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PRZETARGI GMINNE.
•

00

W dniu 10.05.2013 o godz. 10 w Sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca odbędą się rokowania na najem części nieruchomości
ozn. nr ew. 60/2 o pow. 0,08ha położonej w Babicach Nowych. Wszelkich informacji można uzyskać
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i telefonicznie pod nr tel. 22 7229139
•
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 22 maja b.r. do godz.
12.00
•
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ewakuacyjnej
klatki schodowej w przedszkolu w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 13 maja b.r. do godz. 12.00
Wszystkie oferty należy składać 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.

I SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 11 maja (sobota) br. organizuje I Spartakiade Przedszkolaków
w wieku 5 –u i 6-u lat z gminnych placówek oświatowych( przedszkoli oraz oddziałów szkolnych). Serdecznie zapraszamy do udziału!. Wiecej
informacji na stronie www.gosirstarebabice.pl lub pod telefonem 22 722-91-21
NORDIC WALKING.
•

11 maja bezpłatne zajęcia nordic walking dla mieszkańców Gminy Stare Babice i Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizowane
w ramach projektu: „Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Organizatorem jest Fundacja Promocji Rekreacji KiM. Miejscem
spotkania uczestników parking w Lipkowie k/Kościoła o godz. 12:00. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. Długość trasy
podstawowej ok. 7,7 km i powrót. Możliwa trasa krótsza dla chętnych. Obowiązują zapisy Tel 602-399-238.

•

Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 18 maja 2013 Jednodniowy marsz nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej.
Start w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach o godz. 7:00.. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału w projekcie
Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
W związku z tym w II kwartale br. między innymi mieszkańcy Gminy Stare Babice będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach
szkoleniowych z nordic walking. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do organizatora przez Internet www.fundacjakim.pl lub
telefonicznie nr 602-399-238.

MAMMOGRAFIA. Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69. Mammobus będzie ustawiony w godz.
9:00-17:00 w dniu 11 maja 2013 przy Ośrodku Zdrowia ul. Rynek 21 w Starych Babicach. Panie nie mieszczące się w tym przedziale
wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 80 zł. Rejestracja i informacje udzielane w godz. 8:00-20:00 pod nr. 0 85-676-03-32, 085
676-13-22.Należy zabrać ze sobą poprzednie badanie mammograficzne oraz dowód osobisty.
AKCJA KRWIODAWSTWA. Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję
Krwiodawstwa, która odbędzie się 12 maja 2013 roku (niedziela) na parkingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym
przy ul. Warszawskiej 828 w godz. 9.00 - 12.30. 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".

IFPA STARE BABICE FOOTBAG JAM 2013. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 18.05.2013 na zawody w footbag (popularna
„zośka”) na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 Borzęcin Duży. O godz. 11.00 będzie prowadzona
rejestracja zawodników. Rozgrywki rozpoczynają się od godz. 12.00, natomiast finał z gala zakończeniową przewidziany jest od godz. 16.00.
Footbag to profesjonalny sport uprawiany na 4 kontynentach od 40 lat. Korzenie footbagu wywodzą się częściowo z Polski z okresu
międzywojennego, także i teraz, gra ta nazywa się „zośka”. Footbag jest zbiorem zręcznościowych dyscyplin sportowych polegających na
podbijaniu nogami małej piłeczki. Obecnie jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się forma aktywności sportowej. Idealnie trafia do
wymagającej młodzieży, która szuka oryginalnych form spędzania czasu. Za oprawę muzyczna odpowiedzialny będzie DJ THE BAD. Przyjdź,
zobacz, zagraj! Więcej informacji na stronie gosirstarebabic.pl
IV EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP I EKOLOGII W ROLNICTWIE DLA ROLNIKÓW
I SOŁTYSÓW. Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs
przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję
bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do
udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej
KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca
etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział w Konkursie należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B . Termin zgłoszeń upływa 10 maja br.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Więcej informacji
www.krus.gov.pl

