
 

 
 
 
 
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  19 sierpnia w godz. 8:00 – 17:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Zielonkach Parceli i Zielonkach Wsi przy ul. Warszawskiej 
od nr. 295 do 410 i 335 do 522. 
POSIEDZENIE KOMISJI I SESJA RADY GMINY  18 sierpnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy ul. Rynek 32, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Gminy, a nastepnie o godz. 15:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Stare Babice. Zapraszamy mieszkańców. 
 

WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Stanisławów" sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów. Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju 
nr 3, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 – sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na 
adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: architektura@stare-babice.waw.pl 

MAMA WRACA DO PRACY - DOTACJE Z UE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania  
z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów 
działających w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Więcej informacji i regulamin konkursu na 
www.stare-babice.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl/konkurs-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit/ 

 
ZAPROSZENIA 

 
 
SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach na spotkanie z muzyką włoską w wykonaniu zespołu Duetto con 
Passione, czyli koncert najpopularniejszych przebojów włoskich wykonawców (Drupi, Al. Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, Marco Antonelli) połączony z degustacją włoskiej 
pizzy, który odbędzie się 12 sierpnia 2016 r. godz. 17:00.  
 
SCENA LETNIA DLA DZIECI Młodych mieszkańców gminy zapraszamy w niedzielę 14 sierpnia o dodz. 13:00 do parku w Starych Babicach. Teatr Lalek Pinokio wykona dwa spektakle: 
"Kłamstwa kozy" oraz "Przepowiednie staruszki". Zapraszamy. 

DISCOPOLOWANIE Z POLO TV W ZIELONKACH Już 15 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcele po raz kolejny odbędzie się impreza plenerowa 
w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Festiwalu DISCOpolowanie z Polo TV. Wystąpią takie zespoły, jak: Calibra, Power Play, Playboys i Imperium. Wydarzenie poprowadzi 
Maciej Smoliński. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! UWAGA! Ze względu na prowadzone prace budowlane nowej szkoły w Zielonkach PARKING będzie znajdował się 
przy boiskach w Zielonkach (teren GOSiR, wjazd od ul. Południowej). Na miejscu znajdziecie Państwo odpowiednie oznakowanie. 

XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 14 sierpnia o godz. 20:00, koncert 
odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. Wykonawcy: Dumitru Harea /Mołdawia/- fletnia Pana i Katarzyna Sikorska - organy. Koncert pod patronatem 
Wójta Gminy Izabelin. Kolejny koncert odbędzie się 15 sierpnia o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Rocha w Brochowie. Wystąpią: Andrzej Chorosiński – organy 
oraz Michał Chorosiński - recytacje. Na oba koncerty wstęp jest bezpłatny. 
 
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. 

JOGA DLA KAŻDEGO W BABICKIM PARKU Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi w Babickim Parku, które będą odbywać się w każdą niedzielę sierpnia ( 7, 14, 21, 28),  
w godzinach 11.00-12.15. Miejsce zbiórki: Babicki Park, przy pergoli - za nowym budynkiem Urzędu Gminy (Rynek 21). Czas trwania spotkania 1h 15 min. Program zajęć będzie 
ogólny, dostosowany do umiejętności uczestników. Prosimy o wzięcie ze sobą karimaty lub ręcznika. Zajęcia prowadzi Justyna Siemiątkowska. 

VI PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO! 21 sierpnia na drogach powiatu warszawskiego zachodniego  zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. 
Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Borzęcinie Dużym. Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha 
charakterystyczna tego biegu. Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej informacji na stronach internetowych: www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babice.pl w zakładce Sport. 
 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE 
 
DAM PRACĘ. Poszukuję dobrze gotującej pani do domu na pełny etat.  Oferuję pracę ok 40 godzin tygodniowo (w tym także 1 dzień w weekend) lub mniej (pół etatu). Atrakcyjne 
warunki finansowe - stawka 17 zł za godzinę (do negocjacji w zależności od umiejętności). Praca w Lipkowie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: 
opiekunka373@gmail.com. 
DAM PRACĘ Przedsiębiorstwo Dystrubucji Farmaceutycznej "SLAWEX" Sp. z o.o. zatrudni personel sprzątający. Miejsce pracy: Podwarszawski Klaudyn, gmina Stare Babice. Kontakt: 
tel: 607 432 512. 

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

                                                      Serwis Informacyjny Urzędu Gminy  
Stare Babice, 12 sierpnia 2016 r. Nr 494 
           www.stare-babice.pl 
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