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Wypełnij zeznanie podatkowe! Naczelnik Urzędu Skarbowego War-
szawa – Bielany informuje, że zaplanowany został dyżur pracowników 
Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany w Urzędzie Gminy Stare Babice 
przy ul. Rynek 32 w dniu 15.04.2016 r. w godz. 9.00-14.30. Dyżur pełnio-
ny będzie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zaintere-
sowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Dekla-
racji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem 
zeznania podatkowego.

Dzień otwarty w US Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany 
informuje, że w dniu 16.04.2016 r. we wszystkich urzędach skarbowych 
będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego 
Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 będzie on trwał od godz. 
8.00 do 13.00.

Wydłużony czas pracy US Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – 
Bielany informuje, że w dniach 28 – 29.04.2016 r. czas pracy Urzędu Skar-
bowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18.00.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na najbliższy wykład 
19.04.2016 r. o godz.16.30 w budynku nowego urzędu gminy pt.: ,,Opo-
wieść o księdzu Janie Twardowskim (wakacyjnym gościu Lipkowa) i przy-
jacielu księdza Wacława Kurowskiego w 10. rocznicę Jego śmierci”. Wy-
kład wygłosi Ewa Andrzejewska z Fundacji Hereditas.

Obchody Święta konstytucji 3 maja Zapraszamy na uroczystość z oka-
zji święta konstytucji, która odbędzie się 29.04.2016 r. o godzinie 13.00 
w auli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że w  dniach 9-16 kwietnia 2016 r. wśród 
mieszkańców Gminy Stare Babice zostanie przeprowadzone bada-
nie ankietowe dotyczące potrzeb w zakresie świadczenia wybranych 
usług publicznych w gminie oraz korzystania z lokalnych przestrzeni 
publicznych. Badanie zrealizują studenci gospodarki przestrzennej 
Wydziału Geografii i  Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii!

Jeśli to właśnie do Państwa drzwi zapuka ankieter, legitymujący się stosow-
nym zaświadczeniem, a także imiennym identyfikatorem, przyjmijcie go Pań-
stwo życzliwie i – w miarę możliwości – udzielcie odpowiedzi na pytania an-
kiety. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi na pytania nie zajmą Państwu 
dłużej niż 15 minut. Badanie opinii mieszkańców jest zgodne z ideą dialogu 
i partycypacji społecznej, a udział w nim to przejaw troski o nasze wspólne 
dobro. Państwa głos jest na wagę złota!

Badanie będzie dla nas wszystkich cennym źródłem wiedzy na temat potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. Pozwoli na lepsze planowanie rozwoju naszej lo-
kalnej społeczności, zgodnie z rzeczywistymi oczekiwaniami nas wszystkich. 
Wyniki badania będą publicznie dostępne. Z góry dziękujemy za zrozumienie, 
życzliwość i udział w ankiecie.
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Szanowni Państwo!
Postanowiłem napisać do Państwa, 

ponieważ ostatnio, z  zupełnie niezrozu-
miałych dla mnie przyczyn, wystąpiło 
zakłócenie wymiany informacji pomię-
dzy gminą, a środowiskiem oświatowym 
w związku ze wstępnymi rozmowami do-
tyczącymi organizacji nauczania w nowo 
powstającej szkole w Zielonkach.

Chcąc być odpowiedzialnym za tak 
ważny dział, jakim jest oświata, mamy 
obowiązek sprawdzić, czy nie warto 
sięgać po przewidziane prawem, nie-
standardowe metody, by nie zaprzepa-
ścić szansy najlepszego rozwiązania. 
Oczywiście, trzeba ważyć ryzyka i  od-
biór społeczny, w  tym głównie opinie 
rodziców dzieci w  wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Jesteśmy na początku 
dyskusji i przygotowujemy się do jej po-
szerzenia z  nauczycielami, rodzicami, 
radnymi, przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i  wszystkimi zaintere-
sowanymi mieszkańcami gminy. Bardzo 
istotne jest to, że do tej pory nasze roz-
ważania były natury teoretycznej i  są 
brane pod uwagę jedynie, jako ewentu-
alne rozwiązania w budowanej placów-
ce. O  tym bardzo wyraźnie informuję 
wszystkich zainteresowanych i  chcę 
przekazać Państwu, że nie są brane 
pod uwagę żadne zmiany tego typu, 
w  funkcjonujących już placówkach 
gminnych. Zawsze szanowałem środo-
wisko nauczycielskie i chcę zapewnić, że 
nie ma zagrożenia zmiany mojej posta-
wy. Natomiast, z nieznanych mi powo-
dów, na dużą skalę rozpowszechniana 
jest dezinformacja wśród nauczycieli, 
rodziców i  mieszkańców o  rzekomym 
wyprowadzaniu majątku gminy, utra-
cie przywilejów zawodowych nauczy-
cieli, zagrożeniu zwolnień pracowni-
czych itp. Także nauczycielskie związki 
zawodowe są wprowadzane w  błąd  
i kierowane są do ich władz apele o ochro-
nę zagrożonych praw nauczycieli. Każdy  

z nas ma prawo swobodnie głosić swoje 
poglądy, ale jeśli są one formułowane na 
fikcyjnych danych, mogą wyrządzić naj-
większą szkodę naszej oświacie. Dlate-
go zwracam się do Państwa z gorą-
cym apelem, byście nie dawali wia-
ry niesprawdzonym informacjom 
dotyczącym zwolnień pracowników 
gminnych placówek oświatowych, 
jakiejkolwiek odpłatności za na-
uczanie w  przyszłości, wyprowa-
dzaniu majątku gminy, czy rewolu-
cji w gminnej oświacie.

Dezinformacja, która doszła do 
środowiska nauczycielskiego i  rodzi-
ców rozpoczęła się po pierwszym spo-
tkaniu na temat różnych możliwości 
organizacji systemu edukacji w  nowo 
powstającej szkole w Zielonkach. Dziwi 
mnie, że po jednym spotkaniu zaczęły 
szerzyć się tak skrajnie różne zdania, 
a  przecież wszyscy wysłuchali jednej 
prezentacji.  Odbyła się wtedy prezen-
tacja Fundacji Pozytywne Inicjatywy, 
która przedstawiła autorską propozycję 
nauczania dla naszej gminy. Postanowi-
liśmy rozpocząć dyskusję od wspomnia-
nej organizacji, gdyż prócz bogatego 
doświadczenia może się ona pochwalić 
nowatorskim rozwiązaniem prowadze-
nia samorządowej szkoły społecznej. 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły 
miastu Gdańsk odliczyć podatek VAT 
od wybudowanej szkoły, obniżyć koszt 
jednostkowy kształcenia uczniów, przy 
poszerzonej ofercie programowej w sto-
sunku do tradycyjnej szkoły samorzą-
dowej. W  sytuacji od lat malejącego 
udziału subwencji oświatowej, są to 
efekty, których nikt nie powinien lekce-
ważyć. Do zaproszenia fundacji skłoniła 
nas również pozytywna opinia na temat 
metod nauczania i  dużej różnorodno-
ści oraz dostępności zajęć dla uczniów, 
a także rodziców, która w naszej opinii 
jest najistotniejszą kwestią. Pamiętaj-
my jednak, że wymieniona fundacja 

jest jednak dopiero początkiem po-
szukiwań i nie jedyną, która zajmu-
je się szkolnictwem.

Potencjalne nowe rozwiązania, o któ-
rych wspomniałem wyżej, w  naszym 
przypadku mogłyby dotyczyć, co najwy-
żej jednej placówki – tej w budowie – na 
łącznie sześć jednostek oświatowych  
i  wychowawczych, czyli niespełna 
17% ogółu gminnej oświaty. Perspek-
tywa uruchomienia nowej szkoły po-
ciągnie za sobą potrzebę zwiększe-
nia etatów, tak dydaktycznych, jak  
i  administracyjnych. Natomiast bez 
wątpienia przed nami rządowa refor-
ma oświaty, która obejmie wszystkie 
jednostki i  jej zakres będzie znacznie 
głębszy. Ostatnie przekazy, jakie dotar-
ły do samorządów, zapowiadają, że na 
miejsce obecnego, gminnego systemu 
oświaty 6 + 3, zostanie wprowadzany 
czteroletni system nauczania począt-
kowego i  czteroletni system nauczania 
końcowego, który miałby nosić nazwę 
„nowego gimnazjum”. Takie rozwiąza-
nie pociąga za sobą zmniejszenie licz-
by uczniów w  gminnej oświacie o  1/9, 
a  to grozi redukcją etatów nauczyciel-
skich w  naszych szkołach. W  mojej 
opinii właśnie to jest prawdziwym za-
grożeniem praw pracowniczych na-
szych nauczycieli. W  tym kontekście, 
doszukiwanie się zagrożeń w  dążeniu 
do nowości, zdaje się być mniej ważne, 
tym bardziej, że ma to dotyczyć wy-
łącznie nowej placówki. Uważam, że 
powinniśmy prowadzić dyskusję rów-
nież w  kwestii zmian całego systemu, 
ponieważ zwiększenie etatów z  tytułu 
uruchomienia nowej jednostki, może 
nie być adekwatne do ich zmniejszenia 
spowodowanego niższą liczbą uczniów  
w gminnych szkołach z tytułu reformy 
rządowej.

Problem ten jest analizowany w gmi-
nie od pewnego czasu i  naszą intencją 
jest znalezienie rozwiązania, które 

W kilku poprzednich numerach Gazety babickiej informowaliśmy o tym, 
że trwają rozmowy nad organizacją nauczania w budowanej w Zielonkach 
szkole. Poniżej przedstawiamy list wójta gminy skierowany do środowiska 
oświatowego Gminy Stare Babice, który został przekazany dyrektorom gminnych 
placówek z prośbą o udostępnienie wszystkim pracownikom.
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pozwoli zapobiec temu zagrożeniu. 
Jest jeszcze za wcześnie, by mówić  
o wszystkich szczegółach, ale myślę, że 
w  nieodległym czasie będziemy mogli 
przedstawić założenia tego rozwiąza-
nia. Analizowane są także możliwości 
zmian wynagradzania wychowawców 
i  administracji szkolnej. Jeśli sytuacja 
budżetowa na to pozwoli, to jeszcze 
w tym roku będą one wprowadzone.  

Uprzejmie proszę Państwa 
o  uwzględnienie nie tyle mojej argu-
mentacji, co uwarunkowań natury 
obiektywnej, a  aspekt finansowy zdaje 
się być tu jednym, z  najważniejszych. 
Tylko prawo do odliczenia podatku VAT 
od budowanej szkoły pozwoli zaoszczę-
dzić gminie około 10 mln zł. Poza tym, 
inaczej zorganizowana, jedna z  łącznie 
czterech szkół gminnych nie grozi ra-
dykalnymi zmianami w całym systemie. 
W  zamian za to, daje rodzicom możli-
wość wyboru pomiędzy różnymi typami 
nauczania, a  nauczycielom pomiędzy 
różnymi typami zatrudnienia i  wyna-
grodzenia. Chcę także zaznaczyć, że 
do podjęcia ostatecznych decyzji przez 
organ prowadzący, jest jeszcze daleka 
droga, a na pewno nie będzie propono-
wane żadne rozwiązanie wbrew szeroko 
rozumianej opinii publicznej. Być może, 
by uzyskać miarodajną opinię, celowym 
będzie przeprowadzenie profesjonalnej 
ankiety wśród rodziców lub ogłosze-
nie ogólnogminnego referendum po 
dokładnym przedstawieniu najlepszej 
propozycji. Jestem pewien, że wszelkie 
decyzje wypracowane z  zachowaniem 
czystych, demokratycznych zasad, będą 
najlepsze dla naszej wspólnoty samo-
rządowej.

kRZysZtof tuREk

Wójt GMiny stARE bAbiCE

W roku szkolnym 2016/2017 zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego 
pn.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy 
Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przed-
szkolu w roku szkolnym 2016/2017” realizują następujące przedszkola niepubliczne: 
Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne 
Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne 
Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Pk

Spotkanie informacyjne z właścicielami przedszkoli

niepubliczne przedszkola 
realizują zadanie publiczne

sprostowanie
Drodzy czytelnicy, w lutowym nu-
merze Gazety Babickiej w artykule 
„Rodzicu, co byś wybrał?” wystąpił 
błąd. Opisując rodzaj umów, które 
fundacja Pozytywne Inicjatywy ofe-
rowałaby nauczycielom chodziło 
oczywiście o umowy o pracę, a nie 
jak napisaliśmy o „umowy cywilno-
-prawne”. Za pomyłkę przepra-
szamy.

Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca  
w godz. 17.00–19.00

Gminny Punkt Informacyjno-konsultacyjny ds. Uzależnień 
zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem  
alkoholowy oraz ich rodziny – spotkania odbywają się w dniach:  
środy – 14.30–16.30, 
w soboty – 12.00–14.00

Gminny Punkt Informacyjno-konsultacyjny 
dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza  
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem  
we wtorki w godz. 11.00–12.00 i w godz. 17.00–19.00 oraz  
w czwartki w godz. 14.00–16.00 i 16.00–18.00

Telefon zaufania 
czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93

Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Urzędzie Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 21, pokój 41

PRZYJDŹ DO NAS
– zobacz, że można inaczej,
– nie jesteś sam,
– postaramy się Tobie pomóc!
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Program Rodzina 500 Plus  
w Gminie Stare Babice
Rządowy program Rodzina 500 Plus 
to nowy system wspierania rodzin. Na 
mocy ustawy z  dnia 11 lutego 2016 
roku o  pomocy państwa w  wychowy-
waniu dzieci wypłacane będzie świad-
czenie w wysokości 500 zł miesięcznie, 
które ma częściowo pokryć wydatki 
związane z  wychowaniem dziecka. 
Z  szacunków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wynika, 
że pomoc obejmie 3,7 mln dzieci 
(z  2,7 mln rodzin) w  całym kraju. 
Tylko w samej Gminie Stare Babice 
jest blisko 4 tys. dzieci w wieku do 
18 lat, co przekłada się na znaczną 
liczbę rodzin potencjalnie upraw-
nionych do otrzymywania świad-
czenia.

kto ma prawo do otrzymania 
świadczenia?
Aby otrzymać pieniądze na pierw-
sze dziecko, dochód nie może prze-
kroczyć 800 zł miesięcznie w  prze-
liczeniu na osobę. Gdy dziecko jest 
niepełnosprawne, kryterium wyno-
si 1200 zł. Na drugie oraz kolejne 
dziecko próg dochodowy nie obo-
wiązuje. Świadczenie wychowaw-
cze przysługiwać będzie rodzicom, 
opiekunom prawnym lub faktycz-
nym dziecka. Wsparcie otrzyma 
każda rodzina, bez względu na stan 
cywilny rodziców – zarówno ro-
dziny, w  których rodzice pozostają 
w  związku małżeńskim, jak też ro-
dziny niepełne czy rodzice w związ-
kach nieformalnych. Jeśli dzieckiem lub 
dziećmi opiekują się oboje rodzice bądź 
opiekunowie, świadczenie dostanie 
tylko jedno z  nich. W  przypadku, gdy 
rodzice są po rozwodzie, do świadcze-
nia będzie uprawniony jedynie ten, kto 
sprawuje faktyczną opiekę nad dziec-
kiem. A  jeżeli wyrokiem sądu rodzice 
równo dzielą się opieką (występuje tzw. 
opieka naprzemienna) to oboje mogą 
złożyć wniosek o  świadczenie wycho-
wawcze, natomiast jego wysokość bę-
dzie dzielona proporcjonalnie do licz-
by dni, w których sprawują opiekę nad 
dzieckiem. 

jak wypełnić wniosek?
Wniosek o  świadczenie wychowawcze 
500 zł na dziecko składa się z  dwóch 
części.  W  pierwszej podajemy dane 
osoby ubiegającej się o  świadczenie 
(imię, nazwisko, datę urodzenia, PE-
SEL bądź numer dokumentu potwier-
dzającego tożsamość, stan cywilny, 
obywatelstwo, dane adresowe oraz 

nieobowiązkowo numer telefonu). 
Należy wpisać również dane dzieci, 
dla których wnioskujemy o  ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawcze-
go. Druga część wniosku także nie po-
winna stwarzać trudności, ponieważ 
obejmuje przede wszystkim oświad-
czenia, które trzeba podpisać oraz li-
stę stosownych załączników. UWAGA! 
Zaświadczenia i  dokumenty doty-
czące dochodów dołączają jedynie 
rodzice starający się o  świadcze-
nie na pierwsze dziecko. Rokiem 
kalendarzowym, który będzie brany 
pod uwagę przy ustalaniu prawa do 

świadczenia wychowawczego na pierw-
szy okres, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 września 2017 r. – jest rok 2014. 
Uwzględniany będzie również bieżący 
dochód utracony i uzyskany.

Gdzie i kiedy z wnioskiem?
Ustawa wchodzi w  życie 1 kwietnia 
2016 r. i od tego momentu będą przyj-

mowane wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego. 
Dokumenty powinny być składane 
przez jednego z rodziców w gminie 
zamieszkania. W  przypadku Gmi-
ny Stare Babice obsługą wniosków 
zajmie się Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, ul. Rynek 21, Stare 
Babice, w godzinach pracy ośrodka: 
poniedziałek od 8.00 do 17.00, wto-
rek – czwartek od 8.00 do 16.00, 
piątek od 8.00 do 15.00. Wniosek 
można pobrać również ze strony 
www.stare-babice.pl oraz w  siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach.

Jednocześnie informujemy, że 
wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego (500 zł) 
mogą Państwo składać dopiero od 
1 kwietnia 2016 roku. Będzie moż-
na je składać również drogą elek-
troniczną. Jeśli wniosek zostanie 
złożony w  ciągu trzech pierwszych 
miesięcy od startu programu, czyli 
do 1 lipca 2016 r. włącznie, świad-
czenie będzie wypłacone z  wyrów-
naniem od 1 kwietnia 2016 r. Nale-

ży nadmienić, że świadczenie nie przy-
sługuje rodzinom pobierającym zasiłek 
o  podobnym charakterze za granicą. 
W razie stwierdzenia nieodpowiedniego 
wykorzystania otrzymanych środków 
przez rodziców, organ wypłacający bę-
dzie mógł zamienić wypłatę na pomoc 
rzeczową albo usługę zgodnie z przepi-
sami ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci. 

tEkst: kAMiL sAGAn

oPRACoWAniE: Pk

ŹRódło, GRAfikA: httPs://WWW.MPiPs.Gov.PL
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do różnorodnych zadań zlecanych przez samorządy innym 
podmiotom, władze lokalne rozważają włączyć również za-
dania związane z edukacją. Powierzają prowadzenie szkół 
organizacjom pozarządowym posiadającym doświadczenie 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Rok 1989 wraz ze zmianami spo-
łeczno-ekonomicznymi dał początek 
rozwojowi oświaty, która przestała być 
jedynie domeną państwa. Odebrano mu 
monopol na prowadzenie szkół i stwo-
rzono możliwość ich zakładania przez 
organizacje pozarządowe. Po 26 latach 
podziału oświaty na publiczną i niepu-
bliczną, następują kolejne zmiany. Co-
raz więcej samorządów przekazuje ich 
prowadzenie fundacjom, czy stowarzy-
szeniom. Nadal wiele szkół pozostaje 
publicznymi, bezpłatnymi i dostępnymi 
dla każdego. Obowiązkiem takiej szko-
ły jest przyjmowanie ucznia z  obwodu 
szkolnego zgodnie z miejscem swojego 
zameldowania. Szkoły zaczynają się 
coraz bardziej profesjonalizować dzię-
ki temu, że ich prowadzenie oddaje się 

w  ręce tych, którzy znają się na edu-
kacji, mają doświadczenie i  potrafią 
skoncentrować się na tworzeniu szkoły 
najwyższej jakości. Takie miasta między 
innymi jak Rybnik, Gdańsk, Kwidzyn, 
Jarocin wpisują się w pewien trend in-
nowacyjnego zarządzaniu szkołami. 
Zauważono, że dzięki zmianie organu 
prowadzącego, szkoły rozwijają się dy-
namiczniej, tworzą bogatą ofertę edu-
kacyjną i  są miejscem autentycznego 

rozwoju uczniów i rozwijania warsztatu 
pedagogicznego nauczycieli.

Zdaniem Krzysztofa Rosza, współ-
autora badania „Jaka edukacja?”, przy-
gotowanego na zlecenie Instytutu 
Jagiellońskiego, idealny model, który 
rekomendowany jest samorządom, 
to przekazanie szkoły stowarzysze-
niu w  momencie, gdy samorząd jest 

w  stabilnej sytuacji finansowej i  chce 
poprawić zarządzanie edukacją. Jak 
podkreślili autorzy badań przekazanie 
szkoły stowarzyszeniu pozwala na połą-
czenie funkcji zarządzania i finansowa-
nia. Obecne prawo oświatowe powodu-
je, że samorządy «mają niewielki wpływ 
na to, za co płacą”. To nie jest próba 
szukania oszczędności, ale zrozumienie 
zasady, że najlepiej poprowadzą szkołę 
ci, którzy się na tym znają i są do tego 
przygotowani z  racji swoich profesjo-
nalnych kompetencji. Oczywiście, zda-
rzają się przypadki likwidowania szkół, 
ale to wynik demografii, spadku liczby 
uczniów zamieszkujących dany obszar. 
W takich przypadkach szkoły przejmują 
często organizacje tworzone przez ro-
dziców, wspierane również przez Fun-
dację Inicjatyw Oświatowych w ramach 
programu „Mała Szkoła Ośrodkiem 
Rozwoju Wsi.”

Przekazywanie szkół organizacjom 
pozarządowym to przede wszystkim 
sposób na optymalne zarządzanie kapi-
tałem społecznym, samorządową bazą 
oświatową i kadrą pedagogiczną. Nowe 
podejście sprawia, że wpływ rodziców 
na jakość szkoły, jej ofertę, sposób or-
ganizacji staje się autentyczny i  przez 
to skuteczniejszy. Daje gwarancję po-
szerzenia wpływu mieszkańców w two-
rzeniu lokalnej oświaty na najwyższym 
poziomie. Szkoły stają się wówczas 
miejscem budowania i  rozwijania suk-
cesów uczniów. Mogą być dzięki temu 
doskonałe zarówno w dużych miastach, 
jak i ośrodkach wiejskich. To efekt pro-
fesjonalnej polityki samorządowej. 

Przekazywanie szkół organizacjom 
pozarządowym od lat obserwuje się mię-
dzy innymi w  Holandii, której wyniki 
osiągnięć uczniów plasują się na szczycie 
rankingów PISA – Programu Międzyna-
rodowej Oceny Umiejętności Uczniów 
(Programme for International Student 
Assessment). Podstawę kształcenia sta-
nowi różnorodność sposobów realiza-
cji narodowego programu nauczania. 
Szkoły mogą samodzielnie opracować 
cały program nauczania w  sposób 
odzwierciedlający specyfikę ich potrzeb 
i  warunków działania. Dziś, dla wielu 
oświata holenderska jest przykładem 

gra o szkołę

Witold kołodziejczyk, ekspert ds. strategii 
edukacyjnych, redaktor naczelny miesięcznika 
edukacja i dialog, były dyrektor Centralnego 
ośrodka doskonalenia Nauczycieli.

Zauważono, że dzięki 
zmianie organu 
prowadzącego, 
szkoły rozwijają 
się dynamiczniej, 
tworzą bogatą ofertę 
edukacyjną i są miejscem 
autentycznego rozwoju 
uczniów i rozwijania 
warsztatu pedagogicznego 
nauczycieli.

(...)idealny model, 
który rekomendowany 
jest samorządom, to 
przekazanie szkoły 
stowarzyszeniu 
w momencie, gdy 
samorząd jest w stabilnej 
sytuacji finansowej i chce 
poprawić zarządzanie 
edukacją.
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najbardziej innowacyjnych rozwiązań, 
które służą pojedynczemu uczniowi. 
Szkoły tworzą niezwykle zróżnicowane 
oferty. Następuje w  nich autentyczny 
proces personalizacji i  osiągania przez 
każdego ucznia biegłości i doskonałości 
w  rozwoju osobistych talentów i  pasji.  
W  Polsce wielokrotnie prezentowane 
były na samorządowych konferencjach 
przykłady takich szkół jak Steve Jobs 
School. Wszystkie niemal szkoły w  Ho-
landii prowadzone są przez organizacje 
pozarządowe lub związki wyznaniowe. 
Są bezpłatne i finansowane ze środków 

publicznych. W  Polsce także rozwiąza-
nia te powoli stają się już systemowymi. 
Wiele szkół samorządowych przekazano 
do prowadzenia Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Szkół Katolickich. Prowadzi ono 
w  całej Polsce 140 placówek oświato-
wych, od przedszkoli po szkoły ponad-
gimnazjalne. Z danych Instytutu Badań 
Edukacyjnych do 2012 roku gminy prze-
kazały organizacjom pozarządowym po-
nad 500 podstawówek.

Rodzice, którzy w  Polsce szukają 
dla swoich dzieci szkoły zapewniającej 
wysoki poziom kształcenia, często de-
cydują się na korzystanie z oświaty nie-
publicznej i płatnej. Choć kosztowna, to 
są gotowi inwestować w  edukację wła-
snych dzieci. Alternatywą dla tego typu 
myślenia jest umożliwienie prowadze-
nia szkół podmiotom, które w  tym się 
specjalizują, mają narzędzia, sprawdzo-

ne strategie edukacyjne, zaangażowa-
nych nauczycieli i bazę dydaktyczną na 
najwyższym poziomie. W  Polsce kilka 
samorządów już zdecydowało się w ra-
mach istniejącej sieci szkół, aby były 
prowadzone przez cieszące zaufaniem 
społecznym organizacje.

Korzyści są wymierne. Mieszkańcy 
mają szkołę na najwyższym poziomie. 
Dbając o  nią, współtworzą atrakcyjną 
ofertę edukacyjną.  Natomiast samo-
rządy wspierają na swoim terenie zna-
komicie funkcjonującą placówkę oświa-
tową, spełniającą wymogi wynikające 
z przepisów prawa oświatowego.

O  korzyściach wynikających z  in-
nowacyjnego podejścia do prowadze-
nia lokalnej oświaty można przeczytać 
na portalu internetowym organizacji 
pozarządowych – www.NGO.pl. Jak 
informuje Centrum Inicjatyw Obywa-
telskich, to właśnie organizacje poza-
rządowe lepiej trafiają w  oczekiwania 
rodziców i uczniów. Wiceburmistrz Ja-
rocina, Robert Kaźmierczak twierdzi, 
że miasto od dawna przekazuje pla-
cówki oświatowe z  korzyścią dla opie-
ki i  poziomu edukacji. Przekazywanie 
placówek oświatowych organizacjom 
pozarządowym to jeden z  najbardziej 
kontrowersyjnych wątków zlecania 
zadań publicznych przez samorządy. 
W Jarocinie taki proces zaczął się już 13 
lat temu. A więc samorząd ten ma duże 
doświadczenie i dla wielu staje się przy-
kładem efektywnej i skutecznej polityki 
oświatowej.

