
 
SESJA RADY. W dniu 5 września 2013 o godz. 14:00 odbędzie się  XXX Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 8 uchwał.  

 Z tematami sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl  

 
KOMISJA RADY GMINY. Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 września  (wtorek)  o godz. 14:00   

w Sali im. St. Zająca W Urzędzie Gminy Stare Babice . Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XXX sesji Rady Gminy.  

AKCJA KRWIODAWSTWA. Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN", przy współudziale Fundacji DKMS i Centrum 

Medycznego "Arnica" zaprasza do wzięcia udziału w najbliższej Akcji Krwiodawstwa, która odbędzie się 1 września 2013 roku (niedziela) 
 godz. 9.00 - 12.30 w Starych Babicach. Czerwony ambulans ustawi się przy Urzędzie Gminy w Starych Babicach - ul. Rynek 32.Oprócz zbiórki 
krwi, w białym namiocie Centrum Medycznego "Arnica", każdy chętny będzie mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku 
kostnego. Na babickim Rynku można będzie również spotkać się i porozmawiać z osobami zaangażowanymi w ogólnopolski projekt niesienia 
mądrej pomocy - "SZLACHETNA PACZKA". Projekt rusza już po raz 13-sty, a jego inicjatorem jest ks. Jacek Stryczek - duszpasterz akademicki. 
Zachęcamy potencjalnych dawców i wolontariuszy do licznego zgłaszania się i rejestracji. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze 
zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.  

DOŻYNKI PARAFIALNE. Sołtys wraz z Radą Sołecka oraz Radny wsi Wojcieszyn zapraszają na dożynki parafialne które odbędą się   

1 września br. o godz. 11:30  w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym podczas Mszy świętej, 
natomiast od 13:00 będą występy Zespołów Ludowych: Ksinzoki, Mazoviia i Kapela Szymona . W trakcie występów artystycznych 
organizatorzy zapraszają na poczęstunek przygotowany przez Gospodynie z Wojcieszyna.  

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 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. 1 września r. (niedziela), od godz. 14.00: „Wojcieszyn - zwycięstwo pod biało-czerwoną szachownicą" Spotkanie  
w Wojcieszynie przy figurze Matki Bożej, ul. Warszawska 541 Przed spacerem warto wziąć udział w dożynkach parafialnych  
w pobliskim Borzęcinie Dużym. (w programie msza św. g. 11.30, następnie występy artystów ludowych i inne atrakcje.)” 
 

2. 7 września 2013, (sobota), godz. 16.00:  „Pielgrzymkowym szlakiem "Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do 

Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny „  

3. 15 września (niedziela) od godz. 16:00  „ Podwarszawskie dolce vita (pałac w Zielonkach" (druga grupa) Spotkanie przed 

wejściem do Pałacu w Zielonkach”  
 

4. 21 września ( sobota) od godz. 15:00-  "Co robią misjonarze na misjach afrykańskich - wycieczka do siedziby Stowarzyszenia 

Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno- Wolontariackiego Solidarni w Borzęcinie Dużym" (Wizytę poprzedzi spacer po 
Borzęcinie) spotkanie w Borzęcinie Dużym przed wejściem na cmentarz 

5. 28 września ( sobota) od godz. 15:00 „Jak w gminie dbamy o Środowisko" (zwiedzanie oczyszczalni ścieków i informacje na 
temat stacji uzdatniania wody) (po zwiedzaniu spacer po okolicy) Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do Oczyszczalni,  
ul. T. Kutrzeby 36 Spacery prowadzi Pani Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy.” 

FESTIWAL MUZYCZNY „W KRAINIE CHOPINA” Wójt Gminy Sochaczew, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Towarzystwo 

Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na koncert „ W hołdzie Fryderykowi Chopinowi” na którym wystąpią: Kayo Nishimizu (Japonia/ na 
fortepianie, Mariusz Dżyga – skrzypce, Andrzej Wróbel- wiolonczela. Koncert odbędzie się w niedziele 1  września  o godz. 16.00  
w Żelazowej Woli w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina.  Serdecznie zapraszamy! 
 

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłosza ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej : 

• Działkę  o pow. 0,660 ha położoną w Latchorzewie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza 440 000,00 zł. netto, 

• Działkę o pow. 0,3026 ha położonej w Borzęcinie Dużym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, cena wywoławcza  
1 384 000,00.netto  

 Cena wadium – 5% ceny wywoławczej.  . Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 listopada  2013 r.  do godz. 10
00

 . 

• Działkę o pow. 0,3026 ha położonej w Borzęcinie Dużym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną MN 2 i terenie usług 
celu publicznego U1, cena wywoławcza 730 000,00 zł. netto. Wysokość wadium – 5% ceny wywoławczej  Oferty należy składać  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 września  2013 r.  do godz. 10

00
   

Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację 
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. 
waw.pl.  
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