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informacje
APEL POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Apelujemy o nierozrzucanie środków ochrony indywidualnej. Zużyte rę-
kawiczki i maseczki należy wyrzucić do kosza. W domu wszystkie tego 
typu odpady powinny zostać wyrzucone do koszy na odpady zmieszane. 
Zachowajmy porządek i nie zwiększajmy zagrożenia zakażenia wirusem; 
nie dodawajmy pracy nam samym oraz służbom porządkowym.

POWRACA STACJONARNY DYŻUR PSYCHOLOGA DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE
Psycholog Agnieszka Kik-Głowacz przyjmuje w poniedziałki w budynku 
Urzędu Gminy, ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. nr 41). Oferuje wspar-
cie i pomoc psychologiczną każdej osobie dorosłej, a także seniorom, 
ich opiekunom, młodzieży i dzieciom, którzy doświadczyli w swoim ży-
ciu różnego rodzaju trudności. 
Prosimy o  umawianie się na wizytę telefonicznie, pod numerem  
601 938 288 lub przez adres e-mail: fundacjazrodlozmian@gmail.com 

SENIORZY WRACAJĄ DO AKTYWNOŚCI W REALU
Ćwiczenia ruchowe – czwartki; godz. 15:30, w zależności od pogody – na 
boisku lub w sali gimnastycznej Szkoły w Borzęcinie Dużym.
Tańce w kręgu – czwartki; godz. 14:30 również w Borzęcinie na tych sa-
mych warunkach.
Zespół „Sami Swoi” zaprasza na próby w budynku Straży Pożarnej  
w Borzęcinie Dużym. 
Starobabicki UTW po przerwie wznawia spotkania. Serdecznie zaprasza-
my do udziału! Informacji udziela p. Anna Czajkowska, tel. 606 455 060.

POTRZEBNI RACHMISTRZE SPISOWI
Wójt Gminy Stare Babice jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza na-
bór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Po-
wszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Stare Babice. Spis zostanie 
przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Warunki naboru 
dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w zakładce Aktualności – Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spiso-
wych. Oferty należy składać w formie pisemnej do 8 lipca 2020 r.

RUSZA XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW 
POMOSTOWYCH
Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, 
pochodzących z  małych miejscowości i  niezamożnych rodzin, którzy 
rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów po-
mostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie 
będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wy-
niki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV roku studiów, 
stypendiów językowych, stypendiów zagranicznych, stypendiów dokto-
ranckich oraz staży zagranicznych. Rekrutacja online  na  www.stypen-
dia-pomostowe.pl. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje 
i dokumenty dotyczące Programu. Więcej informacji również na stronie
https://stare-babice.pl w zakładce Aktualności. 

KRZYŻÓWKA BABICKA NR 5/2020 I GÓRSKIE ZAGADKI
Dziękujemy za udział w rozrywkach umysłowych i wiele dobrych rozwią-
zań: „Górskie zagadki” (Góry Świata, Himalaje, Alpy, szlak). Nagrodę 
otrzymuje Wiktoria Tymko. 
Krzyżówka nr 5/2020: JUBILEUSZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 
Nagrodę otrzymuje: Ewelina Banach.
W celu odebrania nagrody prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub 
telefoniczny: 22 487 18 78. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji 
„Gazety Babickiej”. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
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Szanowni Mieszkańcy!

Za nami pierwsze półrocze 2020 roku, wypełnione wy-
tężoną pracą na rzecz naszej gminy. Był to okres nie tyl-
ko realizacji założeń budżetu, ale także ogólnoświatowej 
walki z  pandemią Covid-19. Wirus ten uzmysłowił, chy-
ba niemal wszystkim, jak niewielkim trybikiem jesteśmy 
w całym świecie. Poczynił ogromne straty w gospodarce 
światowej, krajowej i lokalnej. Dla mnie najważniejsze jest, 
aby wszyscy moi mieszkańcy byli zdrowi. Do tej pory na 
terenie naszej gminy nie odnotowano żadnego przypadku 
zachorowania na koronawirusa. Dalej bądźmy tak odpo-
wiedzialni! Dbajmy o siebie, o swoich bliskich i stosujmy 
się do zaleceń służb sanitarnych. Zachowujmy dystans spo-
łeczny. Mam nadzieję, że ostatnie znoszenie obostrzeń nie 
spowoduje nawrotu pandemii w całym kraju i powrotu do 
kwarantanny. Początki pandemii dały obraz przygotowa-
nia naszego kraju na walkę z tym niewidzialnym wrogiem, 
a dołączyła do tego jeszcze gorąca kampania prezydencka. 

W urzędzie szybko przeorganizowaliśmy pracę tak, aby 
pomimo ogłoszonej kwarantanny pracować i  realizować 
założone cele. Ze środków przeznaczonych na zarządzanie 
kryzysowe zakupiliśmy 20 tysięcy maseczek ochronnych 
dla mieszkańców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników urzędu, szkoły i przedszkola w Starych Ba-
bicach zostały one dostarczone Państwu zgodnie z ilością 
osób zgłoszoną w  deklaracji dotyczącej odpadów. Nie-
oceniona okazała się pomoc sołtysów i  druhów z  OSP. 
Za tę pracę nikt nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, co 
niestety sugerowano w mediach społecznościowych. Do-
datkowo poleciłem zakupić automaty do dezynfekcji rąk, 
które zostały dostarczone do przedszkoli i szkół, a także do 
urzędu. Urządzenia te będą nam służyć także po zakoń-
czeniu pandemii. 

Chciałbym w  tym miejscu przybliżyć Państwu sytu-
ację związaną z  gminnymi finansami. Niestety nie jest 
ona tak optymistyczna jak w  latach ubiegłych. Mimo, że 
budżet gminy na rok 2020 został skrojony na miarę na-
szych możliwości finansowych, nie uchroniliśmy się przed 
zmniejszonymi wpływami z budżetu państwa. Ogranicze-
nia te wynikają m.in. ze spadku wpływów kwoty udziału 
w podatku od osób fizycznych PIT (z 18% na 17 %) oraz 
zniesieniu opodatkowania dla grupy podatników do 26 r.ż. 
Wymusiło to radykalne ograniczenia w  bieżących wy-
datkach zgłaszanych przez podległe jednostki organi-
zacyjne (szkoły, przedszkola, dom kultury i bibliotekę) 
o kwotę 14 mln zł. Niemniej byliśmy dobrze przygotowani 
na działanie w takich warunkach finansowych. 

Nie bez znaczenia na zmniejszenie finansów mia-
ły wpływ szalejące ceny odpadów jeszcze na koniec 2019 
roku. Stawki te zmusiły mnie do zawnioskowania do rad-
nych o pierwszą zmianę w budżecie w zakresie dopłat do 

odbioru odpadów w kwocie 4 mln zł. Działanie to umoż-
liwiło dopłatę do każdego mieszkańca i zachowania, i tak 
wysokiej, ceny 33,80 zł od osoby. Obecnie ceny odpadów 
kształtują się we wszystkich sąsiednich gminach na podob-
nym poziomie, co nie oznacza, że akceptuję taki stan rze-
czy. Cena odpadów jest zbyt wysoka! Potrzeba tu rozwiązań 
systemowych, rządowych. Samorząd, czy mieszkańcy nie 
są w stanie wpływać na politykę firm odpadowych, które 
dyktują warunki. Podjąłem już szereg działań w kierunku 
zmiany polityki odpadowej. Po gruntownym przygoto-
waniu opinii prawnych i  ekonomicznych jestem gotów 
przekazać odbiór odpadów naszemu gminnemu przed-
siębiorstwu Eko-Babice. Na jednej ze wspólnych komisji 
zapoznałem już radnych ze wstępnym projektem. Przed 
nami jeszcze szereg uzgodnień i dyskusji. Mam jednak na-
dzieję, że to rozwiązanie zyska poparcie Rady Gminy i zo-
stanie wdrożone w możliwie najbliższym czasie. 

W  zakresie zamierzeń budowlanych: mamy otwarte 
trzy postępowania przetargowe na inwestycje drogowe: 
rondo przy ul. Południowej oraz modernizacja skrzyżo-
wań u zbiegu ulicy Warszawskiej z Piłsudskiego i z Rey-
monta (tu powstaną sygnalizacje świetlne). Te od dawna 
oczekiwane inwestycje drogowe poprawią w dużym stop-
niu bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej. Jednako-
woż droga dochodzenia do pozyskania i  zapewnienia 
środków na ww. działania była dość wyboista. Tu warto 
wspomnieć o  sesji Rady Gminy z  początku bieżącego 
roku. Radni z Klubu „Łączy Nas Gmina” po kilkugodzin-
nej dyskusji i moich obszernych wyjaśnieniach w zakresie 
zapewnienia środków na inwestycje oraz inne konieczne 
zmiany w  uchwale budżetowej zagłosowali przeciwko 
moim propozycjom. Niestety tak jak Państwo, tak i ja nie 
jestem w stanie do tej pory zrozumieć tego zachowania. 
Nieuzasadnione obawy, czy otrzymam obiecane środki od 
Marszałka Województwa czy Starosty na realizację tych 
zamierzeń (przede wszystkim na budowę ronda u zbiegu 
ulic Warszawskiej i Południowej) były niczym niepoparte, 
a jedynym logicznym wytłumaczeniem jest trwająca wal-
ka polityczna grupy radnych ze mną. Deklarowaną przeze 
mnie kwotę ponad 4 mln zł jako wsparcie ww. instytucji 
otrzymałem, jednak nie zwróci nam to już czasu, jaki stra-
ciliśmy na przestrzeni wielu tygodni na jałową dyskusję. 

Dodam, że przy wsparciu ze środków finansowych 
Wojewody zakończyliśmy budowę drogi 3KDL, a także 
realizujemy modernizację ul. Lutosławskiego. Ponadto 
została podpisana umowa z wykonawcami na tak długo 
oczekiwaną modernizację ul. Pohulanka. Poza tym pla-
nuję jeszcze w  tym roku uruchomienie postępowania 
przetargowego na wykonanie drogi wraz z chodnikiem, 
jezdnią i oświetleniem w ciągu ul. Orzechowej w Koczar-
gach. Przed nami także aplikowanie do wojewódzkiego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Chciałbym, aby tym 
projektem finansowym została objęta ul. Klonowa w Ko-
czargach, co da początek remontowi całego odcinka od 
ul. Klonowej przez Trakt Królewski do ul. Spacerowej. 
Przypomnę, że FDS funkcjonuje od 2008 roku. Takie fi-
nansowe wsparcie nasza gmina mogła otrzymywać wiele 
lat wcześniej, ale po raz pierwszy o taki fundusz wystąpi-
ła z sukcesem dopiero w 2019 r.
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Kolejny raz próba zdyskredytowania moich działań 
w oczach mieszkańców nie przyniosła rezultatu. Regional-
na Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopi-
niowała zrealizowanie budżetu za rok 2019.

Ponownie warto podkreślić, jak pandemia korona-
wirusa w swoich skutkach odbija się na stanie finansów 
w  samorządach. Konieczne działania rządu mające na 
celu ratowanie gospodarki przed negatywnymi konse-
kwencjami pandemii, ściśle wiążą się z  ograniczonymi 
wpływami do gminnego budżetu. Odroczenie podatków 
spowodowało wpływy niższe o 40%. W maju przedstawi-
łem radnym uchwałę budżetową zawierającą szereg zmian 
wiążących się właśnie z ograniczeniem wpływów do bu-
dżetu. Jedną z  nich była, wywołująca ogromne emocje, 
uchwała w zakresie dopłat do wody i ścieków. Przedsta-
wiłem propozycję zmniejszenia dopłaty z budżetu gminy 
o 3,24 zł do wody i ścieków, przekładając to zobowiąza-
nie na mieszkańca. Zmniejszając te dopłaty, kierowałem 
się stanem finansów gminnych. Informowałem, że nie-
przyjęcie projektu uchwały zakładającej to rozwiązanie, 
a wprowadzenie swoich niemających pokrycia w budże-
cie wniosków, spowoduje uchylenie tej uchwały przez 
Wojewodę. Pomimo szczegółowych wyjaśnień skarbnika 
gminy i radcy prawnego radni w większości zdecydowali 
o przyjęciu niezgodnej z prawem uchwały. W efekcie wo-
jewoda uchylił tę uchwałę, a mieszkańcy nadal są strasze-
ni przez radnych z  Klubu „Łączy Nas Gmina” widmem 
drastycznych podwyżek, których, ich zdaniem, jestem 
autorem. Doskonale rozumiem niechęć i opór przed ja-
kimikolwiek podwyżkami, niemniej jednak – niewielkie, 
ale są konieczne. I  potrzebna jest tu odpowiedzialność 
i zdecydowanie. Podejmowana próba dezinformacji przez 
radnych nie ma odniesienia w  rzeczywistości. Przyjęcie 
propozycji przedstawionej przeze mnie uchwały, któ-
ra ma pokrycie w budżecie uchroni mieszkańców przed 
wysokimi podwyżkami. A kwestia nowych taryf, którymi 
też Państwo jesteście obecnie niepokojeni przez radnych 
skupionych w  Klubie, to sprawa otwarta i  procedowana 
w Wodach Polskich. 

18 czerwca Rada Nadzorcza Eko-Babic na mój wnio-
sek, jako większościowego udziałowca, odwołała dotych-
czasowego prezesa. Procedowany wniosek taryfowy jak 
i samo funkcjonowanie gminnej spółki poddawane jest 
dogłębnej analizie i  wymaga koniecznej restrukturyza-
cji. Jednym z  głównych celów tej zmiany jest poprawa 
kondycji finansowej spółki. Mamy rozległą sieć wodno-
-kanalizacyjną i własną oczyszczalnię, a płacimy za wodę 
więcej niż nasi sąsiedzi. 

Jednym z  wielu gorących tematów w  ostatnim czasie 
był plac zabaw w Klaudynie. Oddany do użytku tuż przed 
kampanią wyborczą niedługo cieszył najmłodszych miesz-
kańców tej miejscowości. Zakup działki i ustawienie urzą-
dzeń do zabawy dla dzieci zostały przeprowadzone według 
opinii Sądu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego oraz Wojewódzkiego INB z naruszeniem prawa. Li-
czę, że wspólnie z mieszkańcami ocalimy ten plac zabaw 
i  pozostanie on w  Klaudynie. Paradoksem byłoby, żeby 
konsekwencje nieodpowiedzialnych działań dorosłych po-
nosiły dzieci. 

