia. Zawsze 
jest na podium! Zdobywa głównie 
pierwsze miejsca. Już nawet kadra 
zaczęła się nim interesować, że 
taki młody talent – mówi dumny tata, pan Zdzisław 
Kwieciński.

I trudno się dziwić, bo w końcu jest się czym chwa-
lić. Szymon trenuje akrobatykę sportową w klubie 
Akrosfera od niespełna 5 lat, a już ma naprawdę 
ogromne osiągnięcia – podobno w ich domu w Bo-
rzęcinie cała ściana 4x5 m to sportowe trofea. Na 
szczęście sukces nie przewrócił nastolatkowi w gło-
wie – jest ułożony, skoncentrowany i świetnie zapla-

nowany. Wie czego chce.
Akrobatyka to perfekcyjna dzie-

dzina, ponieważ angażuje całe 
ciało, łącząc sport i taniec. W do-
datku przydaje się do zwykłego 
życia, bo pomaga mi na co dzień 
radzić sobie ze stresem – mówi 
Szymon. A tata dodaje – Odkąd 
Szymon regularnie uprawia sport 
skończyły się zabawy z kompute-
rem, poprawił się w nauce i bar-
dzo zwraca uwagę na zdrową die-
tę – nie zje niczego, co ma w sobie 
całą tablicę Mendelejewa!

Szymon chodzi dopiero do ósmej klasy, ale już ma 
imponujące warunki fizyczne, by uprawiać akrobaty-
kę: 185 cm wzrostu, 80 kg. Jest też skupiony i odpo-
wiedzialny, bo ma świadomość, że to w jego rękach 
spoczywa bezpieczeństwo partnerki, którą podrzuca 
w górę nawet do wysokości drugiego piętra. – Włos 
się jeży na głowie, gdy oglądamy transmisję wystę-
pów – mówi tata, ale kibicuje synowi i wspiera go jak 
tylko może, ponieważ już od marca zaczyna się sezon 
i kolejne wyjazdy na zawody, letnie obozy, zgrupo-
wania. Do tej pory najcenniejszym osiągnięciem Szy-
mona było znalezienie się na podium międzynarodo-
wego turnieju Warsa i Sawy. Co przyniesie ten rok? 
– pewnie niejedno sportowe trofeum, skoro młody 
akrobata ma tak piękne plany na przyszłość: Marzę, 
by być najlepszy na świecie!

Trzymamy zatem kciuki za realizację marzeń i kolej-
ne sukcesy Szymona.

Tekst: AO/foto: archiwum prywatne Szymona Kwiecińskiego
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Od rana, zaraz po uroczystym otwarciu turnieju, na 
crossmintonowych boiskach pojawiły się pary de-
blowe. Po trzech godzinach emocjonującej rywali-
zacji poznaliśmy zwycięzców: w parach kobiecych 
pierwsze miejsce na podium wywalczyły reprezen-
tantki Łotwy: Agate Kristiana SPARE i Ilze DZENE (KK 
Krosmintons.lv). W kategorii debel open najlepszą 
parę stworzyli reprezentanci Polski: Mateusz KNAP-
CZYK (CKiS Skawina) i Wojciech WILKOSZ (Speed 
Club Brzeszcze). Wśród par mieszanych najwyższe 
miejsce na podium zajęli polscy gracze: Olga GRZE-
GORY i Sławomir MIŁOŃ (Speed Club Brzeszcze).  
W deblach juniorskich do lat 18 najlepsza była polska 
para – Oskar SONIK i Piotr KOCHANA (CKiS Skawina).

Po zakończeniu rywalizacji w kategoriach deblo-
wych do walki o tytuły Międzynarodowych Mistrzów 
Mazowsza przystąpili singliści. W kategorii kobiet 
zwyciężyła reprezentantka Łotwy Agate Kristiana 
SPARE (KK Krosmintons.lv). Mateusz KNAPCZYK 
z Polski, zawodnik CKiS Skawina, zdobył tytuł w naj-
bardziej prestiżowej kategorii Open.

Bardzo dużo emocji było w rywalizacji juniorów. 
Pełny zestaw wyników dostępny jest na stronie: 
https://crosstour.azurewebsites.net/.

Fotorelację można obejrzeć na stronie Facebook: 
Speedminton - Poland.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy  

zawodnikom za udział w turnieju i wspaniałą spor-
tową atmosferę. Specjalne podziękowania kierujemy 
do wszystkich, którzy pomogli nam w organizacji oraz 
sprawnym przeprowadzeniu turnieju – drużynom  
z PACROSS Lipków i Speed Club Brzeszcze. Jesteśmy 
wdzięczni za wsparcie udzielone nam przez GOSiR 
Stare Babice, gospodarzy obiektu. Dziękujemy firmie 
„Złota Chochla Catering” za przygotowanie wyśmie-
nitych przekąsek.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału 
w kolejnych turniejach.

