
 
 
Sesja 4 września 2014 r. odbyła się  XL Sesja Rady Gminy.  Rada podjęła sześć uchwał, z ich treścią można zapoznać  
się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. 
 

Uroczystości patriotyczne: 

 7 września (niedziela) o godz. 11:00 - tradycyjnie jak co roku w pierwsza niedzielę września przy pomniku Jerzyki  
na terenie  KPN k. Polany Pociecha odbędzie się uroczystość patriotyczna. W programie polowa msza święta, następnie  
uroczyste składanie wieńców, przemówienia w 75 rocznicę wybuch II Wojnę Światową i 70 rocznicę walk w Puszczy 
Kampinoskiej i w Powstaniu Warszawy.  

 12 września (piątek) w Palmirach  o godz. 15:00 - upamiętnienie 75 rocznicy II wojny światowej i pierwszych egzekucji 
odbędzie się  Msza Święta na Cmentarzu Mauzoleum w Palmirach,  po której odbędzie się apel pamięci.  

 

Koncert w Żelazowej Woli dnia 6 września 2014r. o godz. 14:00 odbędzie się Koncert w Żelazowej Woli  
„W hołdzie Fryderykowi Chopinowi” wystąpią: Joanna Ławrynowicz- fortepian, Anna Wróbel- wiolonczela, Mariusz Dżyga- 
skrzypce.  
 
Rajd rowerowy na pożegnanie lata w dniu 6 września 2014 r. o godzinie 10:00 odbędzie się rajd rowerowy  
start: w dwóch miejscach przy Urzędzie Gminy Stare Babice i na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym, meta: Plac Chopina  
w Borzęcinie Dużymi na zakończenie przejazd na oficjalne otwarcie siłowni plenerowej w Latchorzewie. 
 

Otwarcie siłowni plenerowej w Latchorzewie dnia 6 września 2014 r. o godz. 16:30 otwarcie plenerowej siłowni  
w Latchorzewie na rogu ulic Na Skraju i mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie będzie można ćwiczyć  
na zamontowanych przyrządach m.in: orbitreku, biegaczu, twisterze,  rowerze, wahadłach, koło Tai Chi i innych.  
W programie: gry i zawody rodzinne, ćwiczenia na siłowni pod okiem profesjonalnego trenera, możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności w warcaby z Mistrzem Europy, malowanie buziek, pokazy wozu strażackiego, poczęstunek  
oraz możliwość wygrania nagrody. Zapraszamy 
 
Piknik Lotniczy upamiętniający 70. Rocznicę desantu pod Arnhem w dniu 7 września 2014 r. od godz. 14:00 w  Zielonkach  
Parcele na „Polana Dwóch Stawów” przy ul. Południowej. W programie: skoki spadochronowe, w godz. 14:00 – 16:00, 
widowiskowe pokazy w stylu Red Bull Air Race na motoparalotni w godz. 14:00 – 19:00, symulatory lotów, kino plenerowe, 
niepowtarzalna przygoda z goglami Oculus Rift, historyczna gra terenowa, pokazy dla miłośników „małego lotnictwa”, stoiska 
multimedialne z grami strategicznymi. Dodatkowe atrakcje: Przeloty widokowe na motoparalotni (odpłatnie),  będzie również 
wojskowa grochówka dla każdego. Zapraszamy  
 
Piknik z okazji „Obchodów 600-lecia Bliznego” dnia 13 września 2014 roku odbędą się „Obchody 600 – lecia Bliznego”. 
Impreza odbędzie się w Bliznem Jasińskiego przy ul. T. Kościuszki w sąsiedztwie  przedszkola i kościoła. W programie 
przewidziane są występy artystyczne, pokaz iluzjonisty, zabawy dla dzieci z animatorami i wiele innych atrakcji. Uroczystość 
rozpocznie się mszą św. o godz. 14:00. 
 

Inscenizacja historyczna Walk Grupy Kampinos AK w dniu 20 września 2014 roku w godz. 14:00 – 17:00  
na Polanie Dwóch Stawów, przy ul. Południowej  w miejscowości Zielonki Parcele odbędzie się inscenizacja historyczna Walk 
Grupy Kampinos AK pn. „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944-2014”. 
 
Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa 
oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono podział Gminy na okręgi 
wyborcze i inne niezbędne informacje, natomiast na stronie www.stare-babice.waw.pl umieszczono podział powiatu 
warszawskiego-zachodniego na okręgi wyborcze.  
 

Przeprowadzka BIBLIOTEKI Gminna Biblioteka Publiczna jeszcze jest nieczynna z powodu zmiany siedziby.  
Otwarcie biblioteki w nowym miejscu przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach przewidziane jest w dniu 15 września 2014 r.  
Za utrudnienia wszystkich czytelników serdecznie przepraszamy.  
 

Nowe obiekty sportowe. W Szkole Podstawowej w Starych Babicach wybudowano nowe obiekty sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią: boisko do piłki nożnej, z dookólna bieżnią i bieżnią do skoków w dal, które współgrają z istniejącym boiskiem  
do koszykówki i siatkówki. Otwarcie obiektów nastąpiło podczas inauguracji nowego roku szkolnego dnia 1-go września,  
poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Krzysztof Turek oraz  nauczycielka wychowania fizycznego 
pani Marzena Rawa.  W budynku szkoły  zmodernizowano także gruntownie instalacje c.o.  
Wszystkim uczniom Wójt Gminy życzy w nowym roku szkolnym wielu sukcesów, a nauczycielom  wspaniałych wyników  
w kształceniu dzieci i młodzieży.  
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