
 

I SESJA RADY GMINY Po wyborach samorządowych Pierwsza Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 

listopada 2014r. w nowym budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 o godzinie 14.00, na której zostaną 

złożone ślubowania nowo wybranych radnych i wójta . Wybór Komisji Skrutacyjnej i Rewizyjnej, 

Przewodniczącego Rady wraz z Wiceprzewodniczącym.  

Rusza Strażackie Pogotowie Ratunkowe Świętego Mikołaja Strażacy ze Starych Babic po raz 

piąty organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 6-14 

grudnia 2014 roku w godzinach: poniedziałek - piątek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-17.00. 

Świąteczne podarunki: słodycze, artykuły szkolne, farby, kredki, ciastolina itp., nowe zabawki, 

pluszaki, gry planszowe można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. 

Więcej informacji pod numerem 607-042-054. Zachęcamy mieszkańców oraz firmy z terenu gminy 

do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy.  

SPOTKANIE Z JERZYM RACZKIEM – Towarzystwo Miłośników Historii – Sekcja Historii 

Warszawy, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy oraz Biblioteka Główna Województwa 

Mazowieckiego zapraszają na wieczór z Jerzym Bogdanem Raczkiem autorem monografii 

„Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach”. Spotkaniu towarzyszyć 

będzie pokaz fotografii i faksymiliów dokumentów. Wśród nich nowe źródła, ujawnione już po 

publikacji książki. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 17:30 w Sali 

konferencyjnej Gmachu im. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26/28, wejście III.  

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO + certyfikat TOEIC Bridge/TOEIC. Szkolenia 

skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria: - wiek 18-64 lat lub powyżej 64 

roku życia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia/kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu 

udziału w projekcie, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ) na 

terenie województwa mazowieckiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia  

w szkoleniach. Szkolenia prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego (ESOKJ) na poziomach: A1oraz A2 (szkolenia dla początkujących), B1oraz B2 

(szkolenia dla średniozaawansowanych), C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych). Więcej na 

stronie www.angielskinamazowszu.eu, mailowo na: biuro@angielskinamazowszu.eu oraz pod 

numerem 881-302-230. 

PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że na terenie Zielonki Parcele ul. Okrężna dnia 28 
listopada br. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie prądu w godzinach 8:00-20:00, oraz w Babicach 
ul. Ogrodniczna i Dolna  w godzinach: 8:00-19:00.  
 
MIEJSCA PRACY MARCPOL szuka pracowników: na stanowiska: Kasjer/Sprzedawca, Sprzedawca. 
Informacje pod nr tel. 22 547-05-41 do 43. 
 
MIKOŁAJKI 2014 Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na imprezę Mikołajkową, która odbędzie się  
6 grudnia br. w godz. 14:00-18:00 na parkingu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy  
w Starych Babicach ul. Rynek 21. W programie: kiermasz świąteczny, gry i zabawy prowadzone 
przez grupę animatorów, występy muzyczne na scenie, paczki dla dzieci od Świętego Mikołaja , 
uroczystość rozświetlenia choinki oraz pokaz fajerwerków  
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