Czy powstanie nowoczesny, upragniony ekotarg w Sta-
rych Babicach? To temat żywej dyskusji i niechęci najbliż-
szego sąsiedztwa. Zaproponowana lokalizacja na gminnej 
działce w centrum Babic budzi protest i  sprzeciw miesz-
kańców Babic Nowych, mimo wcześniejszej aprobaty 
społeczności Starych Babic. Na nic zdają się argumenty 
o  nowoczesnym projekcie architektonicznym i  działaniu 
tego targu nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Za lokali-
zacją przemawiały znakomita komunikacja i zadowolenie 
z prowadzonego w ostatnim czasie pilotażowego progra-
mu ekotargu. Przedstawicielom oponentów przedstawiłem 
propozycję zawarcia umowy społecznej, która uwzględ-
niała wspólne działania z  mieszkańcami na każdym eta-
pie realizacji projektu. Na ten moment mieszkańcy Babic 
odrzucili propozycję jakichkolwiek negocjacji. Ze swojej 
strony mogę zapewnić, że będę walczył o utrzymanie po-
zyskanych z Urzędu Marszałkowskiego środków na ten cel. 
Ubolewam, że oponenci nie wykazali się taką walecznością 
przy innych, znacznie większych, masowych zabudowa-
niach w sąsiedztwie. 

Zapewne wszyscy Państwo zastanawiacie się nad moją 
współpracą z radnymi i panującymi relacjami na sesjach 
Rady Gminy. Niestety nie są one najlepsze i widać to na 
każdych obradach. Sami Państwo możecie wyrobić sobie 
zdanie na ten temat, oglądając przedłużające się w nieskoń-
czoność obrady. Ja ze swojej strony zapewniam, że wkła-
dam wiele wysiłku, aby te relacje były poprawne. Niestety, 
ciągłe zaczepki, przymówki, czy komunikaty zamieszczane 
w  portalach społecznościowych i  wprowadzanie wrogiej 
narracji względem moich działań, trudno pozostawić bez 
komentarza. Zależy mi na dobrej współpracy, bo leży mi 
na sercu dobro mieszkańców. Współdziałanie to jednak 
powinno opierać się na wzajemnym szacunku i  mery-
torycznej dyskusji, a  nie na niezgodzie z  założenia. Nie 
będę jednak walczył z duchami przeszłości. Gmina jest dla 
mieszkańców, a radni są ich przedstawicielami i tu koniecz-
na jest jedność dla dobra nas wszystkich – i to nie jednej 
grupy – tylko wszystkich, bo Gmina jest niepodzielna. Po-
lityka i zażarte spory niech toczą się w Sejmie, a tu niech 
zagości chęć współpracy, odpowiedzialność i  odwaga na 
mierzenie się z niewygodnymi faktami. 

Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią 
Raportu o Stanie Gminy za rok 2019, który jest dostęp-
ny na stronie internetowej urzędu gminy. Ważną częścią 
dokumentu jest odniesienie do Bilansu Otwarcia po ob-
jęciu urzędu.

Zbliżają się wakacje i  wielu z  Państwa zaplanowało 
wyjazdy z rodziną. Życzę – niech to będzie czas wypo-
czynku i relaksu. Wracajcie Państwo naładowani pozy-
tywnymi emocjami. Proszę, dbajcie o  siebie i  bądźcie 
ostrożni. Namawiam do utrzymania dystansu społecz-
nego. Pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym, jak i naj-
bliższych.

Łączę wyrazy szacunku 
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice
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W  związku z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na polecenie Wójta Gminy Stare Babice zo-
stały podjęte m.in. następujące czynności:

Wójt wraz z  pracownikami UGSB brali udział w  na-
radach w  sprawie oceny aktualnej sytuacji zagrożenia 
epidemią i  zastosowania środków zaradczych w  sytuacji 
pandemii koronawirusa COVID-19 na szczeblu starostwa 
i powiatu. Podobne narady organizowane były także na te-
renie naszej gminy.

Na bieżąco wydawane były komunikaty dotyczące roz-
przestrzeniania się COVID-19 oraz wprowadzanych 
w związku z tym ograniczeń na terenie gminy i jej instytucji.

11 marca zamknięto szkoły i przedszkola, GOSiR, Dom 
Kultury, Bibliotekę. 

12 marca odwołano posiedzenia najbliższej Komisji i Rady 
Gminy, zdecydowano o przeprowadzeniu sesji RG online.

13 marca opublikowano listę podmiotów gospodarczych, 
realizujących dowóz jedzenia na terenie gminy.

16 marca 
  odbyło się pierwsze z  szeregu posiedzeń Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (kolejne odbyły się: 
19 marca, 9, 14, 20 kwietnia, 5, 15 maja);
  uruchomiono specjalny numer interwencyjny dla miesz-
kańców, pod który można zgłaszać do GOPS-u  różne 
problemy, np. pomoc dla seniora, czy osób samotnych.

17 marca 
  rozpoczęto codzienną emisję ogłoszeń poprzez System 
Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz megafony zamon-
towane na pojazdach Straży Gminnej komunikatów 
i  apeli do mieszkańców gminy dotyczących przestrze-
gania zasad związanych z przeciwdziałaniem w rozprze-
strzenianiu się koronawirusa; 
  opublikowano informacje dotyczące nauki zdalnej dla 
uczniów i uruchomionych programów rządowych;
  opublikowano informacje związane z telefonem zaufa-
nia dla seniorów.

19 marca uruchomiono porady telefoniczne psychologa 
dla mieszkańców.

26 marca 
  podjęto działania związane z uruchomieniem z budżetu 
gminy środków finansowych z rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe, niezbędnych do realizacji zadań w obecnej 

sytuacji związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19;
  zamieszczono informację dotyczącą zamknięcia całego 
obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;
  przeprowadzono foliowanie placów zabaw, siłowni ple-
nerowych, itp. uniemożliwiając w ten sposób korzysta-
nie z przedmiotowych sprzętów w okresie pandemii.

26 marca zamknięto GPSZOK.

   Poza wymienionymi:

  przeprowadzono akcję „Maseczka dla Mieszkańca” 
– każde gospodarstwo domowe otrzymało taką ilość 
maseczek, która była zgodna z  ilością osób podanych 
w  „Deklaracji śmieciowej”. Sołtysi, strażacy i  strażnicy 
gminni rozwieźli do domów blisko 20 000 maseczek;
  doposażono służby medyczne, policję, OSP oraz straż 
gminną w maseczki ochronne, płyny dezynfekujące;
  zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i mo-
bilnym internetem dla dzieci wykluczonych cyfrowo; 
  doposażono rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sy-
tuacji materialnej w sprzęt komputerowy z  internetem 
do nauki zdalnej;
  zaplanowano kolejny zakup komputerów wraz z opro-
gramowaniem i  mobilnym internetem dla dzieci wy-
kluczonych cyfrowo i kadry nauczycielskiej w  ramach 
programu #zdalnaszkoła realizowanego ze środków eu-
ropejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  urząd został wyposażony w stojące dozowniki antybak-
teryjne dla mieszkańców i pracowników;
  przed urzędem wystawiono skrzynki podawcze dla 
mieszkańców na korespondencję oraz zapewniono 
72 godzinną kwarantannę dla korespondencji przy-
chodzącej.

20 kwietnia zostało ogłoszone pismo Wójta Gminy do 
radnych, sołtysów oraz dyrektorów jednostek w sprawie 
poleceń i zaleceń dotyczące realizowanych i planowanych 
wydarzeń.

Na bieżąco, za pośrednictwem stron www i portali spo-
łecznościowych umieszczane są informacje dotyczące ko-
ronawirusa oraz ograniczeń z tym związanych. Trwa także 
odkażanie i mycie przystanków autobusowych w gminie.

To tylko kluczowe działania z długiej listy aktywności 
Urzędu. Ze szczegółowym raportem można zapoznać się 
na stronie: https://stare-babice.pl/raport-wojta-gminy-
-stare-babice-covid-19/

tekst: skrót AK, foto: Adobe Stock

O tym, co w gminie  
w związku z występowaniem wirusa COVID-19
Przedstawiamy Państwu informację Wójta Gminy Stare Babice dotyczącą czynności 
realizowanych w okresie pandemii koronawirusa. 
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19 maja 2020 r. odbyła się online XX sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Radni podjęli 9 uchwał:

1. Uchwała Nr XX/208/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności straży gminnej

2. Uchwała Nr XX/209/2020 w sprawie utworzenia Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w gminie 
Stare Babice

3. Uchwała Nr XX/210/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 
2019 z  realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarzą-
dowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego

4. Uchwała Nr XX/211/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działal-
ności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
za 2019 rok

5. Uchwała Nr XX/212/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów po-
mocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej w gminie Stare Babice

6. Uchwała Nr XX/213/2020 w sprawie dzierżawy części nieruchomo-
ści oznaczonej jako działka nr ew. 206, położonej we wsi Latchorzew

7. Uchwała Nr XX/214/2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

8. Uchwała Nr XX/215/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice

9. Uchwała Nr XX/216/2020 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczą-
cego wystąpienia Wojewody Mazowieckiego.

Podczas posiedzenia największe wątpliwości i  dys-
kusje na linii radni – urząd   wzbudziły dwa projekty 
rozporządzeń:
•    rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków;

•    rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków 
zakładał zmniejszenie dopłat ze środków gminy (czas 
na nagraniu: 1:52:30). W  rezultacie tej zmiany stawka 
na 1 m3 wody i ścieków wzrosłaby łącznie o 3,24 zł, co 
oznacza wzrost opłat na poziomie 9,72 zł miesięcznie dla 
mieszkańca przy średnim zużyciu wody, jakie wynosi 
3 m3. Zmiana ta pozwoliłaby na utrzymanie dotychcza-
sowego tempa rozwoju, remontów i budowy dróg oraz 
innych inwestycji bez dalszego niepotrzebnego zadłuża-
nia Gminy. Stawki podatków lokalnych są jednymi z naj-
niższych wśród wszystkich Gmin ościennych. Radni nie 
zdecydowali się na podjęcie tej uchwały. Modyfikowali 
ją, w rezultacie przegłosowując tę, która nie ma pokrycia 
w budżecie Gminy. Oczywistym było, że uchwała zosta-
nie uchylona przez nadzór Wojewody. Szczegóły znajdą 
Państwo w tekście na sąsiedniej stronie.

W  związku  z  koronawirusem i  działaniami rządu 
drastycznie zmniejszają się wpływy do budżetu gminy. 

W kwietniu 2020 roku Gmina Stare Babice otrzymała z ty-
tułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT): 3 495 652 złotych, czyli o 40,35 % mniej w stosunku 
do kwietnia roku 2019. Wpływy z tytułu udziałów w po-
datku dochodowym od osób prawnych spadły o 38,09 %. 
To ogromna różnica, a  jednak staramy się nie ustawać 
w rozwoju, mając świadomość tego, że  zapewniamy miej-
sca pracy dla pracowników i podwykonawców firm, a czę-
sto nawet dajemy możliwość przetrwania w tym trudnym 
czasie podmiotom, z którymi podjęliśmy współpracę.

Zmiany w  uchwale budżetowej zakładały kilkanaście 
poprawek (czas na nagraniu: 4:16:30). Za najbardziej istot-
ne dla mieszkańców należy uznać:
•    zapewnienie środków na realizację zadań wymagają-

cych stosowania specjalnej organizacji nauki i  metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

•    wprowadzenie zadania inwestycyjnego – budowy ca-
łorocznego targowiska gminnego „Mój Rynek” w Sta-
rych Babicach. Zadanie opiewało w  roku 2020 na 
kwotę 38  583 zł z  przeznaczeniem na dokumentację 
projektową. 

•    zmniejszenie dofinansowania na Dom Kultury Stare 
Babice oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice. 
W związku z panującym stanem epidemii wiele wyda-
rzeń zostało odwołanych, a więc środki zabezpieczone 
w budżecie nie zostaną wykorzystane w całości. Pozy-
skane w ten sposób oszczędności mają zniwelować stra-
ty z mniejszych wpływów z PIT i CIT.

Link do nagrania z sesji: https://bit.ly/2AuOuJr

28 maja 2020 r. odbyła się online XXI sesja Rady Gmi-
ny Stare Babice. Radni podjęli 7 uchwał:

1. Uchwała Nr XXI/217/2020 w sprawie zasad udzielania pomocy w ra-
mach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gmina Stare Babice przystępuje do realizacji rządowe-
go Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Pomoc 
w postaci nieodpłatnej opieki wytchnieniowej będzie re-
alizowana w formie usług opieki świadczonej w ramach 

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
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pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania (opieka nad 
osobą niesamodzielną, sprawowana w  zastępstwie za 
opiekuna faktycznego [np. rodzica] w związku z potrzebą 
załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem 
opiekuna faktycznego).

2. Uchwała Nr XXI/218/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

Pomoc rzeczowa  w wysokości 140 000 zł dotyczy wy-
konania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 
Estrady w  związku z  planowaną zmianą skrzyżowania 
ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo.

3. Uchwała Nr XXI/219/2020 w  sprawie przejęcia od Województwa 
Mazowieckiego zadań inwestycyjnych polegających na przebudo-
wie drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska)

Gmina Stare Babice przyjmuje do wykonania nastę-
pujące zadania inwestycyjne należące do właściwości 
Województwa Mazowieckiego: przebudowę skrzyżowań 
drogi wojewódzkiej nr 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Połu-
dniową, z ul. Piłsudskiego i z ul. Reymonta. Środki w wy-
sokości 3 200 000 zł na ten cel zostaną przekazane przez 
Województwo Mazowieckie.

4. Uchwała Nr XXI/220/2020 w  sprawie przejęcia od Powiatu War-
szawskiego Zachodniego zadań inwestycyjnych polegających na 
przebudowie dróg powiatowych związanych z  przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska) 

Gmina Stare Babice przyjmuje do wykonania następu-
jące zadania inwestycyjne należące do właściwości Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego: przebudowę skrzyżowań 

drogi wojewódzkiej nr 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Połu-
dniową i z ul. Piłsudskiego. Środki w wysokości 1 170 000 zł 
na ten cel zostaną przekazane przez Powiat Warszawski 
Zachodni.

5. Uchwała Nr XXI/221/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 2020 rok.

Projekt uchwały zakładał m.in.:
    zapewnienie środków na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i  metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

    wprowadzenie zadania inwestycyjnego – budowy cało-
rocznego targowiska gminnego „Mój Rynek” w Starych 
Babicach.

    zmniejszenie o  800  000 złotych dofinansowania na 
Dom Kultury Stare Babice i Bibliotekę (o 50 000 zł) Pu-
bliczną Gminy Stare Babice.

