
 
 
MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Rada Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 roku 
podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
1) części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – terenu położonego  pomiędzy ulicami Warszawską (drogą wojewódzką nr 580), 

Spacerową, Trakt Królewski, Królewicza Jakuba i Królowej Marysieńki.   
2) części wsi Zielonki Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na obszarze  około 14 ha położonego po 

północnej stronie ul. Południowej bezpośrednio  przy granicy z gminnymi  terenami  sportowymi. 
Gmina Stare Babice przystępuje również  do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ww. planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko. Dokumentacja sprawy wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  Przestrzennego w pok. Nr  4 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani mogą wnosić wnioski na piśmie w terminie do dnia 21 listopada 
2014 r.. Należy je składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, 
ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
 
WYBORY SAMORZĄDOWE   Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory  wójta odbędą się  
16. listopada 2014 r. Zachęcamy do odwiedzania strony  www.bip.stare-babice.waw.pl , gdzie w zakładce „Wybory” są 
umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, komunikaty, uchwały Gminnej Komisji   Wyborczej dotyczące tych wyborów.   
Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała   44  listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 
komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, zgodnie z kodeksem wyborczym, 
w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna 
Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety 
wyborcze.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  na Wójta Gminy 
Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz w formie obwieszczenia  
Gminnej Komisji Wyborczej plakaty są rozwieszone w Urzędzie Gminy i ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  
zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 
2014r. na terenie gminy są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe,  przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic oznaczonych „Ogłoszenia Wyborcze” jest podana   
w powołanym wyżej Zarządzeniu  dostępnym w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i BIP-e. 
 
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW TERESIN 2014 W dniach 5-7.12.2014 w obiekcie KampinoSport 
w Starych Babicach, ul. Izabelińska 79 odbędą się Tenisowe Mistrzostwa Samorządowców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
30 listopada 2014 roku na numer fax: 46 864 25 32 oraz emailem: teresin2014@op.pl 
 
I Festiwal Piosenki Seniorów "Wesołe jest życie staruszków" 13 listopada 2014 o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Błoniu 
odbędzie się I Festiwal Piosenki Seniorów. Ma on formę konkursu i przeznaczony jest dla osób pow. 50 roku życia. Zgłoszenia 
do 5 listopada 2014. Regulamin i karta zgłoszeń na stronie www.stare-babice.pl 
 
UNIWERSYTET III WIEKU 4 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) w ramach 
Starobabickiego Uniwersytetu III wieku odbędzie się wykład dr Alicji Bobrowskiej pt. „Kamień włoski w architekturze 
Warszawy”.  
 
ZMIANA DZIELNICOWYCH I REJONÓW Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w 
Starych Babicach informuje, że nastąpiła zmiana dzielnicowych oraz rejonów służbowych dzielnicowych w gminach: Stare 
Babice, Izabelin, Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki. Nowy wykaz ulic i miejscowości został zamieszczony na stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz w 
komunikacie prasowym 
 
CYTOLOGIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Centrum Medyczne „SORNO” zaprasza wszystkie 
chętne panie  w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badanie cytologiczne w programie profilaktyki raka szyjki macicy. 
Program skierowany jest do kobiet, które nie uczestniczyły w powyższym programie w ciągu ostatnich 3 lat. Badania będą 
wykonywane 13.11.2014 oraz 27.11.2014 w godz. 16.00 – 20.00 W tych dniach będzie można również wykonać w 
promocyjnych cenach cytologię LBC oraz badanie w kierunku HPV. Zapisy osobiście w rejestracji Centrum Medycznego Sorno 
lub telefoniczne  pod nr (22) 722-90-02, (22) 722-92-76. 
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