
 
 
90-ta ROCZNICA URUCHOMIENIA TRANSATLANTYCKIEJ  STACJI RADIOWEJ  W BABICACH. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza 

w dniu 17 listopada br. (niedziela) na uroczystość z okazji 90-tej rocznicy uruchomienia Transatlantyckiej Stacji Radiowej 

Babice. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach o godz. 9:30. Ciąg 

dalszy uroczystości odbędzie się przed nowym budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21, podczas której zostanie odsłonięta  

i poświęcona tablica pamiątkowa oraz otwarta wystawa plenerowa.  

 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn (działka nr ew. 842/6 o pow. 0,2967ha). Cena wywoławcza 639 000,00 zł 

( bez VAT.) Wysokość wadium- 5% wartości ceny wywoławczej. Oferty należy składać do 4 grudnia br. do godz.10:00. 

Zainteresowani sprzedażą mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr Tel. 

22- 722-91-39)  
 
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016". Szczepienia 

przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) 

wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień:  

 1) NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku,  

w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28. 

  2) NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21;  od poniedziałku do piątku, w godz. od 

8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 

roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r.  W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia mieszkańców powyżej 

65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu 

dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ). 

 

WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- BABICE STARE- Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy 

Stare Babice Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 

Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania 

Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny 

zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą 

oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Z Uchwałą oraz załącznikiem graficznym można zapoznać się pod adresem internetowym: 

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=128951 

 

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH. Gmina podpisała  

z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Starych Babicach (z elementami lekkiej atletyki - wielofunkcyjne, do piłki nożnej, bieżnia, skocznia)". Inwestycja 

ma na celu poprawę warunków uprawiania sportów przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Z obiektu będą 

mogli korzystać także członkowie lokalnych klubów sportowych, do celów treningowych oraz rozgrywania turniejów i zawodów 

szczebla gminnego i powiatowego. Poprzez udział zawodników oraz kibiców z różnych części gminy, w cyklu szkoleniowym  

i imprezach możliwa będzie integracja społeczności oraz upowszechnienie sportu i rekreacji, wśród mieszkańców Gminy Stare 

Babice. Szczegóły dotyczące zadania inwestycyjnego: Projekt boisk wykonany został w 2012 r. Obejmuje dwa boiska 

zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40:1. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, 

siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (o wymiarach 44,0 x 30,0 m) wraz z oświetleniem, piłkochwytami  

o wysokości 6 m, chodnikami i zagospodarowaniem zieleni (etap I)2. Boisko do piłki nożnej (o wymiarach 61,0 x 32,0 m) wraz z 

oświetleniem, o nawierzchni ze sztucznej trawy, z bieżnią okrężną o długości 200 m z wpisaną w nią bieżnią prostą do biegów 

na 60 m oraz skocznią w dal. Bieżnie wykonane będą z poliuretanu (etap II).Przetarg na wykonanie boisk wygrała firma 

Gardenia Sport Sp. z o.o. Termin wykonania pierwszego etapu inwestycji (boisko wielofunkcyjne) 01.06.2013 - 31.07.2013 r., 

Koszt - 428 133,57 zł. Termin wykonania drugiego etapu (boisko do piłki nożnej) 01.05.2014 - 31.07.2014 r., Koszt - 917 668,55 

zł. Planowane dofinansowanie FRKF wynosi 33% wartości inwestycji – tj. 450 268,86 zł  z rozbiciem na dwa lata realizacji 

zadania. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej powstał w Referacie Rozwoju i Promocji 

Gminy w czerwcu 2013 r.  
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