Projekty zostały przyjęte przez Radę Gminy.

6. Uchwała Nr XXI/222/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020–2032

7. Uchwała Nr XXI/223/2020 zmieniająca uchwałę nr XIII/120/15 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania 
Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu. 

Uchwała zakłada przedłużenie o rok (do 6 czerwca 2021 
roku) kadencji Gminnej Rady Seniorów. W obecnej sytu-
acji – pandemii COVID-19 – zorganizowanie wyborów 
byłoby problematyczne.

Link do nagrania z sesji: https://bit.ly/2N17kdR
oprac.: IB

Cały kontekst sprawy jest opisany 
na sąsiedniej stronie w komentarzu 
do XX sesji Rady Gminy. 17 czerwca 
do Urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Mazowieckie-
go o uchyleniu uchwały. 

Informujemy, że wójt jest zobo-
wiązany zgodnie z art. 90 § 1 Ustawy 
o samorządzie gminnym do przedło-
żenia wojewodzie uchwał Rady Gmi-
ny w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
Wojewoda w  trybie nadzoru nad 
uchwałami samorządu terytorialne-
go uchylił ją, wskazując na brak za-
pewnienia środków w budżecie.

Wójt Gminy Stare Babice Sławo-
mir Sumka na najbliższej sesji Rady 
Gminy, która odbędzie się 2 lipca 
2020 r. przedstawi radnym pro-
pozycję uchwały w  sprawie dopłat 
do taryf zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i ścieki. 

Projekt uchwały będzie stanowił 
m.in. o dofinansowaniu przez Gmi-
nę stawek za wodę od 26 maja tak, by 
mieszkańcy pomimo uchylenia po-
przedniej uchwały przez Wojewodę 

Mazowieckiego nie zostali obciążeni 
podwyżką.

Jednocześnie podjęta została de-
cyzja o  przeprowadzeniu audytu 
przedsiębiorstwa Eko-Babice, po-
legającego m.in. na zweryfikowa-
niu kosztów, które generuje spółka 
oraz jej wypłacalności, ponieważ to 
właśnie koszty jej funkcjonowania 
wpływają na wysokość opłat za wodę 
i ścieki.

tekst: UGSB; foto Adobe Stock

Uchylenie Uchwały Rady Gminy Stare Babice  
przez Wojewodę Mazowieckiego
Zgodnie z obawami przedstawionymi 
w tekście obok – Wojewoda Mazowiec-
ki uchylił Uchwałę Nr XX/214/2020 
z  19  maja 2020 w  sprawie dopłat do 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.
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Zaplanowane jest przebudowanie ulicy wraz ze 
stworzeniem ścieżki rowerowej. Wykonawcami robót 
będą trzy firmy:

  FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Sarabandy 42. Wykonawca części pierwszej – bran-
ża drogowa. Wartość umowy: 2 778 570,00 zł brutto;

  GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Sady Żoliborskie 3/137. Wykonawca części drugiej – 
branża sanitarna. Wartość umowy: 895 106,85 zł brutto;

  JIMMY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Kłobuckiej 13. Wykonawca części trzeciej – branża 
elektryczna. Wartość umowy: 365 310,00 zł brutto.

Terminy realizacji wyglądają następująco:
Do 15 grudnia 2020 r. ma nastąpić wykonanie wszystkich 

robót budowlanych, a do 1 kwietnia 2021 r. zaplanowane 

jest wykonanie czynności formalnych związanych z  za-
kończeniem budowy, tj. m.in. dostarczenie inwentaryzacji 
geodezyjnej oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu 
budowy do PINB. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Pohu-
lanka na odcinku od Agawy do ulicy Zielonej współfi-
nansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Tekst/foto: UGSB

Remont ulicy Pohulanka – blisko, coraz bliżej!
3 czerwca Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba 
podpisał umowy z wyłonionymi w drodze przetargu wykonaw-
cami prac związanych z budową ulicy Pohulanka. 

Termin na składanie wniosków o  dofinansowanie 
odbioru upłynął  30 kwietnia bieżącego roku, jednak ze 
względu na dostępność środków na ten cel w gminnym 
budżecie, możliwe jest jeszcze zakwalifikowanie się na 
tegoroczną akcję.

W tym celu do Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. 
Rynek 32 należy złożyć wniosek dostępny pod adresem 
https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/
odbior-azbestu/

Dofinansowanie odbioru wynosi 100% i będzie do-
stępne do wyczerpania środków.

Tekst: UGSB/ROŚ; Foto: Adobe Stock

Jak co roku w okresie letnim rusza odbiór 
materiałów zawierających azbest z terenu 
gminy Stare Babice.

Wykonawca po uzgodnieniu z dy-
rekcją szkoły kolorystyki materia-
łów (m.in. drzwi, szafek, posadzki), 
złożył zamówienie u dostawców. 

W trakcie wykonywania robót 
okazało się, że jak przy każdym re-
moncie, w szczególności starszego 
obiektu, pojawiła się konieczność 

wykonania prac dodatkowych, któ-
re nie były możliwe do przewidzenia 
na etapie projektowania i przygoto-
wania inwestycji. 

Do tej pory wykonano:
•  izolację poziomą fundamentów,
•  rozbiórkę i wykonanie nowej 

posadzki w pomieszczeniach 
dawnej świetlicy,

•  odbudowę warstw wewnętrz-
nych  ściany szczytowej,

•  wymianę tynków na sufitach.
Wykonawca dokłada wszelkich 

starań, aby termin wykonania 
wszystkich prac został dotrzymany.

tekst: ID, AK

foto: UGSB

Remont szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

Zastępca Wójta 
Gminy Stare 
Babice Tomasz 
Szuba
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Prace drogowe na Lutosławskiego

W przypadku dużej liczby osób przebywających na 
terenie obiektu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na 
wypoczynek, sport czy zabawę.

Zalecamy dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wej-
ściu i wyjściu z obiektu. Jednocześnie prosimy o zacho-
wanie około 2 metrowego dystansu, a jeśli nie ma takiej 
możliwości, o zasłanianie nosa i ust, zarówno przez do-
rosłych, jak i dzieci powyżej 4 roku życia.

tekst/foto: UGSB, AK

Place zabaw i siłownie 
plenerowe ZNOWU OTWARTE!
Gminne place zabaw i siłownie plenerowe zostały otwarte 
i  znów są dostępne dla naszych mieszkańców. Apelujemy 
o odpowiedzialne zachowanie, zgodne z zasadami bezpie-
czeństwa zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Na pierwszym odcinku ulicy Lutosławskiego 
położona została warstwa wiążąca nawierzchni 
jezdni. Na drugiej trwają prace związane z wyko-
naniem podbudowy z kruszywa łamanego.

Powoli dobiega końca przebudowa sieci i przy-
łączy gazowych. Po jej zakończeniu roboty drogo-
we rozpoczną się znowu pełną parą.

tekst/foto: UGSB

Przedstawiamy krótką 
fotorelację z kolejnych 
etapów prac w Klaudynie 
na ul. Lutosławskiego.
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ul.Reymonta

ul.Piłsudskiego
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3 czerwca zostało podpisane 
porozu mienie pomiędzy Urzę-
dem Mar szał ko wskim Województwa 
Mazowieckiego – reprezentowanym 
przez dyrektora Tomasza Lewan-
dowskiego z Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w  Warszawie, 
a  Gminą Stare Babice – reprezento-
waną przez wójta gminy Sławomira 
Sumkę.

Określa ono zasady współdziałania 
stron podczas realizacji inwestycji na 
drodze wojewódzkiej 580 – ul. War-
szawska. Podpisanie porozumienia 
było końcowym elementem umożli-
wiającym ogłoszenie przetargu.

4 czerwca Gmina Stare Babice 
ogłosiła postępowanie przetargowe 
na przebudowę trzech skrzyżowań 
DW 580 – ul. Warszawska na terenie 
naszej gminy, tj.:
1.  „Przebudowa skrzyżowania DW 

580, tj. ulicy Warszawskiej z ulicą 
Południową na terenie miejsco-
wości Zielonki-Parcela (rondo)”;

2.   „Rozbudowa skrzyżowania DW 
580, tj. ulicy Warszawskiej z ulicą 
Piłsudskiego na terenie miejsco-
wości Babice Nowe” (sygnalizacja 
świetlna). Otwarcie ofert prze-
targowych z  tego postępowania 
odbyło się 19 czerwca, a  relację 
można obejrzeć na gminnym ka-
nale You Tube.

3.   „Przebudowa skrzyżowania DW 
580, tj. ulicy Warszawskiej z ulicą 
Reymonta na terenie miejsco-
wości Latchorzew” (sygnalizacja 
świetlna).

Szczegóły rozwiązań projektowych, 
terminy składania ofert oraz wykona-
nia poszczególnych zadań dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej, 
pod adresem 
https://starebabice.bip.net.pl/?c=383

Tekst: UGSB, foto: IB

Główna arteria łącząca naszą 
gminę z Warszawą jest tak prze-
ciążona, że trudno włączyć się do 
ruchu z ulic podporządkowanych. 
W  okolicy powstaje coraz więcej 
inwestycji mieszkaniowych, a  co 
za tym idzie z roku na rok zwięk-
sza się natężenie ruchu samocho-
dowego. Rozwiązaniem na udroż-
nienie komunikacji z  pewnością 
będą przebudowy, zaplanowane 
na trzech dużych skrzyżowaniach. Autobus kursuje na trasie Stare Babice – Piastów od poniedziałku do nie-

dzieli i wykonuje po 10 kursów dziennie. Organizatorem linii jest Ożarów 
Mazowiecki. Linia ta współfinansowana jest z miastem Piastów oraz Gminą 
Stare Babice.

Cennik biletów:
W autobusach na linii Stare Babice – przez Zielonki, Wieruchów, Bronisze 

– Piastów, honorowane będą bilety ZTM krótko- i długoterminowe tj. 1, 3, 7, 
30 i 90-dniowe. Bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne emitowane będą 
przez przewoźnika.

Poniżej ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu zbio-
rowego:

   bilet jednorazowy pełnopłatny – 4,00 zł
   bilet ulgowy jednorazowy (50%) – 2,00 zł
   bilet miesięczny pełnopłatny – 80,00 zł
   bilet miesięczny ulgowy (50%) – 40,00 zł.

Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej UG w zakład-
ce Aktualności.

tekst/foto: UGSB

Nowa lokalna linia 876 
– Stare Babice–Piastów
Od 1 czerwca ruszyła nowa lokalna linia 
uzupełniająca 876, zwana dalej „linią C”. 
Połączyła ona bezpośrednio gminę Stare 
Babice, gminę Ożarów Mazowiecki oraz 
miasto Piastów.

Ze względu na dużą ilość wystawio-
nych odpadów został zwiększony 
tabor samochodów. W ciągu dwóch 
tygodni zebrano blisko 328 ton od-
padów.

Przypominamy, że w  Starych 
Babicach funkcjonuje Gminny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (GPSZOK), 
do którego przyjmowane są od 
mieszkańców odpady powstające 
w  gospodarstwach domowych na 
terenie gminy Stare Babice. Są to 
m.in.: odpady ulegające biodegrada-
cji (ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów), papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, szkło, meble i  inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektroniczny, 
baterie i  akumulatory, odpady bu-
dowlane i  rozbiórkowe stanowią-
ce odpady komunalne (do 500 kg 

rocznie dla jednej nieruchomości), 
zużyte świetlówki i  inne odpady 
zawierające rtęć, chemikalia, opa-
kowania zawierające śladowe ilo-
ści substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone, zużyte opony 
(pochodzące z pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
z  zastrzeżeniem limitu do 8 sztuk 
rocznie dla jednej nieruchomości), 
przeterminowane leki.

tekst: PG/ Referat Ochrony Środowiska

Zakończyła się akcja odbioru gabarytów 
W dniach 18–29 maja 2020 r., na terenie gminy Stare Babice 
odbył się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji.
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Koszt instalacji fotowoltaicznej za-
leży od wielu zmiennych takich jak: 
moc instalacji, rodzaj i  producent 
paneli oraz inwertera; istotny jest 
też dobór konstrukcji mocującej. In-
westycja w  wysokiej jakości sprzęt, 
precyzyjnie dobrana moc oraz pra-
widłowe umieszczenie paneli foto-
woltaicznych, pozwoli faktycznie 
zaoszczędzić pieniądze. Czas zwrotu 
zainwestowanych pieniędzy wynosi 
około 8–12 lat. Istnieją dotacje, które 
sprawią, że taka inwestycja zapewni 
nie tylko korzyści środowiskowe, ale 
także finansowe, gdzie czas zwrotu 
można skrócić do 6–8 lat.

PROGRAM 
„MÓJ PRĄD”
Program ma na celu zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej z mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do-
finansowanie dostępne jest w formie 
dotacji do 50% kosztów kwalifikowa-
nych, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie (mikroinstalacji fo-
towoltaicznej o zainstalowanej mocy 
elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Do-
finansowaniu nie podlegają projekty 
polegające na zwiększeniu mocy już 
istniejącej mikroinstalacji fotowolta-
icznej).

Kto może skorzystać?
Osoby fizyczne wytwarzające energię 
elektryczną na własne potrzeby, które 

mają zawartą kompleksową umowę 
regulującą kwestie związane z  wpro-
wadzeniem do sieci wytworzonej 
w mikroinstalacji energii elektrycznej.

Gdzie składać wniosek?
W Narodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej przy ulicy Konstruktorskiej 3A 
w  Warszawie. Kancelaria główna 
czynna jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7:30–15:30.

Wnioski w  wersji elektronicznej 
można składać poprzez formularz 
udostępniony na portalu 
www.mojprad.gov.pl

PROGRAM 
„CZYSTE POWIETRZE”
Obejmuje dotację na zakup, montaż, 
odbiór i  uruchomienie mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej o  zainstalowa-
nej mocy elektrycznej od 2 kW do 
10 kW. Dofinansowaniu nie podlega-
ją projekty polegające na zwiększeniu 
mocy już istniejącej mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. 

Kto może skorzystać?
Osoby fizyczne o dochodzie rocz-
nym nieprzekraczającym kwoty 
100 000 zł, będące właścicielem/
współwłaścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzie-
lonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 

Gdzie i jak składać wniosek?
Wniosek na dotację z programu nale-
ży złożyć w dwóch formach – elek-
tronicznej i papierowej. W celu zło-
żenia wersji elektronicznej wniosku 
należy utworzyć konto w tzw. Portalu 
Beneficjenta Wojewódzkiego Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na stronie internetowej: 
www.portal.wfosigw.pl. Wydrukowa-
ny wniosek należy złożyć w urzędzie 
zgodnie właściwością miejscową.

