
 
SESJA RADY. W dniu 28 czerwca 2012 odbyła się  XVII Sesja Rady Gminy, na której podjęto    

14 uchwał.  Z podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. 

Rada Gminy jednogłośnie przy obecności 15 radnych udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 

budżetu za rok 2011. 

PASZPORTY DLA DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 

czerwca br. dzieci, które dotychczas  przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy 

przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka  
w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza 

(rodzica). Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego 

dokumentu podróży - paszportu. 

POWITANIE LATA  Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na obchody Powitania Lata, które odbędą się w 

dniu 30 czerwca 2012r. w Borzęcinie Dużym na Placu Chopina przy ul Spacerowej. W ramach obchodów 

przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od godz. 10:00-14:00 zapraszamy do wzięcia 

udziału w zawodach wędkarskich, a także w rajdzie rowerowym organizowanym przez Towarzystwo Cyklistów Stare 

Babice, a od godz.14:00 do uczestniczenia w głównej imprezie podczas, której odbędzie się losowanie nagród dla 
uczestników rajdu rowerowego, wręczenie nagród za zawody wędkarskie, pokaz ratownictwa drogowego OSP 

Borzęcin, przejażdżka na kucyku, konkurs lepienia figurek z gliny  oraz uroczyste rozpalenie ogniska i pieczenie 

kiełbasek.  Dla wszystkich dzieci i młodzieży zostaną gratisowo udostępnione urządzenia rozrywkowe (zjeżdżalnia i 

trampolina) oraz w gratisie dla wszystkich wata cukrowa ;-) Szczegółowe informacje na stronie: www.stare-

babice.waw.pl 

 

POMÓŻMY MAŁEJ DARII. Apel do mieszkańców naszej Gminy Stare Babice. Drodzy Państwo. Daria jest dzieckiem 

z przedszkola w Starych Babicach uczęszcza do grupy maluchów.  Potrzebuje teraz naszej pomocy.  Dlatego bardzo 

prosimy o szczególne zainteresowanie i oddawanie krwi. 8 lipca b.r (niedziela) w godzinach 9:00 do 13:00 na rynku 

w Starych Babicach będzie czekał na państwa ambulans. Krew będzie pobierana specjalnie dla Darii. Dziękujemy za 

odruch serca.  

LETNIE ZMIANY W KOMUNIKACJI. Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem 

pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii 

obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu 

Transportu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl 

II PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. Jest nam niezmiernie miło poinformować, 

że w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej  

i ratownictwa wodnego w 2012 r., który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, została przyznana kwota dofinansowania na organizację II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosi 18 000 złotych. Półmaraton im. Janusza 
Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, 

Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bieniewiczanka z Bieniewic. Wykaz ofert, które 

uzyskały dofinansowanie dostępny na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci. Od 15 maja 2012 r. 

ruszyły zapisy on-line do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od tego czasu zapisało się już ponad 

130 osób. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu masz możliwość dokonania tego na naszej stronie, wejdź na 

http://timepro.pl/formpro/id2012017/ i zapisz się już dziś! Życzymy satysfakcji z udziału w zawodach, osiągnięcia 

sportowych celów i do zobaczenia na starcie 

RAJD ROWEROWY. Towarzystwo Cyklistów Stare Babice serdecznie zaprasza wszystkich miłośników „dwóch 

kółek” na rajd rowerowy który odbędzie się 30 czerwca br. Start o godzinie 10:00 z pl. Chopina w Borzęcinie Dużym, 

zakończenie przewidziane o godz. 14:00. Trasa rajdu i pozostałe szczegóły umieszczona są na stronie internetowej 

www.stare-babice.waw.pl. Serdecznie zapraszamy! 
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