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Sztab 5299 – znowu gramy dla WOŚP!
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbędzie się 
29 stycznia 2023 roku

w Domu Kultury Stare Babice.
Zebrane środki tym razem przeznaczone zostaną 

na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, 
zakażenie którymi może doprowadzić do sepsy.

Zachęcamy Mieszkańców,
by jak najszybciej przynosić do sekretariatu 

przedmioty na licytację.

Zapraszamy do wspólnego kwestowania!
Szczegóły Wielkiego Finału już wkrótce na 

Facebooku domu kultury:
https://www.facebook.com/dkstarebabice

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
dla Pani Renaty Tryc

z powodu śmierci
Męża

składają
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka

wraz z Pracownikami

Aktualności



Szanowni Mieszkańcy,
grudzień obfitował w mnóstwo wspaniałych wydarzeń w Gminie Stare Babice. 

Za nami przede wszystkim Mikołajki 2022, które były pięknym, rodzinnym 
wydarzeniem, pełnym radości, uśmiechu i wzajemnej życzliwości, obchodzone pod 
hasłem „Bliżej siebie bez smartfona”. Ogromną radością napełnia mnie również fakt, 
że poszczególne sołectwa także zorganizowały mikołajki, bo dzięki takim lokalnym 
inicjatywom nasi najmłodsi mieszkańcy będą mogli zachować w swojej pamięci 
najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa.

W naszej gminie bardzo uroczyście obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami dzięki Stowarzyszeniu „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”, 
które już po raz kolejny zorganizowało szereg wydarzeń związanych z obchodami 
tego wyjątkowego święta. O rocznym podsumowaniu działalności Stowarzyszenia mogą Państwo przeczytać 
na kolejnych stronach Gazety. W ramach tych obchodów rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny. Wiem, 
że Komisja Konkursowa stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem, dlatego Laureatom, a także wszystkim 
Uczestnikom składam serdeczne gratulacje!

Nasi starobabiccy Seniorzy, jak zwykle, pozostają aktywni – zorganizowali fantastyczną zabawę andrzejkową 
i wigilię, a także mikołajki dla seniorów w domach opieki. Poza tym już zaplanowali szereg inicjatyw na rok 2023.

Czuję ogromną dumę obserwując sukcesy naszych Mieszkańców. W minionym miesiącu Orkiestra Podmiejska 
miała zaszczyt wystąpić w programie telewizyjnym „Owszem Mazowsze”, co jest ogromnym wyróżnieniem. 
Z kolei Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa”, która od ponad 25 lat działa na terenie naszej gminy 
otrzymała nagrodę – ZŁOTE CZÓŁENKO dla najlepszego Koła Tkaczy Amatorów w Polsce. Wielkie brawa! Również 
nasz chór APROBATA zdobył po raz kolejny pierwsze miejsce w kategorii „zespoły” w konkursie MUZYCZNY SMOK 
2022. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

W roku 2023 obchodzimy 100-lecie Radiostacji Transatlantyckiej. W tym numerze Gazety mogą Państwo 
przeczytać o najwyższej budowli w Polsce, która znajdowała się nie gdzie indziej, a właśnie w Starych Babicach. 
W związku ze wspomnianą rocznicą planujemy istotne wydarzenia w naszej gminie. Warto również zapoznać się 
z artykułem dotyczącym jedynego polskiego pilota-kosmonauty, który – jak sam twierdził – latał nad Babicami.

W minionym roku w Gminie Stare Babice miał miejsce szereg wydarzeń związanych z ochroną środowiska, 
o których można przeczytać na kolejnych stronach Gazety. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zbiórkę 
na rzecz zwierząt. Gratuluję również Laureatom V edycji Konkursu Środowiskowego, jak również Laureatom 
mazowieckiego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Pokazuje to, jak ważne w naszych gminnych placówkach oświatowych jest kształtowanie 
postaw proekologicznych młodzieży.

Ogromnie cieszy mnie również 25 lat istnienia UKS Borzęcin. Obchody związane z tą rocznicą budzą refleksje, 
które są źródłem dumy z zaangażowania naszych trenerów i sportowców. Ich pasja gwarantuje trwałość 
sportowych sukcesów i przedsięwzięć.

Nowy rok przyniesie naszej Gminie Stare Babice, jak zwykle, nowe wyzwania, nowe możliwości oraz nowe 
inicjatywy, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam.

Życzę, aby był to dla Państwa rok pełen sukcesów i niezapomnianych chwil.

Łączę wyrazy szacunku 
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice



Z ŻYCIA GMINY

Gminne Mikołajki, czyli elfy, śnieżynki i upominki!
4 grudnia zapisał się w pamięci dzieci i ich rodzin jako czas uśmiechu oraz wielkiej radości – w tym dniu od-
były się bowiem plenerowe Mikołajki 2022. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło: „Bliżej siebie bez 
smartfona”. I tak było: blisko, serdecznie i z mnóstwem atrakcji! Jak zwykle w Babicach.
Najbardziej obleganym miejscem było, jak co roku, 
stoisko Św. Mikołaja, którego posługę dzielnie wspie-
rały elfy i śnieżynki. Gdy już każde dziecko otrzymało 
w prezencie kreatywny, świąteczny upominek, przy-
szedł czas na spacer kiermaszowymi alejkami. A tam? 
– stoiska, warsztaty, zabawy. Zarówno mali, jak i duzi 
niezwykle ochoczo brali udział w malowaniu ceramiki, 
czy tworzeniu gwiazd z papierowej wikliny. Natomiast 
rodzice chętnie przechadzali się pomiędzy stoiskami 
rękodzieła, gdzie królowały różnorodne świąteczne 
ozdoby, naturalne kosmetyki, szydełkowe cudeńka, 
przepyszne pierniki i ciasta, a także gorąca, zimowa her-
bata. Kto poczuł grudniowy chłodek, mógł rozgrzać się 
podczas ruchowych zabaw z animatorami, a kto chciał 
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Z ŻYCIA GMINY

uwiecznić chwilę – robił zdjęcie pod ogromną, natu-
ralną i pięknie ozdobioną choinką przy Urzędzie Gmi-
ny, którą rozświetlił, w asyście gromadki najmłodszych 
mieszkańców, wójt naszej gminy, Sławomir Sumka.

A skoro o świetle mowa – na zakończenie wieczoru 
odbył się zjawiskowy spektakl teatru ognia pt. „Zimowe 
historie ogniem i światłem malowane”, przez który na 
pewno niejedno dziecko zasnąć z wrażenia nie mogło!

Impreza mikołajkowa pn. „Mikołajki – bliżej siebie bez 
smartfona” odbyła się w ramach projektu profilaktycz-
no-integracyjnego w celu przeciwdziałania uzależnie-
niom behawioralnym, w tym od smartfona.

To był piękny wieczór, który współorganizowali: 
Urząd Gminy Stare Babice, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Kultury 
Stare Babice.

Dziękujemy Sponsorowi Mikołajek, którym był Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz 
firmie BUKAT Sp. z o.o. za pyszne, soczyste i słodkie 
mandarynki.

Tekst: AO/foto: IB
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WÓJT GMINY STARE BABICE
Znak sprawy: RPP.6721.43.2022   Stare Babice, 13.12.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. 
zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

 Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na śrowdowisko w zakresie wprowadzonych zmian, udostępniony 
zostanie do wglądu od 25 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu 
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.
net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, 
art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. włącznie.
 Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Wójt Gminy Stare Babice.
 Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie 
uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie 
przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej:
https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

GMINA URZĄD TEREN
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Laptopy dla młodych mieszkańców gminy
5 grudnia 2022 roku piętnaścioro dzieci z naszej gminy, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali 
niegdyś w Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej otrzymało laptopy wraz z oprogramowa-
niem biurowym MS Office oraz kompletem akcesoriów (plecak na laptopa, myszka, podkładka pod mysz-
kę, słuchawki, pamięć USB). 

W przededniu mikołajek wójt Sławomir Sumka przeka-
zał zakupiony przez Gminę sprzęt uczniom szkół pod-
stawowych i średnich. Laptopy będą im służyły głównie 
do nauki (w razie potrzeby także zdalnej), ale umożliwią 
również rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności 
cyfrowych.

Gmina pozyskała na ten cel 46 500 zł w konkursie 
grantowym „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracow-
ników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sprzęt 
został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020.

Tekst: UGSB RFZ MWa/Foto: UGSB RKS AK

Formularze wniosków dostępne są:
w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (parter)
na stronie: www.stare-babice.pl    w zakładce WĘGIEL

w Punkcie Przyjmowania Wniosków Węglowych (Urząd Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 21, czynny: pn.- czw. 8:30-15:30,   pt. 8:30-14:30
za pomocą E-PUAP na skrzynkę:  /75ug12rmki/SkrytkaESP

Maksymalna cena 1 tony węgla/groszku/orzecha będzie wynosić 2 000,00 zł
Cena nie obejmuje transportu z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.  

Maksymana ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe wynosi 3 tony:
1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. - do 30 kwietnia 2023 r.

osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego  

Nowy Przewodniczący 
Rady Gminy Stare Babice
28 grudnia 2022 r. podczas LV Sesji Rady Gminy 
Stare Babice, radni wybrali na stanowisko Prze-
wodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Szubę.

Spośród radnych zgłoszono dwóch kandydatów – Mi-
chała Starnowskiego i Krzysztofa Szubę. W głosowaniu 
tajnym Michał Starnowski otrzymał 6 głosów, a Krzysz-
tof Szuba – 8 głosów i tym samym został nowym Prze-
wodniczącym Rady Gminy Stare Babice.
Nowemu Przewodniczącemu składamy gratulacje.

Tekst: GB/Foto: RadniTV

Od lewej: Remigiusz Fijołek, Krzysztof Szuba, Ewa Kawczyńska

GMINA URZĄD TEREN
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Święto osób z niepełnosprawnościami
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. 
Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
W naszej gminie, zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym, mieszka ok. 1800 osób z niepełnosprawnościami.