Większość placówek edukacyjnych 
w  gminie Jarocin jest prowadzona przez 
organizacje pozarządowe – mówi wicebur-
mistrz Jarocina. – Dlaczego przekształca-
my? Żeby rodzice mieli większy wpływ na 
funkcjonowanie tych placówek. Żeby były 
one bardziej zakorzenione w  lokalnej spo-
łeczności. Robert Kaźmierczak podkre-
śla, że organizacje pozarządowe potrafią 
lepiej trafiać w  oczekiwania rodziców 

i  uczniów placówek. Główne korzyści ze 
zmiany to wydłużenie godzin opieki nad 
dzieckiem oraz, co najważniejsze, podwyż-
szenie poziomu edukacji. Jak podkreśla, po-
twierdzają to lepsze wyniki testów, a jako 
wartość dodaną można uznać zaktywizo-
wanie rodziców i  lokalnego środowiska 
w różnych działaniach. Dzięki szkole wsie 
żyją społecznie, kulturalnie etc – mówi.

Robert Kaźmierczak wskazuje tak-
że, że mimo początkowych oporów 
mieszkańcy przekonują się do tych 
zmian szczególnie gdy widzą, że mogą 
aktywnie uczestniczyć w  życiu szkoły. 
Warto podkreślić, że m.in. za działania 
w zakresie oświaty Jarocin otrzymał ty-
tuł «Samorządowy Lider Zarządzania» 
w konkursie prowadzonym przez Zwią-
zek Miast Polskich.

Coraz bardziej powszechne przeka-
zywanie przez samorządy prowadze-
nia szkół organizacjom pozarządowym 
wykorzystywane jest również w dużych 
miastach. W  Gdańsku znakomicie roz-
wija się szkoła prowarzona przez Fun-
dację Pozytywne Inicjatywy. Uczęszcza 
do niej ponad 700 uczniów. Fundacja 
prowadzi najnowocześniejszą szkołę 
w  Trójmieście. Obiekt został wybu-
dowany przez samorząd i  przekazany 
Fundacji do prowadzenia w nim szkoły. 
Kolejne takie porozumienia zawierane 
są z innym gminami. Najnowsze trendy 
wyglądają następująco: samorząd od-
powiedzialny za edukację dzieci tworzy 
na swoim terenie warunki do rozwo-
ju poprzez zapewnienie nowoczesnej 
bazy edukacyjnej. Tworzy wizję lokal-
nej edukacji i  zaprasza do jej realizacji 
najlepszych. Dzięki temu zapewnia bo-
gatą ofertę edukacyjną na najwyższym 
poziomie, która poddana jest kontroli 
mieszkańców odpowiadając na potrze-
by lokalnej społeczności. 

WitoLd kołodZiEjCZyk

Przekazywanie 
szkół organizacjom 
pozarządowym od lat 
obserwuje się między 
innymi w Holandii, której 
wyniki osiągnięć uczniów 
plasują się na szczycie 
rankingów PISA.

Jak informuje Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich, 
to właśnie organizacje 
pozarządowe lepiej 
trafiają w oczekiwania 
rodziców i uczniów.

Dlaczego przekształcamy? 
Żeby rodzice mieli większy 
wpływ na funkcjonowanie 
tych placówek. Żeby były 
one bardziej zakorzenione 
w lokalnej społeczności.

Warto podkreślić, że m.in. 
za działania w zakresie 
oświaty Jarocin otrzymał 
tytuł „Samorządowy Lider 
Zarządzania” w konkursie 
prowadzonym przez 
Związek Miast Polskich.
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Przeniesienie toru crossowego – czy 
w otulinie parku będzie ciszej?

O  Klubie Motorowym Cross Team 
Stare Babice pisaliśmy w  Gazecie Ba-
bickiej wielokrotnie, np. przy okazji 
Pikniku Motocrossowego w  2013 r. 
Informowaliśmy też o  sukcesach jego 
zawodników, które promowały naszą 
gminę. Jednak organizacja treningów 
czy zawodów motorowych niesie ze 
sobą utrudnienia, które dotykają rów-
nież osoby postronne. Dlatego tak samo 
ważne dla nas były sugestie mieszkań-
ców, którym tor motocrossowy w Woj-
cieszynie przeszkadzał. Szczególnie jeśli 
chodzi o hałas.

Problem widziały  także władze 
gminne. Dlatego w lipcu 2015 r. zleco-
no pomiary hałasu na torze motocros-
sowym w  Wojcieszynie. Celem badań 
było ustalenie, czy na granicy terenu 
chronionego, jakim jest Kampinoski 
Park Narodowy, nie występują prze-
kroczenia wartości dopuszczalnego 

poziomu dźwięku w  trak-
cie jazdy na motocyklach 
crossowych. W  wyniku 
tych badań jednoznacznie 
stwierdzono, że  poziom 
nie przekracza dopusz-
czalnych norm. Pomimo 
tego mieszkańcy nadal 
zgłaszali uwagi dotyczące 
uciążliwego hałasu na to-
rze crossowym.

W marcu b.r. w Urzędzie Gminy Stare 
Babice odbyło się spotkanie, w  wyniku  
którego problem został wreszcie rozwią-
zany.  Uczestniczył w nim wójt Krzysz-
tof Turek wraz z  zastępcą Marcinem 
Zającem oraz prezes KM CTSB Hubert 
Barszczewski. W  wyniku rozmów po-
między stronami osiągnięto porozumie-
nie. Od dnia 1 czerwca 2016 r. klub 
przestanie korzystać z toru w Woj-
cieszynie, prezes Barszczewski za-

deklarował również, że klub zajmie 
się wyrównaniem tego terenu.

Likwidacja toru nie rozwiązuje jed-
nak najważniejszego problemu – nie-
legalnych jazd motorami i  quadami 
w  otulinie Parku Kampinoskiego. Ten 
problem będziemy monitorować, a  za-
wodnikom teamu motocrossowego ży-
czymy dalszych sukcesów!

Pk

z sesji rady Gminy
W  dniu 17 marca 2016 r. w  Urzędzie 
Gminy Stare Babice odbyła się XVI Sesja 
Rady Gminy Stare Babice. Podczas sesji 
podjęto 12 uchwał:
1. Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wy-
sokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Stare Babice.

2. Uchwała Nr XVI/138/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu Statutu Gminy Stare Babice. 

3. Uchwała Nr XVI/ 139/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Stare Babice na 
rok 2016.

4. Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie niewyrażenia zgody na wy-

odrębnienie w budżecie gminy na rok 
2017 środków stanowiących fundusz 
sołecki.

5. Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi 
Mariew.

6. Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi 
Borzęcin Duży.

7. Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gminnych.

8. Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie sprzedaży udziału w nie-
ruchomości. 

9. Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie emisji obligacji komunal-
nych oraz zasad ich zbywania, naby-
wania i wykupu.

10. Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budże-
towej Gminy Stare Babice na 2016 
rok.

11. Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Stare Ba-
bice na lata 2016-2028.

12. Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 17 marca 2016r. 
w sprawie wyrażenia zgody na pod-
wyższenie kapitału zakładowego 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego EKO-BABICE spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Starych Babicach.

Ze szczegółami podjętych uchwał można 
zapoznać się na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Stare Babice oraz 
w Urzędzie Gminy Stare Babice.
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W poprzednim numerze GB ukazał się 
wywiad z dr Andrzejem Brzezińskim, 
który kierował zespołem opracowania 
„Obsługa komunikacyjna pasa zachod-
niego województwa mazowieckiego 
w korytarzu: Miasto stołeczne War-
szawa, dzielnica Bemowo – Stare Ba-
bice – Ożarów Maz. – Błonie- Leszno 
– Kampinos – Sochaczew”. Opracowa-
nie dotyczy koncepcji wdrożenia no-
woczesnego systemu transportu zbio-
rowego w silnie zurbanizowanym pasie 

pomiędzy Warszawą a Sochaczewem. 
Przedstawiono rozwiązania w pięciu 
wariantach, przy czym pierwszy za-
kłada udoskonalenie funkcjonującej 
komunikacji kolejowej trakcji Socha-
czew-Warszawa, który dla naszej gminy 
jest nieprzydatny. W kolejnych czte-
rech wariantach przedstawiono dwa 
rozwiązania transportu autobusowego 
i dwa szynowego. Zatem do dalszych 
rozważań pozostają dwa warianty au-
tobusowe, w zasadzie podobne do sie-
bie, różnica sprowadza się głównie do 
jezdni, po której miałyby się poruszać 
autobusy. Pierwszy z nich zakłada wy-

budowanie klasycznej jezdni z wyłączo-
nym pasem zarezerwowanym jedynie 
dla autobusów. W drugim wariancie 
zakłada się wybudowanie specjalnego 
torowiska betonowego, swoistej rynny, 
po której mógłby się poruszać wyłącz-
nie autobus. Uzasadnieniem dla tego 
rozwiązania jest zapewnienie owej wy-
łączności, chodzi o to, że dotychcza-
sowa praktyka wskazuje na dość częste 
przypadki łamania zakazu poruszania 
się innych pojazdów po wyznaczanych 
„bus pasach”. W mojej opinii budowa-
nie specjalnego torowiska betonowego 
dla wyeliminowania tego mankamentu 
jest nieuzasadnione. Podobne efekty 
można osiągnąć innymi, tańszymi 
środkami technicznymi, np. zaawan-
sowanym systemem monitorowania. 
Poza tym, w  sytuacjach awaryjnych 
następuje blokada całej trakcji, bez 
możliwości ominięcia unieruchomio-
nego pojazdu. Jeszcze gorzej sytuacja 
przedstawia się w przypadku zagroże-
nia katastrofą, np. pożarem autobusu. 
Udzielenie pomocy pasażerom może 
być utrudnione z  braku możliwości 
dojechania pojazdów ratunkowych 
z dwóch stron zagrożonego autobusu. 
Kolejnym mankamentem tego rozwią-
zania jest utrudnienie wjazdu na takie 
torowisko autobusów, które dowożą 
pasażerów ze szlaków poprzecznych 
do tej trakcji. Jest to szczególnie ważne 
dla naszej gminy i dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki czyli położonych bardzo 
blisko miejsca docelowego transportu. 
W  przypadku pasażerów z  naszych 
gmin, niecelowe jest przesiadanie się 
pasażerów z bocznych tras dla przeje-
chania dwóch, a dla największej liczby 

pasażerów, do przejechania jednego 
przystanku tej komunikacji. Takie roz-
wiązanie jest możliwe jedynie w przy-
padku zastosowania tradycyjnego „bus 
pasa”, który dla zapewnienia możliwie 
dużej szybkości poruszania się auto-
busów, powinien charakteryzować się 
dużymi odległościami pomiędzy przy-
stankami i bezkolizyjnymi skrzyżowa-
niami z drogami poprzecznymi. Takie 
rozwiązanie przewidziane jest w wa-
riancie II przedmiotowego opracowania 
nazwane „BRT” – Bus Rapid Transit”, 

jest ono optymalne nie tylko z punktu 
widzenia naszej gminy i Gminy Ożarów 
Mazowiecki, ale także dla pozostałych 
gmin. Dlatego będę zabiegał o wybór 
tego wariantu, przekonując do niego 
pozostałych partnerów.

kRZysZtof tuREk

nowe sposoby na stare problemy?  
– komentarz

Z szacunku 
symulowanych kosztów 
wynika, że warianty 
szynowe są około 
dwukrotnie droższe 
od autobusowych, tak 
w kosztach inwestycji,  
jak i w kosztach 
eksploatacji.

Lepszym rozwiązaniem 
jest możliwość 
włączania się autobusów 
zbierających pasażerów 
z tras poprzecznych  
do tej linii i dojechania  
do pętli końcowej  
bez potrzeby  
przesiadania się. 

W lutowej gazecie zaprezentowaliśmy wywiad z inż. 
Andrzejem Brzezińskim, w którym przedstawionych 
zostało kilka koncepcji budowy połączenia 
komunikacyjnego między Warszawą a Sochaczewem. 
obiecaliśmy, że w tym numerze pojawi się komentarz 
wójta gminy do przedstawionych koncepcji. jego treść 
udostępniamy więc czytelnikom poniżej.

Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP
EdwardaPytlakowskiego

pełniącego funkcję sołtysa wsi Zalesie  
w latach 1991-2015.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie składają

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek
oraz pracownicy urzędu.
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kolejny krok w kierunku bezpiecznej 
gminy
16 lutego 2016 r. Wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek podpisał umowę 
z firmą SYMETRA Wojciech Wielogórski 
na zaprojektowanie i budowę systemu 
monitoringu wizyjnego w Gminie Stare 
Babice.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. za-
projektowanie systemu, budowę, urucho-
mienie, testowanie i oddanie do użytku 
infrastruktury monitoringu wizyjnego 
w naszej gminie. Prace projektowe już 
ruszyły!

Pk

strażacy z osP Borzęcin duży uczą 
ratować!

3 marca w siedzibie OSP Borzęcin Duży na wniosek Prezesa 
Straży Pożarnej druha Pawła Majchrzaka odbyła się druga edy-
cja darmowego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 
mieszkańców Gminy Stare Babice.

Tematem szkolenia, na które przybyło 9 osób dorosłych 
i dwoje dzieci była resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób 
dorosłych oraz użycie AED, czyli automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego, który można znaleźć w miejscach publicznych.

Przypominamy, że na pierwszą edycję szkolenia przybyło 
6 osób, a tematem zajęć, oprócz nauki wykonywania prawi-
dłowo resuscytacji krążeniowo-oddechowej, był wykład o wy-
padkach komunikacyjnych i ćwiczenia oraz wykonywanie pod-
stawowych opatrunków podczas urazów. Sprzęt, na którym 
odbywa się szkolenie został zakupiony dzięki wsparciu Gminy 
Stare Babice.

