
 

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 

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”. 

 

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.  
 

KOMISJE Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się w dniu 26 maja 2015 o godz. 13.00 w sali 

im. St. Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 maja 2015 o godz. 14.00 

w sali im. St. Zająca Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. 

 

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). 

 

VII SESJA RADY GMINY Sesja Rady Gminy Stare Babice odbędzie się w dniu 28 maja 2015 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 

Babice ul. Rynek 21 (nowy budynek). 

 

RAJD ROWEROWY Zapraszamy na Rajd Rowerowy szlakiem historyczno-rodzinnym dookoła Gminy Stare Babice. Rajd odbędzie się w sobotę 

30 maja. Rejestracja uczestników od godz. 9.45 na Polanie dwóch Stawów. Start o godzinie 10.00, zakończenie godz. 12.30 na Polanie 

w Zielonkach. Na zakończenie rajdu grill i losowanie nagród. Organizator Stowarzyszenie Odkrywamy Świat przypomina o zabraniu kamizelek 

odblakowych. 

 

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. 

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.  

GRAND PRIX STARE BABICE W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ Od 9 maja 2015r. na Polanie Dwóch Stawów trwają rozgrywki w ramach Grand Prix Stare 

Babice w siatkówce plażowej. Zwiększono częstotliwość grania, zatem kolejny turniej już w niedzielę 24 maja od godz. 10.00. Zapraszamy na 

edycję specjalną w ramach Dnia Babic. Następna edycja znów w sobotę 30 maja. Tegoroczne rozgrywki potrwają do 29 sierpnia. 

DZIEŃ DZIECKA 31 maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbędzie Gminny Dzień Dziecka. W godzinach 13.00 – 18.00 

na dzieci czeka mnóstwo atrakcji m.in. pokazy modelarskie, animatorzy, konkursy i występy na scenie. 
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