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Uwaga, uwaga!!! 
zgłosił się telefonicznie do naszej Re-

dakcji w dniach 5-16 sierpnia 2019 roku
 dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł. Za-

praszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl 

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA



WOTUM I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
W dniu 27 czerwca 2019 roku podczas obrad X Sesji Rady Gminy 

Stare Babice, radni jednogłośnie podjęli uchwały: w sprawie udziele-
nia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce za 2018 r.

Wójt podziękował radym za wyrażenie pozytywnej opinii na temat 
jego samorządowej działalności, 

Krzysztofowi Turkowi, 

Wójt Sławomir Sumka
 "Raport o Stanie Gminy za 2018 rok".

no-
wego Sekretarza Gminy Michała Więckiewicza

Skarbnik Gminy Irenę Sotomską,
radni powołali 

Mariolę Sarzyńską,

Sekretarz Wiesława Woj
tachnio. Michał Starnowski



NIEDZIELNE SPOTKANIE
MIESZKAŃCÓW BABIC NOWYCH

W niedzielne popołudnie, 23 czerwca 2019 roku Sołtys Babic Nowych 
Marzena Szelenbaum wraz z Władzami Gminy zaprosili mieszkańców 
Babic Nowych na Dzień Kultury.

Impreza odbyła się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej przy uli-
cy Wieruchowskiej 5. 

 Brawo dla sołectwa Babice Nowe, za pomysł i organizację.

Sołtys Marzena Szelenbaum składa serdeczne podziękowania wszy
stkim tym, którzy zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia 
oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach za 
udostępnienie strażnicy i terenu. Szczególne ukłony kieruje też do part-
nerów obecnych na Dniu Kultury, tj. : do właścicieli Sklepu Bacówka 

z Babic Nowych, Cukierni Sweet Home z babickiego Rynku oraz Hur-
towni Warzyw i Owoców Bukat z Zielonek Parceli. 

Michał Starnowski - www.babice24.pl



W sobotę, 8 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Koczar-
gach Starych odbył się Piknik Rodzinny.

 nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej przy wsparciu Rady Rodzi-
ców 

odbył się 
pokaz taneczny, aktorzy z Teatru 
Rodziców przedstawili historię o Kopciuszku.

Marzeny Furmankiewicz i Marty-
ny Sotomskiej.

Dalej szkolna impreza odbywała się na świeżym powietrzu i na sali 
gimnastycznej. 

"Pokazy bez 
skazy".

Michał Starnowski - twitter.com/babice24

PIKNIK RODZINNY W KOCZARGACH



W sobotę, 22 czerwca 2019 roku, o godzinie 17 w Wojcieszynie pod 
wiatami na ul. Sielskiej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie 
Ot!Warte.

Stowarzyszenia "Kuźnia Przyjaźni" 
przybył Łukasz Tulej "Tooley"!, 

 instruktorem survivalu i założycielem szkoły przetrwania w Peru.

Michał Starnowski

SPOTKANIE OT!WARTE
Z ŁUKASZEM 'TOOYLEY'EM"



W czwartkowy wieczór, 23 maja 2019 roku w Centrum Misji Afry-
kańskich w Borzęcinie Dużym odbył się wieczór charytatywny.

dzieci z klasy VA z Bo
rzęcina Dużego  "Dzień na Olimpie" p. Ewy Czajczyńskiej -
Mastalerz i p. Jolanty Krasnodębskiej.

klasa VIIB
"Bajki dla Potłuczonych"

p. Ewy i p. Jolanty.

Tego dnia były też zbierane datki na fundację 
"GALOPUJĄCE SERCE" z Kampinosu,

KOLĘDNICY Z OKOLICY.
Tomasz Rutkowski

WIECZÓR CHARYTATYWNY
W CENTRUM MISJI AFRYKAŃSKICH



Wieczór na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym 
Pana Zbyszka 

Tchórzewskiego.

 instruktorkach z Happy Dance Studio 

Imprezę otworzył wójt Sławomir Sumka
Weroniką Kalinowską,

stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Woj
cieszyna.

"Kulturalne Lato", to tegoroczna oferta Domu Kultury Stare Babice 

i Gminy Stare Babice na spędzenie wakacyjnego czasu.

