
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy mieszkańców na Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa                                                   
i Bezpieczeństwa oraz wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się 22 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej 
urzędu gminy (ul. Rynek 32). 
 
SESJA RADY GMINY Informujemy, że 24 listopada o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy (ul. Rynek 21) 
odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 14 listopada rozpoczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin. 
Obszar, którego dotyczą konsultacje, zawarty jest pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski a ul. 
Królewicza Jakuba. Z koncepcją planu miejscowego można zapoznać się  do 12 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu 
miejscowego znajduje się także na stronie internetowej urzędu gminy:  www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora – 
Plany miejscowe w przygotowaniu. 
 
UWAGA - WYŁACZENIA PRĄDU! Informujemy o planowym wyłączeniu prądu w dniu 24 listopada w godz. 8:00 – 15:00 
w Zielonkach Parceli przy ulicach: Okrężnej, Wieruchowskiej, Zachodniej, Południowej, Rekreacyjnej oraz przyległych. 
 

OGŁOSZENIA 
 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wyprzedaż garażową zorganizowaną przez Klub 
Mam Stare Babice i Fundację Nasze Szczęścia. Jeśli macie Państwo niepotrzebne rzeczy, które nie mieszczą się w garażu, 
piwnicy, na strychu, lub szukacie niedrogich, używanych rzeczy, to wyprzedaż garażowa może być rozwiązaniem tego 
problemu. Zapraszamy 19 listopada o godz. 10:00 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40. Więcej 
informacji                         na stronie internetowej www.klubmamstarebabice.pl. 
 
MODA BALOWA W STYLU RETRO Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza na kolejne z cyklu Spotkanie Ot!warte. Tym 
razem panie z żeńskiej grupy rekonstrukcyjnej Bluszcz zaprezentują modę i ubiory z okresu międzywojennego. 
Rekonstrukcje historyczne kojarzą się zwykle z mundurami i bronią. Grupa Bluszcz, która swą nazwę wzięła od 
czasopisma dla kobiet ukazującego się w latach 1865 – 1939, ma na celu ukazanie losu cywili w czasie działań wojennych. 
Spotkanie odbędzie się 20 listopada w Pałacu Lasotów (Zielonki, ul. Warszawska 289) o godz. 17:00. Wstęp 
bezpłatny. 
 
AKCJA KRWIODAWSTWA Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi, prosimy o zgłoszenie się na 
najbliższą akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 20 listopada w godz. 9:00 – 12:30 w Domu Parafialnym Arka w 
Starych Babicach (ul. Rynek 17). Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem 
zamieszkania,                    a także  spożyć lekkostrawny posiłek. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK "Florian". 
 
CIEKAWE INDIE DLA SENIORÓW Zapraszamy seniorów z terenu gminy na ostatnie spotkanie z cyklu Ciekawe Indie dla 
Seniorów. 22 listopada o godz. 17:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 Daria Dulok – specjalistka od 
indyjskiego kina i tłumaczka języka hindi, opowie i miłości i małżeństwie w Indiach.   
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców                          
z terenu gminy na bezpłatne szkolenia. 23 listopada w godz.: 10:00 – 12:00 w siedzibie Centrum (ul. Smolna 4 / 
Kruczkowskiego 5 w Warszawie) odbędzie się szkolenie pn. Pomysł na biznes, czyli od teorii do praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej. Szkolenie przygotowane jest przez eksperta ekonomiczno - prawnego z Krajowej Izby 
Gospodarczej. Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. (22) 443 07 56 oraz na stronie internetowej 
www.firma.um.warszawa.pl. 
 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE 
 

PRACA DLA NEPEŁNOSPRAWNYCH Poszukuję osób z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowisko: pracownik 
produkcji. Miejsce pracy – Klaudyn. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: ewa.lewkowska-
wilga@polskihr.pl bądź kontakt telefoniczny: 883 340 23. 
 
PRACA W RESTAURACJI Restauracja zatrudni pomoce kuchenne i bufetową kelnerkę. Praca na terenie Gminy Stare 
Babice. Tel. kontaktowy: 795 123 357. 
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