ULGA 
TERMOMODERNIZACYJNA

Kto może skorzystać?
Ulga przysługuje podatnikowi, który 
jest właścicielem lub współwłaści-
cielem budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego ponoszącym wydatki 
na materiały budowlane, urządzenia 
i usługi związane z realizacją przed-
sięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga nie dotyczy wydatków sfi-
nansowanych ze środków NFO-
ŚiGW lub zwróconych podatnikowi 
w  jakiejkolwiek formie, a  także wy-
datków zaliczonych do kosztów lub 
odliczonych od przychodu, czy ko-
rzystających z ulg.

Po więcej informacji należy się 
zgłaszać do Urzędu Skarbowego 
zgodnie z właściwością miejscową. 

tekst: ROŚ

foto: Adobe Stock

Fotowoltaika – dostępne źródła dofinansowań
Fotowoltaika to metoda bezpośredniego przekształcania światła w elektryczność. Wydajność 
paneli jest wprost proporcjonalna do ilości otrzymywanego światła. Prawidłowy montaż instalacji 
czyni nasze gospodarstwo domowe bardziej  
ekologicznym i mniej zależnym  
od sieci energii elektrycznej,  
nawet w miesiącach zimowych.
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Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł 
otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% 
kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020  r. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 
są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od po-
czątku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednoro-
dzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. 

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatry-
wania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które 
zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwe-
go WFOŚiGW.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i  urucho-
mienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości 
objętej przedsięwzięciem. W  efekcie założenia instalacji 

wody nie będą odprowadzane: do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadnia-
jących odprowadzających poza teren nieruchomości ani 
na tereny sąsiadujące, ulice, place, tylko ponownie wyko-
rzystane.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na 
przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z ry-
nien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, 
oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik reten-
cyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w  latach 
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje za-
planowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środ-
ków do końca 2024 roku.

Tekst: UGSB; Foto: Adobe Stock

Do 5 tysięcy złotych dotacji na przydomowe instalacje 
zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe będzie moż-
na otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To ko-
lejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, 
które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy 
w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Studnia oligoceńska  
w Babicach Nowych

Otwór wywiercono na głębokość 
295 metrów, po czym zamontowano 
filtr z  dodatkową siatką filtracyjną. 
Wykonany jest on z rur PVC o śred-
nicy 160 mm i długości 39  metrów. 
Wyniki wstępnych pomiarów wy-
dajności ujęcia są optymistyczne. 
Po przeprowadzeniu pełnej analizy 

pompowania oraz wyników badań 
jakości wody, GPK Eko-Babice po-
dejmie decyzję o  zasadności wyko-
nania kolejnego otworu, zgodnie 
z pierwotnymi założeniami. 

Miejsce drugiego otworu znajduje 
się przy istniejącej studni przy ulicy 
Wieruchowskiej 23. 

Przed oddaniem ujęcia w Państwa 
ręce czeka nas jeszcze długa droga 
– konieczność przejścia czasochłon-
nych procedur związanych z  uzy-
skaniem pozwoleń wodnoprawnych 
na pobór wody. Dziś można powie-
dzieć, że przybliżony czas, kiedy 
woda oligoceńska popłynie w gmin-
nej sieci wodociągowej to początek 
2021 roku.

Podsumowując: była to niezwykle 
trudna inwestycja pod względem 
technicznym i  formalnym, ale wy-
konanie jej posłuży mieszkańcom 
gminy na długie lata. 

tekst: kierownik Jednostki Realizującej 

Projekt Krzysztof Lebiedowicz

foto: IB

Spotkanie z Wykonawcą 15.06.2020 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” infor-
muje, że w połowie czerwca zostały zakończone prace przy 
próbnym pompowaniu wody z  nowo wykonanego otworu 
rozpoznawczego na potrzeby ujęcia wody oligoceńskiej.

Dotacje na małą retencję – nowy program
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Grant obejmuje zakup 18 laptopów 
wraz z oprogramowaniem i dostępem 
do internetu. Laptopy zostaną przeka-
zane do czterech szkół podstawowych 
z naszej gminy. Będą one przeznaczo-
ne w szczególności na wsparcie zdal-
nej nauki dzieci z rodzin 3+. 

Grant jest odpowiedzią na obecną 
sytuację szkół, związaną ze stanem 
epidemii COVID-19. Zamknięcie  
placówek oświatowych na wiele ty-
godni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Uczniowie i nauczyciele musieli zdal-
nie realizować podstawy programo-
we. Niestety wielu uczniów nadal nie 
ma dostępu do szybkiego internetu 
i do własnego sprzętu komputerowe-
go. Powoduje to nierówność w  do-
stępie do edukacji. Mimo, że obecny 
rok szkolny dobiegł końca, zakupione 
laptopy z  pewnością będą wykorzy-
stane od września.

tekst: Zespół Pozyskiwania 

Funduszy Zewnętrznych; 

foto: Adobe Stock

„Zdalna szkoła+” – kolejne dofinansowania  
na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
Gmina Stare Babice pozyskała niemal 55  000 zł dofinansowania na kolejne komputery dla szkół 
w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 
Dofinansowanie pokryje 100% kosztów i pochodzi ze środków Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

14

Półkolonie dla uczniów kl. I–III w Gminie Stare Babice
Każda z gminnych szkół organizuje 
w wakacje dwutygodniowe zajęcia 
dla swoich uczniów. Przedstawiamy 
szczegóły akcji letniej.
1.  Grupa zgodnie z obowiązującym 

przepisem może liczyć do 16 dzieci 
– po 5  oddziałów w szkołach.

2.  Szkoły prowadzić będą półkolonie 
tylko dla swoich uczniów.

3.  Rodzice pokrywają tylko koszty 
wyżywienia dzieci.

4.  Szczegółowe opracowanie, zgło-
szenia oraz program przygotowu-
je dyrekcja placówek.

Terminy półkolonii
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bo-
rzęcinie Dużym: 10-21 sierpnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Koczargach 
Starych: 20-31 lipca 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-
-Parceli: 3-14 sierpnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Starych Babi-
cach: 13-24 lipca 2020 r.

Tekst/foto: UGSB

System będzie informował o ciężarówkach przejeżdżających przez ulicę 
Okulickiego. Serwer wraz z oprogramowaniem został zainstalowany w Ko-
mendzie Powiatowej Policji.

Mamy nadzieję, że dzięki monitoringowi i pracy policji samochody cięża-
rowe przestaną utrudniać życie mieszkańcom.

Tekst/foto: UGSB

Kamery przy ulicy Okulickiego
27 maja na ul. Okulickiego zostały zamontowane dwie kamery 
umożliwiające odczyt i weryfikację pojazdów na podstawie tablic 
rejestracyjnych. Przypominamy, że w tym miejscu obowiązuje za-
kaz ruchu samochodów ciężarowych powyżej 10 ton.
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Zasady wyzwania są bardzo proste, a polegają na wyko-
naniu przez nominowane osoby lub przedstawicieli nomi-
nowanych instytucji 10 pompek i wpłacie minimum 5 zł 
na rzecz chorego na SMA dziecka. Zaczęło się od Wojtusia 
Howisa z Galewic, ale potrzebujących jest więcej.  

Można nie pompować, a  tylko dokonać wpłaty – mi-
nimum 10 zł. Nominowani muszą wykonać 10 pompek, 
nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Czas na wyko-
nanie zadania to 48 godzin. Każdy, kto ukończy zadanie, 
nominuje przynajmniej trzy kolejne osoby lub instytucje, 
które muszą jak najszybciej podjąć wyzwanie.

Nominowani zostali także przedstawiciele naszych lo-
kalnych jednostek: 

•  Strażacy z OSP w Starych Babicach
•  Strażacy z OSP w Borzęcinie Dużym
•  Strażnicy ze Straży Gminnej w Starych Babicach

•   Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w  Starych 
Babicach

•   Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz 
z urzędnikami.

•  Pracownicy Domu Kultury Stare Babice.

Wszyscy nominowani doskonale poradzili sobie z zada-
niem. Akcja ciągle trwa i angażuje kolejne osoby.

Opis akcji z listą potrzebujących finansowej pomocy 
dzieci znajduje się pod adresem: https://www.siepoma-
ga.pl/gaszynchallenge

Zachęcamy do udziału w  akcji #GaszynChallenge 
i pomocy chorym dzieciom poprzez dokonywanie wpłat!

tekst: AK

foto: IB, SB,

POMAGAMY #GASZYNCHALLENGE
Pompujemy dla dzieciaków! To popularna w sieci akcja pomocy dzieciom chorym na rdzenio-
wy zanik mięśni (SMA). Łączy ludzi w całej Polsce, daje nie tylko pomoc finansową potrzebują-
cym, lecz także poczucie wspólnoty, spełnienia dobrego czynu i wkładu w zespołowe działanie. 

Urząd Gminy Stare Babice Straż Gminna Stare Babice

Dom Kultury Stare Babice Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicache
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W  tym roku było to wydarzenie 
inne niż dotychczasowe ze względu 
na konieczność izolacji społecznej. 
W  ramach XIX Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom pod 
hasłem „Cała Polska czyta dzieciom 
o zwierzętach” teksty prezentowane 
były online.

Głównym celem akcji jest za
chęcenie dorosłych do regularne
go czytania dzieciom. Istotne jest 

także zaprezentowanie wartościo
wych książek dla dzieci i młodzieży 
wydanych w ostatnich latach. 

Inicjatorzy akcji chcą pomóc ro
dzicom i  opiekunom dzieci budo
wać świadomość proekologiczną 
maluchów oraz ich wrażliwość na 
potrzeby zwierząt, stąd temat te
gorocznej akcji. Do udziału w  Ty
godniu Czytania zaproszeni byli 
nie tylko znani pisarze i artyści, ale 

także przyrodnicy, miłośnicy zwie
rząt i weterynarze.

W naszej babickiej bibliotece z oka
zji Dnia Dziecka bajkę pt. „Elmer 
i dziadek Eldo” Davida McKee prze
czytał Wójt Gminy Stare Babice Sła
womir Sumka.
Link do nagrania: 
www.youtube.com/user/UGStareBabice

tekst: AK
foto: UGSB

Spotkamy się w soboty o godzinie 10.00 na pełną go
dzinę zegarową. Łącznie będzie to 14 razy aż do 26 wrze
śnia. Wyjątkiem będą dwie sierpniowe soboty, kiedy 
zajęcia się nie odbędą – 8 i 15 sierpnia.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o za
branie własnych mat i/lub kocy. Ćwiczymy przy zacho
waniu bezpiecznego dystansu.

tekst/foto: Zbigniew Baranowski, Szkoła Jogi Halasana

Joginki i Jogini wrócili 
do Lipkowa

13 czerwca rozpoczęła się 4. edycja bezpłatnych zajęć 
jogi na Polanie Lipków w Kampinoskim Parku Narodo-
wym. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Urzę-
du Gminy Stare Babice. Honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem objął Kampinoski Park Narodowy. 
Na pierwszym treningu było blisko 50 osób.

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Ogólnopolski Tydzień Czyta-
nia Dzieciom  to największe 
doroczne święto czytelnicze 
w  ramach trwającej nieprze-
rwanie od 2001 r. kampanii 
społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W  wielu miejsco-
wościach  Tydzień Czytania 
Dzieciom  jest od lat stałym 
i  ważnym wydarzeniem kul-
turalnym.
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Początki idei kształcenia perma
nentnego znajdujemy już w naukach 
starożytnych filozofów. W  czasach 
nowożytnych koncepcję kształcenia 
ustawicznego stworzył Jan Amos 
Komeński, który uważał, że „dla 
człowieka każdy wiek jest szkołą”. 
W  Polsce teoretyczne podstawy 
kształcenia przez całe życie opraco
wali m.in. Bogdan Suchodolski, Ry
szard Wroński i Wincenty Okoń.

Żyjemy w epoce ciągłych przemian 
zachodzących w  każdej dziedzinie 
życia. Postęp technologiczny wy
musza potrzebę dokształcania się 
bez względu na wiek. Chęć stałego 
uzupełniania wiedzy powinna być 
zaszczepiona i  wykształcona już 
podczas edukacji szkolnej, bo jeżeli 
pozostajemy z tym, co już osiągnęli
śmy, zamiast podążać za wyzwaniem 
dnia codziennego, zatrzymujemy się 
na pewnym etapie życia, a nawet się 
cofamy.

Kształcenie ustawiczne to uzupeł
nianie wiedzy w  formach pozasz
kolnych poprzez szkolenia, kursy 
zawodowe i hobbystyczne, studia po
dyplomowe, konferencje, seminaria 
oraz uniwersytety trzeciego wieku. 
UTW to placówki dydaktyczne dla 
osób w wieku emerytalnym. 

Celem ich działania jest akty-
wizacja i  poprawa jakości życia 
seniorów. Kształcenie ustawiczne 
pozwala na rozwój osobisty, realizację 
zainteresowań, aspiracji, łatwiejszy 
dostęp do współczesnej technologii, 

poznanie ciekawych osób, poprawę 
pamięci i sprawności umysłu. 

Mózg starzeje się wraz z ciałem, ale 
ten proces nie musi iść w parze z osła
bieniem funkcji umysłowych, gdy się 
odpowiednio o to zadba. Aby zacho
wać sprawność, trzeba ćwiczyć, czyli 
uczyć się – im intensywniej i częściej 
to robimy, tym wyniki są lepsze. 
Mózg zachowuje zdolność uczenia 
się, rozwijania i regenerowania przez 
całe życie.

Programy dla seniorów są bogate 
i  różnorodne, każdy może znaleźć 
ofertę najbardziej dla siebie odpo
wiednią.

Nauka języków obcych jest najlep
szą gimnastyką dla umysłu, zwięk
sza zdolności poznawcze, poprawia 
pamięć i  koncentrację, rozwija wie
lozadaniowość, o  kilka lat opóźnia 
występowanie choroby Alzheimera, 
wzmacnia inteligencję – czyli umie
jętność wykorzystania zdobytej wie
dzy w codziennych sytuacjach [www. 
medicowersenior.pl/cwiczeniapa
miecidlaseniorow].

Kreatywne hobby wprowadza sys
tematyczny jogging umysłu, a jedno
cześnie sprawia przyjemność.

Taniec trenuje koncentrację pamię
ci i koordynację ruchową, wzmacnia 
pamięć długotrwałą, uwalnia endor
finy – stymulator dobrego samopo
czucia. 