Obchody MDOzN są okazją do pokazania, jakie korzy-
ści płyną z integracji osób z niepełnosprawnościami 
(OzN) w aspekcie życia społecznego, gospodarczego, 
politycznego i kulturalnego. Jest to też czas zwrócenia 
uwagi na ich potrzeby oraz obecność OzN i ich rodzin 
w życiu lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” już po 
raz kolejny zorganizowało szereg wydarzeń związa-
nych z niepełnosprawnościami, m.in.: konkurs foto-
graficzny „Niepełnosprawność – emocje są zwiercia-
dłem duszy”; warsztaty plastyczno-ruchowe dla OzN 
z terenu gminy; zajęcia edukacyjne skupione wokół 
tematyki niepełnosprawności połączone z projekcją 
filmu „Potężny i szlachetny” w reż. Petera Chelsoma, 
który miał na celu uwrażliwić dzieci i młodzież na po-
trzeby osób z niepełnosprawnościami oraz skłonić ich 
do wspierania działań na rzecz integracji i akceptacji 
odmienności – w zajęciach wzięło udział ponad 300 
uczniów z gminnych szkół podstawowych; uroczystą 
galę z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepeł-
nosprawnościami.

Wspomniana gala odbyła się 3 grudnia 2022 r. w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. 
Na spotkanie, które poprowadził Waldemar Dolecki, 
aktor, publicysta, społecznik, zaangażowany w prace 
na rzecz OzN, przybyli: Jan Żychliński – Starosta Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, Michał Więckie-
wicz – Sekretarz Gminy Stare Babice, Janusz Czaja – 
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice, Barbara Gębala 
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ożarowie Mazowieckim i Agnieszka Wójcik. Swoją 
obecnością zaszczycili nas także babiccy radni, przed-

stawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, 
przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, osoby świadczące pomoc wytchnieniową i usłu-
gi asystenckie, przedstawiciele służb mundurowych 
i OSP w Starych Babicach oraz przedstawiciele stowa-
rzyszeń i fundacji.

W imieniu organizatora spotkania głos zabrała 
Teresa Semeniuk, Przewodnicząca Stowarzyszenia 
„NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”. Towarzyszyły jej Kry-
styna Pazurek oraz Jadwiga Wróblewska z Zarządu 
Stowarzyszenia. W ramach spotkania został wyświe-
tlony film dokumentalny „5 kobiet” w reż. Barbary 
Białowąs, po którym miała miejsce dyskusja pane-
lowa z ekspertami: Grażyną Malinowską – Wice-
przewodniczącą Ożarowskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II, 
Krzysztofem Marciniakiem – który pełnił obowiązki 
Przewodniczącego Warszawskiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną; Zbigniewem Worony – członkiem 
Inicjatywy Społecznej Chcemy Całego Życia dla Osób 
z Niepełnosprawnościami, Prezesem Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób z Autyzmem, Wiceprezesem Funda-
cji Inne Spojrzenie, Wiceprzewodniczącym Polskiego 
Forum Osób z Niepełnosprawnościami, zaangażowa-
nym w działania na rzecz systemowych rozwiązań dla 
osób z niepełnosprawnościami wymagających szcze-
gólnego wsparcia.

Podczas dyskusji poruszono następujące tematy: 
jak wygląda wsparcie rodziny, która otrzymuje infor-
macje o niepełnosprawności dziecka? czy instytucja 
„asystenta rodziny” wspiera osoby z niepełnospraw-
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nościami i ich rodziny? jak wygląda wsparcie OzN 
w gminie, powiecie i Polsce? jak wygląda realizacja 
programów Asystencji osobistej i Pomocy wytchnie-
niowej? Na te pytania odpowiadali goście zaproszeni 
do udziału w panelu dyskusyjnym, który – z ożywio-
nym udziałem publiczności – poprowadził Waldemar 
Dolecki.

Wiele emocji wzbudził temat godnej przyszło-
ści dorosłych OzN, zwłaszcza osób niesamodziel-
nych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
a często i ze sprzężeniami. Rozmawiano o znaczeniu 
i roli Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych, ale też 
o planach związanych ze Wspomaganymi wspólnota-
mi mieszkaniowymi. Mieszkańcy wiążą duże nadzieje 
z powstaniem kameralnych, specjalistycznych ośrod-
ków dla dorosłych osób niesamodzielnych, niepełno-
sprawnych w stopniu znacznym, które zupełnie nie 
odnajdują się w dużych domach pomocy społecznej. 
Poruszono temat ich utrzymania, wzrostu cen, płac 
oraz trudności w pozyskaniu specjalistów. Uczestnicy 
panelu sporo uwagi poświęcili też implementacji zapi-
sów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
w tym instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie pol-
skim.

Ogromne podziękowania składamy: patronom wy-
darzenia – Starostwu Warszawskiemu Zachodniemu 
oraz Urzędowi Gminy Stare Babice, patronom me-
dialnym – Gońcowi Babickiemu i Gazecie Babickiej, 
wszystkim darczyńcom i przyjaciołom – Złotej Cho-

chli Catering za przepyszne przekąski; firmie Bukat 
za świeże owoce; Restauracji Livorno za smakowitą 
pizzę dla podopiecznych podczas warsztatów; Body 
Beat Studio Fitness za wielomiesięczne wsparcie 
w trakcie zajęć sportowych; młodzieży ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach prowadzonego przez Dorotę Dunder 
i Katarzynę Kujawkę; dyrektorowi i pracownikom 
Domu Kultury Stare Babice za wsparcie i udostępnie-
nie Sali Widowiskowej.

Szczególne podziękowania przekazujemy także 
wszystkim członkom Stowarzyszenia „NASZ DOM – 
GODNE ŻYCIE” za czas i wysiłek włożony w przygoto-
wanie tegorocznej gali oraz babickiej społeczności za 
codzienną obecność i wsparcie.

Tekst: Justyna Strus/Foto: IB

Roczne podsumowanie działalności Stowarzyszenia

1. Zajęcia „SENSOPLASTYKA®”. Głównym celem 
warsztatów były działania zmierzające do pogłębiania 
zrównoważonego rozwoju wszystkich zmysłów 
uczestniczących w nim osób połączone ze świetną zabawą.
2. Wspomaganie terapii i rehabilitacji umożliwiają 
kontynuację specjalistycznych usług niezbędnych do 
poprawy funkcjonowania OzN.
3. Cykl działań prozdrowotnych i integracyjnych: spotkania 
warsztatowe dla opiekunów OzN, techniki radzenia sobie 
ze stresem, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom 
behawioralnym oraz zaburzeniom przystosowawczym; 
zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu „Ruch 
to zdrowie”; zajęcia gimnastyczno-releksacyjne „Rusz nie 
tylko głową”; zajęcia na siłowni „Pręż muskuły”; zajęcia 
integracyjne dla rodzin – tenis stołowy i bilard. Zajęcia 
skierowane były do osób z niepełnosprawnościami, ich 
opiekunów i zainteresowanych osób z terenu gminy Stare 
Babice.
4. II Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
z Niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych 
Babicach, e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl,
kontakt telefoniczny: Teresa 604 696 165,  
Justyna 510 206 029, Jadwiga 504 778 905.

Tekst: Teresa Semeniuk/Foto: Adobe Stock

Wszystkim mieszkańcom, a szczególnie osobom 
z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, osobom 
wspierającym, terapeutom, rehabilitantom, służ-
bie zdrowia i pracownikom socjalnym przesyłamy 
serdeczne życzenia zdrowia, siły i wielu radosnych 

chwil w Nowym Roku!

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

„NASZ DOM - GODNE ŻYCIE”

W 2022 roku, pomimo wielu trudności oraz ogromu pracy, z powodzeniem zrealizowaliśmy szereg projektów. 
Udało się to dzięki wsparciu naszej Gminy, GKRPA, GOSiR, Domu Kultury Stare Babice, szkół, wolontariuszy oraz 
OSP Stare Babice.
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
3 grudnia 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pt. „Niepełnosprawność 
– emocje są zwierciadłem duszy”. W tym roku tematem przewodnim była PRZYJAŹŃ.

Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali 
w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice. Na-
grodzone prace były prezentowane na dużym ekranie, 
a każda została omówiona przez Przewodniczące-
go Jury Marcina Ładę. Duma i emocje widoczne na 
twarzach nagrodzonych oraz wyróżnionych twórców 
są zachętą dla organizatorów do realizacji kolejnego 
konkursu w 2023 roku.

Decyzją Komisji Konkursowej zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Wojciech Pazurek za fotografię „Bierzmo-
wanie – zaprzyjaźniony z Bogiem”; II miejsce  – Zofia 
Woźniak za fotografię „Razem lepiej w stronę słoń-
ca”; III miejsce – Leon Ogłoza za fotografię „Leon 
i Roki”. Wyróżnione zostały także następujące oso-
by: Stanisław Matuszewski za pracę „Odlot”; Mag-
dalena Świątkowska za pracę „Przyjaźń z konikami”; 
Agnieszka Chomątowska za pracę „Ptysio”; Seba-
stian Kaliński za pracę „Tajemniczy uśmiech”. Komi-
sja Konkursowa wyjątkowo przyznała jeszcze jedno 
wyróżnienie, nie tylko za piękne zdjęcia, ale również 
za samodzielne napisanie wzruszającego listu oraz 
chęć wygrania konkursu dla małej chorej siostry – dla 
Alana Augustyniaka z klasy pierwszej SP w Koczar-
gach Starych. Fotografie prezentowane są w galerii 
online na stronie Domu Kultury Stare Babice.

Konkurs odbył się pod patronatem Jana Żychliń-
skiego, Starosty Warszawskiego Zachodniego i  Sła-
womira Sumki, Wójta Gminy Stare Babice przy 
współpracy z Domem Kultury Stare Babice. Organi-
zatorem było Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE 
ŻYCIE” w Starych Babicach.

Tekst: Justyna Strus/foto: IB

I miejsceI miejsce

II miejsceII miejsce

III miejsceIII miejsce
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Mikołajki w sołectwach
Wesołą zimową tradycją są sołeckie mikołajki i imprezy świąteczne, na których bawią się i integrują 
mieszkańcy. Wydarzenia organizowane są własnymi siłami, przez sołtysów, rady sołeckie, radnych 
i aktywnych mieszkańców sołectw, przy wsparciu środków z funduszy sołeckich. 

