
 

 
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!  
Do 5 września 2016 r.  możecie Państwo składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego też obywatelskim. Jest to 
forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na zgłoszone bezpośrednio 
przez siebie zadania (przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma  zachęcić Państwa do większej aktywności, dlatego już teraz 
czekam na propozycje. 

 
Wójt Gminy Stare Babice  

Krzysztof Turek 
 
ETAPY REALIZACJI BABICKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017: 1.  Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego - prowadzona 
przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego 2. Zgłoszenia propozycji projektów - od 27 lipca do 5 września 3. Weryfikacja i opiniowanie 
formalno - finansowe zgłoszonych projektów - do 23 września 4. Wybór projektów pod głosowanie – do 30 września 5. Głosowanie mieszkańców na 
projekty – od   5 do 14 października 6. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 20 października. 
 
ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Zgłoszenia projektów i zapytania należy kierować na adres email: naszbudzet@stare-
babice.waw.pl. Pod adresem www.stare-babice.waw.pl w zakładce Gmina Stare Babice, dostępne są formularze zgłoszeniowe, karty do głosowania oraz 
regulamin babickiego budżetu partycypacyjnego wraz z odpowiednimi zarządzeniami. 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA, WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy, że  3 sierpnia w godz. 8:30 – 13:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Zielonkach przy ul. 
Leszczynowej nr 16, 18, 20. 
 
1 SIERPNIA ZAWYJĄ SYRENY Informujemy, że zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca, 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00                                      
w 72. rocznicę Powstania Warszawskiego, zostaną włączone syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. 
 

ZAPROSZENIA 
 

SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, który odbędzie się na scenie 
letniej parku w Starych Babicach 31 lipca o godz. 17:00. Wystąpią: Kapela Praska oraz Chór Kameralny Modo Maiorum pod dyrekcją Michała 
Straszewskiego. Oprócz prezentacji pieśni napisanych podczas powstania, zaproszeni artyści wykonają również popularne przedwojenne i okupacyjne 
piosenki warszawskiej ulicy. 
 
KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas których 
odbywają się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Fittness. Pod okiem instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało 
oraz wykonują ćwiczenia fizyczne modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie. 30 lipca – Fit mix, czyli 
wszechstronny trening wzmacniający. 
 
XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. Spotykamy 
się 31 lipca o godz. 19:00 w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim, gdzie zagra gitarowe trio: Leszek Potasiński, Michał 
Pindakiewicz i Aleksander Wilgos. W programie koncertu przewidziane są utwory klasyczne, z akcentem hiszpańskim i brazylijskim. Wstęp wolny. 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE* 

PRACA W PRZEDSZKOLU Niepubliczne przedszkole w gminie Stare Babice zatrudni od połowy sierpnia: wychowawcę grupy przedszkolnej (wymagane 
wykształcenie kierunkowe lub studentka) oraz pomoc wychowawcy grupy przedszkolnej (nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe). Kontakt: tel. 
506 014 317. 
 
DAM PRACĘ Szukam księgowej na ½ etatu, chętnie: znajomość E-Nova lub Optima, CV prosimy wysyłać na adres email: biuro@chantarelle.pl. 
 
DAM PRACĘ Zatrudnię pracowników sklepu do Carrefour Market Stare Babice. Więcej informacji pod nr tel. 502 456 146. 

POSZUKIWANA OPIEKUNKA DO DZIECKA Szukam odpowiedzialnej i ciepłej osoby do opieki nad dzieckiem (wiek: 15 miesięcy). Mieszkamy                                        
w Kwirynowie. Opieka potrzebna od połowy sierpnia lub wcześniej. Proszę o kontakt pod numerem tel. 783 934 367. 

PRACA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Atlas Pop-ko, Zakład Pracy Chronionej mieszczący się w Klaudynie przy ul. Lutosławskiego 57 A zatrudni: 
operatora wtryskarki lub wytłaczarki. Wymagane orzeczenie o grupie inwalidzkiej, możliwość przyuczenia do zawodu. Kontakt: tel. 501 288 934. 

ZAGINĄŁ PIES 13 lipca 2016 r. ok. godz. 14:00 przy ul. Bieniewickiej w Błoniu zaginął pies rasy chart rosyjski, wiek 11 miesięcy, z  czerwoną obrożą, 
wabi się NITRO. Pies ma zgrubioną skórę na lewym łokciu  (zapalenie kaletki - w trakcie leczenia). Pies jest zaczipowany! Kontakt tel. 513 064 085. 

*Więcej ogłoszeń społecznych można znaleźć na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia Społeczne 

                                                      Serwis Informacyjny Urzędu Gminy  
Stare Babice, 29 lipca 2016 r. Nr 492 
           www.stare-babice.pl 

 


