
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy mieszkańców na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się                        
29 listopada o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. 
 
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. 
 
BUDOWA II LINII METRA – ZMIANY W KOMUNIKACJI Informujemy, że w związku z budową zachodniego odcinka II linii 
warszawskiego metra, od 25 listopada od godz. 22:00 nastąpią zmiany w komunikacji oraz kursowaniu autobusów                             
i tramwajów w rejonie Woli i Bemowa. W związku z rozpoczęciem budowy wprowadzona będzie  czasowa organizacji 
ruchu, polegająca na: całkowitym zamknięciu ul. Górczewskiej na odcinku między ul. Syreny i al. Prymasa Tysiąclecia, 
częściowym ograniczeniu ruchu na ul. Górczewskiej na odcinku między ul. Konarskiego i ul. Elekcyjną, całkowitym 
zamknięciu dojazdu do ul. Górczewskiej z ul. ks. Janusza, z ul. Jana Olbrachta oraz z ul. Ciołka. Ponadto w dniu 26 
listopada od początku kursowania linii dziennych (dla linii nocnych - od nocy z 25 na 26 listopada), zostaną wprowadzone 
zmiany                                                 w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej. Szczegółowe informacje o 
zmianie tras kursowania dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl oraz pod nr tel. 19115 (Miejskie Centrum Kontaktu 
Warszawa). 
 

OGŁOSZENIA 
 

STARE BABICE BIEGAJĄ W KOCZARGACH Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zarówno biegających od dawna, jak                       
i dopiero rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem na bezpłatne spotkania treningowe. Od 16 listopada z uwagi na 
rozpoczęcie okresu zimowego, spotykamy się w każdą środę w godz. 19:00 – 20:00 na hali sportowej I Gminnego 
Gimnazjum w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12. Spotkania są bezpłatne, obowiązuje obuwie na zmianę. 

 
GALA WOLONTARIATU Gmina Stare Babice, Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają mieszkańców na Galę Wolontariatu, która odbędzie się 2 grudnia o godz. 18:00 w auli I Gminnego Gimnazjum 
w Koczargach Starych. W programie m.in. wyłonienie Laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2016”oraz koncert pn.  
„Historia de un Amor”. 
 
MIKOŁAJKI 2016 Wszystkich mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy na tradycyjne babickie Mikołajki. 
Spotykamy się 4 grudnia o godz. 14:00 w Starych Babicach na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice                   
(ul. Rynek 21). W programie m.in. wizyta Świętego Mikołaja, wspólna zabawa, konkursy i gry, świąteczne stragany i wiele 
innych atrakcji. Każde dziecko uczestniczące w konkursach otrzyma nagrodę od Świętego Mikołaja!  
 
TARGI PRACY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na Warszawskie Zachodnie 
Targi Pracy. W programie m.in. propozycje ofert pracy, porady doradców zawodowych oraz ekspertów (ZUS, US i innych). 
Targi odbędą się 6 grudnia w godz. 10:00 - 14:00 w nowej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Poznańskiej 131 
A                     w Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny. 
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców                          
z terenu gminy na bezpłatne szkolenia. 30 listopada w godz.: 12:00 – 15:00 w siedzibie Centrum (ul. Smolna 4 / 
Kruczkowskiego 5 w Warszawie) odbędzie się szkolenie pn. Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowany, podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności 
– obowiązki wobec zakładu ubezpieczeń społecznych. Szkolenie przygotowane jest przez I Oddział ZUS w Warszawie. 
Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. (22) 443 07 56 oraz na stronie internetowej www.firma.um.warszawa.pl. 
 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE 
 
PRACA W HOTELU Hotel Hedera w Starych Babicach zatrudni kelnerów/kelnerki. Osoby zainteresowane prosimy                               
o przesłanie CV na adres e - mail: kontakt@hotelhedera.pl lub kontakt tel. 22 722 91 87. 
 
PRACA W RESTAURACJI Restauracja zatrudni pomoce kuchenne i bufetową kelnerkę. Praca na terenie Gminy Stare 
Babice. Kontakt tel.: 795 123 357. 
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