Kiermasz świąteczny w Mariewie Kiermasz świąteczny w Mariewie

Mikołajki w Klaudynie Mikołajki w Klaudynie

Tekst: GB/foto: IB, Dorota Zwolińska, Michał Starnowski 

Zalesie i Wierzbin - IV Marsz św. MikołajaZalesie i Wierzbin - IV Marsz św. Mikołaja
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Jeszcze więcej ruchu w Nowym Roku – seniorskie 
inspiracje 2023
Jeszcze więcej zajęć ruchowych w Borzęcinie Dużym i Starych Babicach, warsztaty jogi na Polanie Lipków 
i utrzymanie ćwiczeń online – takie cele treningowe na 2023 rok wskazują babiccy seniorzy. Fundacja Ak-
tywni Dłużej zapytała uczestników zajęć o ocenę aktywności ruchowych proponowanych przez Fundację, 
a także o ich plany treningowe i aktywności na Nowy Rok.

Babiccy seniorzy bardzo dbają o swoją kondycję psy-
chofizyczną. Dzięki temu znajdują siły, by móc bawić się 
z wnukami, pielęgnować ogród, czy cieszyć się innymi 
aktywnościami. Jak przyznają, oferta Fundacji Aktywni 
Dłużej we współpracy z Gminą Stare Babice jest strzałem 
w dziesiątkę i wypełnia ich potrzeby. – Sprawność fi-
zyczna jest kluczowa w każdym wieku, ale dla seniorów 
jej podtrzymanie ma fundamentalne znaczenie. Dzięki 
dobrej formie psychofizycznej nasi podopieczni mogą 
aktywnie korzystać z życia i cieszyć się jego urokami – 
podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Ak-
tywni Dłużej i dodaje – Na ten rok przygotowujemy także 
całą paletę działań, aby stymulować rozwój seniorów na 
wszystkich możliwych płaszczyznach.

Grupa motywuje do ćwiczeń
– Razem z mężem rozpoczęliśmy zajęcia „Ruch rozwija-
jący seniora - terapia ruchem” w Centrum Misji Afrykań-
skich. Bardzo nam się one spodobały i staramy się regu-
larnie w nich uczestniczyć. Po każdych zajęciach czujemy 
się bardziej sprawni fizycznie. Poza tym są one okazją do 
spotkania ludzi w podobnym nam wieku i panuje tam 
bardzo miła atmosfera. Uczestniczyliśmy w różnych za-
jęciach ruchowych, ale te są bardzo wszechstronne, dla 
nas nowe i dają swobodę wykonania ćwiczeń na miarę 
własnych możliwości – podkreśla Anna Cesarz, która, 
wraz z mężem Tadeuszem, ćwiczy od połowy listopada. 
– Zajęcia grupowe w ramach „Terapii ruchem” mają wię-
cej zalet w stosunku do terapii indywidualnej. Pozwalają 
poprawiać ogólną sprawność fizyczną, dają szansę na 
korektę własnych błędów w wykonywaniu ćwiczeń, mo-
tywują do przeniesienia zapamiętanych ćwiczeń do co-
dziennej gimnastyki w domu, stanowią miejsce wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń – dodaje Tadeusz Cesarz.

Błyskawiczna poprawa
– Od miesiąca uczestniczę we wtorkowych zajęciach 
w Borzęcinie w budynku CMA, a już obserwuję swoją 
zwiększoną aktywność fizyczną. Jest to wyjątkowo odpo-
wiednia gimnastyka dla mnie. Szukam gimnastyki dwa 
razy w tygodniu. Gimnastyki prowadzonej przez Funda-
cję Aktywni Dłużej. Lubię spotkania z instruktorem, któ-
ry bezpośrednio kontroluje prawidłowość ćwiczeń i robi 
to w przyjaznej atmosferze. Czekam na zorganizowanie 
drugiej grupy w Starych Babicach, ponieważ w grupie 
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zawsze przyjemnie, a trzeba przecież wyjść z domu, bo 
jest to nam, seniorom, szczególnie potrzebne. Dbajmy o 
sprawność fizyczną, która wspomaga psychikę. W zdro-
wym ciele, zdrowy duch – zauważa Danuta Kraszewska.
Utrzymajmy zajęcia online
– Chciałabym, żeby zostały utrzymane zajęcia online. Dla 
osób niemogących brać udziału w ćwiczeniach w sali jest 
to doskonała okazja zarówno do podtrzymywania spraw-
ności fizycznej, jak i kontynuacji kontaktów społecznych 
z grupą znaną sobie ze spotkań bezpośrednich. Ta forma 
zajęć, sprawdzona w okresie lockdownu, mogłaby być 
kontynuowana – zaznacza Irena Janowska.
Najlepsze zajęcia w plenerze
– W nowym roku chciałabym kontynuować udział 
w zajęciach ruchowych organizowanych przez Fundację, 
gdyż pomagają one seniorom utrzymywać dobrą formę 
i przeciwdziałają dolegliwościom podeszłego wieku. Re-
gularnie ćwicząc, seniorzy dbają o aparat ruchu i pozosta-
ją dłużej sprawni i niezależni. Ruch zapobiega chorobom 
kości i stawów, co dla seniorów ma ogromne znaczenie – 
podkreśla Hanna Sztranc, która szczególnie sobie chwa-
li zajęcia Joga Na Polanie w Lipkowie. – Dobrze by było, 
gdyby istniała możliwość korzystania z siłowni w Zielon-
kach-Parceli nie raz, lecz dwa razy w tygodniu.

A może tak jeszcze basen
– Jak wiadomo, większość osób, w tym również emeryci, 
ma za mało ruchu, co powoduje bóle, utratę sprawności 
nie tylko fizycznej, ale również psychicznej. Regularne, 
nawet niewielkie ćwiczenia wpływają na zwiększenie 

wydolności, usprawnienie ciała, a tym samym naszej 
psychiki. A to, nam, emerytom, którzy już nie jesteśmy 
aktywni zawodowo, jest bardzo potrzebne, aby czuć się 
nadal sprawnie i zdrowo. Ja osobiście chętnie chodziła-
bym jeszcze na basen. To mogłyby być zajęcia z pływania 
lub np. zajęcia fitness w wodzie, połączone z ćwiczenia-
mi na kręgosłup. A może joga – mówi Anna Skrok, która 
ćwiczy z Fundacją na siłowni.

Kondycja, forma i zajęcia grupowe
– W 2023 roku planuję dalej być aktywna, bo zależy mi 
na utrzymaniu dobrej kondycji i formy nie tylko fizycznej. 
Ważne dla mnie są też zajęcia oddechowe, wyciszają-
co-relaksacyjne oraz te, które poprawiają koordynację 
i równowagę. Uwielbiam rozciąganie. Jestem zwolen-
niczką zajęć grupowych, bo to motywacja i mobilizacja 
do wspólnych regularnych spotkań integracyjno-aktywi-
zacyjnych – podkreśla Zofia Okulicz.
Przynajmniej tak dobrze jak w 2022 roku
– Gdyby w nowym roku udało się powtórzyć to wszyst-
ko, co było w 2022 roku, to byłoby świetnie. Uważam, 
że liczba zajęć i ich urozmaicona forma spełnia moje 
oczekiwania. Sądzę, że również większości seniorów 
daje pełną satysfakcję i zadowolenie – uważa Karol 
Gałecki, który zwraca też uwagę na takie filary ubiegłe-
go roku, jak zajęcia na siłowni, relaksacja, gimnastyka, 
zajęcia online i w plenerze, a także wyjazdy na basen 
i turnus rehabilitacyjny w Okunince i dodaje – Pozdra-
wiam serdecznie i dziękuję za wszystkie dotychczasowe 
zajęcia oraz z przyjemnością oczekuję na następne.

Tekst/foto: Fundacja Aktywni Dłużej
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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

Seniorzy Seniorom, czyli mikołajki w domach opieki
Mikołajki to zapowiedź nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jednak oprócz zwyczajów i tradycji, to 
święto na całym świecie łączy jeden cel - dawanie szczęścia i okazywanie uczuć. Dlatego właśnie 6 grudnia, 
Święty Mikołaj odwiedził lokalne domy opieki z życzeniami i upominkami w ramach projektu „Seniorzy Se-
niorom”, realizowanego przez radę seniorów.

W tym roku zaprosiliśmy starszych i młodzież, aby też 
zostali Mikołajami, mamy przecież naturalną potrzebę 
dzielenia się z innymi radością i dobrem. Do prezen-
towego kosza uzbieraliśmy ponad 100 upominków od 
babickich seniorów i ozdób świątecznych wykonanych 
przez młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
w Borzęcinie Dużym.

Mikołaje w czerwonych czapkach i skrzydlate aniołki 
tworzyły bajkową grupę. We wszystkich domach opie-
ki, które odwiedzały: „Ostoya”, „Zacisze” i „Rodzinny” 
w Starych Babicach, „Patrycja” w Zielonkach-Parce-
li i „Dobry Dom” w Borzęcinie Dużym, wywoływały 
uśmiechy i okrzyki radości. Bo taka sama misja – da-
wanie innym szczęścia – przyświecała św. Mikołajowi, 
biskupowi z Miry, o którym opowiadają legendy i mity.

Dziękujemy wszystkim seniorom ze Starych Babic 
i wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej z Borzęci-
na Dużego, którzy włączyli się w projekt, dziękujemy 
Klubowi „Nadzieja” za sponsorowanie słodyczy, a pra-
cownikom Urzędu Gminy za wsparcie organizacyjne.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/foto: AO, IB

IV Mazowiecki Konwent 
Rad Seniorów
28 listopada spotkali się w Legionowie przedstawicie-
le Mazowieckich Rad Seniorów. Starobabicką Gminną 
Radę Seniorów reprezentowali: wiceprzewodniczący – 
Stanisław  Malinowski i sekretarz – Anna Czajkowska.

