
 
KONKURS POCZTÓWKA JUBILEUSZOWA. Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt pocztówki jubileuszowej  

z okazji obchodów 700-lecia Babic! Znasz ciekawe miejsce w naszej gminie, które warto pokazać innym? Masz swój ulubiony 
babicki zakątek? Sfotografuj je lub stwórz kolaż zdjęć, który znajdzie się w jubileuszowym zestawie pocztówek gminnych! Prace 
można wysyłać w formie elektronicznej na adres: facebook@stare-babice.waw.pl do 9-go sierpnia 2013 r. Możesz wysłać aż 5 
zdjęć lub kolaży (min. 2500x1920 pikseli w formacie JPG), Twoje szanse na wygraną są większe! Wyłoniona w konkursie praca 
zostanie dołączona do zestawu 10 gminnych pocztówek i wydrukowana w nakładzie 5500 sztuk! Szczegóły w regulaminie lub 
pod nr. tel. 22 752 87 51. 

WÓJT GMINY STARE BABICE ZAPRASZA do udziału w  tematycznych spacerach krajoznawczych po Gminie Stare Babice.  

W najbliższych miesiącu turyści i mieszkańcy naszej  gminy będą mogli odwiedzać z przewodnikiem  ciekawe miejsca związane  
z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów będzie trwał 
od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Zadanie polegające m.in. na organizacji 15 spacerów tematycznych 
realizowane jest w ramach operacji „ Obchody 700-lecia Starych Babic”,  dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 r. 
Spacery prowadzi Fundacja Hereditas.  

Tematy sierpniowych spacerów: 
1. 10 sierpnia r. (sobota), od godz. 16.00: "Mars i Syrena - powstańcy na zapleczu Warszawy" (spacer  

o charakterze historyczno-przyrodniczym) spotkanie przed wejściem do Cmentarza Wojennego w Starych Babicach. 
Zbiórka przed wejściem do Cmentarza Wojennego w Starych Babicach. Grupę poprowadzi Ewa Andrzejewska, 
przewodnik warszawski i terenowy. 
 

2. 17 sierpnia 2013, (sobota), godz. 16.00-18.00: "Babickie Madonny, święci Pańscy i Chrystus Frasobliwy, czyli szlakiem 
babickich kapliczek, krzyży i figur przydrożnych" Zbiórka w Starych Babicach przed kościołem. Spacer poprowadzi 
Michał Krasucki historyk sztuki, przewodnik warszawski, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami 
 

3. 24 sierpnia (sobota) od godz. 16:00  ”Babickie Madonny, święci Pańscy i Chrystus Frasobliwy, czyli szlakiem babickich 
kapliczek, krzyży i figur przydrożnych" Zbiórka w Starych Babicach przed kościołem. Spacer poprowadzi Michał 
Krasucki historyk sztuki, przewodnik warszawski, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
 

FESTIWAL MUZYCZNY „W KRAINIE CHOPINA” Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na koncert, 
na którym wystąpią Krzysztof Jakowicz /skrzypce/ oraz Krzysztof Marosek /organy/ . Koncert odbędzie się 11 
sierpnia (niedziela) o godz. 20:00  w Kościele P.W. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. Zapraszamy.  
 
Wielki Festyn Babicki.  Wójt Gminy Babice zaprasza 15 sierpnia (czwartek) od godz.14:00 na Polanę Dwóch Stawów  

w Zielonkach Parcele na Wielki Festyn Babicki w ramach Obchodów 700-lecia Babic. W programie: występy artystyczne, 
koncerty zespołów w tym Golec uOrkiestra , konkursy, gry i zabawy dla dzieci jak i dorosłych, rozstrzygnięcie konkursu „ Babickie 
Ogrody”, oraz drużynowa rywalizacja w konkursie „Wiedzy o Gminie Stare Babice”. Zapraszamy  

 

Konto do opłat za wywóz odpadów: Zgodnie z uchwałą Nr XXV/251/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013 roku w 

sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej w deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy, należy wnosić bez wezwania, w terminie do dnia 10 

każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opłatę należy wnosić na rachunek: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice 

WBS W-wa Oddz. Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008. W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika – osobę która złożyła 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek: „opłata za gospodarowanie odpadam i nr ID-....”(ID 

jest numerem identyfikującym posesję nadanym przez Urząd Gminy, o którym właściciele posesji zostaną pisemnie powiadomieni). Osoby, 

które jeszcze nie złożyły deklaracji na odbiór odpadów komunalnych powinny niezwłocznie je wypełnić  i złożyć w Urzędzie Gminy.  

 

Wywóz odpadów w 2013 roku (lipiec-grudzień): Obszar Gminy Stare Babice podzielono na 15 rejonów dla zabudowy 

jednorodzinnej oraz wyszczególniono dodatkowo rejon zabudowy wielorodzinnej. Został przygotowany harmonogram   

z wykazem rejonów i ulic a także wywozu odpadów w drugim półroczu 2013 roku dla każdego obszaru. Harmonogram jest dostępny na 

stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.Szczegóły i informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pok. nr 12 na 

parterze oraz pod nr telefonu. 22-722-90-06 i 0 506-587-282.Odpady komunalne niesegregowane oraz bioodpady – będą odbierane co dwa 

tygodnie, odpady segregowane (papier, plastik, szkło i drobne metale) – będą odbierane raz na miesiąc.  
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