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PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla 

pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 

 

 
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
SESJA RADY GMINY Zapraszamy Mieszkańców na XLII sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się dnia  
12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. 
 
WYBORY ŁAWNIKÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA Trwa procedura wyborów 
uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania  
w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Stare Babice prezesi 
właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego 
wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  II piętro,  
pok. 28 (Biuro Rady Gminy Stare Babice) do dnia 29 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji 
oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice: www.bip.babice-
stare.waw.pl. 
 

RUSZA AKCJA „LATO W GMINIE” Drodzy Rodzice i Opiekunowie, już 2 lipca 2018 r. rusza w Gminie Stare Babice 
akcja „Lato w Gminie 2018”: 

 25 czerwca w Szkole w Zielonkach-Parceli (na szklanych drzwiach przy wejściu do sekretariatu) będą 
wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wraz z przypisanym wychowawcą półkolonijnym. Opieka nad 
dziećmi jest zapewniona w godz. 7:00 – 17:00 (zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie dzieci do Szkoły  
w Zielonkach-Parceli najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dzieci w godzinach trwania akcji), 

 uczestnicy akcji otrzymują dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły (śniadanie serwowane będzie w 
godzinach 8:30-9:00, obiad 12:30-13:00), 

 od poniedziałku do czwartku przewidziane są zajęcia w trybie stacjonarnym.  
Program zajęć przewiduje m.in.: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, origami, kulinarne (zajęcia mogą się różnić 
w zależności od wybranego tygodnia, jak również nauczyciela prowadzącego), warsztaty edukacyjne oraz angielski 
w zabawie, zajęcia z animatorami i sportowe. W każdy piątek uczestnicy wyjadą na całodniową wycieczkę 
autokarową: 6 lipca Farma Iluzji, 13 lipca Kopalnia Soli w Kłodawie, 20 lipca piaseczyńsko-grójecka kolej 
wąskotorowa, 27 lipca Park Rozrywki Julinek. Szczegóły dotyczące wycieczek będą podawane na bieżąco 
Przypominamy Państwu o przestrzeganiu regulaminu akcji i stosowaniu się do  zawartych w nim zasad.  
 

ZAPROSZENIA 
 

KONCERT CHARYTATYWNY NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  W imieniu 
Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz Domu Kultury Stare Babice zapraszamy 
Mieszkańców Gminy Stare Babice na koncert charytatywny. Odbędzie się on 10 czerwca 2018 r. (niedziela) w 
auli widowiskowej Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela). Zbiórka pieniędzy, którą 
przeprowadzą wolontariusze ze SP w Starych Babicach, będzie odbywała się do oznaczonych puszek. Rozliczenie 
zostanie dokonane w terminie ustawowym, a cały dochód ze zbiórki zostanie przekazany na konto 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Dla widzów uczestnictwo w koncercie będzie bezpłatne. 
Zapraszamy! 
 
RUSZA SCENA LETNIA 2018 Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na kolejną edycję Sceny Letniej! 
Babicka Scena Letnia to szereg imprez w babickim parku: na scenie przedstawienia dla dorosłych i dzieci, zajęcia 
jogi, gry dla dzieci i rodziców oraz treningi Klubu Aktywnych Kobiet. 16 czerwca (sobota) godz. 18:00 koncert 
„Do nieba z cyganami” otwierający tegoroczny sezon. W programie romanse i ballady cygańskie. Wieczór uświetni 
pokaz Teatru Ognia. 17 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 wystąpi Teatr Katarynka z przedstawieniem „W 
miejskiej dżungli”. Po spektaklu animacje i warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny! 
 
SPOTKANIE SOŁECKIE MIESZKAŃCÓW ZIELONEK Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek serdecznie zaprasza 
mieszkańców Zielonek-Wsi, Zielonek-Parceli oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie sołeckie, które 
odbędzie się w auli widowiskowej Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela) dnia  
18 czerwca 2018 r., godz. 18:00. W programie m.in. zwiedzanie kompleksu w Zielonkach-Parceli oraz dyskusja  
o bieżących sprawach mieszkańców. 
 