Na Konwencie poruszane były problemy najistotniejsze 
dla środowisk senioralnych, dzielono się sprawdzonymi, 
dobrymi praktykami, nawiązywano i utrwalano więzi 
społeczne. Uczestnicy podkreślali, że zauważalne jest 
zmierzanie UTW w kierunku uczenia się przez rozryw-
kę, zabawę, relaks oraz popularyzację wiedzy w przy-
stępnych formach, co jest pochodną potrzeb słuchaczy. 
Dyskusja delegatów skoncentrowała się wokół czterech 
istotnych dla osób starszych obszarów: demografii, eko-
nomii, zdrowia i aktywności. Konwent zakończył się kon-
certem zespołu senioralnego „Fantazja” z Szydłowca.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/foto: AO, IB
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Z ŻYCIA GMINY

Seniorzy na zabawie andrzejkowej
i wigilijnym świętowaniu!
Andrzejki, jędrzejówki, jędrzejki... to tradycja zakorzeniona w społeczeństwie od dawna. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu polskie dziewczęta liczyły, że w ten magiczny wieczór poznają przyszłego męża. Z biegiem 
czasu andrzejki stały się głównie pretekstem do organizacji zabaw tanecznych, które z tradycją mają już 
mniej wspólnego.

29 listopada uczestnikom Klubu Seniora „Nadzieja” 
w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach trudno było 
się pomieścić, a radosne emocje sięgały zenitu. Za-
bawa andrzejkowa rozpoczęła się tanecznym wystę-
pem zespołu Babki z Babic, powstałego przy Stowa-
rzyszeniu UTW, potem było kilka poetyckich scenek 
w wykonaniu Zespołu Bez Nazwy, ale głównym punk-
tem imprezy były tańce, do których muzykę serwo-
wał nasz nowy didżej Stanisław! Nie zabrakło kotylio-
nów, wróżb, słodkiego poczęstunku. Było tanecznie i 
głośno, bo wszyscy cieszyliśmy się, że możemy zno-
wu wspólnie spędzać czas. Nad całością spotkania 
czuwali członkowie rady seniorów.

13 grudnia z kolei w Centrum Misji Afrykańskich w Bo-
rzęcinie Dużym, odbyło się spotkanie wigilijne, na któ-
re licznie przybyli seniorzy z całej gminy. Kolędy, pięknie 
zastawione tradycyjnymi potrawami stoły, ale przede 
wszystkim możliwość spotkania w gronie przyjaciół 
i znajomych stworzyły wyjątkowy, świąteczny nastrój. 
Serdeczne życzenia złożyli: Agnieszka Matuszewska – 
prezes UTW, Alicja Napurka – dyrektor GOPS, Tadeusz 
Wiśniewski – w  imieniu członków Rady Seniorów oraz, 
gość honorowy, Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir 
Sumka. Modlitwę oraz błogosławieństwo potraw po-
prowadził dyrektor CMA – ksiądz Wacław Krzempek.

To wspólne kolędowanie, po latach izolacji społecznej 
spowodowanej pandemią, było dla seniorów najwspa-
nialszym prezentem. Dziękujemy organizatorom: Sto-
warzyszeniu UTW, Klubowi Seniora „Nadzieja” i Urzę-
dowi Gminy Stare Babice oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej za patronat i wsparcie finansowe.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/foto: IB        
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Z ŻYCIA GMINY

Orkiestra Podmiejska w programie „Owszem Mazowsze”!
Z okazji 3 urodzin naszej Orkiestry Podmiejskiej otrzymaliśmy niespodziewany i niezwykły prezent 
– zaproszenie do programu telewizyjnego pt. „Owszem Mazowsze”, którego gospodarzem jest 
Adam Strug, śpiewak, instrumentalista i autor wielu piosenek.

Nagranie odbyło się 5 grudnia w Klubie Mieszkańca 
w Starych Babicach podczas przedświątecznej próby 
Orkiestry Podmiejskiej. Było jednak inaczej niż zwykle, 
bo nagranie programu rządzi się swoimi prawami. Gdy 
na salę wkroczyła ekipa Telewizji Polskiej, poczuliśmy 
lekką tremę. Starzy wyjadacze mówią, że montaż czyni 
cuda, my jednak chcieliśmy wypaść jak najlepiej, więc 
graliśmy tyle razy, aż było super. Wiemy jedno – brak 
doświadczenia w nagrywaniu nie wpłynął negatyw-
nie na przyjemność jaką mieliśmy ze wspólnego grania 
i przebywania.

Ten wieczór należy zaliczyć do bardzo udanych. Wielka 
w tym zasługa Łukasza Owczynnikowa, pracującego na co 
dzień z naszą Orkiestrą, który prowadził próbę jakby nic 
niezwykłego się nie działo. Dawało to Orkiestrze zastrzyk 
pozytywnej energii i obniżało poziom stresu. Atmosferę 
rozluźniał też sam Adam Strug, który z wielkim zapałem 
uczestniczył w próbie, kierując jednocześnie działaniami 
ekipy TVP i dbając o to, aby Orkiestra pokazała się z jak naj-
lepszej strony. Dzięki temu i muzycy, i wokaliści z rumień-
cami na twarzy grali i śpiewali, pokazując na co ich stać. 
Oj, działo się tego wieczoru! Chcecie zobaczyć jak bardzo? 
– odcinek programu „Owszem Mazowsze” z udziałem 
babickiej Orkiestry Podmiejskiej został wyemitowany 
28 grudnia na antenie TVP3, ale nadal można zo-
baczyć na stronie TVP podcast z naszym udziałem. 
Zapraszamy!

Tekst/foto: Iwona Postek-Turchońska
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ZŁOTE CZÓŁENKO dla „Penelopy”
Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa”, która od ponad 25 lat działa na terenie naszej 
gminy, otrzymała nagrodę dla najlepszego Koła Tkaczy Amatorów w Polsce.

9 grudnia 2022 r. odbyła się gala wręczenia nagród w 
Ogólnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnej Twór-
czości Tkackiej „Turek 2022”. Tradycja triennale, któ-
rego organizatorem jest turkowskie muzeum, trwa 
nieprzerwanie od 1980 roku, a w tym przypadła jego 
XIII edycja. W salach wystaw czasowych znów zagości-
ły prace tkaczy amatorów z całej Polski. Do konkursu 
zakwalifikowano 119 prac, wśród nich 10 gobelinów 
wykonanych w Pracowni Tkactwa Artystycznego 
„Penelopa” – Cieszymy się, że jury doceniło wysoki 
poziom techniczny i artystyczny gobelinów z „Pene-
lopy”, przyznając naszej pracowni ,,Złote Czółenko” 
czyli nagrodę dla najlepszego Koła Tkaczy Amatorów 
w Polsce. Jesteśmy dumne z tego tytułu, tym bardziej, 
że dwie z naszych koleżanek zdobyły również nagrody 
indywidualne: ,,Mały Złoty Tur” trafił w ręce Elżbie-
ty Hadały ze Starych Babic za pracę „Liski”, a „Duży 
Srebrny Tur”  powędrował do Moniki Berezowskiej za 
pracę „Mewy”.

W grudniu 2022 r. zakończyła się również pokonkur-
sowa wystawa prac nadesłanych na XX Ogólnopolski 
Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. Przegląd, 
który ma formę biennale, organizowany jest przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Ma 
on na celu wspieranie tej unikalnej dziś dziedziny sztu-
ki, popularyzację różnorodnych technik i form tkac-
kich, od tkaniny artystycznej po ludową. W tym kon-

kursie Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa” 
również wzięła udział, zdobywając wyróżnienie. Jury 
doceniło gobelin „Ptaki” wykonany przez Małgorzatę 
Mosiej z Lipkowa za oryginalny projekt i kolorystykę.

Nagrody i wyróżnienia, zdobyte w ogólnopolskich 
konkursach tkackich, są wyrazem uznania za trud 
włożony w kultywowanie tej niezwykle czasochłonnej 
dziedziny sztuki oraz stanowią motywację do dalszego 
rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności.

Tekst/foto: Małgorzata Mosiej

17Nr 1 (316) styczeń 2023



OŚWIATA W GMINIE

Uczniowie z Borzęcina Dużego
na Politechnice Warszawskiej
Klasy siódme z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym odwiedziły w grudniu Politechnikę 
Warszawską. Przewodnikiem po uczelni był doktorant, związany od dawna z naszą gminą, Tomasz Miś.

W ramach zwiedzania uczniowie mieli okazję obejrzeć 
wybudowany w 1901 roku gmach główny PW, gmach 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, a tak-
że Wydział Elektryczny. Największą atrakcją wyjazdu 
było Laboratorium Wysokich Napięć, gdzie pracow-
nik Politechniki, mgr inż. Maciej Ciuba, opowiadał 
młodzieży o elektryczności, a także pokazywał liczne 
eksperymenty z wyładowaniami elektrycznymi. Dzię-

ki pokazowi uczniowie 
zobaczyli, jak wyglądają 
pioruny z bliska, a także, 
jak się zachowuje prąd 
w różnych warunkach. Na 
zakończenie Pan Tomasz 
opowiedział o pomniku 
szybowca, który znajduje 
się przed Wydziałem Me-
chanicznym Energetyki 
i Lotnictwa.

Być może takie wy-
cieczki skłonią w przy-
szłości naszą młodzież do 

rozwijania swoich pasji do nauk ścisłych i pójścia na 
studia na Politechnikę Warszawską. 

Wizyta była możliwa dzięki podpisanemu porozu-
mieniu pomiędzy Wydziałem Elektroniki i Technik In-
formacyjnych PW oraz Gminą Stare Babice. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli z naszych 
gminnych szkół podstawowych do bezpłatnego zwie-
dzania i udziału w lekcji pokazowej na Politechnice 
Warszawskiej. W celu uzgodnienia terminu wycieczki 
prosimy o kontakt z koordynatorem: Jarosław Chrapek,  
e-mail: j.chrapek@domkultury-starebabice.pl

Tekst/foto: JCh
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Zdolni, rozśpiewani i nagradzani!
Chór APROBATA działający przy Domu Kultury Stare Babice pod dyrekcją Aleksandry Troczyńskiej zajął – po 
raz kolejny! – pierwsze miejsce w kategorii „zespoły” w konkursie Muzyczny Smok 2022. Sukcesami mogą 
się również pochwalić młode wokalistki z naszej gminy: Zofia Sońta (1 miejsce w kat. 16 lat +), Michalina 
Furgał (2 miejsce) i Klara Hall (wyróżnienie).

