
 
 

Zebrania Komisji Rady Gminy Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się 2 września 2014r. 
o godz. 14.30 w Sali im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Tematem posiedzenia będzie 
omówienie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy.  
 
Sesja XL Sesja Rady Gminy odbędzie się 4 września 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 21. Z porządkiem obrad oraz treścią projektów uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. 

 
 Scalenie i podziały gruntów we wsi Borzęcin Mały Wójt Gminy  zawiadamia, że projekt chwały Rady Gminy  
o scaleniu i podziale nieruchomości razem z załącznikami (mapa i rejestr) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 33, II piętro, w terminie od 08.09.2014 do 29.09. 2014r.  
w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz 
ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi  
i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia  i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w 
Uchwale o scaleniu i podziale. 
 
Akacja Krwiodawstwa Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „FLORIAN”, 
zwraca się do wszystkich osób, którym nieobojętny jest los innych ludzi, o  zgłoszenie się na najbliższą Akcję 
Krwiodawstwa, która odbędzie się 31 sierpnia 2014 roku (niedziela) na parkingu przed Centrum Medycznym 
„Arnica” w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 w godz. 9.00 - 12.30. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości 
ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.   

 
Piknik Lotniczy upamiętniający 70. Rocznicę desantu pod Arnhem 7 września 2014 r. godz.14:00, Zielonki 
Paracele „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. 
 
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.oo. 
 
Wybory samorządowe. W dniu 16 listopada 2014r odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce wybory udostępniono 
niezbędne informacje, natomiast na stronie www.stare-babice.waw. pl umieszczono podział powiatu 
warszawskiego-zachodniego na okręgi wyborcze. 
 
Przeprowadzka BIBLIOTEKI Gminna Biblioteka Publiczna jest jeszcze nieczynna z powodu zmiany siedziby. 
Otwarcie biblioteki w nowym miejscu przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach przewidziane jest w dniu 15 września 
br. Za utrudnienia wszystkich czytelników serdecznie przepraszamy.  
 
Koncert w Starych Babicach. W niedzielę  31 sierpnia  o godz. 19.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP  
w Starych Babicach, odbędzie się koncert w 10. rocznicę inauguracji pierwszego festiwalu muzycznego w Krainie 
Chopina wystąpią: Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce , Zespół Camerata Vistula, Andrzej Wróbel - kierownictwo 
artystyczne. Organizatorzy:  Wójt Gminy Stare Babice, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, 
Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego sponsor:   Warszawski Bank Spółdzielczy. Wstęp wolny. Zapraszamy  
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