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GMINA, URZĄD, TEREN 

STATUT SOŁECTW GMINY STARE BABICE Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów 
statutów sołectw Gminy Stare Babice. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r.  
do dnia 17 września 2019 r. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu statutów sołectw 
Gminy Stare Babice. Projekt statutów sołectw  Gminy Stare Babice zostanie zamieszczony   w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Stare Babice (www.bip.stare-babice.waw. i na gminnej stronie internetowej (http://www.stare-babice.pl) w zakładce 
„Ważne dla mieszkańca”. W czasie trwania konsultacji możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. 
dokumentu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub 
przesłać na adres mailowy rada@stare-babice.waw.pl na załączonym formularzu. 

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU WAKACYJNEGO Informujemy, że od początku września 
autobusy kursujące na terenie naszej gminy wracają do rozkładów obowiązujących przed wakacjami. Szczegółowe informacje      
o zmianach i rozkłady na stronie www.ztm.waw.pl w zakładce „Organizacja komunikacji po zakończeniu okresu wakacyjnego”. 

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Zielonki Parcela – 3 września w godz. 8:00 – 15:00, ul. Okrężna, (stacja 01-0910 Zielonki 
Parcela 2) 

ZAPROSZENIE 

KLAUDYNIADA Wójt Gminy Stare Babice, Radna Klaudyna i Dom Kultury Stare Babice, zapraszają na Dzień Klaudyna, 
rodzinną imprezę w Klaudynie. Atrakcje dla dzieci i dorosłych, start o godz. 17:00, ognisko od godz. 21:00 

DOŻYNKI 2019 W BORZĘCINIE DUŻYM 1 września zapraszamy na Dożynki, które odbędą się na terenie parafii                     

św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz.11:30, po mszy zapraszamy               

na procesję, występ kapeli i poczęstunek. 

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ 1 września w godz. 19:00-21:00, zatańczymy poloneza w bajecznej scenerii Pałacu Lasotów! 
Korowód polonezowy poprzedzi występ CHOREA ANTIQUA - Zespół Tańca Historycznego pod kierunkiem Marii Czerwińskiej, 
następnie tancerze poprowadzą nas krokiem poloneza dróżkami parku. Zachęcamy do przybycia w odświętnych                           
lub historycznych strojach. Dla każdego uczestnika upominek, a dla zwycięzców konkursu na najlepszy strój- atrakcyjne nagrody. 

ZEBRANIE SOŁECKIE W STANISŁAWOWIE Sołtys wsi Stanisławów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie 
funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz omówienia spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok 2019). Zebranie odbędzie 
się w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Biker Pub Stanisławów 48. Kwota funduszu 
sołeckiego dla Stanisławowa na 2020 rok wynosi 23 071,48 zł. 
 

ZEBRANIE SOŁECKIE W JANOWIE Sołtys wsi Janów, Stanisława Sulwińska zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie            
w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz omówienia spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok 2019). Zebranie 
odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Karczmie w Janowie ul. Andersa 74. 
Kwota funduszu sołeckiego dla Janowa na 2020 rok wynosi 42 396,30 zł. Mieszkańcy chcący zgłosić propozycje do funduszu 
sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa. Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/fundusz-so%C5%82ecki-na-2020 

POGOTOWIE KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE Już dziś możemy ogłosić, iż od września 2019 r. Biblioteka uruchamia 
pogotowie komputerowe dla Seniorów. Zapraszamy do zapisu na wrześniowe terminy pogotowia komputerowego. Prosimy         
o zgłaszanie się osób zainteresowanych w godzinach pracy Biblioteki, osobiście, telefonicznie 22 722 92 77 lub mailowo: 
bibbab@interia.pl 

ROBÓTKI ZRĘCZNE W GMINNEJ BIBLIOTECE 3 września o godzinie 10:00 Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, 
serdecznie zaprasza na robótki zręczne - tworzenie sznurkowych podkładek pod kubki, czyli cykliczne comiesięczne spotkania      
z rękodziełem dla dorosłych. Wstęp wolny. 

PIKNIK EUROPEJSKI Zarezerwuj czas 7 września 2019 r. w sobotę  w godz. 10:00-18:00 do udziału w imprezie plenerowej 
„Piknik Europejski” – największym stołecznym wydarzeniu promującym projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Impreza odbędzie się na terenie Skweru 1 Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann i tak, jak  
w zeszłym roku przyjmie formę weekendowego pikniku rodzinnego z bogatą ofertą wydarzeń informacyjno-animacyjno-
edukacyjnych.  

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl 
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