
 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 

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. Liczba miejsc ograniczona. 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. 

 

WYDARZENIA 

 

XXIII POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE 2015 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. Więcej szczegółów na stronie www.wilkomirski.org.pl. 

GALIMATIAS Kolejna impreza artystyczna z cyklu Galimatias odbędzie się 12 czerwca o godz. 19.00 w Szkole podstawowej w Starych Babicach. Tym razem 

dzieci zajmą się interpretacją tekstów Hansa Christiana Andersena.  

II RODZINNY TURNIEJ TENISA Z PIKNIKIEM KampinoSport & SPA zaprasza 13 czerwca (sobota) na godz. 10.00. W programie: turniej tenisa dla dzieci 

oraz dla dorosłych, zabawy i animacje na świeżym powietrzu, konsultacje z kosmetologiem oraz masaż, zajęcia fitness, mecz piłki nożnej Dzieci vs Rodzice 

oraz pyszny grill. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. 

SPOTKANIE OT!WARTE Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza miłośników literatury na spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, autorem książek „Kiedy 

chodziłem z Julką Maj”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, „Noskawery”. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Starych 

Babicach. 

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 I WIANKÓW W ramach imprezy pn. "Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego" odbędą się konkursy na "Ciasto własnego 

wypieku" oraz na wianek świętojański. W konkursie na ciasto, 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 lub Sołtysa Bliznego 

Łaszczyńskiego. W konkursie na wianek, należy gotowy złożyć 20 czerwca do godz. 18.00 w namiocie „Stowarzyszenia Odkrywamy Świat”. 

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

edukacyjnych, konkursach i poszukiwaniu skarbów. W ramach pikniku - III Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz Turniej Nalewek. Więcej szczegółów 

www.palaclasotow.pl . Zapraszamy od 13:00 do 20:00.  

SPORT 

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, 12 czerwca 2015 r. Nr 443 

www.stare-babice.pl 
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