
 
 

 

INSCENIZACJA HISTORYCZNA W dniu 20. września 2014 roku (sobota) w godz. 14:00 – 17:00 na Polanie 
Dwóch Stawów, w miejscowości Zielonki Parcele przy ul. Południowej odbędzie się inscenizacja 
historyczna Walk Grupy Kampinos AK pn. „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944-2014”.   
W programie m.in. nalot bombowy, atak wozów pancernych, szarża ułańska, duża dawka efektów 
pirotechnicznych i wiele innych emocjonujących atrakcji. 
 

OTWARCIE ALTANKI W LATCHORZEWIE Radni i rady sołeckie Nowych Babic, Latchorzewa i Lubiczowa 
zapraszają  mieszkańców na „Dzień kapusty, dni ziemniaka” z okazji otwarcia altany. Piknik  będzie 
zorganizowany 20. września (w sobotę) od godz. 16.oo, w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej róg  
ul. Szeligowskiej  w rejonie stawu. Przewidziane są  gry zabawy dla dzieci i młodzieży oraz  atrakcje dla 
dorosłych. 
 

POŚWIĘCENIE KAPLICZKI W MARIEWIE 20. września (sobota) rada sołecka i radni organizują 
uroczystość związaną z poświęceniem kapliczki w Mariewie.  Uroczystość rozpocznie się mszą św. o 
godz. 14.30.  
 

GMINNA BIBLIOTEKA JUŻ W NOWYM MIEJSCU  Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do nowej 
siedziby przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach, w dniach: poniedziałek, wtorek w  godz.10.00 -18.00 
środek -piątek w godz. 10.00 -17.00. 
 

PRZETARG NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W KLAUDYNIE Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na najem 
nieruchomości niezabudowanej w Kaludynie stanowiącej  działkę nr ewid. 844/11 o pow. 0,4000 ha na 
okres 5 lat . Oznaczenie księgi wieczystej : WA1P/0006051/9. Czynsz minimalny najmu netto 2500 zł + 
podatek VAT w stosunku miesięcznym . Wadium 400 zł. Przetarg odbędzie się dnia 30. 09.2014 o godz. 
11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w 
Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 22 722-91-39, na stronie internetowej 
www.stare-babice.waw.pl  i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stare-babice.waw.pl .  
 
ZEBRANIE W BORZĘCINIE DUŻYM Radni Borzęcina Dużego i Małego zapraszają mieszkańców na 
zebranie wiejskie poświęcone m.in.  budowie kanalizacji oraz scaleniu między ulicami Warszawską i 
Kosmowską. 24 września godz. 18.00 w dużej sali sportowej w Borzęcinie. 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE w dniu 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady 
powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce 
„Wybory” umieszczono kalendarz wyborczy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Ogłoszenia:  o 
podziale Gminy Stare Babice na 15  okręgów wyborczych, o podziale powiatu warszawskiego-
zachodniego i podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze. Są umieszczono również inne 
ważne dla wyborców informacje.  
 

DOŻYNKI W KOŚCIELE BABICKIM  21. września w Kościele Parafialnym w Starych Babicach o godz. 11.30 
odbędzie się msza dożynkowa.   
 

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE W STARYCH BABICACH Corocznie w ostatnią niedzielę 
września  w gminie organizowana jest uroczystość religijno-patriotyczna. W tym roku rozpocznie się ona 
o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym uroczystą mszą św. w Starych Babicach za poległych w II wojnie 
światowej. Po mszy nastąpi przemarsz na cmentarz wojenny, gdzie będzie odczytany apel poległych, 
przemówi  Wójt. Ponadto,  zostaną złożone kwiaty i  oddane  salwy honorowe ku czci poległych przez 
Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego.   
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