
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! 13 czerwca w godz. 08:00 - 16:00 w  Starych Babicach, ul. Sienkiewicza od nr. 16 do 60 i od nr 
21 do 69 oraz w Wojcieszynie, ul. Trakt Królewski od nr 2 do nr 66. 13 czerwca w godz. 08:30 - 09:30 w Koczargach Starych, ul. 
Klonowa od nr 120 do nr 132. 15 czerwca w godz. 09:00 - 15:00 w Zielonkach Parceli, ul. Spokojna 23. 17 czerwca w godz. 
08:00 – 15:00 w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska od nr 765 do nr 841 i od nr 884 do nr 938 oraz ul. Wodnisko od ul. 
Warszawskiej do numeru 27. 
 
WYŁOŻENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA W dniach od 18 maja do 14 czerwca 2016 r. zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare 
Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów i Blizne 
Łaszczyńskiego”. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30 maja.  
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali im. Stanisława Zająca  pokój nr 24, piętro I. Początek zebrania o godz. 
17:00.  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej: 
www.bip.stare-babice.waw.pl. 
 
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA POSIEDZENIE KOMISJI  14 czerwca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy 
ul. Rynek 32 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Stare Babice. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców. 
      
ZMIANY ZASAD PRZEKAZYWANIA ODPADÓW Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy                                      
ul. Mizikowskiego (obok GPK EKO-Babice Sp. z o. o.) działa od 1 sierpnia 2013 roku. Mieszkańcy naszej gminy mogą oddawać tam 
odpady takie jak: odpady gabarytowe, poremontowe, drobny gruz, złom, makulatura, kartony, plastiki, zużyty sprzęt RTV, baterie     
i świetlówki. Odpady te muszą być posegregowane oddzielnie i przekazywane w godzinach otwarcia tj. wtorki i czwartki                     
w godz. 14:00 – 18:00  oraz w soboty w godz. 12:00 – 16:00. Niestety, punkt ten jest  również wykorzystywany przez nowych 
mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji oraz mieszkańców gmin ościennych, czy prywatne firmy które nie są upoważnione do 
oddawania w tym miejscu odpadów. Może to generować dodatkowe koszty dla całego systemu gospodarowania odpadami na 
terenie naszej gminy. W związku z powyższym oraz w odpowiedzi na liczne interwencje mieszkańców dotyczące odbioru 
odpadów z Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, informujemy że od dnia 1 czerwca 2016 r. 
oddając odpady do punktu, konieczne będzie podanie numeru identyfikacyjnego (ID). Numer ten ma od sześciu do siedmiu 
cyfr i  jest indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Stare Babice. Znaleźć go można w  piśmie 
wysyłanym do każdego mieszkańca, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest 
on również końcowym elementem indywidualnego numeru konta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. 
 
APEL O ZWROT KSIĄŻEK Dyrektor Biblioteki Gminnej apeluje do czytelników o zwrot wypożyczonych materiałów niezwróconych                       
w regulaminowym czasie. Obecnie wszyscy, którzy zwrócą przechowywane pozycje, nie będą musieli płacić  kar finansowych. 
Nowy regulamin biblioteki dostępny jest na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/informacje-z-gminnej-biblioteki. 
 

ZAPROSZENIA 
 

OTWARCIE PARKU W STARYCH BABICACH I INAUGURACJA SCENY LETNIEJ Zapraszamy wszystkich mieszkańców 11 czerwca 
o godz. 16:00 na Uroczystość Otwarcia Parku w Starych Babicach połączoną z Inauguracją Sceny Letniej 2016! Park w Starych 
Babicach to nowe miejsce spotkań mieszkańców gminy, gdzie wśród malowniczych zakątków i pięknej zieleni można wspaniale się 
zrelaksować i zaczerpnąć energii. Park zyskał ogromną popularność wśród młodych rodziców, którzy chętnie odwiedzają go                     
z dziećmi. Zlokalizowany jest za nowym budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice (ul. Rynek 21). 12 czerwca o godz. 13:00 
zapraszany wszystkie dzieci na Inaugurację Sceny Letniej 2016 Dla Najmłodszych. 

 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Zapraszamy do kibicowania podczas kolejnej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej. Najbliższe 
zawody odbędą się 11 czerwca na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parceli. Organizatorem wydarzenia jest GOSiR Stare 
Babice. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.gosirstarebabice.pl.  
 
RAJD ROWEROWY „NA ROZPOCZĘCIE LATA” 11 czerwca po raz kolejny rusza rajd rowerowy.  Startujemy o  godz. 10.00                
z 2 lokalizacji: z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) i Starych Babic (Rynek 32 – Urząd Gminy). Planowane zakończenie rajdu – 
tradycyjnie na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym ok. godziny 14:00. 
 

OGŁOSZENIA 
 

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Zapraszamy na dni otwarte gabinetu w Starych Babicach, przy ul. Rynek 11/1. Do 
30 czerwca 2016 r. będą Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie 
oraz zapoznać się z ofertą ośrodka. Zapraszamy szczególnie osoby doświadczające różnego rodzaju trudności i kryzysów. Aby 
zapisać się na darmowe spotkanie, prosimy o kontakt  z recepcją pod numerem tel. 508 004 100. Liczba miejsc ograniczona. 
 
PRACA! Sklep Kaufland poszukuje pracowników na stanowiska: kasjer, sprzedawca, pracownik porządkowy. Miejsca 
pracy  w Warszawie, ul. Mehoffera 84  i Batalionów Chłopskich 73. Tel. 501 938 178. 
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