
 
 

 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do 
nowego budynku komunalnego z Ośrodkiem Zdrowia w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 wraz budową 
odwodnienia.. Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 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! Wypełnij krótką 
deklarację, którą możesz pobrać na www.stare-babice.waw.pl, uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 12) lub u swojego 
sołtysa. Deklarację wyślij na adres facebook@stare-babice.waw.pl lub złóż w Referacie Ochrony Środowiska  
w kopercie z dopiskiem „Babickie Ogrody 2013”. Komisja umówi się na wizytę. 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 współzawodnictwa 
między sołectwami, co pozwoli wyłonić „Najpiękniejsze Sołectwo 2013 r.”! Regulamin konkursu dostępny na: 
www.stare-babice.waw.pl 
 
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 odbędą się  9 czerwca w stajni HorseWorks i Stajni 
Justyny Milej, 31 sierpnia w stajni Zielonki oraz  28 września w stajni Sawanka.  
 
RAJD ROWEROWY IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO . Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz  Stowarzyszenie  
„ Razem w Powiecie” zapraszają rajd rowerowy na trasie Ołtarzew- Palmiry- Ołtarzew, który odbędzie się 
  w niedzielę  26 maja  Zbiórka o godz. 9.00 w  Parku w Ołtarzewie  planowane zakończenie ok. godz. 16.00. 
Prosimy uczestników wcześniejszych Rajdów Rowerowych  o zabranie kamizelek odblaskowych, a wszystkich  
o zaopatrzenie się w napoje we własnym zakresie..  Wiecej informacji pod telefonem  609-517- 555. Zapraszamy 
wszystkich cyklistów!  
 
FESTIWAL MUZYCZNY „W KRAINIE CHOPINA” Wójt Gminy Stare Babice, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych 
Babicach oraz Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na koncert, na którym wystąpią: Polska 
Orkiestra Sinfonia Iuventus, pod dyrekcją Michała Niedziałka oraz skrzypek Jan Kutowski.  Koncert odbędzie się  
w piątek 31  maja  o godz. 20.00 w Kościele w Starych Babicach. Serdecznie zapraszamy! 
 
PIKNIK RODZINNY  25 maja 2013 r.  w godz. 12.00-16.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
odbędzie się czwarty już PIKNIK RODZINNY pod hasłem „kolorowo i ludowo”. Zapraszamy wszystkich – uczniów, 
przyszłych uczniów, rodziców, dziadków, ciocie i wujków, słowem wszystkich mieszkańców Gminy i okolic. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wśród atrakcji warto wymienić występy artystyczne na scenie, darmowy dostęp do mega 
zjeżdżalni dla dzieci (dmuchańca), pokaz wozów bojowych straży pożarnej, loterię,  gdzie każdy los wygrywa oraz 
rozgrywki sportowe (biegi, piłka nożna).  Dzięki sponsorom będą Państwo mogli pojeździć na rowerze stacjonarnym 
czy przejechać się konno. Po aktywnym spędzeniu czasu zapraszamy na grilla i słodkości w „kawiarence”. 
 
PIKNIK MODELARSKI W KOCZARGACH – Lotnisko  Modelarskie Koczargi serdecznie zaprasza wszystkich miłośników 
małego lotnictwa  2 czerwca 2013 (niedziela) w godz. 10:00-18:00 na piknik modelarski . W programie : pokazy 
lotów modeli zdalnie sterowanych, zawody Combat o puchar  Wójta Gminy Stare Babice, stymulator lotu modelami 
RC. Więcej informacji na stronie www.koczargi.waw.pl 
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