
 

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku, podano do publicznej 

wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych 

komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o  możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

Szczegóły w Urzędzie Gminy i na stronie bip.babice-stare.waw.pl. 

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MIR Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej odbędą się 31 maja 2015  (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, w związku z tym do Rady Powiatowej MIR zostanie wybranych  dwóch członków. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej  musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie 

oraz listę podpisów poparcia, co najmniej 50 członków. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony 

internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać do dnia 8 maja 2015. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału 

Biura MIR,  lub złożyć  w dniu 11 maja  2015 r. do godz. 15.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Szczegółowe 

informacje o zasadach wyborów i wzory dokumentów niezbędnych do zgłaszania kandydatów można uzyskać w Oddziale Biura M.I.R. pod adresem 

Warszawa Wesoła ul.  Zółkiewskiego 17, pod nr tel. (22) 733 5395 w. 1, tel. fax (22) 733 55 29, e-mail: wars@mir.pl oraz na stronie internetowej www.mir.pl. 

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w „Festiwalu Organizacji Pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, który 

odbędzie się 9 maja 2015 (sobota) w godz. 13.00-17.00 w Gościńcu Julinek. W programie m.in. warsztat networkingowy na temat przyszłości III sektora 

w powiecie warszawskim zachodnim z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, czym są i jak działają Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

spotkanie z praktykami animacji procesów partycypacyjnych wzmacniających udział obywateli w kreowaniu polityk lokalnych. Podczas festiwalu 

przewidziane są również atrakcje dla dzieci - ognisko z kiełbaskami, dmuchany zamek, wata cukrowa. Osoby zainteresowane udziałem proszone są 

o przesłanie imienia nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 

piątku 8 maja 2015 roku. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Gościniec Julinek w miejscowości Julinek 6, 05-084 Leszno. 

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków zawiadamia o przerwach w dostawie prądu: 04 maja 

2015  Borzęcin Mały ulice: Dzikiej Róży 7, 9, 17, 19, Kwiatów Polnych 10, 15, Zielonej Łąki 2, 4, 8, Krótka 12, 12 A, 13, 14, Kosmowska 185, 188 C, 188 D, 190, 

190 E, 192 A, 192 B, 194, 194 A, 196, 196 A, 200, 204, 210, 212 od 8.00 do 10.00; 04 maja 2015 Klaudyn ulice: Bacewicz 2, 8, Verdiego 8, 10 , Czajkowskiego 

7, 8 do nr 15, Wiłkomirskiego, Wieniawskiego, Paganiniego od 3 do 12, Szymanowskiego 3, 3 A, Lutosławskiego od 100 do 124 i od 87 do 105, 

Przepompownia Ścieków, Prokofiewa 17 , 17 A , 23 , 24 , 25, Karłowicza, Wagnera, Juraty, Bacha, Vivaldiego, Szymanowskiego 1, 2 od 11:00 do 15:00; 08 

maja 2015 Koczargi, Lipków przy ulicach: Sasanki, Klonowa, Sosnowa, Wrzosowa, Wiśniowa, Jaworowa, Akacjowa, Jakubowicza, Mościckiego, Karabeli, 

Pogoda, Rocha Kowalskiego, Hetmańska, Gwiaździsta, Kontuszowa, Sportowa, Skrzetuskiego, Zaciszna, Lipków, Białej Góry i przyległych od 7.00 do 13.00. 

WIOSENNE SZCZEPIENIE LISÓW W dniach 28 kwietnia – 11 maja 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadzi akcję szczepienia przeciwko 

wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki na terenie województwa mazowieckiego. Nie wolno dotykać 

preparatu – ten z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki zwierzęta domowe należy 

prowadzać na smyczy lub trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczepienie wykonuje się preparatem umieszczonym we wnętrzu przynęty w kształcie 

brunatno-zielonego krążka o zapachu rybnym. Zrzuty nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie 

lisy. Każdy, kto przypadkiem będzie miał styczność ze szczepionką powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy także zwrócić uwagę na 

domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić do weterynarza. Dzięki regularnym szczepieniom w województwie 

mazowieckim nie odnotowano w ostatnich latach żadnego przypadku zarażenia lisa wścieklizną. 

KONKURS WOLONTARIUSZ ROKU 2015 Konkurs „Wolontariusz Roku 2015” organizowany jest przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym 

osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na terenie Gminy Stare Babice. Tytuł przyznawany jest corocznie. Patronat Honorowy nad konkursem objął 

Wójt Gminy Stare Babice. Celem konkursu jest: promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, podziękowanie 

wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy 

i wyjątkowych akcji wolontariackich. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare lub 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice lub drogą mailową na adres: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com; gops@stare-

babice.waw.pl z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 października 2015 r. godz. 15.00 (decyduje data 

wpływu zgłoszenia). 

 

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. 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 30 kwietnia 2015 r. Nr 437 

www.stare-babice.waw.pl 
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