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego 
człowieka lecz z doświadczenia wiemy, że znajomość tej 
czynności w naszym kraju jest w opłakanym stanie. Dlatego 
też strażacy z Borzęcina wychodzą naprzeciw mieszkańcom 
i szkolą jak najlepiej potrafią, aby nie dochodziło do sytu-
acji gdy przed przyjazdem służb ratunkowych „gapie” ogra-
niczają się do wykonania telefonu alarmowego lub zrobienia 
kilku zdjęć. Kolejne szkolenia przed nami więc prosimy o śle-
dzenie informacji w internecie, na strażackim fb i ogłoszeń 
wywieszanych na terenie gminy oraz w gminnych mediach. 
Wszystkich zachęcamy do nauki, ponieważ nie ma nic gor-
szego od myślenia, że to się nam nigdy nie przydarzy.

stRAżACy Z boRZęCinA
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o schyłku życia Paschalisa jakubowicza 
(1736-1817)
Paschalis Jakubowicz jest postacią po-
wszechnie znaną w literaturze, wciąż jed-
nak brakuje nam precyzyjnych informacji 
dotyczących dokładnej daty jego śmierci 
i miejsca pochówku. Urodził się on na te-
renie obecnej północnej Turcji, skąd wy-
emigrował do Warszawy, powiększając tu 
grono ormiańskich kolonistów, w  ostat-
nich latach panowania Augusta III Sasa. 
Dzięki trafnie oraz licznie prowadzonym 
interesom, stał się zamożnym przedsię-
biorcą, angażującym się aktywnie w życie 
publiczne. 

Mieszkańcom Gminy Stare Babice na-
zwisko to kojarzy się przede wszystkim 
z  Lipkowem, gdzie Paschalis pod koniec 
lat 80-tych XVIII wieku wzniósł własnym 
sumptem szereg różnych budynków. 
Do historii przeszła przede wszystkim 
manufaktura słynąca z  produkcji pasów 
kontuszowych, zwanych niekiedy lipkow-
skimi, które stanowią chlubę polskiej pro-
dukcji persjarskiej. Między innymi dzięki 
promocji w  prasie stołecznej wytwórnia 
ta, jak i  jej artykuły były powszechnie 
znane w  całej Rzeczpospolitej. Efektem 
owej owocnej działalności na polu gospo-
darczym i  politycznym było otrzymanie 
polskiej nobilitacji oraz wizytacja fabryki 
Lipkowskiej przez króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego w sierpniu 1791 roku. 

Kasper Niesiecki w  swym opisie her-
bów i  rodowodów polskich rodzin szla-
checkich odnotował, iż Paschalis w  roku 
1776 dnia 26 stycznia obrał sobie żonę Ma-
riannę z Muradowiczów i miał spłodzonych 
dzieci, to jest według starszeństwa Józefa, 
córki Elżbietę, Mariannę oraz synów Fe-
liksa i  Aleksandra. W  latach 90-tych XX 
wieku, w  trakcie nadawania nazw uli-
com w Lipkowie, jedną z nich prowadzą-
cą z Hornówka do Zielonek, ochrzczono 
imieniem jego najstarszego syna Józefa 
(1776-1845), którego okazały piaskowy 
nagrobek znajduje się w miejscowym par-
ku, przy wejściu na cmentarz. W niedale-
kim Rokitnie, w  kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny niewielkich 
rozmiarów płyta osadzona po lewej stro-
nie od głównego wejścia do dziś informu-
je, iż na terenie świątyni pochowano naj-
młodszego syna Aleksandra (1783-1846). 

Na terenie warszawskich 
Powązek pochowano trze-
ciego syna Feliksa (1781-
1811) oraz ich matkę Ma-
riannę (1754-1815). Brak 
niestety informacji o miejscu spoczynku 
seniora rodziny oraz ścisłych ustaleń do-
tyczących jego śmierci. 

Na podstawie dotychczasowych usta-
leń historyków wiadomo, że mógł on 
umrzeć w  1816 lub 1817 roku. Próbę 
uściślenia zagadnienia podjęła Maria 
Józefowicz, autorka notki biograficz-
nej, opublikowanej w  Polskim Słowniku 
Biograficznym (dalej PSB). Zawęziła ona 
moment śmierci, do okresu pomiędzy 5 
czerwca 1816 a  21 sierpnia 1817 roku. 
Informacja ta skłoniła mnie do wykona-
nia przeglądu prasy codziennej Królestwa 
Polskiego, w którym w latach 1815-1818 
w  Warszawie ukazywały się dwa, znane 
z  lat wcześniejszych, dzienniki informa-
cyjne Gazeta Warszawska (dalej GW) oraz 
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego 
i Zagranicznego (dalej GKWiZ). 

Z  wiadomości prasowych wynika, że 
4 lutego 1816 r. Paschalis pełnił funkcję 
gospodarza na obiedzie wydanym przez 
kupców w  warszawskiej oberży Angiel-
skiej u Gąsiorowskiego. Jak donosi GKWiZ 
(1816 nr 11), podczas obiadu wzniósł 
on toast za mającego opuścić niedłu-
go Warszawę gen. Michaiła Pawłowicza 
Łanskoja. Do końca tego roku wzmianki 
dotyczące Jakubowicza ukazały się jesz-
cze kilkakrotnie, w  obu stołecznych ty-
tułach. Były to reklamy produktów, roz-
maitych gatunków tytoniu oraz tkanin 
dostępnych w  jego sklepie, mieszczącym 
się w  kamienicy na Krakowskim Przed-
mieściu pod numerem 450 (GW 1816 nr 
73-74, 99-101, GKWiZ 1816 nr 73-74, 
99-101). Wszystkie ogłoszenia podpisa-
ne były Paschalis Jakubowicz. Z informacji 
tych wynika jednoznacznie, że do końca 
tego roku kupiec działał aktywnie. 

Analiza dzienników sygnowanych datą 
1917 okazała się bardziej owocna. Wska-
zany w PSB termin sierpniowy okazał się 
również błędny, gdyż od czerwca aż po ko-
niec września w GKWiZ drukowano zapo-
wiedzi mającej nastąpić licytacji majątku 

po świętej pamięci Paschalisie, np. w wy-
daniach z 3 czerwca (nr 44), 9 sierpnia (nr 
63) lub 20 września (nr 75). Najistotniej-
szy zapis został zamieszczony w 28 nume-
rze Korrespondenta: W Sobotę zeszli z  tego 
świata w tuteyszey stolicy dway iey obywate-
le Weterani WW Paschalis Jakubowicz, i […]. 
Sobota ta przypadała na 5 kwietnia, gdyż 
gazeta sygnowana jest na wtorek 8 dnia 
tego miesiąca. Pod koniec kwietnia w GW 
wydrukowano następujące ogłoszenie: 
Sukcessorowie ś. p. Paschalisa Jakubowicza 
donosząc o iego zejściu […]. Ponadto w ko-
munikacie rodzina Jakubowiczów wzywa 
wszystkich dłużników, aby raczyli dokonać 
spłaty swych zobowiązań (nr 33 dnia 26 
kwietnia 1817 oraz w wydaniu nr 34 i 35). 

Źródła historyczne milczą także na 
temat miejsca spoczynku Jakubowicza. 
Próby wskazania tego miejsca podjął się 
Wacław Kurowski. Ustalił on, że Pascha-
lis zmarł w  Warszawie około roku 1816 
i  pochowany został na nieistniejącym już 
cmentarzu świętokrzyskim. Wspomniana 
wyżej nekropola administrowana była 
przez parafię Świętego Krzyża, w czasach 
stanisławowskich była jedną z  najważ-
niejszych w  stolicy. Poszukiwanie aktu 
zgonu w  księgach Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy do tej pory nie przyniosło po-
zytywnym wyników.

Istotną wskazówką okazała się infor-
macja dotyczącą pochówku wspomnia-
nych już żony Marianny oraz syna Felik-
sa, którzy spoczęli w  obrębie katakumb 
powązkowskich. Krypty wybudowano 
w  latach 90-tych XVIII wieku dla zmar-
łych należących do elity ówczesnej stolicy. 
Wykonana prospekcja tego miejsca, mają-
cego obecnie długość ponad 220 metrów, 
pozwoliła na odkrycie miejsca spoczyn-
ku Paschalisa. Poszukiwana inskrypcja 
odnaleziona została we  wschodniej czę-
ści obiektu (rząd 1 miejsce 6). Na płycie 
z  piaskowca umieszczono odpowiednio 
wykaligrafowaną czcionką następujące 
epitafium: 
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D. O. M.
urodzonemu Paschaliso-
wi Jakubowiczowi
dobremu obywatelowi naylep-
szemu Oycu osierociałe po-
tomstwo ten pomnik żalu poz-
ney przekazują potomności.
Żył lat 81, umarł dnia 6 kwie-
tnia 1817 roku.

Dane wykute na płycie nagrobnej, po 
długich poszukiwaniach, znalazły po-
twierdzenie w metryce zgonu numer 105 
sygnowanej na 6 kwietnia 1817 roku, 
wystawionej przez Ludwika Kujawskie-
go pracownika urzędu stanu cywilnego 
gminy warszawskiej VII cyrkułu. Z  do-
kumentu tego wynika, że Jakubowicz 
mając 81 lat, zmarł tego dnia o godzinie 
piątej z rana w swym domu.

Ustalenia poczynione na podstawie 
danych z  kamienia nagrobnego oraz 
archiwum miejskiego podają jedno-
znacznie, że Paschalis zmarł 6 kwietnia. 
W opozycji do tych ustaleń stoi jedynie 
anons wydrukowany w GKWiZ informu-
jący o kwietniowej śmierci Jakubowicza 
mającej nastąpić dzień wcześniej niż 
w  wyżej wymienionych źródłach. Dzi-
wi jedynie fakt, że osoba powszechnie 

znana, aktywnie występująca w  czasie 
Sejmu Czteroletniego o  podniesienie 
praw mieszczan, udzielająca się w samo-
rządzie, będąca deputowanym do prac 
w  sejmie Księstwa Warszawskiego oraz 
pełniąca trzykrotnie funkcję starsze-
go konfraterni kupieckiej miasta Starej 
Warszawy doczekała się jedynie hasło-
wej wzmianki w prasie warszawskiej!

W  2017 roku przypada 200. rocznica 
śmierci Paschalisa Jakubowicza. Może być 
ona doskonałym pretekstem do zapozna-
nia się z życiem i działalnością tego niezwy-
kłego człowieka, dzięki któremu Lipków 
powszechnie zagościł na kartach historii, 
a ocalałe do naszych czasów pasy z fabryki 
lipkowskiej oraz kaplica dworska i pałacyk 
są najlepszymi ambasadorami naszej małej 
ojczyzny.

łukAsZ kARCZMAREk

dzień Marchewki w Zielonych Słoniach

W dniu 1 marca 2016 r. w  Przedszko-
lu Zielone Słonie w  Bliznem odbył się 
Dzień Marchewki. Inicjatywa zainspiro-
wana była działaniami ruchu społeczne-
go na rzecz profilaktyki otyłości Głodni 
Zmian, który skupia rodziców, dietety-
ków i blogerów z całej Polski i zbiera po-
parcie pod petycją do Ministra Zdrowia 
w sprawie bezpłatnych porad dietetycz-
nych dla kobiet w  ciąży i  rodziców ma-
łych dzieci (www.glodnizmian.pl).

W  Dniu Marchewki dzieci z  Przed-
szkola Zielone Słonie, ubrane w  mar-
chewkowe kolory, dowiedziały się wiele 
o  wartościach odżywczych marchewki, 
a  także o  jej wykorzystaniu w  codzien-
nym życiu. W tym dniu królowała mar-
chewka. Były wierszyki, piosenki, kon-

kursy, np. wyścig w  dwóch drużynach 
z  marchewką na łyżeczce, wspólne wy-
ciskanie a  następnie spożywanie soku 
z marchewki. Na zakończenie tej świet-
nej zabawy dzieci otrzymały kolorowan-
ki z  roześmianymi warzywami i owoca-
mi, by pamiętały o zdrowym odżywianiu.

Podobne inicjatywy odbywają się 
w przedszkolach w całej Polsce.

Głodni Zmian to inicjatywa rodzi-
ców – blogerów. Po badaniu opinii rodzi-
ców przeprowadzonym w  2014 r. Fun-
dacja MY Pacjenci postanowiła zająć się 
problemem edukacji żywieniowej w  ra-
mach opieki nad dzieckiem w Podstawo-
wej Opiece Zdrowotnej (POZ). Lekarze 
rzadko informują jak żywić dziecko, jak 
je pielęgnować. 80% rodziców wskazało, 
że w POZ powinien być dostępny finan-
sowany przez NFZ dietetyk. Temat pod-
chwyciły blogujące mamy, zawiązując 

inicjatywę Głod-
ni Zmian podczas 
spotkania w stycz-
niu 2015 r. Posta-
nowiły zawalczyć 
na rzecz poprawy 
opieki profilak-
tycznej nad dzieć-
mi i pojawienia się 
w POZ dietetyków, 
którzy uczyliby ro-

dziców, jak prawidłowo żywić dzieci. Ro-
dziców wsparli eksperci: lekarze, pielę-
gniarki, dietetycy i konsultanci krajowi, 
którzy razem w  lipcu 2015 r. wystoso-
wali apel do Ministra Zdrowia w sprawie 
konieczności finansowania przez NFZ 
porad dietetycznych przynajmniej dla 
dwóch grup, tj. kobiet w ciąży i rodziców 
dzieci do 3-go roku życia. Rodzice zaczęli 
m.in. zbierać podpisy pod e-petycją do 
Ministra Zdrowia w tej sprawie. Apel i e-
-petycja są dostępne na stronie http://
glodnizmian.pl/. Zachęcamy do podpi-
sania e-petycji i poparcia naszych starań 
o  lepszą edukację rodziców, realizowa-
ną przez dietetyków finansowanych ze 
środków publicznych.

