
 

 
 
 
 
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! 26 sierpnia w godz. 8:00 - 15:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej nr 826, 828 oraz 713. 

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, WYDARZENIA 
 
SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach! 20 sierpnia o godz. 17:00 wystąpią Sylwester 
Karnafel i Maksymilian Wosk z zespołu Kochankowie Sally Brown. Artyści wykonają najpopularniejsze szanty oraz pieśni żeglarskie. Ahoj! 
 
XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 21 sierpnia o godz. 9:45 
w kościele pw. Świętej Trójcy w Leoncinie wystąpią: klarnecista Jacek Dziołak oraz akordeonista Mateusz Stankiewicz. Koncert odbędzie się pod patronatem Wójta 
Gminy Leoncin, wstęp 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 P. 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. 
 
ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 28 sierpnia na terenie Stajni Zielonki (ul. Warszawska 452, wjazd od ul. Sportowej) odbędą się Zawody Regionalne                 
i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt i jazdy konnej, w programie: 8 konkursów od 60 do 125 cm, pula nagród                    
o łącznej wartości 10 000 zł, atrakcje dla dzieci, catering na terenie zawodów. Start o godzinie 9:00. 
 

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 Dystrybucji Farmaceutycznej "SLAWEX" Sp. z o.o. zatrudni personel sprzątający. Miejsce pracy: Klaudyn, Gmina Stare Babice. Kontakt: 
tel. 607 432 512. 
 
POTRZEBNY WÓZEK. Matka z dwójką małych dzieci przyjmie nieodpłatnie wózek – spacerówkę z podstawką do stania dla dziecka lub podwójną spacerówkę. Sprawa 
pilna. Kontakt telefoniczny do GOPS Stare Babice: (22) 722 90 11. 
 
DAM PRACĘ.  Zatrudnię pracowników sklepu do Carrefour Market Stare Babice. Więcej informacji pod nr tel. 502456146. 

 

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

                                                      Serwis Informacyjny Urzędu Gminy  
    Stare Babice, 19 sierpnia 2016 r. Nr 495 
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