25 listopada 2022 roku zapisze 
się w pamięci wszystkich człon-
ków i sympatyków zarówno 
Chóru APROBATA, jak i śpiewa-
jących nastolatek jako niezwykle 
szczęśliwy! Tego dnia ogłoszono 
bowiem wyniki drugiej edycji 
konkursu Muzyczny Smok, or-
ganizowanego przez Centrum 
Kultury w Łomiankach i Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych 
IMPULS.
Warto podkreślić, że podczas 
pierwszej edycji, która odby-
ła się w 2021 roku w DK Izabe-
lin – chór APROBATA był rów-
nież bezkonkurencyjny i wrócił 
do Babic z najwyższym tro-
feum! – Pojechaliśmy, zaśpie-
waliśmy, zwyciężyliśmy – pisze 
skromnie chór na swoim profilu na Facebooku. 
Ale chyba tylko oni tak naprawdę wiedzą, ile pra-
cy i determinacji stoi za sukcesem. I ile talentu! 
– Myślę, że sukces to wypadkowa pracy i talentu. 
Jeśli będzie ciężka praca, a zabraknie gdzieś tej 
iskry, to trochę za mało… W naszym przypadku, 
w przypadku chórzystów, to są talenty czasami 
skrywane latami przed znajomymi i przed rodzina-
mi, a dopiero my, na próbach chóralnych, wyciąga-
my te talenty, powolutku wydłubujemy i pozwala-
my im się rozwijać – mówi Ola Troczyńska, która 
z niezwykłą pasją i zaangażowaniem prowadzi Chór 

APROBATA już trzeci rok. I zaraz dodaje: – My wszy-
scy kochamy to, co robimy i bardzo lubimy siebie 
nawzajem, więc to jest też pewnie recepta na suk-
ces naszego zespołowego śpiewania!

A sukces to niemały! – na scenie silna konkuren-
cja, a wśród gości i jury same znamienitości – Kata-
rzyna Andruszko, Iwo Orłowski i Janek Traczyk.

Całe wydarzenie zakończył koncert galowy, pod-
czas którego usłyszeliśmy w wykonaniu Chóru 
APROBATA „Can you feel the love tonight”. – Oprócz 
pierwszej nagrody dostaliśmy ogromny zapas do-
brej energii i motywacji, żeby dalej się rozwijać 
i wyżej stawiać sobie poprzeczkę – mówi Ola, a my 
tylko się utwierdzamy w tym, że nasz chór nie po-
wiedział ostatniego słowa! Niejedne laury jeszcze 
przed nimi, tego jesteśmy pewni! Tym bardziej, że 
rzesze fanów APROBATY rosną z każdym występem 
– 30 grudnia w kościele pw. WNMP w Starych Babi-
cach chór dał przepiękny koncert kolęd, z którego 
relację zamieścimy już niebawem, w kolejnym nu-
merze Gazety Babickiej.

Bardzo serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy.

Tekst: AO/foto: Ola Troczyńska, Centrum Kultury Łomianki

19Nr 1 (316) styczeń 2023



DOM KULTURY
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Radość w czystej postaci, czyli chór z Siennej!
18 grudnia o 18.00 godzinie rozpoczął się w Sali Widowiskowej wieczór pełen radości i wzruszeń – na scenę 
wkroczyli artyści z Gospel Sienna Choir i rozbrzmiały pierwsze dźwięki niezwykłej muzyki…

Koncerty grudniowe to już domokulturowa tradycja 
– pozwalają zwolnić w zabieganej codzienności i są za-
powiedzią magicznego, świątecznego czasu. Tak było 
i tym razem, bo Gospel Sienna Choir, pod dyrekcją Anny 
Bajak, to prawdziwa bomba pozytywnej energii, która 
eksplodowała od pierwszych minut na scenie! Znako-
mici wokaliści, świetne aranżacje i fantastyczny zespół 
muzyków podbili serca publiczności. Ba! Oni je nawet 
„poderwali”, by ostatecznie dać się unieść ogromnej 
świątecznej radości wspólnie tańcząc i śpiewając!

Sienna Gospel Choir to jeden z najstarszych zespołów 
gospelowych w Polsce. Przez blisko 20 lat swojej dzia-
łalności chór wystąpił na wielu festiwalach zarówno 
w Polsce, jak i poza granicami kraju (Wielka Brytania, 
Grecja, Łotwa, Węgry) oraz zdobył liczne nagrody i wy-
różnienia.

Tekst: AO/foto: IB
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BIBLIOTEKA

Biblioteka na 5! #CzytająceBabice

Babicna Bibqiotena

 bierze udział w 5. edzcji nampanii

„Mała nsiążna – wieqni człowien”.

Swoją przzgodę

 z ancją rozpoczęqiśmz edzcją piqotażową w 2018 ronu.

Przzstępując do projentu chcieqiśmz abz czztanie nsiążen

stało się atranczjnzm sposobem spędzania czasu przez

rodziców i dzieci, a nasza bibqiotena bzła postrzegana

jano miejsce, gdzie małz człowien po raz pierwszz

zetnnie się z żzciem nuqturaqnzm. W tzm sezonie w ancji,

ntórą rozpoczęqiśmz 3 październina 2022 ronu,

bierze udział już ponad 100 najmłodszzch czzteqninów!

Jesteśmz na piątnę, i puqa nodów

dostępu do pqatformz Legimi

 również musi bzć na piątnę.

Zwięnszamz puqę do 50 nodów

w miesiącu.

Bibqioteczna rubrzna

w Hazecie Babicniej

 w 2023 ronu będzie miała już 5 qat.

Począwszz od czerwca 2018 ronu bibqiotena

 na stałe zagościła w qonaqnej prasie.

 To już ponad 50 artznułów,

w ntórzch mogqiśmz promować czztanie,

nuqturę i edunację adresowane do miesznańców.

Dzięnujemz bardzo!

 Do czztamz, czzqi

5 najczęściej wzpożzczanzch pozzcji

w 2022 ronu:

Literatura dqa dorosłzch:

1. Wzbaczam ci, Remigiusz Mróz

2. Zniewoqeni, Edzta Święten

3. Kłosz, Andrzej H. Wojaczen

4. Kresowa miłość, Beata Agopsowicz

5. Panna z Bajni, Katarzzna Michaqan

        Młodzi recenzenci!

Dqa uczniów sznół wszeqnich tzpów

mamz specjaqną propozzcję.

Jeśqi czztasz, qubisz pisać,

chcesz się podzieqić swoim zdaniem z innzmi

 i jesteś jeszcze uczniem, zostań recenzentem!

Napisz recenzję dowoqnej nsiążni

i przznieś ją do Bibqioteni!

Prace będziemz pubqinowaqi

w bibqiotecznej rubrzce Hazetz Babicniej

pod hasłem: Młodzi recenzenci.

Masz pztania? Snontantuj się z nami

maiqowo: bibqiotena@stare-babice.pq

qub teqefonicznie: 22 722 92 77

Zapraszamz!

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

Najwyższą budowlą w Polsce jest wybudowany 
w 1969 roku maszt radiowo-telewizyjny w Olsztynie – 
365,5 metra. Warto wiedzieć, że do 1991 roku palmę 
pierwszeństwa dzierżyło Radiowe Centrum Nadawcze 
w Konstantynowie – 646 metrów (co ciekawe, ten 
maszt był wtedy nawet najwyższą budowlą na świecie).

A jak to było przed II wojną światową? – podob-
nie jak po wojnie. Najwyższym budynkiem w Polsce 
była wybudowana w 1908 roku w Warszawie, na po-
trzeby centrali telefonicznej, PAST-a licząca 51,5 me-
tra. Mimo to miano najwyższych budowli dzierżyły 
maszty radiowe. Jeszcze za czasów zaborów, w 1915 
roku na warszawskiej Cytadeli, Niemcy ulokowa-
li radiostację WAR z dwoma masztami o wysokości 
70 metrów. To za jej pomocą Józef Piłsudski nadał de-
peszę o odrodzeniu Polski. Nawet wybudowany w 1933 
roku stołeczny PRUDENTIAL nie pobił tego wyniku – 
66 metrów.

Ale czy na pewno o podium powinny się bić wy-
mienione wyżej budowle? – nie. W 1923 roku oddano 
bowiem do użytku Radiostację Babice – 126,5 metra, 
która tym samym stała się najwyższą budowlą w Pol-
sce! W 1931 roku wybudowano dwa maszty radiowe 

Najwyższa budowla w Polsce
była w Starych Babicach!
Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, co jest najwyższą budowlą w Polsce? Może Pałac 
Kultury i Nauki – 237 metrów? Niedawno wyprzedził go Varso Tower – 310 metrów. 
Otóż żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

w Raszynie o wysokości 200 metrów, spychając Babice 
na drugie miejsce.

Warto jeszcze wspomnieć o oddanych do użytku 
w 1939 roku dwóch rozgłośniach Polskiego Radia – w 
Baranawiczach i Łucku – wyposażonych w maszty 
o wysokości około 145 metrów. Otwarcie tych sta-
cji ostatecznie zepchnęło Babice poza podium. Jed-
nak nie ulega wątpliwości, że przez 8 lat to właśnie 
w Starych Babicach stała najwyższa budowla w Polsce!

Tekst: Jarosław Chrapek
Grafiki: Adam Parzyszek
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Latałem nad Babicami!
Pana generała Mirosława Hermaszewskiego, jedynego polskiego pilota-kosmonautę, który przebywał w prze-
strzeni kosmicznej, spotkałem kilka razy w życiu. Okazją ku temu były różne konferencje naukowe, a także 
spotkania patriotyczne poświęcone polskim Kresom Wschodnim. Gdy przedstawiając się, powiedziałem, że 
jestem ze Starych Babic, uśmiechnął się szeroko. – A ja latałem nad Babicami – powiedział. – Tam zaczynałem 
moją przygodę z lotnictwem...

Zew przestworzy
Mirosław Hermaszewski już jako mały chłopiec marzył 
o lataniu, swoje zainteresowania rozwijał, czytając 
„Skrzydlatą Polskę”, budując latawce i modele samo-
lotów. Wzorem dla niego był starszy brat – Władysław, 
znany pilot, o którym wielokrotnie pisała ówczesna 
prasa. W 1954 r., gdy Mirosław miał 13 lat, po raz 
pierwszy przyjechał do Warszawy. Tu na bemowskim 
lotnisku, które w języku pilotów nazywane jest „Lot-
niskiem Babice”, Władysław Hermaszewski był do-
wódcą eskadry myśliwskich samolotów odrzutowych. 
Mirosław wraz z matką zamieszkali wówczas na Boer-
nerowie, przy pętli tramwajowej dwudziestki, bardzo 
blisko lotniska.

