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WYŁĄCZENIA PRĄDU!  6.11.2015 (piątek) w godz. 8.00-14.00: Stare Babice, ul. Sikorskiego od nr 1 do nr 7 i ul. Rynek od nr 
22 do nr 34 (Urząd Gminy i Ośrodek Zdrowia). 
ZMIANY W PODATKACH! Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało modernizacji 
Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Stare Babice. Zmieniono sposób użytkowania części gruntów, a także wykazano 
nowe budynki, które wcześniej nie zostały zgłoszone do opodatkowania. Uwaga! Ci z Państwa, którzy nie mieli prawidłowej 
klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, muszą się liczyć z innymi kwotami płaconego podatku. Wszelkich informacji 
udziela Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej, który mieści się w pokojach 7 i 8, Urząd Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 32, tel. 22 730 80 61 lub 22 722 91 99. 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia na 
szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie wykonane w ramach realizacji „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016” 
Szczepienia będą wykonywane od 10 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. w: NZOZ Medicor w Borzęcinie Dużym i NZOZ 
Arnica w Starych Babicach. 
WYBORY SOŁTYSÓW Do 30 listopada odbędą się wybory do samorządu mieszkańców wsi (Sołtysa i Rady Sołeckiej) na 
kadencję 2016-2019. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje sołtys (w sołectwie Klaudyn 
zwoływane jest przez Wójta Gminy). O dacie i miejscu zebrania zawiadamia się mieszkańców, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczoną datą zebrania. Harmonogram dostępny jest na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl 
Najbliższe spotkania na wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i Topolina odbędą się w dniu 
7.11.2015 r. o godz.15:00 w OSP Borzęcin Duży. 
URZĘDY SKARBOWE OTWARTE DŁUŻEJ! Od 15 października do 30 listopada 2015 r. klienci urzędów skarbowych 
aglomeracji warszawskiej będą mogli załatwić swoje sprawy w dodatkowych godzinach, w poniedziałki do godziny 20:00 oraz 
w soboty w godzinach 8:00 - 12:00. Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany będzie czynny w godzinach: poniedziałek 7.30 - 20.00, 
wtorek - piątek 7.30 - 15.30, sobota - 8.00 - 12.00. 

 
WYDARZENIA 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach 
organizuje w dniu 7 listopada 2015 roku grę historyczną „Droga do Niepodległości”. Początek gry o godzinie 11.00 na 
dziedzińcu szkolnym, zakończenie planowane jest na godzinę 14.00. Gra ma charakter rajdu pieszego dlatego należy ubrać się 
odpowiednio do pogody. 
100-LECIE URODZIN KS. JANA TWARDOWSKIEGO Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza przyjaciół na kolejne 
spotkanie „Ot! Warte!”. W piątek 6 listopada o godz. 19.00 w Sali widowiskowej Domu Parafialnego „Arka” w Starych 
Babicach będziemy gościć Panią Annę Gielarowską, aktorkę i reżyserkę ze Szczecina, która przedstawi spektakl oparty na 
utworach ks. Jana Twardowskiego. 
KINOMANIACY Fundacja Ab Alio zaprasza na spotkania z filmem. Kolejne seanse odbędą się: 12 listopada i 10 grudnia  
w sali konferencyjnej nowego budynku urzędu gminy, ul. Rynek 21, o godz. 19.30. Co będzie można obejrzeć? W czwartek,  
12 listopada, czeka na nas “Drzewo Życia” w reżyserii Terrence Malick, a 10 grudnia "Grawitacja” Alfonso Cuaróna.Więcej 
informacji na stronie www.abalio.org.pl 
PIESZO PO KAMPINOSIE Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" oraz  Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu im. 
Melchiora Wańkowicza zapraszają na ,,VI Niepodległościowy Pieszy Rajd po Puszczy Kampinoskiej’’. Zbiórka:  
14 listopada, godz. 8:00, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie im. płk. Jerzego Strzałkowskiego. Szczegóły 
na: www.lgdkampinos.pl 
DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Gminy 
Stare Babice w ramach programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej pn. „Debaty społeczne 
na terenie województwa mazowieckiego”, które odbędzie się 18 listopada o godz.  18.00 w sali konferencyjnej w nowym 
budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 21. 
RUSZYŁA SZLACHETNA PACZKA w rejonie Stare Babice i okolice. Jeśli masz w sobie chęć pomagania i kochasz ludzi, dołącz 
do drużyny Szlachetnej Paczki (Stare Babice + Izabelin) jako wolontariusz. Już dziś zgłoś się na www.superW.pl. Kontakt  
z liderką Projektu z naszego terenu, Joanną Trojak: szlachetnapaczka.starebabice@gmail.com, 
www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaStareBabice. 

SPORT 
 

STARE BABICE BIEGAJĄ! Zapraszamy na cotygodniowe, otwarte spotkania biegowe w Starych Babicach! Celem inicjatywy 
Stare Babice Biegają jest zainteresowanie bieganiem jak największej liczby mieszkańców z naszych okolic. Zapraszamy  
w każdą  środę o godz. 19.00 na bieżnię przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. 
POLUB GOSIR NA FACEBOOKU! Nowa strona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na facebooku już jest! Dołącz do jej 
fanów i bądź na bieżąco ze sportowymi wydarzeniami w naszej gminie! 
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