
 

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 II Tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 24 maja 2015 (niedziela). Głosowanie odbędzie 

się w tych samych lokalach, co w pierwszej turze w godz. 7.00-21.00. Więcej informacji na stronie www.bip.babice-stare.waw.pl 

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MIR Do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej zgłoszono dwóch kandydatów: Piotra Boguckiego z Babic 

Nowych i Sławomira Skorupskiego z Latchorzewa. Głosowanie odbędzie się 31 maja (niedziela) w godz. 8.00-18.00. Lokal wyborczy będzie się 

mieścić w nowym budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 21. Gmina Stare Babice jest okręgiem dwumandatowym i będzie 

wybieranych dwóch członków. Mimo że liczba zgłoszonych kandydatów równa się liczbie mandatów, głosowanie musi być przeprowadzone. 

Rolników zapraszamy do głosowania.  

DZIEŃ BABIC Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice do wspólnej zabawy! Dzień Babic odbędzie się 24 maja w godz. 

15.00-22.00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcelach. Hasło przewodnie: 25-lecie Samorządu Terytorialnego. Imprezy towarzyszące: 

6.00-12.00 - zawody wędkarskie, 10.00-17.00 - turniej siatkówki plażowej. W programie m.in. występ Babickiej Orkiestry Dętej, pokazy karate, 

konkurencje plenerowe, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występ zespołu grającego przeboje ostatniego 25-lecia. Dla dzieci bezpłatna 

zabawa na dmuchanych zjeżdżalniach. Gwiazdami imprezy będzie Kabaret "Neo-Nówka i Żarówki”. 

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW STARYCH BABIC Radna i Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Radny Starych Babic zapraszają wszystkich mieszkańców 

Starych Babic na Zebranie Sołeckie, które odbędzie się 20 maja (środa) o godz. 18.00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 

(stary budynek Urzędu Gminy w Rynku - sala im. Stanisława Zająca na I piętrze). Podczas spotkania, na które zaproszono Wójta Gminy Stare Babice 

oraz przedstawicieli służb, straży i inspekcji, poruszonych zostanie szereg spraw, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców Starych Babic. 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 - 2 ławników do 

Sądu Okręgowego w Warszawie, 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza 

w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r. Szczegóły procedury 

na stronie bip.babice-stare.waw.pl/public 

 

SZKOLENIE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zaprasza przedsiębiorców z obszaru gmin Czosnów, Leoncin, Łomianki, Stare Babice, 

Izabelin, Błonie, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki do udziału w szkoleniu pt. ,,Przedsiębiorca w środowisku projektowym – formalności 

i źródła finansowania zewnętrznego własnego biznesu’’ Szkolenie odbędzie się dnia 27 maja od godz. 9:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 25 maja. Liczba miejsc ograniczona – 

zapisy pon nr. tel. 22 794 04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl). 

 

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ CARROM Młodzieżowy Turniej Carrom o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego odbędzie się w sobotę 23 maja 

w godz. 9:30-17:30. w Gimnazjum w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12. 5.Zgłoszenia do turnieju do 15.05.2015 należy przekazać osobiście 

do koordynatora projektu (Paulina Nowakowska) lub wysłać na adres mailowy paulina@carrom.pl. Szczegółowy na www.carrom.pl 

 

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU NIVEA Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddawania głosów na budowę placu zabaw w Koczargach Starych. Na 

stronie www.nivea.pl/podworko prowadzony jest ranking lokalizacji ubiegających się o zwycięstwo. Dzięki głosom oddawanym na stronie 

zapewnimy najmłodszym mieszkańcom ekscytujące i bezpieczne miejsce do zabawy. Liczy się każdy głos oddany na stronie, zatem zachęcamy 

rodziców, przyjaciół i wszystkich sympatyków gminy, którym zależy na stworzeniu kolejnego zakątka dla najmłodszych. Głosowanie prowadzone 

jest w całej Polsce za pośrednictwem Internetu do 31 maja 2015. Uczestniczyć może każdy, kto dokona prostej rejestracji profilu w serwisie, gdzie 

wymagane są jedynie: imię, adres e-mail login i hasło. Można także jednorazowo zweryfikować się przez podanie adresu e-mail. Głosować można 

jeden raz w ciągu dnia. Zajmuje to zaledwie parę chwil, a podwórko będzie miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - wyposażone 

w nowoczesne elementy i miejsce na klasyczne zabawy sprawi, że dzieci i rodzice będą mogli oddawać się beztroskiej zabawie. Przypominamy, że 

w 2011 dzięki ponad 128 tys. głosów oddanym w konkursie "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" udało się wybudować plac zabaw przy 

przedszkolu w Starych Babicach. 

 

SENIORZY Dom Kultury Uśmiech, Filia w Broniszach zaprasza 17 maja 2015 w godz. 16.00 – 20.00 na wieczorek taneczny seniorów. Wstęp wolny! 

Filia DK "Uśmiech" w Broniszach, ul. Przyparkowa 15, tel. 510 284 791. 

WIELKI PIKNIK W JULINKU Wielki Piknik Inauguracyjny w Julinku, gmina Leszno, już 17 maja. Początek o godzinie 10.00. W programie m.in. 

poranna gimnastyka w parku linowym, lekcje koncentracji, widowisko akrobatyczne na rowerze i monocyklu w wykonaniu Piotra Bielaka, zabawa 

z animatorami cyrkowymi, dmuchańce, pop corn i wata cukrowa. W godzinach wieczornych odbędą się koncerty zespołów COOLERS i RED LIPS. 

O kulinarne doznania zatroszczy się nowo otwarty ogródek gastronomiczny. 

 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 14 maja 2015 r. Nr 439 
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