
 
 
 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone: 

• na przebudowę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym - oferty należy składać do 
dnia 26 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie  (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach; 

• na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z terenów przylegających do drogi gminnej w 
ramach zadania Odwodnienie wsi Klaudyn - oferty należy składać do dnia 29 czerwca b.r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie  (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. 

Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-
722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. 
 
KOMISJE RADY GMINY. Dnia 19 czerwca br. o godz. 15.00 w Sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice 
odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie omówienia bieżących 
remontów dróg oraz rozbudowy oświetlenia. 

PASZPORTY DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 czerwca br. 
dzieci, które dotychczas  przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy 
muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez 
wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo 
podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu. 

SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA – TERAZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA UKS BORZĘCIN. Dziękujemy za głosy na Szkółkę Piłkarską 
z SP im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach - jest (8 miejsce!) wśród zwycięzców 1-go etapu konkursu.  Od  
1 maja szkółka piłkarska UKS Borzęcin bierze udział w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. 
Nagrodami w konkursie jest sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych 
szkółek wyjazd na obóz piłkarski. Pomóżmy zdobyć im nagrodę. Aby zagłosować należy wypełnić formularz 
rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.szkolkinivea.pl. Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio 
logować się na stronie konkursu i codziennie oddawać głos na UKS Borzęcin. Głosowanie internautów będzie trwało 
do 17 czerwca br. Im więcej osób zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Twój głos może 

zadecydować o wygranej!  

 
VIII EDYCJA FESTIWALU MUZYCZNEGO "W KRAINIE CHOPINA". Wójt Gminy Stare Babice, Parafia p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach  oraz Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na 
inauguracyjny  koncert 23 czerwca br. o godzinie 21.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. 
Wystąpią:  Wojciech Proniewicz - skrzypce , Michał Niedziałek – dyrygent, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ; w 
programie:  W. A. Mozart  - Uwertura do opery "Wesele Figara", Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 , 41 Symfonia C-
dur Jowiszowa KV 551. Po koncercie inauguracyjnym będzie pokaz fajerwerków. Więcej o festiwalu "W krainie 
Chopina" http://www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl/  
 
XIII BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Organizatorzy  Powiat 
Warszawski Zachodni oraz  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice zapraszają na XIII Biegi Przełajowe O 
Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które odbędą się dnia 19 czerwca br (wtorek) od godziny 
900  w Zielonkach, ul. Zachodnia za polaną  „Dwóch Stawów”. Impreza propaguje zdrowy trybu życia poprzez 
rywalizację sportową i jest przeznaczona dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. 
Szczegóły na stronie www.gosirstarebabice.pl. 
 
II STREFOWY PIKNIK JĘZYKOWY. Szkoła językowa Mileny Orlińskiej serdecznie zaprasza w dniu 17 czerwca br na „II 
Strefowy Piknik Językowy”, który odbędzie się na Placu Zabaw w lesie za Osiedlem Latchorzew.  Podczas imprezy 
przewidziane są gry i zabawy drużynowe, konkursy z nagrodami, wielkie grillowanie oraz wiele innych atrakcji. Start 
imprezy o godz.14:00. Dodatkowych informacji udziela sekretariat Strefy Języka pod tel. 022 733-03-32, e-mail: 
strefajezyka@strefajezyka.pl. 
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