
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO AKCJI „LATO W GMINIE STARE BABICE” W związku z organizacją  

w lipcu 2018 r. akcji „Lato w Gminie Stare Babice” zachęcamy nauczycieli i wychowawców z terenu naszej 

gminy (i nie tylko) do współpracy! Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy akcji: Hanna 

Domańska, tel. (22) 487 18 00, Paulina Mateusiak tel. (22) 730 80 37. Osoby zainteresowane muszą złożyć 

wypełnioną kartę zgłoszeniową w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli najpóźniej  

do 9 marca 2018 r. Karta jest dostępna na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”.  
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U.  2017, poz. 2254) kwalifikacja wojskowa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. Na 

terenie powiatu warszawskiego zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 28 

lutego do 5 kwietnia 2018 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 

12, 13 i 14 marca 2018 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127 

(telefon do  Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej:  22 – 722 38 08). Celem kwalifikacji 

wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi 

oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok 

życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i 

terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się 

w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. 

 

ZABUDOWA TERENÓW W BORZĘCINIE DUŻYM POŁOŻONYCH NA WSCHÓD OD UL. SPACEROWEJ 

Informujemy, że 28 lutego odbyło się w urzędzie gminy spotkanie z mieszkańcami wsi Borzęcin Duży. 

Była to kolejna cześć konsultacji społecznych prowadzonych z mieszkańcami Koczarg Starych, 

Wojcieszyna, Zalesia i Borzęcina Dużego. Na zebraniu ustalono, że istnieje możliwość zmiany 

przeznaczenia tytułowych terenów pod zabudowę jednorodzinną. Ponieważ są to tereny rolne  

o wąskich działkach, bez dróg i uzbrojenia w infrastrukturę, zmiana przeznaczenia może się odbyć 

pod warunkiem kompleksowego, dwuetapowego zagospodarowania w skład którego wejdzie scalenie  

i podział. W wyniku tych działań zostałyby wydzielone działki pod zabudowę, drogi niezbędne dla 

planowanej zabudowy, rowy odwadniające oraz teren wspólny na cele sportu, wypoczynku i rekreacji 

dla przyszłych mieszkańców. Dlatego podjęto decyzję, aby właściciele gruntów wyrazili swój stosunek 

do projektu na formularzach wniosków, które udostępni każdego dnia roboczego urząd gminy  

(ul. rynek 32, pok. nr 3) oraz Radny Gminy Stare Babice Remigiusz Fijołek w czasie swoich dyżurów  

(w dniach 9 i 23 marca od godz. 18:00 w budynku OSP Borzecin Duży). Wnioski można pobrać 

również ze strony www.stare-babice.pl (zakładka „Aktualności”) i po wypełnieniu przesyłać pocztą  

e-mail na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. 
 

ZAPROSZENIA 
 
SPOTKANIE „BIZNES W BABICACH” Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Biznes  

w Babicach (BwB) dla babickich przedsiębiorców. Startujemy 3 marca (sobota) o godz. 15.30 w sali 

konferencyjnej urzędu Gminy, ul. Rynek 21. Tym razem spotkanie pn. „Razem tworzymy lokalny biznes”,  

a w programie wystąpienia specjalistów, którzy chętnie podzielą się z Wami swoją wiedzą  

w zakresie m.in. nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, współpracy przedsiębiorców  

z organizacjami pozarządowymi, zatrudniania obcokrajowców, wspierania ludzi biznesu. Porozmawiamy 

także o Babickiej Radzie Biznesu. Wstęp wolny – zapraszamy! 
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PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 


