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GMINA, URZĄD, TEREN 

4. DZIESIĄTKA BABICKA – KOMUNIKAT ZTM WARSZAWA Szanowni Państwo, informujemy, że w sobotę,  

6 kwietnia 2019 r., biegacze będą rywalizować w Starych Babicach. Zmienią się trasy autobusów linii 712, 714, 719, 729  

i L18. Trasa biegu została wytyczona ulicami: Rynek, H. Sienkiewicza, I. Mościckiego, J. Paschalisa-Jakubowicza, Białej 

Góry, H. Sienkiewicza, Rynek.  

 

W zastępstwie zawieszonych przystanków na trasie biegu uruchamia się przystanki tymczasowe: 

 RYNEK 51 (w kierunku północnym) – zlokalizowany przy ul. Okulickiego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Rynek, który 

obowiązywał będzie jako stały dla linii 714 oraz dla wsiadających dla linii 712, 

 RYNEK 52 (w kierunku południowym) – zlokalizowany przy ul. Okulickiego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Rynek, który 

obowiązywał będzie jako stały dla linii 714 oraz dla wysiadających dla linii 712, 

 RYNEK 53 (w kierunku wschodnim) – zlokalizowany przy ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Okulickiego i ul. Piłsudskiego, 

który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714, 719 i 729 oraz dla wysiadających dla linii L18,  

 RYNEK 54 (w kierunku zachodnim) – zlokalizowany przy ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Okulickiego i ul. Piłsudskiego, 

który obowiązywał będzie jako stały dla linii 714, 719 i 729 oraz dla wsiadających dla linii L18, 

 OSIEDLOWA 51 (w kierunku południowym) i 52 (w kierunku północnym) – zlokalizowane przy ul. Osiedlowej 

pomiędzy ul. Koczarską i ul. Sienkiewicza, które obowiązywały będą jako warunkowe dla linii L18. 

 

W trakcie biegu w godzinach 6:00 – 16:00 autobusy będą jeździły: 

 Linia 712: w kierunku krańca Rynek: od skrzyżowania ul. Okulickiego/Rynek: przy ul. Okulickiego – RYNEK 52 

(przystanek dla wysiadających), w kierunku krańca Metro Młociny: RYNEK 51 (przystanek dla wsiadających) przy  

ul. Okulickiego i dalej swoją trasą, 

 Linia 714: w kierunku krańca Lipków-Muzeum: od skrzyżowania Okulickiego/Rynek: Okulickiego – Warszawska i dalej 

swoją trasą, w kierunku krańca Os. Górczewska: przystanek Lipków-Muzeum – Akacjowa – Szkolna – Warszawska – 

Okulickiego i dalej swoją trasą, 

 Linia 719, 729: w obu kierunkach: od ronda na skrzyżowaniu Warszawska/Okulickiego/Ogrodnicza: Warszawska i dalej 

swoimi trasami, 

 L18: w kierunku krańca Rynek: od skrzyżowania: Sienkiewicza / Izabelińska / Osiedlowa: Osiedlowa – Warszawska – 

RYNEK 53 (przystanek dla wysiadających), w kierunku krańca Skibińskiego: RYNEK 54 (przystanek dla wsiadających) – 

Warszawska – Osiedlowa – Izabelińska i dalej swoją trasą. 

 

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU:  

 Latchorzew – 5 kwietnia w godz. 12:00 – 18:00 przy ul. Warszawskiej 66 D, 

 Zielonki-Parcela – 8 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Warszawska od 358 do 366 i od 281 do 285 oraz 370  

i 372, ul. Okrężna od 5A do 7 i od 8A do 12, ul. Południowa 1, ul. Piaskowa 1, 3, 5, 

 Koczargi Stare – 10 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Sasanki, ul. Klonowa, ul. Sosnowa, ul. Wrzosowa,  

ul. Wiśniowa, ul. Jaworowa, 11 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Górki od nr 1 do nr 49, ul. Akacjowa od nr 1  

do nr 10 oraz 12 kwietnia w godz. 8:00 – 15:00 przy ul. Akacjowa od numeru 23 do 91 i od 66 do 142, 

 Stare Babice – 12 kwietnia w godz. 11:00 – 17:00 przy ul. Księżycowej 4. 

 

SPOTKANIA WIEJSKIE KWIECIEŃ 2019 Na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca znajdą 

Państwo aktualne informacje dotyczące terminów spotkań wiejskich w Gminie Stare Babice. 

 

ZAPROSZENIA 

JARMARK LATCHORZEWSKI Zapraszamy na jarmark 7 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 na polanę przy stawie przy  

ul. Warszawskiej róg ul. Szeligowskiej w Latchorzewie. Na uczestników czeka wiele atrakcji m.in. konsultacje z trenerem 

personalnym, nauka technik chodzenia Nordic-Walking, warsztaty robienia palm wielkanocnych. 

 

GRA TERENOWA „DZIECI WARSZAWY 1863 r.” Zapraszamy rodziny i młodzież z opiekunami 13 kwietnia 2019   

na wydarzenie w postaci gry terenowej honorowane Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki organizowane 

przez Społeczny Komitet Organizacji Rajdu Powstania Styczniowego. Rozpoczęcie planowane jest w Truskawiu (parking)  

w godz. 10:00 - 11:00, zakończenie przy Mogile Powstańców 1863 r. o godz. 15:00. Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują 

zgłoszenia do 5 kwietnia pod adresem: jol.dob@gmail.com.  


