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SESJA RADY. W dniu 27 czerwca 2013 o godz. 14:00 odbędzie się XXIX Sesji Rady Gminy, przewiduje się podjęcie
12 uchwał. Z tematami sesji będzie można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie
internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
PRACE BUDOWLANE DROGI DOJAZDOWEJ. Od 26.06.2013 r. rozpoczną się prace przy budowie drogi dojazdowej i
parkingów przy budynku komunalnym z Ośrodkiem Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21, które potrwają 4
miesiące. W ramach inwestycji uzyskamy asfaltową drogę dojazdową, nowe miejsca parkingowe z odwodnieniem,
oraz ciąg pieszo rowerowy z oświetleniem, łączący ul. Rynek z chodnikiem prowadzącym od kościoła do szkoły. W
trakcie wykonywania prac znacznie utrudniony będzie dojazd do Ośrodka Zdrowia (stały dojazd tylko dla karetki
pogotowia ratunkowego i ambulansów) jak również nie będzie można parkować na dotychczasowych miejscach
parkingowych. Prosimy o korzystanie z parkingów przy urzędzie, kościele, poczcie i wzdłuż ul. HubalaDobrzańskiego. Za utrudnienia przepraszamy.
TURNIEJ KOSZYKÓWKI STARE BABICE STREETBALL CHALLENGE. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
serdecznie zaprasza do udziału w turnieju koszykówki ulicznej 3 na 3!. Impreza będzie miała miejsce 22 czerwca
2013 r. w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697, 05-082 Stare Babice. Zapisy i info: michalgosir@gmail.com

„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 Izabelin. 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 Horse
Works (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).
PRZYGOTUJ SWÓJ UŚMIECH DO LATA! Do końca czerwca klinika Formmed w Babicach Nowych zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na BEZPŁATNY PRZEGLĄD jamy ustnej i wizytę konsultacyjną. W celu zapewnienia
optymalnego i zdrowego rozwoju jamy ustnej dziecka, profilaktyka stomatologiczna powinna być prowadzona
regularnie. Polega na kompleksowym przeglądzie w zakresie stomatologii zachowawczej i obejmuje:- badanie
lekarskie; diagnozę oraz zalecenia co do leczenia i profilaktyki; - informacje o sposobach i kosztach leczenia.
Klinika Formmed zaprasza i prosi o wcześniejsze umówienie wizyty. Rejestracja i informacje: pon-pt : 8.00 20.00; sob : 9.00 - 14.00. Więcej informacji na www.formmed.com.pl

