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SESJA RADY. W dniu 23 maja 2013 odbędzie się XXVIII Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 9 uchwał.
Z tematami sesji można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
NABÓR PRACOWNIKA. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze do Referatu Ochrony Środowiska w
Urzędzie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Sekretarz Gminy Wiesławy Wojtachnio
(pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 22 maja
b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.
PRZETARGI GMINNE.
• 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 przetargu nieograniczonego na
zagospodarowanie terenu przy stawie w Bliznem Jasińskiego wraz z budową kładki dla pieszych. Oferty należy składać
do dnia 21 maja b.r. do godz. 12.00
• Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zatrudnienie
wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare
Babice, UDA-POKL.09.01.01-14. Oferty należy składać do dnia 20 maja b.r. do godz. 12.00
• Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na koszenie skarp i
odmulanie dna rowów melioracyjnych na terenie Gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 22 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.

„BABICKIE OGRODY 2013”Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w naszej gminie Masz piękny
ogród i chcesz się nim pochwalić swoim sąsiadom i nie tylko? Lubisz spędzać wolny czas na pracy w swoim ogródku? Czy klienci
chwalą ogród przy Twojej firmie? Koniecznie zgłoś swój udział w konkursie! To bardzo proste: Wypełnij krótką deklarację,
którą możesz pobrać na www.stare-babice.waw.pl, uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 12) lub u swojego sołtysa. Wyślij deklarację
na adres facebook@stare-babice.waw.pl lub złóż w Referacie Ochrony Środowiska w kopercie z dopiskiem „Babickie Ogrody
2013”. Poczekaj aż oddzwonimy i umówimy się na wizytę w Twoim pięknym ogrodzie! Zgłoszenia będą przyjmowane
od 13 maja do 31 lipca 2013 r. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 15 sierpnia podczas
Wielkiego Festynu Babickiego. Uwaga! Zgłaszając się do konkursu przyłączysz się do wspólnej rywalizacji sołectw, w której
wyłonimy „Najpiękniejsze Sołectwo 2013 r.”! Regulamin konkursu dostępny na: www.stare-babice.waw.pl
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 galą
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 muzyczną odpowiedzialny będzie DJ THE BAD. Przyjdź, zobacz, zagraj! Więcej informacji na
stronie gosirstarebabice.pl
NORDIC WALKING. 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.
KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE to cykl zawodów dla jeźdźców amatorsko uprawiających jeździectwo, rozgrywany
w czterech stajniach na terenie gminy Stare Babice i gminy Izabelina. W 2013 roku przewidziane są cztery edycje, podczas
których zawodnicy będą zdobywać punkty za zajmowane miejsca. Zdobywca największej ilości punktów we wszystkich edycjach
wygrywa cały cykl zawodów. W każdej edycji, niezależnie od wyników w całym cyklu, będą wyłaniani zwycięzcy
w poszczególnych konkursach. Patronatem honorowym zawody objął Wójt Gminy Stare Babice oraz Wójt Gminy Izabelin
Zawody rozpoczynają się od 18 maja w stajni Kobra Park; a następnie 9 czerwca w stajni HorseWorks i Stajni Justyny Milej,
31 sierpnia w stajni Zielonki oraz 28 września w stajni Sawanka.