Malowanie, majsterkowanie, ce-
ramika, fotografowanie – wzbogaca 
wiedzę o nowych technikach, ćwiczy 

nowe umiejętności, usprawnia ma
nualnie.

Edukacja cyfrowa czyli opanowa
nie nowoczesnych technologii czy me
diów elektronicznych to umiejętność 
korzystania z komputera, przeglądar
ki internetowej, konta bankowego, 
dokonywanie zakupów w  sieci, ko
rzystanie z  erecepty, spotkań online 
– wszystko, co pozwala uniknąć wy
kluczenia cyfrowego, a  jednocześnie 
pozwala na uczestnictwo w życiu spo
łecznym i kulturalnym.

Edukacja ustawiczna wpływa na 
jakość życia seniorów, rozwija umie
jętności i  postawy, uczy tolerancji, 
przyjaźni oraz sposobów stawiania 
czoła wyzwaniom. Bycie aktywnym 
jest kluczowe dla zachowania spraw
ności umysłowej. Aktywność eduka
cyjna seniorów wpływa na ocenę tej 
grupy w otoczeniu, przełamuje wize
runek osoby niesamodzielnej i izolu
jącej się.

Edukacja przez całe życie ma wa
lor psychoterapeutyczny, wpływa na 
zachowanie sprawności intelektual
nej do późnej starości. Znosi dystans 
między pokoleniami, minimalizuje 
marginalizację społeczną, pozwala 
utrzymać samodzielność i  niezależ
ność, daje szansę na lepsze przeżywa
nie czasu starości.

z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Źródła: J. W. Piekarscy – „Senior sprawny 
intelektualnie”, Anita Richert-Kazimierska 
– Politechnika Gdańska, Norbert G. Pikuła – 
Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków

Umysły są jak spadochrony  
– działają, kiedy są otwarte

Cytując definicję kształcenia ustawicznego, czy 
inaczej – uczenia się przez całe życie – czytamy, 
że jest to proces stałego odnawiania i doskona-
lenia wiedzy i umiejętności, ciągłej adaptacji 
intelektualnej i profesjonalnej do zmian, które 
zachodzą we współczesnej cywilizacji.

Zajęcia taneczne seniorów 
z sierpnia 2019 r.
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Czas narodowej kwa-
rantanny można było wy-
korzystać twórczo i  my to 
zrobiliśmy. Zachęciliśmy na-
szych uczniów i ich rodziny 
do udziału w zabawie z mu-
zeami. Efekty przerosły na-
sze najśmielsze oczekiwania. 
W  kolejnych numerach za-
prezentujemy kolejne jedyne 
w swoim rodzaju dzieła.

Ewa Czajczyńska – Mastalerz

1.  Stańczyk na dworze 
królowej Bony  
po utracie Smoleńska  
Jan Matejko,  
1862 r.

2.  Gitarzysta  
Jean-Baptiste Greuze,  
1757 r.

3.  Portret Kazimiery 
Nehring w zimowym 
pejzażu 
Jan Rembowski,  
1922 r.

4.  Stary człowiek w smutku  
Vincent van Gogh,  
1890 r.

5.  Czworo dzieci z trąbą 
Tadeusz Makowski,  
1929 r.

6.  Dziecięca idylla 
William Adolphe 
Bouuereau,  
1900 r.

Borzęcin

podjął
wyzwanie
muzeów

1

2

3
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Wszyscy wiemy, że był to także mie-
siąc wyjątkowo suchy. Wolontariusze 
z  Borzęcina pomyśleli o  pszczołach 
oraz ptakach i  postanowili, że będą 
czynić dobro w  zaciszu własnych 
ogrodów – postanowili zrobić poideł-
ka dla małych zwierząt. 

Prezentujemy je na łamach Gazety 
Babickiej i mamy nadzieję, że zainspi-
rujemy Państwa do podobnych dzia-
łań, bo prawdopodobnie czeka nas 
upalne i suche lato. 

I  Ty możesz pomóc owadom 
w czasie suszy!

tekst: Ewa Czajczyńska-Mastalerz

foto: archiwa rodzinne uczniów

Pszczoły i ptaki mogą liczyć na nasze dzieciaki
Tegoroczny kwiecień był wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Nie 
mogliśmy wychodzić z domów, spotykać się i robić tego, co zwykle. 

Zaczynając więc od ucznia. W mo-
mencie kiedy nauczyciele zaczęli 
oczekiwać przesyłania prac w formie 
jako dokumentu cyfrowego, nauka 
obsługi edytora tekstu czy narzędzi do 
prezentacji nabrała zupełnie nowego 
sensu. Z biegiem tygodni coraz więcej 
uczniów, nawet klas czwartych, od-
chodziło od komunikacji za pośred-
nictwem poczty mailowej rodziców 
na rzecz samodzielnego wysyłania 
zadań. Odciążyli rodziców, zyskali na 
samodzielności oraz siłą rzeczy wpra-
wiali się w mailowej netykiecie, czyli 
używaniu adekwatnego do okoliczno-
ści języka i formy wypowiedzi.

Poziom kompetencji cyfrowych 
podniósł się także w gronie pedago-
gicznym. Zaczynaliśmy od czytania 
nieostrych zdjęć zeszytów poodwra-
canych pod różnymi kątami, potem 
niektórzy nauczyciele zaczęli wyko-
rzystywać tablet graficzny do nano-
szenia komentarzy na takie odręczne 
prace. Jednak większość prowadzą-
cych zajęcia postawiła na zadania 

w  edytorach tekstów. Także same 
video lekcje z  tygodnia na tydzień 
zyskiwały na efektywności poprzez 
wykorzystanie interaktywnych me-
tod pracy – cyfrowych wersji pod-
ręczników z możliwością wpisywania 
notatek na udostępnionym materiale 
oraz chatu do jednoczesnego prze-
syłania krótkich odpowiedzi. Lekcje 
można było zarejestrować na video 

i  udostępnić uczniom nieobecnym, 
podobnie jak screeny (zrzuty ekrano-
we) z wirtualnej tablicy, a na koniec 
stworzyć za pomocą narzędzi online 
test idealnie dopasowany do danej 
grupy.

W nauczaniu języków nie zabrakło 
kreatywnych alternatyw, takich jak 
wpis na blogu zamiast referatu czy na-
grania dialogów zamiast odpowiedzi 

Co nas nie zabije… – czyli o korzyściach z edukacji zdalnej…
W  przededniu zakończenia roku szkolnego możemy docenić niektóre aspekty zdalnej 
nauki. Co zyskaliśmy? Ekspresowe przyswojenie narzędzi do videokonferencji, zupełnie 
nowe zarządzanie grupą po stronie nauczycieli oraz samodzielność, planowanie pracy 
i zarządzanie zadaniami po stronie ucznia. To wszystko oczywiście chwilę po otrząśnię-
ciu się z pierwszego szoku i, co nie mniej istotne, przy ogromnej współpracy Rodziców!
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ustnych. Powstał blog z  pracami pi-
semnymi uczniów. W wielu grupach 
udało się wdrożyć nowe narzędzie do 
przydzielania i  monitorowania pracy 
w  ćwiczeniach online. Nauczyciele 
podczas lekcji video dzielili uczniów 
na podgrupy z wykorzystaniem wir-
tualnych pokoi, gdzie przygotowywa-
li oni krótkie zadania komunikacyjne. 
Uczniowie łączyli swoje nowo nabyte 
kompetencje internetowe z  nauką 
przedmiotu przygotowując na przy-
kład quizy powtórzeniowe online 
albo grafiki ze słownictwem, które 
jako link były następnie udostępniane 
reszcie klasy. 

Niektóre konkursy nie odbyły się, 
ale w  ich miejsce powstały nowe. 
Kangur matematyczny przeprowa-
dzony drogą internetową objął ponad 
130 osób, odbył się także powiato-
wy Mały Pitagoras dla klas ósmych. 
Nasi uczniowie zgłosili także swoje 
opowiadania w  konkursie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego. Taką 
nieplanowaną wcześniej inicjatywą 
był konkurs na najlepszą audio baj-
kę w  języku angielskim „Tale Chal-
lenge,” do którego zgłoszono ponad 
dwadzieścia autorskich opowiadań. 
Konkurs poziomem kreatywności 
i umiejętności językowych zaskoczył 
wszystkich odbiorców. Prac konkur-
sowych można posłuchać na stronie 
https://polna40.wixsite.com/english/
tale-challenge.

Okres kwarantanny sprzyjał twór-
czości w  ogóle. W  maju, dzięki 
skutecznej współpracy koła dzien-
nikarskiego pod czujnym okiem 
polonistów, ukazała się „Mięta”. 
W ramach Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa powstały małe formy literackie 
nawiązujące do warunków pandemii. 
Wiersze, fraszki i aforyzmy uczniów 
miały stać się antidotum na niepew-
ność, a także wyrazem wdzięczności 
dla służb pracujących na rzecz spo-
łeczeństwa. Uczniowie pod opieką 
nauczycieli przygotowywali interpre-
tacje filmowe na podstawie wybranej 
lektury szkolnej. Przybrały one różne 
formy – trailer filmowy, prezentacja 
prac plastycznych z narracją, teatrzyk 
lalkowy, animacja komputerowa, 
jak również inscenizacja aktorska 
z  udziałem rodzeństwa i  rodziców. 
Również w  gronie nauczycieli po-
wstały parodie popularnych piosenek 
żartobliwie trakujące o  warunkach 
pracy zdalnej. 

W  nauczaniu każdego z  przed-
miotów pojawiły się nowe pomysły 
i  formy pracy, odbyliśmy wirtualne 
wycieczki do skansenów i  muzeów, 
dzieci przygotowały prace przestrzen-
ne, dekorowały kapelusze, budowa-
ły modele robotów, nawet grały na 
instrumentach online, koncertując 
z  okazji Dnia Matki. Nasi wolonta-
riusze rozpoczęli produkcję mase-
czek jeszcze w  marcu. Samodzielnie 

wykonane gry dydaktyczne, pre-
zentacje, wywiady, laurka dla Me-
dyka, ranking przydatnych aplikacji 
online, ilustracje do dzieł Henryka 
Sienkiewicza, autoportrety dzieci, 
fotograficzna dokumentacja uprawy 
roślin, podwieczorek dla rodziców – 
różnorodność zadań była ogromna. 
Okres pracy zdalnej pomógł nauczy-
cielom odkryć wiele niewykorzysty-
wanych dotąd źródeł i zasobów oraz 
nauczyć się innych form sprawdza-
nia postępów uczniów. Część z nich 
z pewnością wejdzie na stałe do na-
uczycielskiego repertuaru narzędzi 
edukacyjnych.

tekst: Agnieszka Metzgier

Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Starych Babicach

foto: IB, RS-M 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Big Ben z Lubiczowa 
przygotowali wspaniałe rysunki dla 
lekarzy, ratowników medycznych, 
pielęgniarek i farmaceutów, którzy 
z wielkim poświęceniem pracowali 
w trudnym czasie epidemii. 

Z całego serca dziękujemy tym, 
którzy narażając własne zdrowie, 
nieśli pomoc innym.

Uczniowie i nauczyciele szkoły Big Ben

Obrazki 
dla Medyków
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Chyba wszystkie mamy lubią być obdarowywane przez 
swoje pociechy wyjątkowymi prezentami – zwłaszcza taki-
mi, które zostały wykonane przez ich dzieci. Dom Kultury 
wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu zapro-
ponował, aby w ten dzień dzieci przygotowały wyjątkowo 
smaczny prezent – kolację w  ich własnym wykonaniu. 
Warsztaty kulinarne online były transmitowane na żywo 

Dzień Mamy i Dzień Dziecka  
online z Domem Kultury Stare Babice!
Od chwili ogłoszenia pandemii koronawirusa pracownicy robią wszystko, by utrzymać kontakt 
z uczestnikami naszych zajęć i wydarzeń. Działalność wielu grup przeniesiona została do interne-
tu, a dużym wyzwaniem stało się zorganizowanie dwóch niezwykle ważnych świąt, jakimi są Dzień 
Matki i Dzień Dziecka. Atrakcje, jakie mogliśmy zaoferować dzieciom w ubiegłym roku, teraz stały się 
nieosiągalne. Mimo to przygotowaliśmy bogaty program online na te wydarzenia.

we wtorek 26 maja na profilu społecznościowym Domu 
Kultury. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Zajęcia 
poprowadził Bartek Nowak – nasz instruktor warsztatów 
GotujMania. Działając zgodnie z instrukcjami prowadzą-
cego, mali kucharze przygotowali dla swoich mam pyszną 
kolację: sakiewki z ciasta francuskiego ze szparagami, sa-
łatkę z rukolą i granatem oraz daktyle nadziewane serem 
pleśniowym i orzechami. Pychota…

Z jednodniowym wyprzedzeniem, w niedzielę 31 maja, 
w  Domu Kultury Stare Babice świętowaliśmy Dzień 
Dziecka. Wydarzenie miało charakter transmisji na żywo. 
Było tanecznie, kolorowo, egzotycznie i pysznie. Przygoto-
waliśmy mnóstwo atrakcji. Szalona zumba z energetyczną 
Julią zapewniła dzieciom zabawę i gimnastykę. Spotkanie 
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z sympatycznymi papugami Lili i Kiki okazało się nie tylko 
pokazem, lecz także interesującą opowieścią o życiu, natu-
rze i zwyczajach tych barwnych ptaków. Nasz gość przy-
bliżył widzom miejsca, które zamieszkują te piękne ptaki, 
opowiedział, czym się odżywiają i jakie posiadają talenty.

Na zakończenie spotkania specjaliści od gotowania 
przeprowadzili warsztaty kulinarne i przygotowali z dzieć-
mi pyszne słodkości.

Na potrzeby organizacji Dnia Matki i  Dnia Dziecka 
ekipa techniczna Domu Kultury Stare Babice zbudowała 
w pracowni artystycznej studio telewizyjne z prawdziwego 

zdarzenia. Dzięki sprzętowi do filmowania, który mamy 
na wyposażeniu Domu Kultury możemy organizować wy-
darzenia online na najwyższym poziomie.

Oprócz akcji online dla dzieci małych i dużych zespół 
domokulturowy przygotował zabawny film nawiązujący 
do kultowej produkcji z Panem Kleksem w roli głównej. 
Film przedstawia zdalną lekcje z przymrużeniem oka 
i dostępny jest na kanale Domu Kultury Stare Babice na 
YouTube. Zapraszamy do oglądania!

tekst: AS/DKSB, foto:

Młodzi aktorzy 
grupy teatralnej 
„Teatrzyk Zielonki 
Gęś” działającej 
przy Domu Kultury 

Stare Babice także podczas pandemii nie 
przestali spotykać się i tworzyć. Grupa swoją 
dotychczasową sceniczną działalność przeniosła 
na monitory komputerów. 

