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GMINA, URZĄD, TEREN 

KONKURS NA DYREKTORA ZSP W BORZECINIE DUŻYM Zarządzeniem nr 88/2019 Wójt Gminy Stare Babice Sławomir 

Sumka ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos  

w Borzęcinie Dużym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Oświata. 

 

GOPS W STARYCH BABICACH POSZUKUJE: osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających 

na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla 

osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić. Szczegółowych informacji udziela GOPS w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach pracy 

Ośrodka, tj.: poniedziałek od 8:00 do 17:00, wtorek - czwartek  od 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00,  

tel. (22) 722 90 11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl. 

 

REMONT UL. ESTRADY Szanowni Mieszkańcy, w związku z wieloma pytaniami informujemy, że remont ul. Estrady  

w Klaudynie będzie polegał na przebudowie skrzyżowania ul. Estrady z ul. Zorzy. Jest to droga powiatowa (nadzór powiatu 

nad inwestycją). Prace mają potrwać ok. 2 miesiące, wprowadzono czasową organizację ruchu z dopuszczeniem ruchu 

wahadłowego. Informujemy, że nie jest planowane całkowite zamknięcie drogi. Prace wykonuje firma MABAU Sp. k. 

 

WYBORY DO EUROPARLAMENTU CORAZ BLIŻEJ Przypominamy Państwu o terminie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego – 26 maja 2019 r. Pełną informację dotyczącą wyborów na terenie Gminy Stare Babice znajda Państwo  

na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Na skróty (na dole strony głównej). 

 

LATO W GMINIE STARE BABICE 2019 – ZGŁOSZENIA DZIECI DO PROGRAMU W dniach 7-17 maja 2019 r. w godz. 7:00 

- 17:00 w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli należy złożyć dokumenty: kartę kwalifikacyjną, informację 

o stanie zdrowia dziecka, pierwszą stronę  deklaracji PIT za rok 2018 lub druk ZAP -3. Formularze są dostępne na stronie 

internetowej www.stare-babice.pl w kolumnie Na skróty na dole strony. Więcej informacji o akcji pod nr tel. 22 730-80-37. 

OSTRZEŻENIE 

UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-Y Otrzymujemy informacje od mieszkańców o fałszywych SMS-ach, w których oszuści 

podszywają się najczęściej pod firmy kurierskie i telekomunikacyjne, lub portale aukcyjne. SMS-y przekierowują do 

fałszywych stron i służą wyłudzaniu danych do logowania i autoryzacji transakcji. Prosimy o zachowanie rozwagi  

i ostrożności. 

ZAPROSZENIA 

RAJD ROWEROWY – Rajd startuje 18 maja 2019 r. (sobota) z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) o godz. 10:00 i  Starych 

Babic (Rynek 32 – Urząd Gminy) o godz. 10:20. Cała trasa mierzy około 25 km i przebiega m.in. przez Lipków, Izabelin, 

Truskaw, Mariew, Stanisławów. Planowane zakończenie rajdu odbędzie się tradycyjnie na Placu Chopina  

w Borzęcinie Dużym około godz. 13:00 przy ognisku z kiełbaskami. Dla najmłodszych uczestników rajdu przewidziano 

losowanie nagród. Szczegółowe informacje, regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na gminnej stronie 

internetowej www.stare-babice.pl w zakładce Sport. 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z REGIONEM W TLE - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie autorskie 

którego gośćmi będą Jarosław Chrapek oraz Jerzy Raczek - autorzy książki pt. „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-

Boernerowo”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 18:00. 

 

DZIEŃ BABIC 2019 Serdecznie zapraszamy na największe wydarzenie kulturalne w gminie Stare Babice pn. „Dzień Babic 

2019”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. w godz. 14:00 – 22:30 na Polanie Dwóch Stawów, ul. Południowa  

w Zielonkach-Parceli. Gwiazdą wieczoru będzie Stachursky. Więcej informacji znajda Państwo na stronie www.stare-

babice.pl w zakładce Na skróty (na dole strony głównej). 

 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – Odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. na Dniu Babic. Zgłoszenia par męskich  

i żeńskich przyjmowane są do 23 maja 2019 r. na adres mailowy ukssiatkarz_starebabice@wp.pl . Wpisowe wynosi 50 zł.  

 