Tekst: Lidia Bomirska/foto: Beata Jagiełło

ICO Crossminton MAZOVIA Open 2023
W hali sportowej GOSiR Stare Babice crossmintoniści rywalizowali o tytuły Międzynarodowych Mistrzów Ma-
zowsza. W sobotę, 14 stycznia, rozegrano łącznie 129 meczy singlowych i deblowych w 14 różnych kategoriach 
wiekowych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 60 zawodników z Łotwy, Węgier i Polski, wśród nich wielu meda-
listów ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, co zdecydowanie podniosło sportowy poziom turnieju.
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Zmiany w Programie ,,Czyste powietrze’’
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, 
że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

,,Czyste powietrze’’ to kompleksowy program, 
którego celem jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Narzędziem do osiągnięcia celu jest 
dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, realizowanej 
przez beneficjentów uprawnionych do jednego 
z trzech poziomów dofinansowania:
- podstawowego (w ramach Części 1 Programu),
- podwyższonego (w ramach Części 2 Program),
- najwyższego (w ramach Części 3 Programu).

Dla kogo? Dla właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile? Dotacja może wynosić:
- do 66 000 zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania,
- do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania oraz
- do 135 000 zł dla najwyższego poziomu 
dofinansowania.
Dodatkowo, dla wszystkich poziomów poza 
wskazanymi limitami możliwa jest dotacja do 
1 200 zł na audyt energetyczny.

W ramach zmian podwyższone zostały progi 
dochodowe. Beneficjentem może być osoba fizyczna 
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł 
w podstawowym poziomie dofinansowania. 
Jednocześnie został podniesiony przeciętny 
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego, który nie może przekroczyć kwoty 
1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
i kwoty 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
w podwyższonym poziomie dofinansowania 
oraz odpowiednio 1 090 zł w gospodarstwie 

wieloosobowym i kwoty 1 526 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym w najwyższym poziomie 
dofinansowania.

Wymagane zaświadczenia o przeciętnym 
miesięcznym dochodzie na jednego członka 
gospodarstwa domowego (do poziomu 
podwyższonego i najwyższego) wydaje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
przy ul. Rynek 21.

Podniesiono także maksymalne kwoty dotacji 
dla poszczególnych materiałów i urządzeń 
finansowanych z Programu ,,Czyste Powietrze’’ 
oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych 
rodzajów przedsięwzięć.

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na 
podstawie rodzaju i zakresu realizowanego 
przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez 
Beneficjentów (informacje dostępne są na stronie 
www.czystepowietrze.gov.pl).

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
konieczne jest zarejestrowanie się Wnioskodawcy 
w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Gminnym 
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu 
,,Czyste Powietrze’’ znajdującym się pod adresem:
Urząd Gminy Stare Babice, Referat Ochrony 
Środowiska, ul. Rynek 32, pok. nr 10 (parter);
tel. 22 730 80 90 lub 22 730 80 12,
e-mail: ros@stare-babice.pl

Postaw na odpowiednią termoizolację oraz 
redukuj straty ciepła. To przełoży się na oszczędność 
energii i tym samym obniżenie rachunków za 
ogrzewanie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” nie dotyczą budynków 
wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Tekst: UGSB ROŚ
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Babicach

poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko

pracownika socjalnego

Niezbędnym wymogiem do wykonywania pracy na tym 
stanowisku, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 
z późn. zm.), jest spełnienie co najmniej jednego z niżej 
wymienionych warunków:
1)  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium 

pracowników służb społecznych; 
2)  ukończenie studiów na kierunku praca 

socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 
3)  ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów 

wyższych o specjalności przygotowującej do 
zawodu pracownika socjalnego na jednym  
z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie; 

4)  ukończenie studiów podyplomowych z 
zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej 
w uczelni realizującej studia na kierunku praca 
socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po 
uprzednim ukończeniu studiów na jednym 
z kierunków, o których mowa w pkt. 3.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP 
w „Ogłoszeniach” oraz bezpośrednio w GOPS  
pod nr. tel. 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka 

lub mailowo: gops@stare-babice.pl

tel: 500 804 414

Badania okulistyczne dzieci i dorosłych
Diagnostyka jaskry, zaćmy, chorób siatkówki
Badanie dna oka
Usuwanie ciał obcych
Dobór i sprzedaż okularów i soczewek

Poradnia Okulistyczna I Optyk   

tel: 500 804 414Strefa Oka Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice
ul. Pocztowa 2 www.strefaoka.pl



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

SERWIS DRUKAREK
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numer licencji
19611

Obsługa prawna firm

POL-BETON
tel. 608-117-217 

• BETON TAWAROWY 
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE 
• POMPOWANIE BETONU 

 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



architekt
budynki mieszkalne, obiekty użyteczności 
publicznej, adaptacje, przebudowy, PROJEKTY 
koncepcyjne, budowlane, pozwolenia na budowę

tel.: 609 526 638 mail: jpieczara@jtp-projekt.pl
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