Fundacja mY Pacjenci wspiera par-
tycypację pacjentów w  podejmowaniu 
decyzji w  ochronie zdrowia i  zapewnia 
wsparcie eksperckie organizacjom pa-
cjenckim, żeby komunikowały skutecz-
niej swoje problemy i potrzeby. Fundacja 
prowadzi działalność naukową, badaw-
czą, doradczą i  szkoleniową dla pacjen-
tów i ich organizacji. 

kontakt:
Magdalena Kołodziej
tel. 694-408-804
e-mail: 
magdalena.kolodziej@mypacjenci.org

 
 
                           www.glodnizmian.pl 
 
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA: 02.03.2015 

 

Dzień Marchewki w Zielonych Słoniach 

W dniu 1 marca 2016 r w Przedszkolu Zielone Słonie w Blizne odbył się Dzień Marchewki. Inicjatywa 
zainspirowana była działaniami ruchu społecznego na rzecz profilaktyki otyłości Głodni Zmian, który 
skupia rodziców, dietetyków i blogerów z całej Polski i zbiera poparcie pod petycją do Ministra 
Zdrowia w sprawie bezpłatnych porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci 
(www.glodnizmian.pl). 

W Dniu Marchewki dzieci z Przedszkola Zielone Słonie, ubrane w marchewkowe kolory, dowiedziały 
się wiele o wartościach odżywczych marchewki, a także o jej wykorzystaniu w codziennym życiu. W 
tym dniu królowała marchewka. Były wierszyki, piosenki, konkursy, np. wyścig w dwu drużynach z 
marchewką na łyżeczce, wspólne wyciskanie a następnie spożywanie soku z marchewki. Na 
zakończenie tej świetnej zabawy dzieci otrzymały kolorowanki z roześmianymi warzywami i owocami, 
by pamiętały o zdrowym odżywianiu. 

Podobne inicjatywy odbywają się w przedszkolach w całej Polsce. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Głodni Zmian  to  inicjatywa  rodziców – blogerów. Po badaniu opinii  rodziców przeprowadzonym w 
2014  r.  Fundacja MY  Pacjenci  postanowiła  zająć  się  problemem  edukacji  żywieniowej  w  ramach 
opieki nad dzieckiem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  (POZ). Lekarze rzadko  informują  jak żywić 
dziecko,  jak  je pielęgnować. 80% rodziców wskazało, że w POZ powinien być dostępny finansowany 
przez  NFZ  dietetyk.  Temat  podchwyciły  blogujące  mamy,  zawiązując  inicjatywę  Głodni  Zmian 
podczas spotkania w styczniu 2015. Postanowiły zawalczyć na  rzecz poprawy opieki profilaktycznej 
nad  dziećmi  i  pojawienia  się w  POZie  dietetyków,  którzy  uczyliby  rodziców  jak  prawidłowo  żywić 
dzieci. Rodziców wsparli eksperci:  lekarze, pielęgniarki, dietetycy  i konsultanci krajowi, którzy razem 
w  lipcu 2015 wystosowali apel do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności finansowania przez NFZ 
porad dietetycznych przynajmniej dla dwu grup, tj. kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 3go roku życia. 
Rodzice  zaczęli m.in.  zbierać  podpisy  pod  e‐petycją  do Ministra  Zdrowia w  tej  sprawie.  Apel  i  e‐
petycja są dostępne na stronie http://glodnizmian.pl/. Zachęcamy do podpisania e‐petycji i poparcia 
naszych starań o lepszą edukację rodziców, realizowaną przez dietetyków finansowanych ze środków 
publicznych. 

 

Fundacja MY Pacjenci wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i 
zapewnia  wsparcie  eksperckie  organizacjom  pacjenckim,  żeby  komunikowały  skuteczniej  swoje 
problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla 
pacjentów i ich organizacji.  
 
 
Kontakt: 
Magdalena Kołodziej   
tel. 694‐408‐804 
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kolejny sukces Aleksandry 
mielczarek!
16 marca 2016 r. w programie estradowym pt. „Wygraj szansę”, 
organizowanym przez Agencję Telewizyjno Estradową TV Me-
dia, Ola Mielczarek z Klaudyna zajęła pierwsze miejsce. Wyda-
rzenie odbyło się w Ośrodku Kultury „Arsus” w warszawskim 
Ursusie. Uczennica  szkoły podstawowej w Starych Babicach 
pokonała 16 uczestników reprezentujących sąsiednie gminy, 
m.in. Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, czy Ożarów 
Mazowiecki. Jury doceniło kunszt wykonania, barwę głosu Oli 
oraz dojrzały repertuar – jazzową piosenkę pt. „Melodyjka się 
tuła”. Gratulujemy Oli i życzymy kolejnych sukcesów!

tEkst/foto: Pk

Gminny konkurs ortograficzny 
rozstrzygnięty

W sobotę 12 marca 2016 r. w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Starych Babicach wręczono nagrody 
w Gminnym Konkursie Ortograficz-
nym. Nagrodzeni zostali uczniowie 
oraz w oddzielnej kategorii – dorośli. 
Nagrody wręczali m.in. dyrektor szkoły 
Dorota Smolińska oraz Zastępca Wójta 
Gminy Stare Babice – Marcin Zając. 
Tekst dyktanda dla dorosłych jest do-
stępny na stronie www.stare-babice.
pl w zakładce „Oświata”, zachęcamy 
do sprawdzenia znajomości ortografii 
języka polskiego.

tEkst/foto: Pk



Numer 3 (235) 15

kultura

seniorze bądź aktywny
Za nami zimowe dni.  jest coraz cieplej, dni dłuższe, a sło-
neczko na niebie zachęca do wyjścia z domu. Ale dokąd 
wyjść? odpowiedź jest prosta. drogi Seniorze, dołącz do 
studentów naszego Starobabickiego uniwersytetu trze-
ciego Wieku. Cóż tam się dzieje?

Zimowy semestr minął nam na po-
szerzaniu swojej wiedzy i korzystaniu 
z dóbr kultury. Nasze wykłady odby-
wają się we wtorki o godz. 16.30 w urzę-
dzie gminy. Bieżące informacje o termi-
nach i tematach wykładów dostępne są 
na stronie internetowej gminy. W tym 
roku pogłębialiśmy swoją wiedzę o ks. 
Kurowskim, byliśmy w Stowarzyszeniu 
Misji Afrykańskich, gdzie poznaliśmy ży-
cie Pigmejów, odkryliśmy kulturę i życie 
ludzi w Chinach oraz w Japonii, wzbo-
gaciliśmy swoją wiedzę ekologiczną oraz 
spotkaliśmy się z autorem książki ,,Przy-
wilej wyboru” Jerzym Kostowskim. Pod-
czas tego spotkania dużo dowiedzieli-
śmy się o własnym samorozwoju. Tyle 
podczas wykładów, ale to nie wszystko.

W tym roku rozpoczęliśmy nowy cykl 
zajęć, czyli wyjazdy do kina. Skorzystali-

śmy z oferty Błońskiego Domu Kultury 
i filmów dla Seniora. W ramach tego cy-
klu byliśmy na filmach ,,Panie Dulskie” 
oraz ,,Rozmowy niedokończone”. Prócz 
tego postanowiliśmy być na bieżąco 
z kulturą i obejrzeliśmy filmy ,,Cierń 
Boga” oraz ,,Historia Roja”. Drogi Senio-
rze, jeśli myślisz: „Kiedy ja ostatnio by-
łem w kinie, gdzie ja tam będę jeździł?”,  
to nie martw się i pojedź razem z nami. 
Raz w miesiącu jesteśmy w kinie.

Oczywiście jeśli kino to i teatr. Oferta 
kulturalna stolicy jest duża, więc z niej 
korzystamy. Wspomnę tu tylko o pre-
zencie który zrobiliśmy sobie na Dzień 
Kobiet: pojechaliśmy do Teatru Roma 
na spektakl ,,Mamma Mia!” Cóż to był 
za wieczór…

Byliśmy także w Ołtarzewie na ,,Mi-
sterium Męki Pańskiej” oraz w Cen-

trum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego. 

Drodzy Seniorzy, którzy dopiero co 
przeszliście na emeryturę lub Ci, którzy 
od wielu lat jesteście w domach. Czas 
z nich wyjść i dołączyć do nas! Tu znaj-
dziecie wiele osób w Waszym wieku, po-
rozmawiacie, gdzieś wyjedziecie i coś 
zobaczycie. Nie siedźcie w domu i nie 
narzekajcie, choć jeśli chcecie, to ma-
cie do tego pełne prawo. Tych jednak, 
którzy chcą zmienić swoje życie zapra-
szamy do nas. Przyjdźcie i poznawajcie 
świat z nami. 

Zapraszamy na najbliższy wykład 
dnia 19 kwietnia 2016 godz.16.30 w bu-
dynku nowego urzędu gminy pt.: ,,Opo-
wieść o księdzu Janie Twardowskim 
(wakacyjnym gościu Lipkowa) i przy-
jacielu księdza Wacława Kurowskiego 
w 10. rocznicę Jego śmierci”. Wykład 
wygłosi Ewa Andrzejewska z Funda-
cji Hereditas.

tEkst: AGniEsZkA MAtusZEWskA

O babickiej radiostacji coraz głośniej!
Mimo, że wysadzona w  1945 roku 
przez wycofujących się Niemców babic-
ka radiostacja już nie nadaje, to robi się 
o niej coraz głośniej! Dbają o to przed-

stawiciele Stowarzyszenia Park Kultu-
rowy Transatlantycka Radiotelegraficz-
na Centrala Nadawcza, którzy złożyli 
do Mazowieckiego Konserwatora Za-

bytków pismo o  wpisanie pozostałości 
po zburzonej konstrukcji do rejestru 
zabytków. 

Stanisław Chrapek, członek sto-
warzyszenia, w  wywiadzie do Kuriera 
Mazowieckiego powiedział, że wpisanie 
babickiej stacji nadawczej do rejestru za-
bytków pozwoli zachować pamięć o  niej 
dla potomnych. Wspomniał również, że 
wiele osób nawet nie wie o istnieniu ra-
diostacji i dlatego warto o  tym mówić. 
Całą wypowiedź można obejrzeć na 
stronie warszawa.tvp.pl – Kurier Mazo-
wiecki z 17 marca 2016 r.

Na tę chwilę pozostałości po masz-
tach stacji nadawczej są wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków tak że 
obiekt jest już chroniony. Czy będzie 
jeszcze bardziej? To się okaże!

Mf
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biznes w babicach – nowy cykl spotkań 
dla babickich przedsiębiorców
Gmina Stare Babice znana jest z wyso-
kiego poziomu rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Jest to możliwe 
dzięki bliskości rynku warszawskiego 
czy dostępności tras o zasięgu między-
narodowym. Rozwój lokalnego biznesu 
to również efekt pomysłowości i ope-
ratywności lokalnych przedsiębiorców, 
którzy na terenie gminy znajdują wiele 
możliwości rozwoju.

Nic tak nie sprzyja owocnej współ-
pracy pomiędzy gminą a przedsiębior-
cami z jej terenu, jak wymiana doświad-
czeń. Stąd narodził się pomysł spotkania 
dla przedsiębiorców z terenu Gminy Stare 
Babice. Tematem przewodnim pierw-
szego spotkania z cyklu „Biznes w Babi-
cach” mają być sposoby dofinansowania 
lokalnych przedsiębiorstw oraz korzyści 
z tego płynące. Organizatorem spotkania 
jest Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 

Turek, w spotkaniu weźmie udział także 
zastępca wójta Marcin Zając. Możliwości 
dofinansowania działalności zaprezen-
tują: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Urząd Mia-
sta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzy-
szenie „Między Wisłą a Kampinosem”. 

Gazeta Babicka objęła patronatem 
medialnym to wydarzenie, dlatego za-
mieścimy relację ze spotkania w kolej-
nym numerze.

ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)
samochodu osobowego marki: mERCEDES-BENZ 

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ustny (licytację) na 
sprzedaż pojazdu marki: mERCEDES-BENZ model: 110 Vito Die-
sel 2,7 t, stanowiący mienie Gminy Stare Babice. 

Dane identyfikacyjne pojazdu:
–  marka: mERCEDES-BENZ model: 110 Vito Diesel 2,7 t, wersja:  

D – rok produkcji: 1997,
– rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t.,
– data pierwszej rejestracji: 7.08.1997 r., 
– przebieg: 241753 km, 
– kolor: niebieski, 
–  pojemność/moc silnika: 2299 cm3 / 72 kW (98KM), 
– nr identyfikacyjny VSA63807813061737,
– nr rejestracyjny WZ 30700.
Pojazd posiada wyposażenie standardowe (1996.1-1997.08). 
Pierwszym właścicielem pojazdu jest Gmina Stare Babice. 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 5500 zł brutto, w  tym VAT 
(23%).
Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł.
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w  dniu 12.04.2016  r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice, w sali im. S. Zająca (I piętro).

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 5% ceny wywoławczej = 275 zł, na rachunek banko-
wy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 65 8015 0004 
3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu 
mERCEDES-BENZ”, w  terminie do dnia 11.04.2016r. Za datę 
wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare 
Babice. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę za-
kupu. 

Wadium nie podlega zwrotowi (przepada na rzecz Gminy Stare Babice) 
w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawar-
cia umowy. 
Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie.

Osoba fizyczna biorąca udział w  przetargu zobowiązana jest posiadać 
dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium, a  osoba reprezentująca 
(upoważnienie do reprezentowania musi wynikać z Rejestru Sądowego 
lub pełnomocnictwa) osobę prawną aktualny wypis lub wydruk z reje-
stru sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem licytacji). 
W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność 
z oryginałem. 
Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przy-
padku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapła-
ceniu ceny nabycia i zawarciu umowy (wzór umowy dostępny na stronach 
internetowych wskazanych poniżej). Nabywca jest zobowiązany zapłacić 
cenę nabycia samochodu w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. 
Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub od-
wołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium 
wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej 
www.stare-babice.waw.pl i  BIP-ie www.bip.stare-babice.waw.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. 