Jak wspominał po latach – gdy tylko usłyszałem 
świst turbiny silnika odrzutowego, rzucałem się bie-
giem w stronę lotniska, tam przy płocie zapadałem 
w krzakach i chłonąłem jego atmosferę. Samoloty były 
tuż-tuż, 20-30 metrów ode mnie. Po paru godzinach 
odnajdywała mnie mama z rondelkiem pierogów lub 
jakąś zupką. Bywało, że nie wracałem na kolację, bo 
loty w nocy były jeszcze bardziej fascynujące. Po za-
warciu znajomości z żołnierzami dostawałem od nich 
menażkę z kaszą i kotletem, który uwielbiam do dziś. 
Później przemycali mnie przez płot. Pozwalano mi na 
drobne prace przy samolotach. Po latach wielokrotnie 
lądowałem na lotnisku Babice bojowym samolotem 
i gdy kołowałem koło mojego posterunku, zatrzymy-
wałem na moment samolot i salutowałem.

Umiejętności i uprawnienia lotnicze Mirosław Her-
maszewski zdobywał m.in. w Aeroklubie Wrocław-
skim, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie, w 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK 
w Poznaniu, a także we Wrocławiu, gdzie dowodził 11 
Pułkiem Myśliwców. W ciągu wielu lat lotniczej aktyw-
ności spędził ponad 2 tys. godzin za sterami, od szy-
bowców, samolotów z napędem tłokowym, poprzez 
całą plejadę samolotów odrzutowych od Miga-15, 
-17 do różnych wersji Miga-21, aż po F-16, F-18, Mira-
ge-205, Su-27 i Miga-29.
Jak szybko można latać?
– Pamiętam mój pierwszy rekord, 160 kilometrów na 
godzinę, osiągnięty i utrzymany przez parę sekund 
na szybowcu. Świst powietrza opływający kabinę 

wyzwolił we mnie głód prędkości – wspominał po la-
tach. – Samolot odrzutowy dawał możliwość wyżycia 
się. Magiczną prędkość 1000 kilometrów na godzinę 
osiągnąłem w Szkole Orląt. Tajemnicza bariera dźwię-
ku długo opierała się moim karkołomnym wysiłkom. 
Wielokrotnie w stromym nurkowaniu spadałem ze 
stratosfery na Migu-17 przy pełnym ciągu silnika i do-
palaniu. Jakaś niewidzialna siła hamowała rozpędzo-
ną maszynę. Jednak rozsądek czy instynkt życia roz-
kazywał przerwać eksperyment. Po latach nierzadko 
przekraczałem nawet dwukrotną prędkość dźwięku, 
już bez tak silnych emocji, i zaglądałem na ponad 20 
tys. metrów w czarne niebo na samolocie, którego 
prędkość lądowania była większa od prędkości mak-
symalnej naszych myśliwców z 1939 r. Perspektywa 
opanowania czegoś nowego była kusząca. Pewnego 
dnia zapytano mnie, czy nie zechciałbym (spróbować) 
– zechciałem. I zaczęło się.
Życie przewyższa fantastykę!
W młodości przeczytałem wszystkie powieści Sta-
nisława Lema i sporo innej literatury science-fiction 
– możecie więc sobie Państwo wyobrazić, z jaką cie-
kawością sięgnąłem po książkę Mirosława Herma-
szewskiego pt. „Ciężar nieważkości”. Naprawdę warto, 
polecam ją serdecznie Czytelnikom, życie przewyższa 
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nawet najlepszą fantastykę! Nasz kosmonauta opisał 
w książce swoją drogę do gwiazd, pierwsze przygody 
lotnicze i trudny okres przygotowań do lotu w kosmos. 
Poddawany był niezwykle wyczerpującym badaniom 
m.in. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej 
w Warszawie, a później w legendarnym Gwiezdnym 
Miasteczku pod Moskwą. Laboratoria biochemiczne, 
specjalistyczne gabinety, wirówki, komory ciśnień, 
obrotowe krzesła i huśtawki stały się jego drugim do-
mem. Astronauta pisze także o swoich przeżyciach 
w kosmosie i nieustannych zagrożeniach. Wystar-
czyłby przecież niewielki błąd albo awaria aparatury 
i zostałby tam na zawsze. Jak wspominał: Medycyna 
kosmiczna stanowiła dla nas lotników wyższy stopień 
wtajemniczenia. Dla każdego przygotowano indywi-
dualny program przysposobienia organizmu do walki 
z przeciążeniami i nieważkością. By sprostać trudom 
lotu kosmicznego, kosmonauta powinien posiadać 
bardzo wysoką wydolność fizyczną, odporny układ 
błędnikowy i silny układ sercowo-naczyniowy.

27 czerwca 1978 r. Mirosław Hermaszewski razem 
z astronautą radzieckim Piotrem Klimukiem polecie-
li w kosmos statkiem Sojuz-30. Jednym z ich zadań 
było połączenie się ze Stacją Orbitalną Salut-6. Po 
zakończeniu misji powrócili na Ziemię 5 lipca 1978 r.
– Mam wrażenie, że z naszą rakietą dzieje się coś 
niedobrego, chyba pochyla się do tyłu, pada. Spinam 
się jeszcze bardziej – pisze gen. Hermaszewski 
w swoich wspomnieniach. – Oczekuję brutalnego 
włączenia rakiety ratunkowej. „Ja 16-3 – 10 sekund, 
palot normalnyj” – informuje Suworow. Ta informacja 
uspokaja mnie. Złudzenie znika. Uświadamiam sobie, 
że w rakiecie zajmuję pozycję leżącą i na plecach czuję 
pojawiające się przeciążenia inaczej niż w samolocie. 
Włącza się Klimuk – praca silników stabilna. Dorzucam 
przez radio: „Ja – Kaukaz 2 – rakieta idzie płynnie, 
pojawiają się przeciążenia”. Oburącz ściskam drążek, 
na którym zamontowano tylko przyciski radiostacji. 
Pod lewą ręką trzymam plansze poszczególnych 
etapów trajektorii wyjścia na orbitę, choć znam je na 
pamięć w najdrobniejszych szczegółach. Opisano tam 
także nasze czynności na wypadek wystąpienia awarii. 
(…) Rakieta lekko się kołysze. Mimo że lot jest stabilny, 
czuję zmęczenie tą szaleńczą jazdą. Przyśpieszenie 
ciągle wzrasta. (…) Znów dławi w krtani. Zdaje mi się, 
że lecimy w czerń kosmosu już na zawsze. Na moją 
uwagę, że zaraz osiągniemy orbitę, Piotr replikuje: „Ty 
się nie ciesz, jeszcze przyciśnie. Bądź przygotowany”. 
(...) Odliczam ostatnie sekundy. Niespodziewany 
trzask odpalanych pironabojów, uderzenie w plecy 
i gwałtowny zanik przeciążenia. Statek uwolniony od 
rakiety wiruje. Pojawia się uczucie spadania w otchłań, 
ciemność, gaśnie oświetlenie, rusza zegar pokładowy 
– wszystko to dzieje się jednocześnie i na moment 

paraliżuje mnie. (...) Włączam radiostację i anteny. 
Piotr informuje Centrum Kierowania Lotami pod 
Moskwą o oddzieleniu statku, o tłumieniu prędkości 
kątowych i ustabilizowaniu statku. (...) Doznaję 
niezwykłego i dziwnego uczucia lekkości. Czuję i widzę 
zawieszenie w przestrzeni. Na tle czerni Kosmosu, 
która budzi respekt, obserwuję błękitną Ziemię. Mam 
wrażenie, że znajduję się w środku gigantycznej bańki 
mydlanej...
Co pan tu robi, panie generale?
Od lat interesuję się tematyką polskich Kresów 
Wschodnich i kiedyś na jednym ze spotkań 
poświęconych historii Wołynia spotkałem Mirosława 
Hermaszewskiego. Zapytałem „Co pan tu robi, panie 
generale, czy ma pan może jakiś związek z naszymi 
Kresami?”. Spotkanie już się zaczynało, wszystkich 
proszono do auli i generał nie zdążył odpowiedzieć. 
Ale nagle, ku mojemu zdziwieniu, wszedł na scenę i 
powiedział. – Tu jeden gość zapytał mnie, jaki mam 
związek z Wołyniem. Otóż byłem tam jako dziecko 
skazany właściwie na śmierć. Wypadłem z rąk mojej 
rannej matki, która nocą uciekała przed Ukraińcami z 
UPA, podczas rzezi mieszkańców Lipnik. Rano odnalazł 
mnie w śniegu ojciec, myślał początkowo, że nie 
żyję, przetrwałem dosłownie cudem... Jak się później 
dowiedziałem, Mirosław Hermaszewski urodził się 
15 IX 1941 r. w Lipnikach na Wołyniu. Jego rodzinę w 
nocy z 25 na 26 marca 1943 r. spotkała tragedia. UPA 
podpaliła wieś i rozpoczęła rzeź Polaków. Zginęło 
wówczas 182 mieszkańców Lipnik, a spośród nich 
aż 18 członków rodziny astronauty. Najmłodszy miał 
niespełna roczek, a najstarszy 90 lat.
Książka z przesłaniem
– Cieszyłbym się bardzo, gdyby treścią tej książki 
udało mi się zainspirować młodych czytelników do 
śmielszego patrzenia w swoją przyszłość. Żyjemy 
w czasach pokoju, we względnym dostatku i w okresie 
niespotykanego wcześniej rozwoju cywilizacyjnego, 
a postępu nie da się zahamować. W tym procesie 
trzeba uczestniczyć, jest w nim miejsce dla każdego. 
A więc młodzi, dziewczęta i chłopcy – nie zmarnujcie 
swojej szansy.

