
 
 

 

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 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.  
 
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI.  4 czerwca 2013 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej nowym budynku 
komunalnego Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 (budynek, w którym znajduje się przychodnia zdrowia) odbędzie się 
spotkanie mieszkańców wsi Stare Babice oraz wszystkich osób zainteresowanych z Wójtem lub Z-cą Wójta  
i pracownikami Urzędu Gminy. Tematem  spotkanie będą sprawy bieżące naszej Gminy, m.in. : nowe metody 
odbioru odpadów z posesji, Inwestycje gminne, odro lenienia, oświetlenie, stan dróg gminnych i inne.  
 
„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 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  
(ul. Warszawska 548, Koczargi Nowe) i Stajni Justyny Milej (ul. Warszawska 540, Koczargi Nowe), 31 sierpnia w 
stajni Zielonki ( ul. Warszawska 452, Zielonki Wieś) oraz  28 września w stajni Sawanka ( ul. 3-go Maja 100, 
Truskaw).  
 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA. Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na obchody Gminnego Dnia 
Dziecka, które odbędą się w dniu 1 czerwca 2013 w godz. 13:00 - 18:00 na Strefie Rekreacji dziecięcej w Borzęcinie 
Dużym ( ul. Warszawska 697).  W programie przewidziane są: warsztaty i atrakcje plastyczne, warsztaty wyrobu 
biżuterii, warsztaty wikiniarskie, warsztaty ceramiczne, mydlane, Malowanie wspólnego 10-cio metrowego obrazu 
(mini zoo)Punkty fotografii- zdjęcia w strojach ludowych i wiele innych. Na zakończenie imprezy odbędzie się 
koncert zespołu RESPECT. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

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 otwierający Festiwal Muzyczny 
„W Krainie Chopina” , 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.  
Kolejny koncert już 2 czerwca (niedziela) o godz. 18:00 odbędzie się w Sali koncertowej Gimnazjum Gminnego  
ul. Akacjowa. Wystapią : Henryk Trzonek  (skrzypce) oraz  Katarzyna Glensk (fortepian). Koncert będzie połączony  
z prezentacja książki Włodzimierza Kusika pt: „ Aria na wiolonczelę” Serdecznie zapraszamy! 
 

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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