
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego u W niedzielę 25 maja 2014 r. w całym kraju odbyły się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 31,5% i była wyższa niż  frekwencja na terenie całego 
kraju (23,8%).  Na tle ogólnej frekwencji w Polsce i w wielu innych krajach europejskich jest to dobry wynik. Wyborcy 
mogli głosować na kandydatów z 10 list (zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 4, który obejmował Warszawę i część 
województwa mazowieckiego, w tym powiat warszawski zachodni).Na pierwszym miejscu uplasował się Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska z wynikiem 42,5% głosów, drugie miejsce zajął KW Prawo i Sprawiedliwość (28,5%), a 
trzecie KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke (8,8%). 
 

Powiatowy  Dzień  Dziecka.  Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego zorganizowali 30 maja br. w godz. 10.00 - 14.00   przy  siedzibie Komendy  w Starych 
Babicach piknik dla dzieci pn. "BEZPIECZNY UŚMIECH".  Specjalnie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Podczas 
pikniku   dzieci mogły zobaczyć pokaz sprzętu oraz wyposażenie służb mundurowych i ratowniczych, przeprowadzono   
pokaz samoobrony, pokaz działań grupy szturmowej Policji, pokaz tresury psa oraz pokaz ratownictwa drogowego,     
inscenizację wypadku drogowego z pokazem zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci  mogły skorzystać z miasteczka 
ruchu drogowego oraz zapoznać się z pracą policjanta m. in. przewodników psów służbowych, którzy omawiali 
zachowanie dziecka podczas ataku psa. W obchodach Dnia Dziecka udział wzięli również przedstawiciele Straży Pożarnej, 
Pogotowia Ratunkowego, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. 
 

Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła Wspólnota Rodzinne Świętowanie zaprasza 31 maja (sobota) lub 1 czerwca 
(niedziela) na godz. 18.00 do sali koncertowej Dyrekcji KPN przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie. Wstęp na spektakle jest 
bezpłatny. 
 

Gminny Dzień Dziecka.   Wójt Gminy Krzysztof  Turek serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na uroczystości z okazji  Dnia 
Dziecka dnia 1 czerwca  od godz. 13.oo do godz. 18.00 na strefę Rekreacji Dziecięcej do Borzęcina Dużego  
ul. Warszawska 697. W programie będą występy taneczne dzieci i młodzieży,  pokaz tańca Woogie Boogie, konkursy i 
zabawy z Animatorami, gry zabawy sportowe, pokaz karate przez klub „RENSET” oraz wiele konkursów i ciekawych 
atrakcji.    
 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Babice Obszar planów zawarty jest pomiędzy: 
1) ul. Koczarską, ul. Osiedlową, rowem Z-7 i ul. Kutrzeby, 
2) ul. Osiedlową, rowem Z-7, wschodnią granicą działki ew. nr 398 (oddalona o około 120 m od ul. Kutrzeby), a ulicą 
Mizikowskiego. 
Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się, w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 9 czerwca 2014 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje 
się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl  zakładka: „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe w 
przygotowaniu”. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, 
pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem 
ewidencyjnym. Zainteresowani mogą składać do koncepcji uwagi do 16 czerwca 2014 r. Plan miejscowy sporządzany jest na 
podstawie: Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice, 
dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.babice-stare.waw.pl zakładka: „Akty normatywne organów 
Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”. 
 

Marsz po zdrowie - nie tylko dla serca Zapraszamy seniorów  na otwarty wykład kardiologa "Marsz po zdrowie - nie 
tylko dla serca" 5 czerwca (czwartek), godz. 12.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. 
 

Renault – nie sprzedany. Przetarg  na sprzedaż gminnego pojazdu marki: RENAULT  model:   MASTER MR`06  3,9 t,  
wyznaczony na dzień 20 maja 2014r. został zakończony ale nierozstrzygnięty, ponieważ w ustalonym terminie nikt nie 
wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.  
 

Projekcja filmu Kwartet Fundacja Ab Alio serdecznie zaprasza 12 czerwca br. o godz.19:30 na projekcje filmu pt. 
Kwartet w reżyserii Dustina Hoffmana. Projekcja filmu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21.  
Wstęp wolny 
 

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych 
Babicach informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o 
dofinansowania do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz 
doznających przemocy domowej z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z 
załącznikami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. 
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41 tel. 22 722 04 93. 
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