Dzieci wraz z panią instruktor spotykały się na za-
jęciach online, podczas których odkrywały tajniki 
improwizacji, recytacji, ćwiczeń dykcyjnych, a  także 
powtarzały role do przedstawienia „Szmaragdowy żu-
czek”. Spektakl nie doczekał się premiery w  czerwcu, 
ale młodzi aktorzy liczą na to, iż w nowym roku szkol-
nym zagości na scenie Domu Kultury Stare Babice.

Podczas zdalnych zajęć grupa stworzyła film z pio-
senką do przedstawienia „Szmaragdowy żuczek”. Teatr 

nie miał okazji wystawić premiery spektaklu, dlatego 
stworzył jej namiastkę – teledysk, który każdy może 
obejrzeć na stronie Domu Kultury Stare Babice oraz na 
FB Teatrzyku Zielonki Gęś.

Ale to nie wszystko! W maju powstał kolejny filmik 
– tym razem jest to zabawna wierszowana opowieść pt. 
„Niesłychana rzecz”, do oglądania której także serdecz-
nie zapraszamy.

Ola Perkowska
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Mimo wszystko nie planujemy się 
nudzić… Nasz zespół jest bardzo 
kreatywny. Już w lipcu odbędzie się 
pierwsza wystawa online w  Domu 
Kultury Stare Babice. Będziecie mo-
gli Państwo zdalnie zwiedzać wysta-
wę rysunków z naszego autorskiego 
programu, który powstał w  czasie 
epidemii. Były to „RysoBajki”, po-
przez które stawialiśmy czoło ogra-
niczeniom i  narastającemu w  tym 
czasie niepokojowi. Od marca do 
końca czerwca spotykaliśmy się za 
pośrednictwem relacji na żywo na 
domokulturowym profilu na Face-
booku (FB/dkstarebabice) z naszym 
grafikiem, utalentowanym absol-
wentem Akademii Sztuk Pięknych, 
Mateuszem Kalinowskim. Program 
ten skierowany był do najmłodszych 
widzów i  ich rodziców, a  punktem 
wyjścia – mniej lub bardziej znane 
wiersze lub teksty poetów i  pisarzy. 
Rysownik na podstawie komentarzy 
uczestników tworzył ilustracje ob-
razujące wybrane utwory. Wystawa 
zawiera kilkadziesiąt ilustracji, które 
powstały w trakcie 22 odcinków „Ry-
soBajek”. 

Od lipca planujemy także nowy 
cykl artystycznych atrakcji online pt. 
SzkicoBabice. Nasi facebookowi fani 
będą decydowali za pośrednictwem 
ankiety internetowej, które miejsca 
w gminie Stare Babice będą szkicowa-
ne przez naszego domokulturowego 
rysownika. Proces twórczy będziemy 
rejestrować i  w  formie filmiku arty-
styczno-edukacyjnego prezentować 
na naszym profilu społecznościowym 
oraz na YouTube. `

Wychodząc naprzeciw zapytaniom 
uczestników naszych regularnych 

zajęć, w  lipcu dwa razy w  tygodniu 
nadal odbywać się będą płatne zajęcia 
jogi online (w  poniedziałki i  środy 
o godz. 19:30). Zapraszamy do zapisy-
wania się przez naszą stronę interne-
tową www.domkultury-starebabice.pl

Dotychczas proponowaliśmy 
zwiedzanie z  przewodnikiem na-
szego gminnego zabytku tj. po-
zostałości po Radiostacji Babice 
w  wersji online. Ta budowla to 
największe osiągnięcie radiotech-
niczne okresu 20-lecia międzywo-
jennego. Tym razem chcielibyśmy 

Wakacje 2020 z Domem Kultury  
Stare Babice inne niż dotychczas…

W tym roku w czasie wakacji nie odbędzie się akcja „Kulturalne Lato”. W związku z koronawi-
rusową sytuacją i okrojonym budżetem niestety nie zaprosimy Państwa w tym roku na żadne 
bezpłatne letnie koncerty, pikniki, potańcówki i  teatrzyki. Nie będziemy podróżować po całej 
gminie z charakterystycznym dwumasztowym namiotem i animacjami dla dzieci. Nie zorga-
nizujemy także warsztatów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak to było rok temu. 
Chociaż obiecywaliśmy tuż po zakończeniu Kulturalnego Lata 2019, że wrócimy z podobną akcją 
w kolejnym roku, niestety w obecnej sytuacji nie mamy takiej możliwości. 
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 �Zwrot środków za bilety 
zakupione przez portal  
www.biletyna.pl realizowany 
jest przez Biuro Obsługi 
Klienta Biletyny. 

 �Bilety zakupione bezpośrednio 
w Domu Kultury Stare Babice 
można oddać wyłącznie w kasie 
Domu Kultury po okazaniu 
biletu/ów.

Kasa czynna: 
pn., wt., czw., pt. w godz. 8.00–16.00, 
śr. w godz. 10.00–18.00.  
 
Za utrudnienia przepraszamy!

UWAGA! ZWROT BILETÓW

zabrać kilkanaście osób w  wieku 12 lat+ na 
spacer z przewodnikiem, którym będzie spe-
cjalista ds. historycznych w  Domu Kultury 
Stare Babice Jarosław Chrapek. W  trakcie 
wakacji odbędą się dwa takie spacery: w dwie 
niedziele 12 lipca oraz 9 sierpnia br. Szczegó-
łowe informacje dotyczące spacerów znajdują 
się na naszej stronie internetowej. Zapisy na 
spacer obowiązkowe. W związku z wyjątkową 
sytuacją związaną z epidemią spacer odbędzie 
się dla ograniczonej grupy osób, przy zacho-
waniu wszelkich środków ostrożności.

Chcemy również zaprosić Państwa na nowy 
cykl wykładów online pt. „W oku radia”. Na 
naszych profilach społecznościowych bę-
dziemy udostępniać rozmowy z  ekspertami 
z takich dziedzin i obszarów wiedzy jak: histo-
ria, ochrona zabytków czy też radiotechnika. 
Wszystkie spotkania będą skupione wokół 
jednego wątku – Radiostacji Babice.

W  lipcu i  sierpniu br. planujemy zor-
ganizować różnorodne płatne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Odbędą się kilkudniowe 
warsztaty wokalne. Zaplanowaliśmy także 
warsztaty szycia. 

Kolejna nasza propozycja to intensywne 
Wakacje Artystyczne z  Polotem. Program 
obejmuje warsztaty śpiewu, tańca i aktorstwa 
skierowane do dzieci 9-15 lat. Będą one orga-
nizowane dla małych grup, zgodnie z obowią-
zującym reżimem sanitarnym i regulaminem 
organizacji zajęć w Domu Kultury Stare Babi-
ce, uwzględniającym wszelkie zalecane przez 
rząd obostrzenia. 

Zapraszamy do odwiedzania Do mu Kul-
tury Stare Babice na dwa sposoby: wirtual-
nie i realnie.

tekst: PN/DKSB; foto: IB, AK, www.polona.pl
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W  słoneczne sobotnie popołudnie, 
na plaży Kosewko koło Pomiechów-
ka, nad rzeką Wkrą przebywało 
około 50 osób. Nikt nie zauważył, 
jak dwójka dzieci – 12-letnia dziew-
czynka i  jej 6-letni brat oddaliły się 
od brzegu i  popłynęły za uciekającą 
po  wodzie piłką. Dopiero panicz-
ny krzyk: „Dzieci się topią!” zwrócił 
uwagę plażowiczów. Do akcji wkro-
czyli m.in. nasi borzęcińscy strażacy, 
którzy szczęśliwie akurat wtedy od-
poczywali na tej plaży. Panowie Pa-
weł Górski i Hubert Owczarek bez 
chwili wahania rzucili się na pomoc 
tonącym dzieciom, które znajdowały 
się pod pobliskim mostem, na środku 

rzeki. Jest to bardzo niebezpiecz-
ne i  zdradliwe miejsce. Kamienie 
wzmacniające konstrukcję mostu 
powodują zawirowania i spiętrzenia 
wody, a z uwagi na zwężenie jest tam 
bardzo silny nurt i duża głębokość. 
A  wszystko to w  niewielkiej odle-
głości 15–20 metrów od brzegu, co 
powoduje, że niebezpieczeństwo 
wydaje się niepozorne. Strażacy 
chwycili dzieci, które bardzo 
mocno trzymały siebie nawzajem, 
jednocześnie się podtapiając. Po 
kilku próbach odpłynięcia z  tego 
miejsca stwierdzili, że spiętrzona 
woda nie pozwala im płynąć 
w żadną stronę i wciąga wszystkich 

pod powierzchnię. Strażacy wkładali 
ogromny wysiłek, aby utrzymać siebie 
i dzieci ponad taflą wody. Widząc tę 
sytuację, na pomoc przybył trzeci 
ze strażaków – Bartosz Żółtowski, 
który przejął chłopca od Huberta. 
Po chwili na pomoc nadpłynęły ka-
jakiem kolejne osoby, które pomogły 
wciągnąć dziewczynkę i  odholować 
wszystkich do miejsca, gdzie był już 
grunt pod nogami. Dzieci przestra-
szone, ale całe i  zdrowe wróciły do 
mamy, która czekała na brzegu.

Cała akcja ratunkowa trwała oko-
ło 5 minut, choć osobom w wodzie 
mogło wydawać się to długimi go-
dzinami. Często chwila nieuwagi, 
kilka minut dzieli od tragedii. Mama 
dzieci na chwilkę spuściła je z oczu, 
aby spakować rzeczy po skończonym 
plażowaniu. Całe szczęście w  pobli-
żu znaleźli się nasi dzielni strażacy, 
którzy podzielili się z nami tą histo-
rią, aby ostrzec i zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie rozwagi nad 
wodą. Rzeka Wkra, choć mała i spo-
kojna, ma zdradliwe miejsca, szcze-
gólnie w takich miejscach jak mosty 
czy załomy. Takich miejsc podczas 
wakacyjnych wyjazdów znajdziemy 
wiele: rzeki, jeziora, stawy. Woda to 
żywioł, z  którym człowiek czasem 
przegrywa. Bądźmy rozsądni i  po-
korni wobec natury, a wtedy wakacje 
będą udane. Pamiętajmy, że człowiek 
tonie w ciszy!

Opracowała: IB; foto: Google Maps

13 czerwca mógł być naprawdę pechowy, ale dzięki naszym strażakom z Borzęcina na szczę-
ście taki nie był, a życie zachowały dzieci tonące w rzece Wkra w okolicach Pomiechówka. Roz-
począł się wakacyjny czas i wyjazdy nad wodę. Niech ta historia będzie dla Państwa przestrogą 
i przypomnieniem, że z wodą nie ma żartów, a dzieci należy pilnować w każdej minucie kąpieli. 
Zwłaszcza w miejscach dzikich i niestrzeżonych. 

Bezpieczeństwo nad wodą 

– Strażacy z Borzęcina 
uratowali tonące dzieci
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Misją stowarzyszenia będzie kształtowanie właściwych 
postaw i  nawyków społeczeństwa, wspieranie przedsię-
biorczości, w  szczególności lokalnej, działającej zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
i  inicjowanie aktywności związanych z  zapobieganiem 
powstawaniu zanieczyszczeniom. Przyświeca nam motto 
myśl globalnie, działaj lokalnie. 
Nasze cele będziemy realizować m.in. poprzez:

 �popularyzację idei ochrony środowiska, pobudzanie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształ-
towanie korzystnych dla środowiska naturalnego po-
staw i zachowań obywateli; 

 �podejmowanie inicjatyw i akcji proekologicznych we 
współpracy z placówkami gminnymi i innymi organi-
zacjami o podobnych założeniach programowych; 

 �prowadzenie wszechstronnej działalności informa-
cyjnej, promowanie podmiotów i  projektów ukie-
runkowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

 �promowanie i  tworzenie gminnych projektów w  za-
kresie ochrony środowiska;

 �działania zmierzające do ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem oraz promujące racjonalną gospodarkę 
wodną;

 �działania zmierzające do ochrony powietrza przed za-
nieczyszczeniem;

 �zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz nad-
miernej produkcji i  niewłaściwemu zagospodarowa-
niu odpadów;

 �prowadzenie działalności naukowo-badawczej w  za-
kresie technologii przyjaznych środowisku, efek-
tywnych energetycznie, a  także wykorzystujących 
odnawialne źródła, wdrażanie zasad gospodarki bez-
odpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;

 �promowanie i organizowanie wolontariatu;
 �reprezentowanie interesów stowarzyszenia wobec in-

stytucji państwowych, samorządowych i  organizacji 
społecznych;

 �pozyskiwanie środków finansowych dla umożliwienia 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

DOŁĄCZ DO NAS! 

Nie ma już czasu do stracenia, musimy działać! Każdy i każda z nas może robić coś dla planety. Dołącz do nas, 
bo tylko razem możemy skutecznie realizować naszą misję i wspierać rozwój gminy Stare Babice. Niezależnie od 
tego, czy bliska jest Ci gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, ekorolnictwo, ochrona klimatu, lasów czy 
pszczół, działając z nami będziesz mieć możliwość walki o to, co dla Ciebie ważne. Dołącz do grona członków 
stowarzyszenia wysyłając swoje zgłoszenie na adres: ekostowarzyszeniebabickie@gmail.com 

Inicjatorami stowarzyszenia są osoby tworzące Gminny Zespół ds. Gospodarki Odpadami tj.: Mariola Kaźmier-
czak, Jakub Łyszkowski oraz Dominika Paca.

Razem  
dla środowiska!
Gminny Zespół ds. Gospodarki Odpadami 
przekształca swoją działalność w stowarzysze-
nie. Będzie ono działać na rzecz i  w  imieniu 
tych, którym zależy na ochronie przyrody, za-
sobów naturalnych i naturalnego środowiska.

Jeśli masz pytania  
– także zachęcamy 
do kontaktu.

tekst: PACA; foto: Adobe Stock
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•  Ludowe nazwy czeremchy to 
także: śliwa kocierpka, kocierba, 
trzemcha i smrodynia.

•  Owoce czeremchy wykorzysty-
wane bywają również do bar-
wienia win, produkcji mąki do 

wyrobów cukierniczych, a  na-
wet farszu na pierogi.