Samochód można oglądać na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w  Zielonkach Parcela przy ul. Zachodniej 2, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym, z osobą upoważnioną do kontaktów i udzie-
lania informacji – Jarosławem Płóciennikiem – Kierownikiem Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach,   tel. 22 722-91-21. 

Stare Babice, dnia 21.03.2016 r.     Wójt 
                                          (-) Krzysztof Turek



Numer 3 (235) 17

dla mieszkańca



18 gazeTa babiCka mArZeC 2016

dla mieszkańca

Cichy złodziej 
kości, czyli 
kilka słów 
o osteoporozie

Nie boli, nie zmienia samopoczucia, nie powoduje zmian skór-
nych, a sieje spustoszenie. To opis pasujący do co najmniej kilku 
chorób w tym i do osteoporozy. Ten cichy rabuś skrada kości około 
trzech miliona Polaków. Takiego przeciwnika nie można lekcewa-
żyć, zwłaszcza że u kobiet powyżej 45 roku życia jest częstszą przy-
czyną wizyt w szpitalu niż cukrzyca czy zawał mięśnia sercowego. 

Osteoporozą nazywa się chorobę układu kostnego, która charak-
teryzuje się osłabieniem struktury szkieletu poprzez zmniejszenie 
jego masy. Początkowo niezauważalna prowadzi do zwiększonego ry-
zyka złamań spowodowanych sytuacją, która nie powinna być przy-
czyną takiego urazu. Złamania te mogą występować w różnych czę-
ściach ciała, jednak najczęściej odnotowuje się je w rejonie bioder, 
kręgosłupa i tuż nad nadgarstkiem. 

Prawdą jest przekonanie, że częściej problem osteoporozy doty-
czy kobiet w wieku pomenopauzalnym. Zmiany zachodzące podczas 
tego okresu prowadzą do zmniejszenia obecności w organizmie hor-
monów żeńskich. Estrogen jest odpowiedzialny nie tylko za regulację 
cyklu miesięcznego, ale także za odpowiednią gospodarkę wapniem. 
Stopniowo malejący poziom  tego hormonu prowadzi do zmniejsze-
nia procesów tworzenia kości, co w konsekwencji jest przyczyną ich 
zrzeszotnienia, czyli zaniku i ścieńczenia. Zmiany te w początkowej 
fazie nie dają żadnych objawów. Pierwszą oznaką zmian może być zła-
manie, które pojawiło się bez znacznego urazu. Jest to jednocześnie 
informacja o zaawansowanym procesie chorobowym. 

Nie tylko kobiety są narażone na działanie osteoporozy. Męż-
czyźni również cierpią z jej powodu, choć zdarza się to rzadziej i za-
zwyczaj w mniejszym stopniu. Czynnikami ryzyka mogą być także 
wysoki wzrost, wątła budowa ciała, dieta uboga w wapń, zbyt mała 
aktywność fizyczna czy długotrwałe unieruchomienia. 

Brak objawów znacznie utrudnia wczesne wykrycie choroby, dla-
tego tak ważne jest badanie stanu kośćca. Densytometrycznie można 
określić parametry, które w precyzyjny sposób pozwolą na ocenę gę-
stości kości. Badanie to jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie wymaga 
żadnego przygotowania. Polega ono na wykonaniu specjalnego zdję-
cia rentgenowskiego, które umożliwia ocenę stanu szkieletu. 

Leczenie osteoporozy jest procesem złożonym, które na celu ma 
zmniejszenie ryzyka złamań. Ważną częścią terapii jest przyjmowa-
nie leków, które indywidualnie dobiera lekarz. Istotna jest również 
dieta, która w zależności od dotychczasowych przyzwyczajeń żywie-
niowych pacjenta powinna ulec zmianie. Nie bez znaczenia są także 
ćwiczenia. Mogą mieć one charakter zapobiegawczy jak i leczniczy. 
Dobrą formą aktywności w przypadku osteoporozy jest nordic wal-
king. Korzystając z tej formy aktywności siły rozłożone są równo-
miernie na poszczególne stawy i ćwiczy  około 90% mięśni, stano-
wiąc jednocześnie trening całego organizmu. 

Nadchodzi wiosna. Jest to dobry powód do rozpoczęcia nowych 
aktywności na świeżym powietrzu, a że lepiej zapobiegać jak leczyć 
to można połączyć przyjemne z pożytecznym.  AutoR:

PAtRyCjA RZEPCZAk, fiZjotERAPEutA

Przyszłość Gminnej 
Spółki Wodnej 
„Babice”
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Babice” zwołał Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej. Odbyło się ono 
21 marca w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice.

W zgromadzeniu uczestniczyli również: Starosta Warszaw-
ski Zachodni Jan Żychliński oraz Zastępca Wójta Gminy Stare 
Babice Marcin Zając. W wyniku głosowania wybrano nowe 
władze spółki: przewodniczącym został Remigiusz Fijołek, za-
stępcą przewodniczącego Krzysztof Kalinowski, sekretarzem 
Dorota Zwolińska. Wybrano także członków komisji rewizyj-
nej: Pawła Sumkę oraz Dorotę Szymańską.

Następnie odpowiadając na pytanie,  zastępca wójta Marcin 
Zając wyjaśnił, że do momentu przegłosowania zapisów w usta-
wie o gospodarce wodnej, gmina nie może formalnie przejąć 
spółki wodnej. Jest to dla wielu gmin sytuacja niewygodna. 
Podobną opinię wyraził  starosta Jan Żychliński, który dodał, 
że zapisy w ustawie nie są przegłosowywane już od kilku lat.

Zebrani dowiedzieli się także o wsparciu finansowym ze 
strony Powiatu Warszawskiego Zachodniego robót meliora-
cyjnych prowadzonych na terenie gminy w ramach działalno-
ści spółki wodnej. Warunkiem takiej pomocy jest ściągalność 
przez spółkę składek członkowskich na poziomie min. 60%. 
W takim przypadku dofinansowanie może wynosić nawet 20% 
wysokości wartości wykonanych robót. Ponieważ nasza spółka 
wodna spełnia ten warunek, istnieje możliwość dofinansowa-
nia jej działalności ze strony starostwa. tEkst/foto: Pk



Numer 3 (235) 19

dla mieszkańca

Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XX
minęły kolejne cztery miesiące od ostatniej publikacji na 
ten temat  [listopad 2015 nr 10  „GB”], więc niniejszym 
przedstawiamy stan zaawansowania i rozliczenia tego 
przedsięwzięcia na połowę marca 2016 roku. 

Bardzo ważną datą w  harmonogramie 
naszego projektu był 31 grudnia 2015 
roku, gdyż do tego czasu powinniśmy 
zakończyć i  odebrać wszystkie zadania 
objęte projektem, w  których przewi-
dziano współfinansowanie środków 
z funduszu spójności.

Zaplanowany cel został osiągnięty 
ale tylko i  wyłącznie dzięki mobilizacji 
wykonawców tych zadań i  oczywiście 
wyjątkowej mobilizacji pracowników 
naszego przedsiębiorstwa. 

Warto  w tym miejscu wspomnieć, że 
w IV kwartale 2015 niejako „rzutem na 
taśmę” wnioskowaliśmy do NFOŚiGW 
o  rozszerzenie naszego projektu o  ko-
lejne zadania. W  wyniku tych działań 
koszt całkowity wzrósł do 191 480 400 
zł brutto, a  wartość dofinansowania 
z  Unii Europejskiej doszła do kwoty 

102  081  564,30 brutto, przy tzw. 
luce finansowej w  wysokości 77,41%. 
Wartość luki nie jest wartością udziału 
środków unijnych w  projekcie bo jest 
pomnożona przez współczynnik 0,85. 
Oznacza to, że do 1 złotówki udziału 
własnego w projekcie Fundusz Spójno-
ści dopłaca  2 złote środków unijnych. 

Jeśli chodzi o  zakres rzeczowy to 
realizacja tego projektu pozwoliła na 
budowę S.U.W. w  Borzęcinie Małym, 

modernizację i  rozbudowę Oczyszczal-
ni ścieków oraz budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej o  długości 113,61 km 
przy założonym wskaźniku rezultatu 
(11.765 osobach). 

Zgodnie z zawartą z NFOŚiGW umo-
wą byliśmy zobowiązani do 30 stycznia 
przygotować tzw. „wniosek o  płatność 
końcową”. Ponieważ jest to już ostatni 
taki wniosek, więc podlega on szcze-
gólnemu trybowi kontroli i weryfikacji 
łącznie z  obowiązkową kontrolą do-
kumentów przez nas zgromadzonych. 
Wniosek został złożony w  terminie 
i teraz oczekujemy na jego weryfikację. 
Spodziewamy się, że po przeprowadze-
niu tych procedur w  połowie sierpnia 
otrzymamy ostatnią transzę środków 
w  wysokości około 5% wartości dofi-
nansowania.

Równolegle z  działaniami wymie-
nionymi powyżej, przygotowywali-
śmy wniosek, studium wykonalności 
i  wszystkie inne dokumenty i  opra-
cowania niezbędne do aplikowania 
w  pierwszym konkursie ogłoszonym 
przez NFOŚiGW w  nowej perspekty-
wie finansowej 2014-2020. To kolejne 
przedsięwzięcie ma taki sam tytuł jak 
poprzednie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice” 

część III i obejmuje zrealizowanie 22 za-
dań projektowych i budowlanych (zesta-
wienie tabelaryczne prezentujemy). 

Znalazły się tam obiekty i  obszary do 
zwodociągowania i  skanalizowania, które 
można było zakwalifikować dopiero w tej 
perspektywie finansowej, bo dopiero obec-
nie zaczynają spełniać wymogi kwalifiko-
walności (ilość mieszkańców na km sieci). 
Z zadań obiektowych znalazła się moder-
nizacja S.U.W w Starych Babicach (już wy-
konana)  oraz rozbudowa S.U.W w Borze-
cinie Małym ze względu na przewidywany 
wzrost ilości zużycia wody przez wzrasta-
jącą populację mieszkańców naszej gminy. 

Studium wykonalności przyjęło 
wartość tak zwanej luki finansowej 
na poziomie poprzedniego projektu, 
a wartość tego nowego przedsięwzięcia 
oszacowano na 37 980 377,72 zł netto, 
czyli 46 715 864,00 brutto. 

Termin przystąpienia do konkursu 
minął 29 stycznia 2016 roku i  zbiegł 
się w czasie z terminem przygotowania 
wniosku o płatność końcową co za skut-
kowało pracą po godzinach i  w  week-
endy, ale się udało. Obecnie otrzyma-
liśmy już pierwsze pytania dotyczące 
treści naszego wniosku w ramach oceny 
formalnej i  merytorycznej  I  stopnia. 
W maju spodziewamy się publikacji tzw. 
listy rankingowej, a po ocenie meryto-
rycznej  II stopnia rozstrzygnięcia kon-
kursu w połowie sierpnia 2016 roku. 

Nie czekając na rozstrzygnięcie 
tego konkursu rozpoczynamy proce-
dury przetargowe dla pierwszych za-
dań przewidzianych do realizacji, gdyż 
planujemy zrealizowanie tego nowego 
przedsięwzięcia w latach 2016-2018. 

Pierwszy artykuł z  cyklu „Co dalej 
z  Funduszem Spójności?” został opu-
blikowany w  maju 2007 roku (nr 5/6 
GB), czyli ładnych parę lat temu. Obec-
ny artykuł jest częścią nr XX tego cyklu 
więc może jest to dobry moment aby 
w  końcu odpowiedzieć na pytanie za-
warte w tytule. A odpowiedź jest bardzo 
prosta – projekt będzie kontynuowany. 

   TeksT: PAWEł tuRkot
PREZEs ZARZądu Eko-bAbiCE

koREktA: kiERoWnik j.R.P. 
PAWEł bohdZiEWiCZ 

tAbELA ZAMiERZEń: 
MonikA jędRZEjCZAk 

ZdjęCiE: bARtłoMiEj WAsiLewski
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Zamierzenia inwestycyjne Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o. o.  
realizowane w ramach przedsiewzięcia 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”

Rodzaj 
kontraktu L.p. Nazwa Nr kon-

traktu
Wartość kon-
traktu netto

Wartość kon-
traktu brutto

roboty 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, 
Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, Lawendy w Borzęcinie Małym. 42 5 500 000,00 6 765 000,00

roboty 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy 
ulicami Sportową i Białej Góry. 44 6 718 500,00 8 263 755,00

roboty 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare 
Babice. 45 5 200 000,00 6 396 000,00

roboty 4 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Babicach o wydajności  
Q = 130 m3/h (Qdśr = 1680 m3/d). 46 910 181,28 1 119 522,97

usługi 5 Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Odprowadzenie 
ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni”. 48a 110 000,00 135 300,00

roboty 6 Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice  
do Oczyszczalni. 48 3 250 000,00 3 997 500,00

usługi 7 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania  „Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki Parcele”. 49a 46 900,00 57 687,00

roboty 8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki 
Parcele. 49 1 452 396,44 1 786 447,62

usługi 9
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Janowie, pomiędzy ul. Maczka, Andersa, 
Pohulanka i Sikorskiego, gm. Stare Babice”.

50a 46 900,00 57 687,00

roboty 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, pomiędzy ul. Maczka, 
Andersa, Pohulanka i Sikorskiego, gm. Stare Babice. 50 4 800 000,00 5 904 000,00

usługi 11
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu  „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ul. Sportową i Białej 
Góry”.