Michał Starnowski - www.babice24.pl

POTAŃCÓWKI
W RAMACH KULTURALNEGO LATA



Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru prezentuję rozmowę 
z Adamem Strugiem - śpiewakiem i instrumentalistą, autorem piose-
nek, kompozytorem muzyki teatralnej i filmowej, scenarzystą filmów 
dokumentalnych, badaczem i popularyzatorem muzyki tradycyjnej, po-
mysłodawcą zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego pie-
śni polskie przekazywane w tradycji ustnej. Artysta prowadzi także 
kompanię muzyczną wykonującą jego autorskie piosenki. Utwory Ada-
ma Struga śpiewają też inni wykonawcy: Stanisław Soyka, Wojciech 
Waglewski, Mieczysław Szcześniak, Marek Dyjak, Antonina Krzysz-
toń i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Stale współpracuje z kom-
pozytorem Michałem Lorencem i dwoma teatrami: Polskim Teatrem 
Tańca w Poznaniu i Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
Od trzech lat prowadzi audycję "Muzyczna podróż po Polsce" na ante-
nie radiowej Jedynki.

Adam Strug wraz z zespołem śpiewaczym Monodia Polska weź-
mie udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Działajmy Ra-
zem koncercie charytatywnym na rzecz Pani Agnieszki z Koczarg. 
Koncert będzie miał również drugi, równie ważny aspekt - "Muzy-
ka tradycyjna w Niepodległej" z okazji dobiegających końca obcho-
dów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stare 
Babice będą gospodarzem niecodziennego zjawiska - przywraca-
nia polskiej muzyce tradycyjnej należnego jej miejsca w życiu kul-
turalnym. Każdy, kto myśli, że muzyka tradycyjna to folk, winien 
przeczytać o drodze, jaką pokonał w swoim życiu artysta wielu ta-
lentów i etnomuzykolog w jednej osobie - Adam Strug.

Czy przedstawiając Cię, wymieniłam wszystko, czym się zaj-
mujesz w życiu artystycznym?

Gdzie uczyłeś się muzyki?

Jak ćwiczysz swój głos?

Skąd zainteresowanie muzyką tradycyjną?

Gdzie szukać początków Twojej artystycznej drogi? Festi-
wale były przez chwilę Twoim pomysłem na życie?

ciąg dalszy na stronie obok...

"CO WIEŚ, TO INNA PIEŚŃ"
ROZMOWA Z ADAMEM STRUGIEM



Czym było Bractwo Ubogich? Jaki wpływ na Waszą dalszą dro-
gę artystyczną miało spotkanie z profesorem Andrzejem Bieńkow-
skim, malarzem i wykładowcą ASP, który od lat 70. badał i doku
mentował polską muzykę tradycyjną?

Czy w Polsce można znaleźć miejsca, gdzie muzyka tradycyjna 
jest wciąż żywa?

Skąd pochodzą teksty pieśni  religijnych? W śpiewnikach moż-
na znaleźć poezję np. Kochanowskiego, Karpińskiego. Dlaczego 
nie ma podpisu, czyjego autorstwa jest dany utwór?

Jak wyglądają zapisy muzyki do tekstów tradycyjnych?

Skąd czerpiesz inspiracje muzyczne? 

Co znaczy powiedzenie "co wieś, to inna pieśń"?

Kiedy odwiedziłeś nas w Babicach, mówiłeś wiele o tradycji 
polskiej, pieśniach nabożnych i świeckich, muzyce dworskiej oraz 
ludowej i użyłeś w tej opowieści określenia "strój nietemperowa-
ny"? Czy możesz w przystępny sposób wyjaśnić nam co to jest?

Co to jest emisja naturalna?

Niewiele osób myśli o muzyce, że może ona być przekazywana 
ustnie. Kiedy słyszymy wyrażenie „muzyka tradycyjna” od razu 
myślimy - folklor pełen niezrozumiałych tekstów i muzyki brzmią-
cej inaczej, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Czym jest 
muzyka tradycyjna?

Czy etnomuzykologia zmieniła Twoje życie? Jak zabrałeś się 
za swoje badania?

Czy muzyka tradycyjna to wyzwanie rzucone współczesności?

Czy Leśmian jest dla Ciebie ważny?

Było różnie, trudno i fascynująco. Co trzyma Cię na tej dro-
dze? Misja? Miłość? Pragnienie przywrócenia równowagi w świe-
cie muzyki?

Rozmawiała: Iwona Postek-Turchońska, 2 lipca 2019 r.
Stowarzyszenie Działajmy Razem, fot. Jacek Poremba



W niedzielę 7 lipca 2019 roku o godz. 17:00 na Scenie Letniej w par-
ku w Starych Babicach odbył się koncert "Raz, dwa, trzy - śpiewasz Ty!". 
Wśród licznie zebranej publiczności, w tym szczególności wśród dzieci 
w to niedzielne popołudnie wybrzmiewały wesołe melodie z repertu-
aru m.in. Majki Jeżowskiej, Jerzego Wasowskiego, Natalii Kukulskiej, 
Zbigniewa Wodeckiego, zespołu Fasolki czy z musicalu "Akademia Pa-
na Kleksa".