Mirosław Hermaszewski odszedł od nas 12 grudnia 
2022 r. Jeszcze planowaliśmy szerszą rozmowę 
o Babicach i jego przeżyciach na orbicie. Niestety los 
sprawił inaczej. Żegnaj, Panie Generale, dziękujemy 
za Twoją odwagę i godne miejsce, jako polskiego 
astronauty, w historii podboju kosmosu!

Tekst: Marcin Łada
Źródło: rozmowy własne z astronautą i książka: M. Hermaszewski 
„Ciężar Nieważkości, opowieść pilota-kosmonauty”, Towarzystwo 

Autorów i wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2019.
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Sukces gminnej zbiórki na rzecz zwierząt!
Od 2 listopada do 6 grudnia 2022 r. prowadzona była zbiórka rzeczy dla Schroniska w Skierniewicach, 
w którym przebywają psy z terenu gminy Stare Babice oraz dla Fundacji Wzajemnie Pomocni, gdzie 
umieszczane są odratowane dzikie zwierzęta. Dodatkowo dary można było przekazać w niedzielę 
4 grudnia na specjalnym stoisku podczas gminnych mikołajek na rynku w Starych Babicach.

Odzew mieszkańców gminy Stare Babice na informa-
cję o organizowanej zbiórce przeszedł nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Zebrane dary pozwoliły szczodrze 
wspomóc schronisko w Skierniewicach oraz Fundację 
Wzajemnie Pomocni.

Łącznie zebraliśmy ponad 150 kg kar-
my suchej oraz mokrej, ponad 20 worków 
z artykułami pościelowymi, kocami, ręcznikami i ście-
reczkami. Wśród często przekazywanych rzeczy nale-
ży także wymienić zabawki dla psów i kotów, szczotki 
do czesania, obroże, szelki, smycze, legowiska oraz 
podkłady higieniczne dla zwierząt. Zgromadziliśmy 
również kilkanaście kilogramów orzechów włoskich, 
z których bardzo ucieszyli się podopieczni Fundacji 
Wzajemnie Pomocni. Darów łącznie było tak dużo, iż 
konieczne były 2 kursy gminnym busem. Samochód 
za każdym razem miał w całości zapełnioną prze-
strzeń bagażową. Przekazanie artykułów nastąpiło 
9 grudnia 2022 r.

W tym roku tak duży odzew mieliśmy dzięki za-
angażowaniu się placówek oświatowych znaj-
dujących się na terenie naszej gminy. Te placów-
ki to: Przedszkole Leśne w Mariewie, EduLab  
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kwirynowie 
i Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, któ-
re ponadto rozpowszechniały informację o ca-
łej akcji. Jednocześnie zbiórka była prowadzona 
w Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parce-
li przy udziale pracowników domu kultury. Każdy 
z wyżej wymienionych punktów został wyposażo-
ny w pojemniki do zbierania darów, które były kil-
kukrotnie opróżniane w trakcie trwania zbiórki. 
Swój wkład miała również młodzież spotykająca się 
w domu kultury w ramach Młodzieżowej Burzy 
Mózgów propagująca swoimi kanałami informacje 
o zbiórce. Nieodzowną pomocą wykazała się też Rada 
Seniorów Gminy Stare Babice, która dodatkowo, 
w czasie gminnych mikołajek, przeprowadziła zbiórkę 
pieniędzy. Z zebranych środków została zakupiona su-
cha i mokra karma dla psów i kotów.

W imieniu obdarowanych zwierzaków szczegól-
ne podziękowania chcielibyśmy przekazać wszyst-
kim placówkom, w których można było zostawić 
artykuły, a także każdej osobie zaangażowanej 
w zbiórkę. Jeszcze raz dziękujemy za hojność, okaza-
ne serce oraz ogromne zaangażowanie. Z pewnością 
nie była to ostatnia zbiórka na tak szeroką skalę.

Tekst: UGSB ROŚ/foto: ROŚ, Fundacja Wzajemnie Pomocni
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V edycja Konkursu Środowiskowego zakończona
Troska o czystą planetę powinna towarzyszyć nam podczas wykonywania najprostszych, codziennych czynności, takich 
jak chociażby wyrzucanie śmieci. To od ich prawidłowej segregacji w naszych domach rozpoczyna się globalny proces 
recyklingu odpadów, o czym wiedzą doskonale wychowankowie naszych gminnych placówek oświatowych, którzy 
z wielkim zaangażowaniem przystąpili do udziału w V Konkursie Środowiskowym Zbiórki Surowców Wtórnych.

Konkurs odbył się na terenie gminy Stare Babice 
w terminie 26.09 – 12.10.2022 r., a w grudniu, po 
podliczeniu wyników zbiórki, zwycięzcom zostały 
wręczone nagrody. Istotny wpływ na wynik miało za-
angażowanie się uczniów w akcję ekologiczną w pla-
cówkach. A oto wyniki:

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
• Zbiórka makulatury:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w ZSP w Borzęcinie Dużym
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach
• Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w ZSP w Borzęcinie Dużym
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA
• Zbiórka makulatury:
I miejsce – Przedszkole w Starych Babicach
II miejsce – Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
III miejsce – Przedszkole w ZSP w Borzęcinie Dużym 
• Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce – Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
II miejsce – Przedszkole w ZSP w Borzęcinie Dużym
III miejsce – Przedszkole w Starych Babicach

Organizatorem Konkursu Środowiskowego Zbiórki 
Surowców Wtórnych była firma Byś Wojciech Byśkinie-
wicz we współpracy z Gminą Stare Babice.

Tekst/foto: IB, Agnieszka Oleszkiewicz
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Rok 2022 w Referacie Ochrony Środowiska
Miniony rok nie należał do najlżejszych. Wiele się 
działo na arenie nie tylko krajowej, co zapewne 
wszyscy odczuliśmy, choćby w naszych portfelach. 
Nadszedł okres podsumowania, a zatem: co udało 
się zrealizować, a co sprawiło największe problemy?

Paliwa
Ze względów środowiskowych najważniejszym te-
matem jest polityka energetyczna i zawirowania na 
rynku paliw. Rządowe programy pomocowe, które 
stawiały na największe wsparcie dla paliw niskoeko-
logicznych, odbiły się dość wyraźnie na tempie wy-
miany źródeł ciepła. Na podstawie udzielanych dota-
cji z programu gminnego w 2022 r. zaobserwowano, 
w stosunku do roku poprzedniego, spadek aż o 40 
% w liczbie wymienianych pieców węglowych na np. 
gazowe. Należy przypomnieć, iż – zgodnie z mazo-
wiecką uchwałą antysmogową – od 1 stycznia 2023 
r. na terenie całego województwa obowiązuje za-
kaz użytkowania kotłów niespełniających wymogów 
dla klas min. 3, 4 i 5. Oznacza to, że palenie w piecu 
o niższych klasach czy bezklasowych stanie się niedo-
zwolone i będzie wiązało się z mandatem.  W 2022 
r. w stosunku do roku ubiegłego spadła o ok. 20% 
liczba przypadków spalania odpadów w domowych 
piecach, przy czym istotny jest fakt, że rocznie jest to 
jedynie ok. 11 takich zdarzeń.

Ewidencja źródeł ciepła
W ubiegłym roku każdy z nas miał obowiązek podania 
informacji o posiadanych źródłach ciepła do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. Proces ten przebiegł 
w naszej gminie sprawie, a przypadki niedotrzymania 
terminu należały do znikomych. Według tej ogólno-
krajowej bazy danych na terenie gminy przeważają-
cym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe (ok. 66%), 
w mniejszym stopniu są to piece węglowe, ogrzewa-
nie elektryczne oraz kominki stanowiące główne źró-
dło ciepła. Część mieszkańców posiada też kominek 
jako dodatkowe źródło ogrzewania (ok. 30%).

Odpady komunalne 
W roku 2022 odebraliśmy od mieszkańców porówny-
walną ilość odpadów komunalnych (ok. 0,4% mniej w 
stosunku do roku ubiegłego). Największe wzrosty od-
notowaliśmy w przypadku szkła (15%), leków (40%) 
i odpadów ulegających biodegradacji (2,3%). Koszt 
gospodarki odpadami w gminie w 2022 r. wyniósł, ba-
gatela, około 11 mln zł. Opłaty wnoszone przez miesz-
kańców nie pokrywają całej tej kwoty, co oznacza, 

że gmina w ubiegłym roku dopłaciła do systemu 
ponad 2,5 mln zł. Gminny Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych funkcjonował o stałych 
porach, natomiast zauważalne stało się zwiększone 
zainteresowanie punktem z rzeczami do oddania 
na terenie PSZOK.

Odbiór i utylizacja azbestu
Wzorem lat ubiegłych organizowany był też, bez-
płatny dla mieszkańców, odbiór azbestu. W 2022 r. 
zebraliśmy go z dwukrotnie większej liczby posesji 
niż w 2021 r., spadła natomiast liczba koniecznych 
do wykonania demontaży.

Opieka nad zwierzętami 
Gmina sprawowała opiekę nad zwierzętami bezdom-
nymi i wolnożyjącymi. Liczba zwierząt, którym udzie-
lamy pomocy utrzymuje się rok do roku na podobnym 
poziomie. Spada natomiast liczba zwierząt oddawa-
nych do schroniska przy jednoczesnym zwiększeniu 
się adopcji. Mamy nadzieję, że trend ten utrzyma 
się w latach następnych. Zauważalne też staje się, 
że coraz większa liczba zagubionych zwierząt trafia 
z powrotem do swoich właścicieli. Związane jest to 
z większą świadomością naszych mieszkańców o 
konieczności trwałego znakowania swoich pupili. 
W 2022 r. nastąpił wzrost o 77% wykonywanych za-
biegów chipowania zwierząt właścicielskich, zabie-
gów sterylizacji (o ok. 36%) i kastracji (o ok. 17%).