51a 43 000,00 52 890,00

roboty 12 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy  
ul. Sportową i Białej Góry. 51 1 450 000,00 1 783 500,00

usługi 13 Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ulicy Kosmowskiej”. 54a 25 000,00 30 750,00

roboty 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach odchodzących od ulicy 
Kosmowskiej. 54 4 500 000,00 5 535 000,00

usługi 15 Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn”. 55a 18 000,00 22 140,00

roboty 16 Budowa sieci wodociągowej w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn. 55 200 000,00 246 000,00

usługi 17

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Janów pomiędzy ulicami Sikorskiego, 
Andersa, Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice oraz kanalizacji sanitarnej 
(łącznik między ulicą Maczka i Andersa).

56a 9 500,00 11 685,00

roboty 18
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów pomiędzy ulicami 
Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice oraz 
kanalizacji sanitarnej (łącznik między ulicą Maczka i Andersa).

56 1 300 000,00 1 599 000,00

usługi 19 Opracowanie koncepcji Monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy 
Stare Babice. 58a 100 000,00 123 000,00

roboty 20
Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice 
oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń 
wodomierzowych klientów Spółki G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o.

58 1 200 000,00 1 476 000,00

usługi 21
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu 
wydajności o 50%”.

59a 100 000,00 123 000,00

roboty 22 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca  
na zwiększeniu wydajności o 50%. 59 1 000 000,00 1 230 000,00

RAZEm 37 980 377,72 46 715 864,60
w tym:    

działalność wodociągowa 7 829 977,72 9 630 872,60
działalność kanalizacyjna 30 150 400,00 37 084 992,00
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Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 10: CZASAMI W MARCU ZETNIE WODĘ W GARNCU. Nagrody otrzymują: Anna Wesołowska i Grażyna 
Niewiadomska 
 

 
POZIOMO 
 

6. głuchy albo zaufania 
7. robota nie ... , nie ucieknie 
8. Pan stomatolog 
9. obiekt wartości historycznej, np. Park i Kościół w 
Lipkowie 
13. 2016 to rok ... 
15. szkolny lub wycieczkowy 
16. szybkie sprawdzanie wiadomości u uczniów 
17. daktylowa lub kokosowa 
19. w środku tarczy 
20. Wiera ... , polska piosenkarka, aktorka filmowa i 
kabaretowa, która w czasie II wojny  światowej 
ukrywała się w Starych Babicach 
21. przepytuje ucznia 

 
 

PIONOWO 
 
1. dyngus 
2. jajko w kolorowe wzorki 
3. miejscowość lecznicza 
4. ... marki Błonie 
5. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca założony przez 
Tadeusza Sygietyńskiego 

10. miejscowość nad Dnieprem, miejsce kaźni polskich 
oficerów w 1940 r. 

11. menedżer prowadzący własną działalność 
12. żółty, wiosenny kwiatek 
14. budzi się do życia wiosną 
18. rynek w miastach starożytnej Grecji 
22. kraina szczęśliwości 
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konkurs dla spostrzegawczych

HASŁO
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Hasło z krzyżówki 10: CZASAMI W MARCU ZETNIE WODĘ W GARNCU. Nagrody otrzymują: Anna Wesołowska i Grażyna Niewiadomska.
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 1. dyngus
 2. jajko w kolorowe wzorki
 3. miejscowość lecznicza
 4. ... marki Błonie
 5.  Państwowy Zespół Pieśni i Tańca założony 

przez Tadeusza Sygietyńskiego
10.  miejscowość nad Dnieprem, miejsce kaźni 

polskich oficerów w 1940 r.
11.  menedżer prowadzący własną działalność
12. żółty, wiosenny kwiatek
14. budzi się do życia wiosną
18. rynek w miastach starożytnej Grecji
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POZIOmO
 6. głuchy albo zaufania
 7. robota nie ... , nie ucieknie
 8. Pan stomatolog
 9.  obiekt wartości historycznej, np. Park i Ko-

ściół w Lipkowie
13. 2016 to rok ...
15. szkolny lub wycieczkowy
16.  szybkie sprawdzanie wiadomości u uczniów
17. daktylowa lub kokosowa
19. w środku tarczy
20.  Wiera ... , polska piosenkarka, aktorka fil-

mowa i kabaretowa, która w czasie II wojny  
światowej ukrywała się w Starych Babicach

21. przepytuje ucznia

Czy rozpoznajecie to miejsce w Gminie stare babice?

dla mieszkańca

2011 r. 2014 r.

Zdjęcie wykonane 25.09.2009 r. Wśród osób, które nadeślą 
poprawne odpowiedzi (gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl) 
wylosujemy komplet gminnych gadżetów.

W poprzednim numerze GB prezentowaliśmy zdjęcie, 
które przedstawia miejsce przygotowane pod plac za-
baw na Skwerze Chopina w  Borzęcinie Dużym. Zobacz, 
jak to miejsce wygląda teraz! Nagrodę otrzymuje ma-
riusz Bochowicz. Gratulujemy i zapraszamy do Referatu 
Rozwoju i  Promocji Gminy w  urzędzie gminy, pok. 30,  
ul. Rynek 32 po odbiór gminnych gadżetów!
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Cellulit – Stop

Witam serdecznie. W ubiegłym miesią-
cu pisałam dla Was o  mądrym odchu-
dzaniu, o  tym jak zdrowo i  skutecznie 
rozpocząć proces odchudzania. W  tym 
miesiącu niejako będę kontynuować ten 
temat. Przedstawiam Wam dwa zabiegi, 
które w  skuteczny sposób wspomogą 
nasz proces odchudzania i pomogą nam 
pozbyć się callulitu. Czy są skuteczne? 
Tak, ale efekty zależne są od nas, na-
szego zaangażowania, indywidualnych 
predyspozycji i  ilości naszej tkanki 

tłuszczowej. Do rozmowy zaprosiłam 
ekspertkę z firmy BTL, magister kosme-
tolog Monikę Wysocką.

Ewa Pacuła: Pani moniko brak jędr-
ności skóry, nadmiar tkanki tłusz-
czowej oraz cellulit to zmora wielu, 
jak nie większości kobiet. Jakie za-
biegi poleciła by pani na rozprawie-
nie się z naszymi problemami?

monika Wysocka: Na cellulit propo-
nuję połączenie dwóch zabiegów, falę 
uderzeniową oraz zabieg Exilis.

E.P.: Co to jest Exilis?

m.W.: Jest to rewolucyjne urządzenie, 
które posiada unikalną technologię 
wykorzystującą synergiczne działa-
nie dwóch fal energii w  jednym czasie 
w celu modelowania sylwetki i redukcji 
tkanki tłuszczowej oraz liftingu skóry. 
Ponadto pomaga pozbyć się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej bez ryzyka przedaw-
kowania energii, stanowiąc konkuren-
cyjną alternatywę dla inwazyjnych tech-
nik liposukcji i lipolizy iniekcyjnej .

E.W.: Na czym polega mechanizm 
działania zabiegu Exilis?

m.W.: Urządzenie pozwala pozbyć się 
niechcianej tkanki tłuszczowej dzięki 
zaawansowanej technologii RID (Rozpo-
znanie Izolacja Deaktywacja). Są to trzy 
opatentowane etapy zabiegowe stworzo-
ne do pozbycia się tkanki tłuszczowej. 
Zabieg polega na podgrzaniu danego 
obszaru do temperatury 40-43 stopnie 

Celsjusza przy pomocy ultradźwięków 
i  prądu o  wysokiej częstotliwości, dzię-
ki czemu dochodzi do lokalnej lipolizy. 
Komórki tłuszczowe zostają rozbite, 
a tłuszcz uwolniony i zmetabolizowany. 

E.P.: Czy ten zabieg jest bezpieczny? 

m.W.: EXILIS jest urządzeniem medycz-
nym z  certyfikatami jakości i  bezpie-
czeństwa FDA, natomiast skuteczność 
została potwierdzona licznymi badania-
mi laboratoryjnymi jak również klinicz-
nymi. Dodatkowo, urządzenie posiada 

system kontroli temperatury skóry, 
dzięki czemu rozkład energii jest jedno-
lity co w konsekwencji eliminuje ryzyko 
poparzeń oraz ryzyko powstania blizn, 
zwłóknień czy nierówności. Wbudowany 
system kontroli przepływu energii elimi-
nuje możliwość przedawkowania ener-
gii. Zabieg EXILIS jest bezinwazyjny. 
Można określić go jako „lunchowy”. Bez 
potrzeby rekonwalescencji. Pacjent bez-
pośrednio po zabiegu może wracać do 
swoich obowiązków dnia codziennego. 

E.P.: Jak wygląda sam zabieg? Jakie 
są nasze odczucia?

m.W.: W  pierwszej kolejności przepro-
wadzana jest konsultacja kosmetologicz-
na, podczas której kosmetolog ocenia 
stan skóry oraz ustala ilość zabiegów, 
które powinny być wykonane, aby uzy-
skać jak najlepsze efekty zabiegowe. 
Następnie na ciało pacjenta zostaje przy-
klejona elektroda bierna oraz na obszar 
zabiegowy zostaje nałożony specjalny 
preparat, aby osiągnąć jak najlepszy 
przepływ energii. Głowicą Exilis pod-

MonikA WysoCkA  

mgr kOsmeTOLOg

sPECjAListA ds. sZkoLEń  

w bTL POLska
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grzewamy ciało do temperatury ok. 
40-42 stopni C co pozwala na głębo-
kie nagrzanie tkanki i dochodzi do 
lokalnej lipolizy tkanki tłuszczowej. 
Czas zabiegu to ok. 30 min, a  sam 
zabieg jest bezbolesny, odczuwalne 
jest uczucie ciepła w  obrębie ob-
szaru zabiegowego. Może pojawić 
się zaczerwienienie spowodowane 
nagrzaniem tkanki, które znika po 
około 30 minutach.

E.P.: Pani moniko dla kogo jest ten 
zabieg i czy są jakieś przeciwwska-
zania? 

m.W.: Zabieg jest szczególnie polecany 
dla osób z  lokalizowanym nadmiarem 
tkanki tłuszczowej oraz chcących po-
prawić sylwetkę. Większość zdrowych 
osób może wykonać zabieg. Jednak 
warto rozważyć ewentualne przeciw-
wskazania np.: choroby nowotworowe, 
ciąża, karmienie piersią, stymulatory, 
rozruszniki serca oraz metalowe im-
planty w  bliskiej okolicy wykonywane-
go zabiegu. 

E.P.: Czy trzeba się jakoś przygoto-
wać, wykonać jakieś badania?

m.W.: Przed zabiegiem należy oce-
nić funkcję wątroby oraz nerek, celem 
oceny zdolności metabolicznych or-
ganizmu. Podczas zabiegu dochodzi 
do uwalniania dużej ilości elementów 
tkanki tłuszczowej co w  konsekwencji 
może dodatkowo obciążyć wątrobę.

E.P.: Ile zabiegów należy wykonać, 
aby zobaczyć efekty i  jaka powinna 
być częstotliwość wykonywanych za-
biegów? 

m.W.: W  celu osiągnięcia najlepszego 
efektu likwidacji tkanki tłuszczowej 
najlepiej zrobić serię 4-6 zabiegów wy-

konanych w  odstępie od 7 do 10 dni. 
Dodatkowo zaleca się picie dużej ilości 
płynów w celu szybszego wydalenia ko-
mórek tłuszczowych przez układ lim-
fatyczny oraz zwiększenie aktywności 
fizycznej (np. szybszy spacer) w  celu 
przyspieszenia procesów metabolicz-
nych. 

E.P.: Jakich efektów możemy się 
spodziewać ?

MW: Przed rozpoczęciem jak i  po za-
kończonej terapii wykonywane są po-
miary, które świadczą o  skuteczności 
Exilis. Efekty po jednym zabiegu to na-
wet 5 cm mniej w obwodzie.

E.P.: To robi wrażenie, a  porozma-
wiajmy jeszcze o  drugim zabiegu. 
Co to jest fala uderzeniowa, na 
czym polega?

m.W.: EAT SkinShock to kolejny prze-
łomowy system do modelowania syl-
wetki, ujędrniania oraz usuwania cel-
lulitu, wykorzystujący kombinację fal 
shockowych (akustycznych) i elektrycz-
nych, które oddziaływają na wyznaczo-
ny obszar zabiegowy przez opatentowa-
ną głowicę. 

E.P.: Jak przebiega zabieg?

m.W.: W  zależności od wybranej te-
rapii i   opracowywanej okolicy zabieg 

trwa około 30-60 min. Optymalne 
efekty uzyskuje się po serii 6-10 
zabiegów w  ciągu 4 tygodni i  od-
stępach nie krótszych niż 48 h. 
Zabieg jest nieinwazyjny, nie wy-
magający znieczulenia , rekonwa-
lescencji oraz ograniczeń w trybie 
życia. Terapia elektro-akustyczna 
EATTM SkinShock jest niezrów-
nana w walce z każdym rodzajem 
i  stopniem cellulitu, nawet z  tym 

najbardziej uciążliwym. Po serii zabie-
gów skóra staje się gładka i ujędrniona. 
Impulsy shockowe (akustyczne) i  fale 
elektryczne poprawiają elastyczność 
i  teksturę, umacniają budowę oraz ha-
mują efekt starzenia się skóry. Efekt te-
rapii jest widoczny gołym okiem po każ-
dym zabiegu, jednak na końcowy efekt 
trzeba poczekać około 3 miesiące. Dla 
uzyskania najlepszego efektu zabiego-
wego, warto wziąć pod uwagę połącze-
nie opisanego wyżej zabiegu systemem 
EXILIS wraz z  terapią urządzeniem 
EATTM SkinShock. Podwójna siła za-
biegów spotęguje efekt i  poradzi sobie 
nawet z  najbardziej zaawansowanym 
cellulitem, a  ciało zostanie natychmia-
stowo wyszczuplone, ujędrnione oraz 
odmłodzone. 

E.P.: Dziękuje bardzo za rozmowę.