•  Czeremcha należy do roślin 
nektarodajnych, a  jej bogate 
w  nektar białe kwiaty wabią: 
pszczoły, muchówki, błonków-

ki, chrząszcze, a  nocami także 
ćmy. Owoce z  kolei stanowią 
pokarm dla wielu ptaków i gry-
zoni, a także największego dra-
pieżnika Europy – niedźwie-
dzia brunatnego.

Sm
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Czeremucha, czyli czeremcha zwyczajna, po łacinie – Pa-
dus avium to powszechnie występujące w Europie oraz 
części Azji drzewo lub duży krzew. W  Polsce można 
spotkać również pochodzącą z Ameryki Północnej cze-
remchę amerykańską Prunus serotina. Z  powodzeniem 
można wykorzystywać ją jako surowiec zielarski i  kuli-
narny.

Należy pamiętać, że obie czeremchy można pomylić 
z kruszyną pospolitą Frangula alnus lub szakłakiem po-
spolitym Rhamnus cathartica, które wydają również czar-
ne owoce. Niestety owoce obu ww. gatunków są trujące 
dla ludzi, powodując wymioty i biegunkę. 

W medycynie ludowej suszonych owoców czeremchy 
używano przy biegunkach. Przy nieżycie jelit, niestraw-
ności i  innych problemach przewodu pokarmowego, 
w formie odwaru, stosowano owoce i liście tej niezwykłej 
rośliny. Z kolei przy zapaleniu spojówek robiono napar ze 
świeżych lub suszonych kwiatów, który aplikowano w for-
mie okładów. 

Oprócz walorów kulinarnych czeremcha ma duże wa-
lory kosmetyczne. Napar z  kwiatów czeremchy stoso-
wany zewnętrznie na skórę, ma właściwości nawilżające 
i wygładzające, dodatkowo zmniejsza obrzęki i likwiduje 
cienie pod oczami. Sprawdza się także przy przebarwie-
niach i wybielaniu skóry, a także problemach z łojotokiem 
i stanach zapalnych skóry.

Kąpiele z dodatkiem naparu z kwiatów czeremchy dzia-
łają antyseptycznie i oczyszczająco. Z tego właśnie powo-
du zalecane są przy leczeniu świerzbu oraz innych chorób 
skóry. 

Jednakże z  wyciągami z  kwiatów i  pędów czeremchy 
należy uważać przy problemach z hormonami płciowymi 
lub przy terapiach hormonalnych, gdyż wykazują działa-
nie estrogenne i antyandrogenne.

Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przy-
rody” to teksty o  charakterze edukacyj-
no-informacyjnym, niepełniące funkcji 
poradnika medycznego. Informacje, rady 
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie 
mogą zastępować osobistych wizyt i kon-
sultacji z lekarzem.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jed-
nego stanowiska zbierz tylko część roślin, 
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej 
ilości ziół z  jednego miejsca może spo-
wodować, że w  przyszłym roku już ich 
tam nie będzie.

tekst/foto: Joanna Szczepanik

Pamiętaj! 
Zbieraj wyłącznie zioła, 

które znasz i rób to w miej-
scach oddalonych od ru-
chliwych dróg oraz innych 
źródeł zanieczyszczeń.

Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA 
BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się pełen 
tekst o czeremsze i więcej propozycji wykorzystania jej.

Czeremucha 
– �roślina�zakorzeniona��

w�tradycji�ludowej

Propozycje wykorzystania czeremchy Aromatyczna herbata z kwiatów czeremchy

Składniki:
•  40 suszonych kwiatostanów
•  1 litr wody
•  0,5 kg cukru
•  sok z 1 cytryny lub pomarańczy

Przygotowanie: 
Kwiatostany zalać syropem wykonanym z 1 litra wody, 

cukru i soku z cytryny lub pomarańczy. Otrzymany sok 
odstawić w ciepłe, słoneczne miejsce. Po  3-4  dniach  

odcedzić, a następnie doprowadzić do wrzenia. Jeszcze 
gorący wywar zawekować.

Otrzymany syrop można pić z wodą lub dodawać do 
innych napojów czy deserów. Ze względu na migdałowy 
aromat można nim zastąpić sztuczne olejki migdałowe.
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 poradnika dietetyka

Wszystko to po to, by po urlopie 
wrócić z  dodatkowymi 2 czy 5 ki-
logramami. Znamy to? Wakacje all 
inclusive, grill na działce, sezonowe 
owoce, lody…. Nie zdążymy się obej-
rzeć, a nas więcej i więcej. I chociaż 
żeby te kilogramy chciały spadać tak 
szybko, jak przybywają...

Okres wakacji to wiele pokus ży-
wieniowych, to także okres urlopów, 
odpoczynku od pracy. Czy to także 
dobry czas, by zrobić sobie wakacje 
od diety? Z perspektywy psychodie-
tyka odpowiem: i tak, i nie. 

Przede wszystkim do diety powin-
niśmy podchodzić jak do stylu życia, 
który ma towarzyszyć nam stale. Wy-
bór produktów, unikanie ich pew-
nych grup to coś, co powinno wejść 
nam w  nawyk na zawsze. Z  drugiej 
strony, właśnie po to, by chciało nam 
się pewne nawyki żywieniowe utrzy-
mywać, powinniśmy czasem dać 
sobie trochę swobody i pocieszyć się 
jedzeniem, zwłaszcza jeśli przebywa-
my na urlopie, lub natura obdarza nas 
sezonowymi pysznymi owocami. 

Czy można w  takim razie jeść 
smacznie i mniej kalorycznie? Przed-
stawię Państwu kilka sposobów, jak 
odchudzić znane nam wakacyjne po-
trawy. 

Truskawki 
Lubimy truskawki ze śmietaną i  cu-
krem. Kto nie lubi? Taka mała misecz-
ka truskawek ze śmietaną to ponad 
100 kcal, a kiedy dodamy do tego jesz-
cze cukier, to mamy już ok 180 kcal. 

Zamiana śmietany na jogurt i  re-
zygnacja z cukru – i ta sama potrawa 

Wakac je  na  ta le r zu
Każdego roku, mniej więcej o tej sa-
mej porze, zaczynamy podejmować 
różne postanowienia, chcemy zmiany 
swojego życia. Najczęściej podejmu-
jemy się oczywiście prób odchudza-
nia czy trenowania. Od września do 
czerwca, z  różnymi efektami, próbu-
jemy pozbyć się kilku kilogramów, 
wszystko po to, by latem na plaży 
czuć się i wyglądać lepiej. 

będzie już miała tylko 70 kcal. Cukier 
zastąp cynamonem, kardamonem, 
lub po prostu pozwól pokrojonym 
truskawkom wypuścić trochę soku, 
a  zobaczysz, że są naprawdę słodkie 
i dodatkowe słodziki nie są potrzeb-
ne. W  ostateczności możesz dodać 
pół łyżeczki ksylitolu – jest słodszy 
niż cukier biały i doda nam tylko kil-
ka kalorii.

Zamiana śmietany na jogurt niech 
towarzyszy Ci także przy takich po-
trawach jak mizeria, pomidory ze 
śmietaną, czy pierogi z owocami. Jo-
gurt 0% tłuszczu to nie śmietana 18%! 

Lody 
Lody na bazie mleka i śmietany cięż-
ko odchudzić, ale możemy zamiast 
nich wybierać sorbety, które zdecy-
dowanie lepiej będą nawadniać. Lody 
na patyku, w  czekoladowej polewie, 

znanych marek to ok. 250-300 kcal 
w 80 g. Zaś 2 gałki lodów sorbetowych 
(ok. 40g x 2) to tylko ok 100 kcal. 

Napoje
W upalne dni nie wolno zapominać 
o  piciu. Pamiętaj jednak, że słod-
kie popularne napoje, ze względu 
na zawartość cukru, nie są dobrym 
sposobem nawodnienia, a  przy tym 
zawierają bardzo dużo kalorii. Jedna 
szklanka (250 ml) popularnego brą-
zowego smakołyku to ok. 100  kcal. 
Niby niewiele, ale przy 2 litrach 
dziennie możemy dostarczyć dodat-
kowo prawie 900 kcal! 

Czym w  takim razie gasić pra-
gnienie? Przygotuj sobie dzbanek 
wody z cytryną, pomarańczą i miętą. 
Trzymana w lodówce – fantastycznie 
schłodzi, dodatkowo pozwoli uzupeł-
nić elektrolity, które tracimy z potem. 

tekst: Magdalena Niewiadomska, 
dietetyk

foto: Freepik
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Wróćmy do małżeństwa Jerzego 
i  Marii Kazoń. Jak pisaliśmy w  po-
przedniej części naszej opowieści – 
ślub odbył się w 1951 roku. 

Jerzy po odpracowaniu nakazu pra-
cy w  1955 r. mógł prowadzić z  żoną 
gospodarstwo rodzinne w  Babicach. 
Była to odważna decyzja. Powierzch-
nia gospodarstwa była duża, ale samo 
gospodarstwo było niedoinwestowa-
ne, wręcz biedne, jak to bywało po 
wojnie i  w  wyniku obowiązkowych 
powojennych dostaw. Przeszło poło-
wa gruntów była podmokła i mogła 
być użytkowana jedynie na trwały 
użytek zielony, np. łąki i  pastwiska. 
Prace drenarskie w  gospodarstwie 
i całej wsi Babice Nowe były prowa-
dzone w 1958 r.

To właśnie Jerzy podjął inicjatywę 
złożenia wniosku o  wykonanie prac 
melioracyjnych. Wielka konsekwen-
cja w  działaniu i  pracowitość Marii 
i  Jerzego zaczęła powoli zmieniać 
obraz gospodarstwa z  ekstensywne-
go w  intensywne. Na początku lat 
60-tych powstał nowoczesny kom-
pleks zabudowań gospodarskich 
zaplanowanych pod produkcję na-
sienną. Maszyny agrotechniczne, 
ciągniki rolnicze i  suszarnie zapeł-
niły pomieszczenia gospodarskie. 
Uprawa nasienna wymagała wiedzy 
o  ochronie roślin przed choroba-
mi i  szkodnikami oraz   dyscypliny 
w  przestrzeganiu czystości w  upra-
wach. Jerzy był pionierem w stosowa-
niu herbicydów. Gospodarstwo stało 
się wizytówką polskiej produkcji na-
siennej. Często było odwiedzane przez 
wycieczki zagraniczne i polskich pro-
ducentów, pokazywane w telewizji. 

W  latach 70-tych uprawiali 17 ha 
warzyw na nasiona. Standardową 

rośliną Kazoniów była cebula nasien-
na sochaczewska-wolska. Uprawiali 
ją przez około 20 lat. Zmiany eko-
nomiczne w latach 90-tych i import 
nasion z  Holandii spowodował, że 
Kazoniowie powrócili do produkcji 
rolnej, głównie pszenicy paszowej. 
Tworzyli wspaniały tandem: Jerzy 
zajmował się agrotechniką, ochroną 
roślin i  załatwianiem kontraktacji, 

a Maria prowadziła sprawy admini-
stracyjne i  finansowe oraz uczestni-
czyła czynnie w  pracach polowych, 
nadzorując pracowników. Pomagali 
im również, w miarę swoich możli-
wości, rodzice Jerzego. 

Jerzy Kazoń był społecznikiem, brał 
czynny udział w  przedsięwzięciach 
zmierzających do ulepszeń zarówno 
w produkcji rolnej, jak i codziennym 

Historia babickiej 
rodziny Kazoniów cz. 3

Kontynuujemy opowieść o rodzinie Kazoniów. W części pierwszej tekstu opublikowanej w nu-
merze 4/2020 Gazety Babickiej ukazaliśmy postaci Mieczysława i Felicji, którzy w 1937 roku 
sprowadzili się do Babic. W części drugiej, w numerze 5/2020 naszego miesięcznika, zaprezen-
towaliśmy sylwetki ich synów – Mirosława i Jerzego wraz z żonami. Doprowadziliśmy wtedy 
historię do ślubu Jerzego i Marii. Dziś historii ciąg dalszy, aż do dzisiejszych dni.
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Rok 1966 – Jerzy i Maria; kamera – hobby Marii

Rok 1974 – Jerzy Kazoń z inspektorką, pobieranie 
próbek, uprawa skorzonery
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życiu mieszkańców gminy Babice. 
W latach 1946–1947 brał udział w za-
kładaniu Spółdzielni Zaopatrzenia 
i Zbytu Producentów Rolnych Gmi-
ny Blizne (obecnie Babice) z siedzibą 
w Jelonkach. W pierwszej połowie lat 
50-tych uczestniczył w  elektryfikacji 
kilku wsi gminy Stare Babice wyko-
nywanej w czynie społecznym, gdyż 
był to jedyny sposób doprowadze-
nia energii elektrycznej do wsi nie-
objętych planem. Po wydarzeniach 
październikowych w  1956 r. nastą-
piła wyraźna liberalizacja życia poli-
tycznego i  gospodarczego. Wówczas 
Jerzy włączył się w  nurt reaktywacji 
przedwojennych organizacji i  zrze-
szeń działających na rzecz rolnic-
twa takich jak: Polski i  Wojewódzki 
Związek Ogrodniczy, Spółdzielnia 
Ogrodnicza w  Błoniu i  Warszawie, 
Kółek Rolniczych w  gminie i  po-
wiecie pruszkowskim. Wraz z  pro-
ducentami St. Kuźmińskim, Janem 
Acherem, T. Kulisiewiczem, Wacła-
wem i  Jerzym Oziemskimi współ-
tworzył sześć Spółek Wodnych 
w  powiecie pruszkowskim, co łącz-
nie z  przedwojenną spółką Rowy 
Ożarowskie pozwoliło w  latach 80-
tych zmeliorować w  powiecie około 
25  tys. hektarów pól. W  latach 70-
tych Jerzy brał udział w  Komitecie 
budowy drogi z  powierzchnią asfal-
towo-betonową przez wieś Babice 
Nowe oraz w  Komitecie Gazyfikacji 

terenu gminy Stare Babice. Był inicja-
torem powstania w gminie NSZZ RI  
„SOLIDARNOŚĆ”. W  wyborach 
1989 r. był członkiem komisji wybor-
czej z ramienia związku ”Solidarność” 
w Izabelinie, a w pierwszych samorzą-
dowych wyborach w 1990 był człon-
kiem komisji wyborczej w  Starych 
Babicach. Za pracę społeczną i wzo-
rowe prowadzenie gospodarstwa od-
znaczony został Złotym i  Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Wśród społeczno-
ści babickiej zyskał wielki autorytet, 
kierując się zawsze praworządnością 
i uczciwością. Umarł w 2019 r., a po-
chowany jest na cmentarzu babickim 
w rodzinnym grobowcu.