Do zabawy zapraszały kolorowe, rozśpiewane skrzaty, czyli zespół 
"Sonanto", 

 
przez wojcieszyńskie Koło Gospodyń Wiejskich "Nasz Wojcieszyn".

"Kulturalnego Lata" 

Michał Starnowski - www.babice24.pl

"RAZ, DWA, TRZY - ŚPIEWASZ TY"



ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI
Tuż przed wakacjami odbyły się trzy zebrania z mieszkańcami, pod-

czas których zebrani rozmawiali z władzami gminy Stare Babice o nur-
tujących ich problemach i potrzebach.

Jedno z takich zebrań odbyło się w Janowie. W budynku Karczmy
Sławomira Sumki, Tomasza Szuby

Dariusza Sobczaka  Stanisławy Sulwińskiej
o możliwo-

ściach modernizacji ulicy Andersa. pogłębia-
na zbiornika wodnego

odralniania północnej części miejscowości,

W budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych
Kazimierza Lade zebranie mieszkańców Ko-

czarg Nowych.  przebudowy części ulicy 
Górki

miesz-
kańców Wierzbina i Zalesia.

Da-
riusza Świątkowskiego. Sławomir 
Sumka Dorota Zwolińska.

Michał Starnowski



PRZEDSZKOLNY
KABARET NA JEDNEJ NODZE

We wtorek, 25 czerwca 2019 roku dzieci z babickiego przedszkola 
wystąpiły na deskach Domu Kultury Stare Babice.

"W zachwycających dekoracjach, z bombowymi kreacjami aktorski-
mi, z wyśmienitymi humorami, z właściwie dobraną muzyką - w taki to 
sposób odbyły się przedstawienia w ramach przedszkolnego XXI Teatru 
Rodziców.Tym razem widzowie obejrzeli inscenizacje wystawione w ra-
mach ”Kabaretu na jednej nodze".

w Przed-
szkolu w Starych Babicach wystawiono teatralną sztukę, w której za-
grali rodzice najstarszych dzieci. 

Czerwonym Kaptur-
ku, Jasiu i Małgosi, Śpiącej Królewnie i Kopciuszku.

na pożegnanie przedszkolnej edukacji, najstarsza grupa 
z babickiego przedszkola - "zerówka"

w tym dorośli aktorzy grają-
cy tę sztukę rok temu bili głośne brawo.

"Kabaret na jednej nodze" wg Wandy Chotomskiej 
Justynki, Grażynki, Basi, Kamilki, Reni i Moni-

ki.

Pani Dyrektor Bożenna Pyć 

Michał Starnowski - facebook.com/babice24





W sobotę, 15 czerwca 2019 roku odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy.

na inicjatywę Borzęcińskiego Stowarzyszenia Kultural-
no-Sportowego i GOSiRu Stare Babice

rajd startował z dwóch miejsc,

można było skontrolo-
wać i poddać lekkim naprawom swoje jednoślady. 

z inicjatywy GPK Eko-Babice na czas rajdu na Pla-
cu Chopina stanęła kurtyna wodna.

w imprezie plenerowej "Wianki" 
w Bliznem. czuwali Policjanci z miej-
scowej KPP i Straż Gminna Gminy Stare Babice.

Michał Starnowski - www.babice24.pl

RAJD ROWEROWY LATO 2019



19 lipca 2019 roku na placu przed siedzibą Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego z siedzibą w Starych Babicach od-
były się uroczystości, podczas której zebrani świętowali 100. rocznicę 
powstania Policji Państwowej oraz 20. rocznicę powstania Komendy 
Powiatowej Policji.

Gminę Stare Babice reprezentował Wójt Gmi
ny Sławomir Sumka.

był czas, aby wrę-
czyć awanse w stopniach i mianowania na wyższe stanowiska służbo-
we,

Michał Starnowski, fot. Anna Tymko

GMINNY PUNKT
ELEKTROODPADÓW - KORZYSTAJMY

W babickiej gminnej przestrzeni publicznej pojawiły się trzy punk-
ty, w których można pozostawić zbędne elektrośmieci.

W czerwcu bieżącego roku 
na babickim Rynku nieopodal budynku Urzędu Gmi-

ny, przy Przedszkolu Publicznym w Bliznem Jasińskiego oraz przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

władze gminy
Referatu Ochrony Środowiska. Swoją cegiełkę dołożyli też radni, 

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowych punktów.

Michał Starnowski

Radny Gminy Stare Babice

LIPCOWE ŚWIĘTO POLICJI
W STARYCH BABICACH



BOŻE CIAŁO W PARAFII BABICE
W czwartek, 20 czerwca 2019 roku miała miejsce Uroczystość Naj-

świętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało.

W naszej babickiej Parafii
 i przeszła ulicami:

zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramen
tem

fot. Michał Starnowski