Drogie panie, ale i panowie bo męż-
czyźni również borykają się z  celluli-
tem, choć o  wiele rzadziej, myślę że 
warto uzupełnić nasz proces odchu-
dzania oprócz diety, ćwiczeń fizycz-
nych o właśnie zabiegi odchudzające. 
Na pewno efekty będą szybsze, a  to 
jest to co tygrysy lubią najbardziej. Ja 
wypróbowałam na sobie oba zabiegi 
i potwierdzam, że widać efekty, może 
nie 5 cm po pierwszym zabiegu, ale po 
serii już tak. Wiosna tuż tuż. Powo-
dzenia.

RoZMAWiAłA: EWA PACułA
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W dniu 9 kwietnia 2016 (sobota) odbędzie się największa impreza sportowa roku 
w Gminie Stare Babice. Na starcie biegu stanie ponad 400 zawodniczek i zawodników 

z całej Polski. Trasa biegu przebiega przez teren trzech miejscowości: 
Stare Babice, Lipków, Zielonki Parcele. Start biegu zaplanowano na godzinę 10:00. 

Limit czasu, jaki mają zawodnicy na ukończenie dystansu, to dwie godziny.

Więcej informacji na stronie biegu 
www.dziesiatkababicka.pl

Wzorem największych imprez biegowych w Polsce i Świecie strefa startu/mety zlokalizowana będzie w central-
nym punkcie naszej gminy czyli na ul. Rynek w Starych Babicach. Informujemy o zamknięciu ruchu ulicznego 
dla pojazdów mechanicznych przy trasie biegu w godzinach: 
7:30 – 12:00 zamknięta będzie ul. Rynek w obydwu kierunkach od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza  
10:00 – 12:00 zamknięta będzie ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach na odcinku ul. Rynek Stare Babice – ul. Białej Góry. 
10:10 – 10:40 ul. Mościckiego w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza
10:40 – 11:20 ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach 
11:20 – 11:35 ul. Białej Góry w obydwu kierunkach na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy! 
Dziesiątka Babicka to duże wydarzenie sportowo – logistyczne zarazem święto sportu w Gminie Stare Babice. 
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wsparcia zawodników dopingiem przy trasie biegu. Każdy okrzyk dopingujący 
biegaczy to wielki zastrzyk energii. 
                                                                                               

                                                                                                     Liczymy na Was do zobaczenia na trasie!

szanowni Mieszkańcy 
Gminy Stare Babice! 
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sponsorzy i Partnerzy biegu  
I dziesiątka Babicka
I Dziesiątka Babicka, jak każda impreza biegowa, niesie ze sobą szereg działań i przygotowań. Jako organizatorzy staramy się 
by było bezpiecznie i atrakcyjnie. Zależy nam również na zaktywizowaniu osób, firm, stowarzyszeń i podmiotów do czynnego 
włączenia się w organizację biegu. Dlatego już teraz chcielibyśmy wyrazić swoje uznanie dla tych, którzy nas wspomagają. 
Dziękujemy za Wasze zaufanie!
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informacje

Stare Babice, dnia 16 marca 2016 r.
RPP.6721.14.2016

wg rozdzielnika

oGłosZEniE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare 
Babice Uchwały Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice, zwanego 
planem zagrodowym, zmienionej Uchwałą Nr XI/81/15 Rady Gmi-
ny Stare Babice z dnia 15 października 2015 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w  terminie do 
dnia 28 kwietnia 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zawiadamiam, 
że Gmina Stare Babice przystępuje do postępowania w sprawie oce-
ny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obej-
mującego w szczególności sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w  Referacie 
Planowania Przestrzennego w  pok. nr 3 i 4 i  można zapoznać się 
z  nią w  godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 
ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy zainteresowani w terminie do dnia 
28 kwietnia 2016 r. mogą wnosić wnioski, które stosownie do art. 
39 ust. 1 pkt 5 ustawy rozpatrzy organ właściwy w sprawie – Wójt 
Gminy Stare Babice.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Sta-
rych Babicach, pocztą na adres: 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, 
ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. 
nr 3 i 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opa-
trzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-ba-
bice.waw.pl.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki or-
ganizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję, że Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. wraz ze 
szczegółowym załącznikiem graficznym dostępna jest w  Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.
php?id=310893.
a Uchwała Nr XI/81/15 z dnia 15 października 2015 r. pod adresem:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.
php?id=341059

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek 

Stare Babice, dnia 14 marca 2016 r.
RPP.6721.60.2015 

oGłosZEniE 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn” 
wykonywanego na podstawie Uchwały Nr XXIV/240/13 z dnia 24 
stycznia 2013 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z późn. zm.) zawiadamiam o:
wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Stare Babice projektu „Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi 
Klaudyn” wykonywanym na podstawie uchwały Nr XXIV/240/13 
z dnia 24 stycznia 2013 r., wraz prognozą oddziaływania na środo-
wisko.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego południowej części wsi Klaudyn” wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko odbędzie się od dnia 18 kwietnia 2016 r.  
do dnia 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, 
w pokoju nr 3 i 4, w godzinach pracy Urzędu. Informacje pod telefo-
nem: 22 - 722 90 04.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu zostanie przeprowadzona w  dniu 09 maja 2016 r. 
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali im. Stani-
sława Zająca  pokój nr 24, piętro I. Początek zebrania o godz. 17:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko udostępnione zostaną także na stronie internetowej: www.bip.
stare-babice.waw.pl

Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projek-
tu planu zagospodarowania należy składać do Wójta Gminy Stare 
Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na 
środowisko dotyczące projektu ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 
54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu miejscowego zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy informu-
ję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice oraz o możliwości zgłaszania uwag na 
warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt 
Gminy Stare Babice. Uwagi można składać w  formie pisemnej do 
Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, lub pocztą na adres: 05-082 
Stare Babice, ul Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowa-
nia Przestrzennego.

   Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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Załącznik do zarządzenia nr 29/2016 r. z dnia 16 marca 2016 r.

Wójt GMiny stARE bAbiCE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 
207, poz. 2108)

OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOmOŚCI
położonej w miejscowości  Borzęcin Duży

nieruchomość stanowiąca działki o nr ew. 593/3 i 593/4 o łącznej 
powierzchni 0,1500 ha, położona na terenie przeznaczonym pod  
zabudowę mieszkaniowo-usługową
cena wywoławcza – 395 000,00 PLN netto

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29.12.2015 r.
Działka o nr ew. 593/3 zabudowana jest budynkiem, przeznaczo-
nym do rozbiórki. Wartość budynku nie została uwzględniona 
w operacie szacunkowym.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od 
towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podat-
kiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu 

notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. 

Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 8 czerwca  2016 r. o godz. 1000  w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium 
najpóźniej do dnia 02.06.2016 r. na konto Gminy: WBS W-wa 
Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania 
przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się od zawarcia umowy 
przez uczestnika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialne-
go ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszo-
ny przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka Senterkie-
wicz) i pod nr tel.: (22) 730-80-26.

informacje

W y k A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Janów

działka gruntowa niezabudowana, położona 
w  rejonie ul. gen. Witolda Urbanowicza 
i Strzelców Karpackich

Powierzchnia działki 
w m2

451  m2

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00108378/4

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

324

Przeznaczenie 
nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, 
Stare Babice, Janów i  Klaudyn zatwierdzonego 
Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nieru-
chomość położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną w zabudowie bliźniaczej.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona                            
i niezagospodarowana. Kształt nieruchomości: 
prostokąt. Nieruchomość usytuowana jest 
przy ulicy nieutwardzonej.

Cena nieruchomości 
w zł

180 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o na-
bycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
(publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babi-
ce przy ul. Rynek 32.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie 
można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel: 22 730 80 26.

W y k A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Stare Babice

działki gruntowe niezabudowane, położone w rejo-
nie ul. Polnej, Sikorskiego i Rynek. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, siedzibą 
Urzędu Gminy, Kościół, park oraz działki niezabu-
dowane.

Powierzchnia 
działki w m2

1047  m2 udział wynoszący 
3/8 w  działce 643/10  
o powierzchni 182 m2

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00078998/6 WA1P/00112788/2

Oznaczenie 
działki wg 
ewidencji gruntów

643/1 643/10

Przeznaczenie 
nieruchomości, 
sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Stare Babice zatwierdzonego 
Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 30 
czerwca 2011 r., przedmioto-
wa nieruchomość położona 
jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną.
Działka jest niezabudowana, 
nieogrodzona i niezagospoda-
rowana. Ma kształt regularny, 
zbliżony do kwadratu. Nie-
ruchomość usytuowana jest 
przy ulicy nieutwardzonej.

Działka przeznaczona 
pod drogę wewnętrzną 
14-19 KDW.

Cena 
nieruchomości 
w zł

495 000,00 zł netto
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informacje

W y k A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Janów

działka gruntowa  niezabudowana, położona 
w rejonie ul. Maczka

Powierzchnia działki 
w m2

757  m2

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00113357/9

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

361

Przeznaczenie 
nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kwirynów, Stare Babice, Janów i  Klaudyn 
zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia  2011 r.,  
przedmiotowa nieruchomość położona jest na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona                            
i  niezagospodarowana. Kształt nieruchomo-
ści: prostokąt. Nieruchomość usytuowana jest 
przy ulicy nieutwardzonej.

Cena nieruchomości w zł 310 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o na-
bycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
(publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Ba-
bice przy ul. Rynek 32.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie 
można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel: 22 730 80 26.

W y k A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Borzęcin Duży

działka gruntowa  niezabudowana, położona 
w rejonie ul. Warszawskiej. 

Powierzchnia działki 
w m2

1904 m2

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00050933/1

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

626/8

Przeznaczenie 
nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 
Rady Gminy Stare Babice z  dnia 30 czerwca 
2011 r.,  przedmiotowa nieruchomość położo-
na jest na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną (MW).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona 
i  niezagospodarowana. Kształt nieruchomo-
ści trapez. W  granicy zachodniej rów przy 
którym występuje zadrzewienie oraz zakrze-
wienie. 

Cena nieruchomości w zł 500 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o na-
bycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
(publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Ba-
bice przy ul. Rynek 32.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie 
można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel: 22 730 80 26.

Pytanie do wójta
Przesłano do gazety pytanie Mieszkanki 
Klaudyna: „Szanowny Panie Wójcie, 
dlaczego podczas sesji Rady Gminy nie 
podjęto uchwały dotyczącej zamiany 
nieruchomości w Klaudynie, w wyniku 
czego miał powstać park i plac zabaw? Czy 
mieszkańcy Klaudyna nie dostaną miejsca 
przeznaczonego pod wypoczynek?”

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice 
Marcin Zając: 

Podczas ostatniej sesji rady gminy, na 
wniosek radnej z Klaudyna, rada gminy 
zdecydowała przełożyć podjęcie uchwały 
w sprawie zamiany nieruchomości  poło-
żonych we wsi Klaudyn.

Obecnie sytuacja przedstawia się na-
stępująco.

Teren, który miał być przeznaczony pod 
park rekreacyjny przez wiele lat trudno było 
skomunalizować. W zeszłym roku wreszcie 
zakończyliśmy formalności  z tym związane, 
o czym informował wójt Krzysztof Turek. Jed-
nocześnie w tym samym czasie dostaliśmy in-

formację od przedstawicieli Stowarzyszenia 
Klaudyn o chęci zmiany lokalizacji parku za-
baw na inny – zaproponowano działkę przy 
ul. Szymanowskiego w Klaudynie. 

Było to stanowisko jak najbardziej zro-
zumiałe, a wójt zgodził się z argumentami 
wyrażonymi przez Stowarzyszenie Klau-
dyn. Chodziło  o ogromne koszty wykona-
nia placu zabaw w pierwotnie przeznaczo-
nym do tego miejscu. Problemem są rzędne 
tego miejsca, konieczność wyrównania te-
renu (różnica w poziomie to ponad 1 m), jego 
zadrzewienie, położenie na terenie podmo-
kłym, częściowo bagiennym. Aby można było 
tam dojechać, trzeba by wykonać ponad 150 
m drogi, wykonanie oświetlenia czy instala-
cji elektrycznej byłoby bardzo pracochłonne,  
brakuje tam również miejsca na parking. 
Ogółem doprowadzenie pierwotnego terenu 
umożliwiającego rozpoczęcie prac budowla-
nych,  to koszt rzędu 300 000 zł. W planach 
teren przeznaczony jest pod zieleń parkową, 
nie jest to teren budowlany. Wartość 1m2 

terenu pod zieleń par-
kową jest kilkakrotnie 
niższa, niż pod zabu-
dowę jednorodzinną.

Lepiej więc zmienić lokalizację, a rze-
czoną działkę zbyć. Dokonaliśmy wyceny, 
która jest niższa, niż działki którą dosta-
jemy w zamian. Różnica w kosztach wy-
nika z przeznaczenia obu działek. Mimo to 
znalazł się oferent chętny na kupno, który 
deklaruje dopłatę, czyli uznaje wyższą war-
tość naszej nieruchomości.

Przytoczone argumenty wskazują na to, 
że zaproponowane rozwiązanie związane 
ze zmianą na działkę przy ul. Szymanow-
skiego jest korzystniejsze. Gmina uzyska 
działkę lepiej zlokalizowaną oraz o więk-
szych walorach użytkowych (możliwość 
budowy parkingu etc.).

Sądzę, że na następnej sesji Rady Gminy 
sprawa ta zostanie uregulowana i zostaną 
podjęte odpowiednie uchwały. 

Pozdrawiam, Marcin Zając
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ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprzątamy teren
* kosimy trawę oraz wycinamy drzewa

Zadzwoń! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37

  
   
 
 

 
 
 

Twoje dziecko ma problem z koncentracją? 
Jest dysgrafikiem lub dyslektykiem? 

Tel. 794 909 217 

www.tomatis-starebabice.pl 
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Chcesz zareklamować się  
w Gazecie babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl     e-mail: biuro@extradachy.pl