Maria i  Jerzy Kazoniowie mieli 
córkę Ewę (1952), dwoje wnucząt: 
Wojciecha (1978) i  Zuzannę (1980), 
oraz troje prawnucząt: Michała 
(2001), Maję (2003) i Natalię (2008). 
Wszyscy mieszkają w Babicach. Wy-
mienione powyżej prawnuki to już 
piąte pokolenie tej rodziny zamiesz-
kałe na terenie naszej gminy.

Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska

Opowiedz nam o swojej rodzinie!
Zapraszamy osoby zainteresowane 
publikacją historii swojego rodu na 
łamach Gazety Babickiej do kontak-
tu – przez redakcję – z autorką naszej 
rubryki, która wysłucha i spisze Pań-
stwa wspomnienia.

B
abickie rody

Wspomnienia o Panu 

Jerzym Kazoniu

Bogna Kłosińska-Rycerska 
koleżanka ze studiów
– Jurka poznałam pierwszego dnia 
studiów, w  dniu inauguracji. Uczy-
liśmy się na Wydziale Ogrodniczym 
SGGW, który w  swoim programie 
ma półroczne studia praktyczne, 
które odbywały się w  Skierniewi-
cach. Jurka cechowało poczucie hu-
moru, potrafił zakpić, ale z umiarem.

Nasza przyjaźń pozostała w  do-
rosłym życiu – często bywaliśmy 
u  siebie. Dom Marysi i  Jurka był 
otwarty, gościnny. Kazoniowie or-
ganizowali niezapomniane spotka-
nia, podczas których prowadziło 
się wiele ciekawych dyskusji doty-
czących ogrodnictwa czy zagadnień 
gospodarczych, ale też żartowało 
się i śpiewało. Jurek był znakomitą 
osobowością, miał wnikliwy umysł. 
Wspominam go z największym sen-
tymentem. Był to człowiek prawy, 
pełen inicjatywy, świetny organiza-
tor; miał szeroką wiedzę przyrodni-
czą i był prawdziwym patriotą.

Adam Moraczewski
mieszkaniec Starych Babic i chrze-
śniak Jerzego Kazonia
– Nasze rodziny przyjaźniły się już 
przed II wojną światową. Pierw-
szym wspomnieniem o  Panu Je-
rzym, jeszcze z mojego dzieciństwa, 
są Święta Bożego Narodzenia. Wuj, 
bo tak go nazywałem, przywoził 
prezenty dla mnie i rodzeństwa, ni-
czym Święty Mikołaj. 

Już jako dorosły człowiek wie-
lokrotnie rozmawiałem z  wujem, 
a  te rozmowy dotyczyły często 
ówczesnej sytuacji w  Polsce. Wuj 
Jerzy miał bardzo krytyczne po-
glądy. Cechował go bardzo ścisły 
umysł – jeżeli wypowiadał się na 
jakieś tematy, w szczególności doty-
czące ogrodnictwa lub wspomnień 
z  czasów II wojny światowej, to 
jego słowa były bardzo precyzyjne 
i profesjonalne. Opowiadał z pasją 
i zaangażowaniem o czasach wojny 
i latach powojennych. 

Rok 1980 – SKRA Memoriał Jerzego Michałowicza; Maria Kazoń 
dekoruje sportowców
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Agnieszka Żukowska
stażystka

– Po ukończeniu studiów ogrod-
niczych w  1976 r. przez 6 miesięcy 
odbywałam staż w  gospodarstwie 
państwa Kazoniów. W babickim go-
spodarstwie przede wszystkim ude-
rzyły mnie: pedantyczny porządek, 
dbałość o park maszynowy i świet-
na organizacja pracy. Maszyny oraz 
narzędzia po użyciu były czysz-
czone i  konserwowane. W  okresie 
zimowym były robione przeglądy 
maszyn, tak aby w sezonie było jak 
najmniej awarii i  przestojów. Plan 
pracy na każdy dzień miał zawsze 
wersję awaryjną – w  razie zmiany 
pogody – aby nie było improwizacji 
i nerwowej atmosfery podczas prze-
stawiania pracowników na inne sta-
nowiska. Pan Jerzy nie akceptował 
bylejakości i pójścia na skróty czy na 
łatwiznę. Wyprodukowane nasio-
na miały wysoką siłę i energię kieł-
kowania, odpowiednią wilgotność 
i  były wolne od zanieczyszczeń, 
toteż klienci wiedzieli, że towar au-
toryzowany przez Jerzego Kazonia 
jest najwyższej jakości. Gospodar-
stwo Państwa Kazoniów było przy-
kładem nowoczesnego ogrodnictwa 
nasiennego, a staż był dla mnie naj-
lepszą lekcją zarządzania i produkcji 
ogrodniczej.

Jacek Racki 
mieszkaniec Starych Babic

– Wiele dobrego o Panu Jerzym Ka-
zoniu słyszałem zawsze od moich ro-
dziców: Józefa i Teresy, którzy w tych 
samych latach co Pan Jerzy prowa-
dzili gospodarstwo rolne i  mierzyli 
się z  podobnymi trudnościami. Za-
równo ja jak i moi rodzice ceniliśmy 
Pana Kazonia jako człowieka uczci-
wego, wzór pracowitości i solidności. 
Był on bardzo wymagający wobec 
siebie i  innych. Cenił punktualność 
i solidność; wzbudzał szacunek swoją 
postawą i zachowaniem. Jego gospo-
darstwo było nowatorskie, uprawiał 
wiele nowych odmian mało znanych 
roślin. Stosował nowe maszyny i był 
otwarty na nowinki. Porządek w jego 
gospodarstwie i dbałość o maszyny to 
przykład dla innych. Był człowiekiem 
wykształconym, który wciela w życie 
swoją wiedzę; przez mieszkańców Ba-
bic ceniony i szanowany. Do każdego 
człowieka odnosił się z szacunkiem.

Jan Żychliński 
mieszkaniec Starych Babic

 – Pan Jerzy Kazoń był człowie-
kiem pracy, dużo od siebie wymagał, 
w  podejmowanych działaniach był 
perfekcjonistą. Jego gospodarstwo 
było wzorcowe. Mimo, że był czło-
wiekiem bardzo zajętym, znajdował 

czas na działalność społeczną. Pan Je-
rzy miał wielki udział w zmeliorowa-
niu ziem w  naszej gminie. Wczesną 
wiosną na gruntach stała woda, a to 
bardzo opóźniało rozpoczęcie prac 
wiosennych. Po wykonanych zabie-
gach melioracyjnych bardzo polep-
szyła się zdolność produkcyjna gleb. 
Pan Jerzy wziął na siebie ciężar pracy 
związanej m.in. z melioracją, pełniąc 
przez 30 lat stanowisko prezesa Spół-
ki Wodnej. Udzielał się też w różnych 
komitetach społecznych działających 
na rzecz mieszkańców. Bliżej pozna-
liśmy się z Panem Jerzym w czasach 
„Solidarności”. W  tym okresie dom 
Państwa Jerzego i  Marii Kazoniów 
był miejscem spotkań członków 
„Solidarności”. Podczas pierwszych, 
częściowo wolnych, wyborów parla-
mentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 
r. reprezentował „Solidarność” w jed-
nej z gminnych komisji wyborczych 
w  Izabelinie. Wielu mieszkańców 
naszej społeczności korzystało z jego 
mądrych rad. Praca i udoskonalanie 
gospodarstwa była dla niego prio-
rytetem, ale znajdował też czas na 
interesowanie się historią, pisał też 
artykuły o historii Babic do „Gazety 
Babickiej”.

Wysłuchała Joanna z Moraczewskich 

Gwiazdowska
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Zdjęcie rodziny Wójcików 
zrobione na cmentarzu wojennym 

w Kwirynowie, prawdopodobnie 
w 1943 roku.

Od lewej na górze stoją: Janina 
Wójcik (z domu Krężelewska 

z Wojcieszyna) z córką Ireną Wójcik 
(obecnie po mężu Ziółkowska), 

Marianna Wójcik (z domu Juszczak, 
matka Jerzego i Barbary stojących 

poniżej), Zofia Wójcik  
(z domu Jaworska, matka stojącej 

poniżej Henryki). 
Od lewej na dole stoją: Jerzy Wójcik, 

Barbara Wójcik (obecnie po mężu 
Kuczyńska) i Henryka Wójcik ( po 

mężu Strzeszewska). 
Autor zdjęcia nieznany

Zdjęcie i opis przesłał Jarosław 
Paweł Kuczyński

Rodzinny album gminy
    Stare Babice

Z  wielką przyjemnością wracamy do cyklu „Rodzinny album”. Prezentujemy niezwykle 
ciekawe zdjęcie – w tle widoczne są jednocześnie dwa zabytki na terenie naszej gminy – 
cmentarz wojenny i wieże Radiostacji Transatlantyckiej.
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biblioteka

Czym jest podróżo-
wanie? Jest opowieścią 
o emocjach, wielką lekcją 
życia zapisaną w  książ-
kach, lekarstwem na bez-
czynność. Chcemy, aby 
babicka biblioteka była 
kluczem na nudę, zaś 
młodzi artyści podczas 
zajęć literacko-plastycz-
nych rozwijali swoją kre-
atywność. 

8 maja 2020 rozpoczę-
liśmy projekt zupełnie 
inny, niż dotychczasowe akcje czytelnicze biblioteki 
– była to „Podróż po krainie książek z bajką na deser”. 
Projekt pierwotnie miał się rozpocząć 14 kwietnia, jed-
nak w  związku z  zamknięciem babickiej biblioteki ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne związane 
z COVID-19, zmuszeni byliśmy przesunąć termin inau-
guracji naszej akcji. Pierwsze zajęcia zostały połączone 
z obchodami Tygodnia Bibliotek 2020. Skumulowaliśmy 
dwa ważne dla nas bibliotekarzy święta. Do warsztatów 
wykorzystujemy narzędzia komunikacji online. Przeno-
sząc zajęcia w  przestrzeń wirtualną zachowaliśmy ich 
tradycyjną konwencję. Każde spotkanie zaczynamy od 
ciekawej i jednocześnie wartościowej książki dla dzieci, 
by w drugiej części zajęć stworzyć pomysłową pracę pla-
styczną związaną z treścią zajęć. 

Do tej pory w  projekcie odbyły się 3 zajęcia online. 
Mając na uwadze duży natłok zajęć dzieci w przestrzeni 
wirtualnej związanej ze zdalnym nauczaniem w szkole, 
przesuwamy termin oddania prac do 12 lipca 2020  r. 
włącznie. Wg zasad regulaminu, aby zaznaczyć swój 
udział w zajęciach, należy po każdych warsztatach prze-
słać na adres mailowy ulahoczyk@gmail.com zdjęcie 
pracy wykonanej przez dziecko wg instrukcji zapre-
zentowanej na naszych zajęciach online. W tytule maila 
należy wpisać nazwę projektu, czyli „Podróż po krainie 
książek z bajką na deser”. W treści proszę pamiętać o po-
daniu imienia i  nazwiska dziecka oraz numeru karty 
bibliotecznej. Akcja adresowana jest do mieszkańców 
gminy Stare Babice. W  zajęciach mogą uczestniczyć 
również dzieci, które nie są czytelnikami babickiej 

biblioteki. Wówczas nie 
wpisują numeru karty. 
Rodziców dzieci nieza-
pisanych do babickiej 
biblioteki prosimy o za-
pisanie ich, w  dogod-
nym momencie, jednak 
nie później niż do koń-
ca zajęć projektowych. 
Przesłane prace zostaną 
wydrukowane i umiesz-
czone w  „Przepiśniku” 
przy miesiącu przypisa-
nym do zajęć. W trakcie 

trwania akcji zaplanowanych zostało 6 zajęć. Do otrzy-
mania nagrody uprawnia udział w  4 zajęciach, czyli 
przesłanie 4 zdjęć wykonanych prac.

W  każdym miesiącu podróżujemy po innym kon-
tynencie. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od Europy 
wśród muffinkowo-czekoladowych kwiatów. Następnie 
odwiedziliśmy Azję, gdzie odbyliśmy spotkanie z  wa-
rzywno–owocowymi ludkami. A  tuż przed wakacjami 
zawędrowaliśmy do Afryki i poznaliśmy świat pszczół. 
Poprzez zajęcia chcemy rozwijać wyobraźnię uczest-
ników, jak również pokazać, iż historie przedstawiane 
w książkach nie muszą kończyć się wraz z przewróce-
niem ostatniej strony. 

Wszystkie nagrania dotychczasowych zajęć oraz 
szczegóły akcji, łącznie z  regulaminem, możecie od-
naleźć na naszej stronie internetowej: https://biblio-
teka-starebabice.pl/category/projekty-biblioteczne/
zajecia-literacko-plastyczne/podroz-po-krainie-ksia-
zek-z-bajka-na-deser/ jak również na fanpage’u  @Bi-
bliotekaStareBabice.

Serdecznie zapraszamy! Pamiętajcie, do 12 lipca 
2020 r. włącznie macie jedyną i niepowtarzalną okazję 
do współtworzenia, poprzez swoje prace, książki wyko-
nanej na potrzeby projektu pt. „Przepiśnik”. Wystarczy 
obejrzeć wszystkie dotychczasowe nagrania zajęć, na-
stępnie wykonać prace zgodnie ze wskazówkami z filmi-
ków i przesłać zdjęcia na podany powyżej adres mailowy.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Emocje zapisane w książkach,  
czyli akcja czytelnicza



SERWIS KOMPUTEROWY
ODZYSKIWANIE DANYCH

SKŁADANIE KOMPUTERÓW
STARE BABICE ul. RYNEK 15 LOK. 2

607 037 385



RELAX
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

RELAX
Warszawa, ul. Obozowa 60, LO im. C. K. Norwida

Gwarantujemy jakość 
oraz indywidualne podejście 

do każdego kursanta 

Tel. 602 49 63 75
info@oskrelax.pl          www.oskrelax.pl

usługi kompleksowe w transporcie 
● dostawy zakupionego sprzętu AGD

● podłączenia sprzętu AGD

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

● przeprowadzki, usługi transportowe

● wynajem samochodów dostawczych 

 tel. 795 – 596 – 016

05-082 Blizne Łaszczyńskiego, 
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)

tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu

OBSŁUGA 
KSIĘGOWA

DORADZTWO 
GOSPODARCZE

KADRY 
I PŁACE

OBSŁUGA 
CUDZOZIEMCÓW

BHP 
W FIRMIE

OPŁATY 
ŚRODOWISKOWE

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

L L Tu jest miejsce miejsce 
na Twoją reklamę!
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