
 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY Od dnia 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 

 

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 

 

SZKOLENIE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu ,,PARTYCYPACJA, LIDERZY I ANIMACJA W ŚRODOWISKU LOKALNYM’’ Szkolenie odbędzie  się dnia 

23 czerwca od godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (sala 

konferencyjna). Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 19 czerwca. Tel. 22 794 04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Gmina Stare Babice we współpracy z PWZ zaprasza zainteresowanych do udziału w warsztatach dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w dniu 23 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w nowym budynku UG, ul. Rynek 21. Tematyka szkoleń: rozliczanie 

dotacji, ochrona danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia, 

nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do  poniedziałku 

22 czerwca. 

 

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. 

 

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

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY Przyjęto projekty budżetu partycypacyjnego. Łączna wartość zaopiniowanych pozytywnie projektów w budżecie 

partycypacyjnym nie przekroczyła ustalonych limitów kwot dla poszczególnych obszarach. Oznacza to, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, nie będzie 

trzeba przeprowadzać głosowania – wszystkie zaakceptowane projekty zostaną włączone do realizacji. Zespół gminny wnioskował też o włączenie do 

budżetu przyszłorocznego także tych projektów, które odpadły przez błędy formalne. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych do wykonania w ramach 

budżetu partycypacyjnego w 2016 dostępna jest na www.stare-babice.pl 

 

WYDARZENIA 

WIANKI 2015 Plenerowa impreza „Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego” odbędzie się 20 czerwca w godz. 17.00-22.00 w Bliznem Jasińskiego 

przy ul. Kościuszki. W programie liczne atrakcje: wróżbita Antonio, zabawa taneczna z DJ-em, konkurs na ciasto własnego wypieku, konkurs plecenia 

i puszczania wianków oraz pokaz tańców celtyckich. O 19.00 wystąpi Teatr WIDMO z pokazem tańca ognia. W konkursie na wianek, należy gotowy złożyć 

20 czerwca do godz. 18.00 w namiocie „Stowarzyszenia Odkrywamy Świat”. 

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”. 

SPORT 

RAJD ROWEROWY GMINY STARE BABICE Zapraszamy na wspólne zmagania rowerowe. Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice startuje 20 czerwca. Miejsce 

startu można sobie wybrać – Stare Babice, ul. Rynek 32, lub Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. Trasa rajdu w większości przebiega przez malownicze tereny 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Meta Rajdu – Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. Organizator prosi o zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie 

i wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.gosirstarebabice.pl. 

II SPOTKANIE KSJ 20 i 21 czerwca w Stajni SAWANKA odbędzie się II spotkanie w ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckiech. Adres: Truskaw, 

ul. Północna 100, 05-080. Szczegóły www.ksj.waw.pl. 
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