
 

Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice W sobotę 28 czerwca zapraszamy do udziału  w „Rajdzie Rowerowym Gminy Stare Babice” 
Organizatorzy: Towarzystwo Cyklistów Gminy Stare Babice i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zbiórka uczestników o godzinie 9:30  
w dwóch miejscach: na Pl. Chopina w Borzęcinie Dużym i na Rynku w Starych Babice przy Urzędzie Gminy. Zakończenie rajdu przewidziane 
jest ok. godz. 14.oo  na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Program imprezy, regulamin i szczegóły na www.stare-babice.pl  

Dzień Turecki Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice na „Piknik Turecki”, który odbędzie się w dniu 29 
czerwca 2014 r. w Starych Babicach, w godz. 10:00 – 18:00,  na parkingu przed nowym Urzędem Gminy przy ul. Rynek 21,. Podczas pikniku 
czekają na Państwa liczne atrakcje,  w tym: kiermasz produktów tureckich, występ grypy folklorystycznej z Turcji, występ tureckiego zespołu 
Pasha, występ wokalny mieszkanki naszej gminy Aleksandry Mielczarek oraz występ wokalistek z Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora 
Wańkowicza w Błoniu. Honorowy patronat nad piknikiem objął Ambasador Republiki Turcji Yusuf Ozcan, który wraz z Wójtem Gminy Stare 
Babice dokona otwarcia pikniku. 
 
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. Informacji udziela p. Wanda Morawska tel.  22 722-04-93. 
 
Wakacyjne rozkłady jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich 
wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy.  
Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl 

Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia 
rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji 
podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów 
rekreacyjno-sportowych. Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma być 
dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Podstawą do otrzymania Karty Dużej Rodziny jest złożenie wniosku do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29),  tel. 22 752-83-85 lub 22 722-90-11 Szczegółowe 
zasady przyznawania karty i informacje przedstawiające na bieżąco oferty Partnerów znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl 

Honorowa zbiórka krwi Akcja Krwiodawstwa odbędzie się 29 czerwca 2014 roku (niedziela) na parkingu przed Urzędem Gminy w Izabelinie 
przy ul. 3-go Maja 42 w godz. 9.00 - 12.30. Wszystkich zainteresowanych prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, 
numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK „FLORIAN”. 
 
Turniej Stare Babice Streetball Challenge 3×3. W sobotę, 28 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  Stare Babice i Wójt Gminy  
zapraszają na trzecią edycję turnieju Stare Babice Streetball Challenge 3×3, który odbędzie się na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w 
Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697. Jak co roku szykuje się dobra impreza i moc atrakcji. Rozpoczęcie od godziny 10:00 w 
kategoriach WOMEN OPEN i MEN OPEN. Pula nagród wynosi 4000 PLN. Imprezę poprowadzi tradycyjnie „Wujek Samo Zło”, a o podkład 
muzyczny zadba DJ CNR. W trakcie turnieju pokaz swoich freestylowych umiejętności zaprezentuje aktualny mistrz Polski, Mateusz 
Stopczyński aka Stopa! Zakończenie imprezy przewidziane ok. godz. 18.oo. Więcej informacji na gminnej stronie internetowej: Turniej Stare 
Babice Streetball Challenge 2014 powered by MadBall 
 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi 
Klaudyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Plan dostępny do wglądu w dniach od 7 lipca do 31 lipca 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w sali nr 24 - Sala im. Stanisława Zająca, o godz. 
14-ej. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i 
prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. 
 
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, termin składania ofert 
10 lipca 2014 r. Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice możliwości korzystania z wychowania 
przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice” w pełnej treści 
wraz z odpowiednimi uchwałami dostępne na stronie  www.stare-babice.pl 
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