Gospodarka ściekami
Rok do roku obserwujemy nie tylko zwiększającą się 
liczbę mieszkańców gminy, ale również zwiększone 
tempo tego przyrostu. Co za tym idzie – zwiększa się 
liczba zużywanej wody (o ok. 4,2%) i odprowadza-
nych ścieków (o ok. 3,9%) na terenie gminy. Procent 
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Laureatka konkursu Babickie Ogrody 2022 w kategorii „Eko ogród przydomowy” Pani Izabela Pyłka z Lubiczowa w swoim ogrodzie.

skanalizowania gminy jest wysoki i wynosi ok. 97%. 
Corocznie gmina dopłaca do zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. W 2022 r. koszt tej dopłaty wyniósł 
ponad 9 mln zł. Pozostałe posesje, które wyposażone 
są w zbiorniki bezodpływowe, poddawane są kontro-
lom. W 2022 r. wykonano ich 177, w tym wystawiono 
20 mandatów i 13 pouczeń.

Tereny zielone
W roku 2022 zostało wykonane zagospodarowanie 
zielenią terenu przy stawie w miejscowości Blizne 
Jasińskiego. Obszar ten wzbogacił się o nowe nasa-
dzenia drzew i krzewów oraz nawierzchnię trawiastą. 
Od początku działania w zakresie projektowania tere-
nu, w tym doboru roślinności, dostosowane były do 
panujących warunków, w szczególności do wysokiej 
wilgotności gleby. Zadanie pod nazwą „Stworzenie 
nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasiń-
skiego” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Mamy nadzieję, że 
wykonane prace będą początkiem rozwoju tego tere-
nu i jego dalszych pozytywnych zmian.

Edukacja ekologiczna
Jak co roku, tak też w 2022, odbywały się w gminie 
ekologiczne zabawy i konkursy. Po dłuższej przerwie 

wróciliśmy do konkursu Babickie Ogrody. Była to już 
III edycja tej formy rywalizacji. Po raz pierwszy natomiast 
brane były pod szczególną uwagę aspekty ekologiczne 
założeń ogrodowych. W lecie odbył się Eko Piknik, pod-
czas którego mogliśmy poprzez gry i zabawę przybliżyć 
zagadnienia ochrony powietrza, czy energii odnawial-
nych. Zadanie „Piknik edukacyjny z zakresu ochrony po-
wietrza” współfinansowany był ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. W szkołach natomiast 
został przeprowadzony, już po raz piąty, konkurs śro-
dowiskowy zbiórki surowców wtórnych. Konkurs, jak 
co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem placówek 
oświatowych oraz samych dzieci.

Pielęgnacja pomników przyrody
Kontynuowano też pielęgnację pomników przyrody 
na terenie gminy. W roku 2022 zabiegom konserwa-
cyjnym poddane było 6 pomników przyrody w miej-
scowościach: Stare Babice, Zielonki-Parcela, Mariew 
i Janów.

Miniony rok był dla nas wszystkich dużym wyzwa-
niem. Mamy nadzieje, że 2023 r. przyniesie jeszcze 
więcej pozytywnych zmian.

Tekst: UGSB ROŚ/foto: ROŚ, Adobe Stock
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Honor, pasja, wytrwałość, tradycja,
czyli 25 lat UKS Borzęcin
3 grudnia 2022 roku Uczniowski Klub Sportowy „Borzęcin” świętował piękny ju-
bileusz – 25-lecie działalności. Uroczystość odbyła się w Hali Sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym i zgromadziła mnóstwo sympatyków 
i współpracowników klubu.

Wydarzenie zaczęło się w sobotę o godzinie 15.00, ale 
już dużo wcześniej parking wypełniony był autami, 
a szkolny hol gorączkowymi rozmowami klubowych 
miłośników. Na wejściu witały wchodzących trofea 
klubu oraz okazjonalne, pamiątkowe kubki, a na ścia-
nach trofea – puchary. Przez ćwierć wieku działalności 
klubu przewinęło się mnóstwo osób, które w różny-
sposób i na różnym etapie były związane z działalno-
ścią UKS „Borzęcin”, dlatego powitania, a także – na 
koniec uroczystości – podziękowania zdawały się nie 
mieć końca. To jednak pokazało tylko jak ważna i istot-
na jest działalność klubu dla lokalnej społeczności, jak 
wiele wnoszą oni do naszej gminy i jak są nam, a szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży, potrzebni.

Pomyślano również o atrakcji dla najmłodszej czę-
ści widowni, która z wypiekami na twarzy oglądała 
pokaz freestyle footballu, a nawet, ci odważniejsi, 

mogli wejść na scenę i uczestniczyć w nietypowych 
piłkarskich konkurencjach animowanych przez same-
go mistrza freestylu. Było tak ciekawie i zabawnie, że 
uśmiech zagościł na twarzach nie tylko dzieciaków, ale 
i dorosłych. 

Jednak perełką całego spotkania była projekcja filmu 
o historii UKS „Borzęcin” – znakomite zdjęcia i cieka-
we wypowiedzi osób zaangażowanych w działalność 
klubu oraz jego sympatyków ukazały bogatą historię 
i dokonania klubowe. A wszystko rozpoczęło się 25 lat 
temu od spotkania grupy 16 zapaleńców. Zaczynali-
śmy na boisku, które bardziej przypominało kartoflisko 
niż boisko, ale z biegiem czasu sytuacja się zmieniała. 
Teraz mamy boisko jeszcze pachnące nowością – dzię-
ki Gminie Stare Babice, która wyremontowała obiekt 
– powiedział na wstępie filmu Zbigniew Leśniewski 
– współzałożyciel i członek zarządu UKS „Borzęcin” 
i dodał – Zaczynaliśmy od jednej drużyny piłkarskiej, 
a obecnie mamy ich już siedem! Od 4 roku życia do 
seniorów.

Ale nie byłoby tego gdyby nie ogromne zaangażo-
wanie wszystkich trenerów i członków stowarzysze-
nia, którzy od zawsze są sympatykami klubu. Robert 
Żurawski, obecny prezes, podkreśla – Zanim zostałem 
prezesem klubu, to byłem kibicem UKS Borzęcin od 
zawsze!  Potem zostałem pracownikiem, malowałem 
linie wapnem, a dopiero po jakimś czasem zostałem 
kierownikiem. Jednym słowem – od kibica do prezesa! 

Czego zatem życzyć szanownemu jubilatowi, klu-
bowi? Może po prostu podpiszmy się pod życzeniami 
Wójta, Sławomira Sumki, który powiedział: Wszyst-
kim zawodnikom i zawodniczkom życzę dobrego roz-
woju sportowego, kibicom wspaniałych wrażeń na 
boiskach, a trenerom i zarządowi gratuluję – czynicie 
Państwo świetną pracę na rzecz rozwoju zdrowych, 
uśmiechniętych mieszkańców!

Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty 
Warszawskiego Zachodniego oraz Wójta Gminy Stare 
Babice. Partnerami wydarzenia byli: Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych 
Babicach, GOSiR Stare Babice oraz Dom Kultury Stare 
Babice.

Tekst/foto: AO

30 Nr 1 (316) styczeń 2023



SPORT

31Nr 1 (316) styczeń 2023



SPORT

Stare Babice Indoor Challenge 2022
W sobotę, 10 grudnia 2022 r., w hali sportowej w Borzęcinie Dużym odbył się ogólnopolski turniej 3x3. Była 
to już 4. edycja zimowych zmagań w tej kompaktowej odmianie koszykówki, która w 2020 roku zadebiu-
towała nawet na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

W turnieju wzięło udział 16 zespołów. W ich składach zo-
baczyć mogliśmy byłych mistrzów i wicemistrzów Polski. 
Drużyny podzielone zostały na 4 grupy, a rozgrywane 
w nich mecze systemem „każdy z każdym” wyłoniły 
ósemkę, która awansowała do fazy pucharowej.

W najlepszej czwórce znaleźli się faworyci: Legia Lot-
to 3x3, SK Planet Team i SWWS Calvados Kalisz oraz – 
mimo wszystko dość niespodziewanie – stołeczna ekipa 
PostPrime, która rzutem z dystansu w ostatniej sekun-
dzie meczu zapewniła sobie zwycięstwo w ćwierćfinale. 
W pierwszym półfinale Legioniści zadziwiająco szybko 
i łatwo uporali się z kaliszanami wygrywając 21:6, 
a w drugim SK Planet Team pokonali PostPrime 16:13. 
W finale Legia, kończąc swoje szóste spotkanie w turnie-
ju przed czasem (mecz 3x3 trwa 10 minut lub kończy się 
w momencie, gdy jeden zespół rzuci 21 punktów), nie 
pozostawiła złudzeń, który zespół był tego dnia najlepszy 
i pokonała SK Planet Team 21:15.

MVP turnieju wybrany został Vova Zhartun (Legia Lot-
to 3x3), który zdecydowanie przyczynił się do wygranej 
swojego zespołu, trafiając seriami rzuty z dystansu – 
liczone za 2 punkty. W konkursie rzutu z połowy zwycię-
żył natomiast Maciej Adamkiewicz (Legia Lotto 3x3).

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I – Legia Lotto 3x3 (Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkie-
wicz, Dmytro Vovchuk, Vova Zhartun);
II – SK Planet Team (Marcin Biranowski, Piotr Dąbrowski, 
Michał Hausner, Patryk Andres);
III – PostPrime (Maciej Staszewski, Tomasz Przedlacki, 
Michał Grabowski, Łukasz Fronc).

Tekst/foto: GOSiR Stare Babice 
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Zapraszamy już od 1 lutego 2023 
do nowego centrum medycznego 
FM Clinic w Babicach

Od pierwszego dnia działalności zapewniamy swobodny dostęp 
zarówno do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach NFZ 
jak i do całego wachalarza wizyt prywatnych oraz badań diagnostycznych.
W ofercie kliniki znajdą Państwo m.in.; 

• Ginekolog- położnik
• Kardiolog
• Alergolog
• Lekarz medycyny pracy
• Dermatolog
• Chirurg
• Reumatolog
• Pediatra
• Internista

CENTRUM 
MEDYCZNE

FMCLINIC.PL

• Dietetyk
• Endokrynolog
• Ortopeda
• Badania diagnostyczne
• USG
• Spirometria
• EKG
• Rehabilitacja

780 780 153
Zadzwoń do nas i umów się na wizytę!
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tel. 22 304 18 22, tel. kom. 697 60 59 59, 600 800 178
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 Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
 Rehabilitacja neurologiczna
 Masaż leczniczy
 Masaż świecą
 Kinesiotaping – plastrowanie
 Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

tel. 512 270 312  www.gabinetkoczargi.pl  Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2
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