
 

 

Przetarg Gminny Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczone na: 
1. konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Babice. Oferty należy składać w  sekretariacie 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18) w terminie  5 grudnia  do godz. 12:00.   
2.  świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Stare Babice. Oferty należy składać w  sekretariacie 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18) w terminie  5 grudnia  do godz. 12:00.  Zainteresowani 
przetargiem  mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych  (pok. nr 34, nr tel. 22-722-95-36) lub 
na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.  
 
II Lokalne Forum "Spójna strategia szansą młodzieży" Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza na II 
Lokalne Forum "Spójna strategia szansą młodzieży", które odbędzie się 30 listopada o godz. 10.30 w Świetlicy 
Parafialnej "Organistówce" w Borzęcinie Dużym na ul. Warszawskiej 820. Spotkanie będzie poświęcone 
współpracy, wzajemnym relacjom i lepszemu wykorzystywaniu naszych zasobów, budowaniu zasad współpracy, 
przepływu informacji i wzajemnej promocji. Potwierdzenie przybycia należy przesyłać mailem zwrotnym na 
adres: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com 

Mikołajki na babickim rynku Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Mikołajki, 
które będą zorganizowane  6 grudnia o godz. 16.00 na placu przy nowym budynku Urzędu Gminy w Starych 
Babicach, ul. Rynek 21. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, wspólne zabawy prowadzone przez 
animatorów, konkursy, uroczyste zapalenie choinki i rozświetlenie Rynku i pokaz sztucznych ogni. Dodatkowo 
przewidziane są występy muzyczne na scenie oraz kiermasz świąteczny. Przybędzie również Święty Mikołaj. 
Zapraszamy! 

Rusza Strażackie Pogotowie Ratunkowe Świętego Mikołaja Strażacy ze Starych Babic po raz czwarty 
organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 7-15 grudnia 2013 roku w 
godzinach: poniedziałek-piatek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-17.00. Świąteczne podarunki (słodycze, 
artykuły szkolne (farby, kredki, ciastolina itp.), nowe zabawki, pluszaki, gry planszowe) można przynosić do 
remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare Babice. Więcej informacji pod numerem 604-455-733 oraz 607-
042-054. Zachęcamy również firmy z terenu Gminy do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej 
potrzebujących dzieci z terenu gminy.  

Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie ziemnym Komitet organizacyjny Tenisowych 
Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców Teresin 2013 zaprasza do udziału w wydarzeniu, organizowanym 
przez Gminę Teresin. Mistrzostwa odbędą się w dniach 6-8 grudnia 2013 roku na obiekcie KampinoSport  
w Starych Babicach, ul. Izabelińska 79. Regulamin turnieju, komunikat turniejowy oraz druk zgłoszeniowy na 
stronie www.stare-babice.waw.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2013 r. na adres mailowy: 
teresin2013@op.pl lub faxem na numer: 46 864 25 32  

Festiwal Kolęd i Pastorałek "Nad Betlejem w ciemną noc..." Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów  
w Kazuniu Nowym oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury zapraszają dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu nowodworskiego oraz powiatu warszawskiego-zachodniego do 
wzięcia udziału w Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 13 grudnia 2013r o godz. 10.00 w 
Nasielskim Ośrodku Kultury. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 listopada br. Więcej informacji na stronie: 
www.stare-babice.waw.pl 

7-8 grudnia 2013 r W całej Polsce najważniejsze "paczkowe" wydarzenie - finał akcji Szlachetna 
Paczka W tych dniach rodziny otrzymają paczki. W tym roku SZLACHETNA PACZKA dotrze również do rodzin  
w Gminie Stare Babice i w jej okolice. Szlachetna paczka to projekt, który łączy tysiące osób: wolontariuszy, 
rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Każdego roku pomoc dociera rodzin żyjących w niezawinionej 
biedzie. Babiccy wolontariusze, począwszy od 20 października, odwiedzili już ponad 60 rodzin zgłoszonych do 
projektu. Ostatecznie zakwalifikowało się około 40 rodzin, dla których aktualnie poszukiwani są darczyńcy.  
Na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie rodzin z całej Polski. Darczyńcami mogą zostać 
wszystkie chętne osoby, rodziny, zakłady pracy, czy grupy znajomych, które będą mogły stworzyć paczkę dla 
włączonej do projektu rodziny. Zapraszamy na stronę: www.szlachetnapaczka.pl. Kontakt: 
marzena.szlachetnapaczka@gmail.com, Facebook: Szlachetna Paczka Stare Babice 
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