
 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 

ODPADY Od 29 czerwca SITA zacznie zbierać swoje pojemniki, a nowy operator będzie podstawiać własne. Odpady będą teraz odbierane od godziny 6.00. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarty jest: wtorek i czwartek w godzinach 14.00-18.00 oraz w sobotę między 12.00 

a 16.00. Odpady muszą być umieszczone w kontenerach. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska: (22) 722 90 06 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Karty zgłoszenia, 

szczegółowe informacje w sprawie wyborów i przyjmowanie zgłoszeń: UG Stare Babice, pokoje nr 15 i 28 w godzinach pracy urzędu. Tel. 22 730-80-15; 22 

730-80-28. Kartę zgłoszenia można pobrać także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl lub www.bip.babice-stare.waw.pl. 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca. 

 

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY Od 1 lipca, w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim, w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest 

wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie 

internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE Podczas ostatniej IX Sesji Rady Gminy uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Starych Babic: 

dla rejonu ulicy Mizikowskiego oraz ulicy Koczarskiej. W lipcu zostanie wyłożona do dyskusji publicznej koncepcja planu dla Zielonek Wsi – lasu w rejonie 

ulic Białej Góry i Sienkiewicza. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego (22) 722 90 04. 

 

NABÓR Trwa drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare 

Babice. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. planowania 

przestrzennego” na adres: Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok 18) 

w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2015r. Szczegóły na stronie www bip.babice-stare.waw.pl lub pod numerem (22) 730 80-16 

 

POSZUKUJEMY WÓZKA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje dużego wózka inwalidzkiego dla starszej osoby. Tel. kontaktowy 

do GOPS 22 722 90 11 

 

REORGANIZACJA RUCHU W związku z pracami budowlanymi od 16 czerwca zamknięte jest przejście ścieżką do szkoły na tyłach nowego budynku urzędu. 

 

WYDARZENIA 

XI EDYCJA FESTIWALU W KRAINIE CHOPINA Rusza kolejna edycja festiwalu muzycznego. Uroczysta inauguracja odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz. 

21.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Szczegóły na stronie 

www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl 

III BABICKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH Impreza nie tylko dla fanów oldmobili – 27 czerwca na terenie Pałacu Lasotów, ul. Warszawska 289, 

Zielonki Parcele. Rejestracja zawodników: 9.00 – 11.00. Start pojazdów z Zielonek do Leszna o godz. 11.00. Rozstrzygnięcie konkursu w Lesznie o 12.30. 

Powrót z Leszna – godz. 13.00. Po godz. 14.00 rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy, najstarszy i wyjątkowy pojazd Zlotu, a także wręczenie pucharów 

i poczęstunek. Tel. do koordynatora: 501-170-466 

RODZINNY PIKNIK PAŁACOWY Już 27 czerwca rodzice będą mogli odpocząć i szlachecko pobiesiadować, a dzieci - wziąć udział w warsztatach 

edukacyjnych, konkursach i poszukiwaniu skarbów. Więcej szczegółów www.palaclasotow.pl. Zapraszamy od 13:00 do 20:00, Pałac Lasotów, 

ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele.  

AKCJA KRWIODAWSTWA Najbliższa Akcję Krwiodawstwa odbędzie się 28 czerwca w godz. 9.00 - 12.30 na parkingu przed Urzędem Gminy Izabelin – 

Izabelin C, ul. 3-go Maja 42. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu 

lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”. 

RAJD NORDIC WALKING  Zapraszamy na rajd nordic walking z przewodnikiem z Kampinoskiego Parku Narodowego, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 

9.00 w Truskawiu na „Mokrych Łąkach”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Informacje i zapisy: 606 225 863 lub pod adresem senior@fundacjakim.pl 

SPORT 

GRAND PRIX STARE BABICE W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2015 Zapraszamy na kolejny turniej - już 27 czerwca 2015. Zapisy w dniu turnieju od godz. 

10:30 do 11:00. Wcześniejsze zapisy mailowo pod adresem: cezary.debkowski@gmail.com - prosimy wpisywać imiona i nazwiska zawodników oraz 

podawać numer kontaktowy do jednej z osób. 

Składamy dzieciom życzenia wspaniałych, radosnych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 26 czerwca 2015 r. Nr 445 

www.stare-babice.pl 
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