
 

GMINA, URZĄD, TEREN 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY Głosowanie w sprawie projektów wybranych przez zespół oceniający odbędzie się w dniach 15 – 26 czerwca 

2015. Głosujemy zaznaczając na karcie krzyżykiem jeden z projektów. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać dowolny projekt, w dowolnie 

wybranym przez siebie obszarze terytorialnym. Więcej informacji: www.stare-babice.pl lub w UG Stare Babice. 

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. 

 

WYDARZENIA 

 

XXIII POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE 2015 Uczysz się grać na dowolnym instrumencie muzycznym i nie masz 

ukończonych 18 lat? Weź udział w dorocznym Powiatowym Konkursie Muzycznym w kategoriach soliści lub zespoły. Wystarczy w 

porozumieniu ze swoim nauczycielem gry na instrumencie i rodzicami wybrać dwa utwory, ze strony internetowej www.wilkomirski.org.pl 

pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i do piątku 12 czerwca przesłać na adres: dis@plusnet.pl. Na laureatów czekają liczne nagrody 

i wyróżnienia oraz występ na Koncercie Laureatów, który odbędzie się w niedzielę 21 czerwca w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum 

w Koczargach Starych o godzinie 18.00. Więcej szczegółów na stronie www.wilkomirski.org.pl. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali 

koncertowej im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice ul. Polna 40 (budynek szkoły podstawowej).  

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. 

KONKURS CIAST W ramach inmprezy pn. "Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego" odbędzie się konkurs na "Ciasto własnego 

wypieku" Organizatorami konkursu są Rada Sołecka wsi Blizne Jasińskiego oraz Rada Sołecka wsi Blizne Łaszczyńskiego. Po zapoznaniu się 

z regulaminem, należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do dnia 17 czerwca pocztą mailową na adres: promocja@stare-

babice.waw.pl lub osobiście do sołtysa Bliznego Jasińskiego - pani Ewy Kawczyńskiej (pod adres l. Hubala Dobrzańskiego 33) lub Sołtysa 

Bliznego Łaszczyńskiego - pana Krzysztofa Wąsikowskiego (pod adres Łaszczyńskiego 10). 

SPORT 

BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR STAROSTY I WÓJTA GMINY Zapraszamy na imprezę biegową skierowaną do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Impreza odbędzie się 11 czerwca w Zielonkach Parcelach przy ul. Zachodniej 2. W 

programie także pokazy ratownictwa medycznego, pokazy z policyjnymi psami tropiącymi oraz losowaie nagród. Organizatorem zawodów 

jest Powiat Warszawski Zachodni. Szegóły na www.pwz.pl. 

STREETBALL CHALLENGE 2015 13 czerwca 2015 odbędzie się kolejny Streetball Challenge Stare Babice. Zapraszamy do Borzęcina 

Dużego do Strefy Rekreacji Dziecięcej. Łączna pula nagród to 4800 zł! Start rozgrywek o godz. 11.00. Dodatkowe atrakcje: konkurs wsadów 

do kosza, rzutów za 3 punkty, konkurs Big Shot/rzutu z połowy, pokaz freestyle. Na gramofonach DJ CNR/ Wielkie Joł, prowadzenie Wujek 

Samo Zło. Więcej na www.gosirstarebabice.waw.pl. 

II Spotkanie KSJ 20 i 21 czerwca w Stajni SAWANKA odbędzie się II spotkanie w ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckiech. Zgłoszenia 

przyjmowane są od wtorku 9.06 do czwartku 18.06.2015 do godz. 20.00 przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl/formularz-zgłoszeniowy. Adres: Truskaw, ul. Północna 100, 05-080. Szczegóły www.ksj.waw.pl. 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 8 czerwca 2015 r. Nr 442 
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