
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! 17 czerwca w godz. 08:00 – 15:00 w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska od nr 765 do nr 841 i od nr 884 do               
nr 938 oraz ul. Wodnisko od ul. Warszawskiej do numeru 27. 20 czerwca w godz. 9:00 – 15:00 w Koczargach Starych, ul. Leszczynowa 18.  
 
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA POSIEDZENIE KOMISJI  21 czerwca o godz. 14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy ul. Rynek 32, 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urzędu Gminy Stare Babice. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
posiedzenie. 
      
ZMIANY ZASAD PRZEKAZYWANIA ODPADÓW Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mizikowskiego (obok GPK 
EKO-Babice Sp. z o. o.) działa od 1 sierpnia 2013 roku. Mieszkańcy naszej gminy mogą oddawać tam odpady takie jak: odpady gabarytowe, 
poremontowe, drobny gruz, złom, makulatura, kartony, plastiki, zużyty sprzęt RTV, baterie     i świetlówki. Odpady te muszą być posegregowane 
oddzielnie i przekazywane w godzinach otwarcia tj. wtorki i czwartki w godz. 14:00 – 18:00  oraz w soboty w godz. 12:00 – 16:00. 
Niestety, punkt ten jest  również wykorzystywany przez nowych mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji oraz mieszkańców gmin ościennych, 
czy prywatne firmy które nie są upoważnione do oddawania w tym miejscu odpadów. Może to generować dodatkowe koszty dla całego systemu 
gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. W związku z powyższym oraz w odpowiedzi na liczne interwencje mieszkańców 
dotyczące odbioru odpadów z Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, informujemy że od dnia 1 czerwca 2016 r. 
oddając odpady do punktu, konieczne będzie podanie numeru identyfikacyjnego (ID). Numer ten ma od sześciu do siedmiu cyfr i  jest 
indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Stare Babice. Znaleźć go można w  piśmie wysyłanym do każdego 
mieszkańca, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on również końcowym elementem 
indywidualnego numeru konta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. 
 
APEL O ZWROT KSIĄŻEK Dyrektor Biblioteki Gminnej apeluje do czytelników o zwrot wypożyczonych materiałów niezwróconych                                     
w regulaminowym czasie. Obecnie wszyscy, którzy zwrócą przechowywane pozycje, nie będą musieli płacić  kar finansowych. Nowy regulamin 
biblioteki dostępny jest na stronie http://www.stare-babice.pl/pl/news/informacje-z-gminnej-biblioteki. 
 

ZAPROSZENIA 
 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KRYKIETA Zapraszamy mieszkańców do kibicowania podczas Międzynarodowego Turnieju Krykieta. Odbędzie się 
on 18 czerwca o godz. 11:00 przy ul. Zachodniej 2 w Zielonkach Parceli (siedziba GOSiR Stare Babice). Przyjadą drużyny m.in. z Czech i Wegier! Do 
zobaczenia! 

 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Zapraszamy do kibicowania podczas kolejnej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej. Najbliższe zawody odbędą się 
18 czerwca na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parceli. Początek zawodów godz. 10:00. Organizatorem wydarzenia jest GOSiR Stare Babice. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.gosirstarebabice.pl.  
 
STREETBALL 3x3 CHALLENGE STARE BABICE 2016 Fanów koszykówki zapraszamy 18 czerwca o godz. 11:00 do Strefy Rekreacji Dziecięcej w 
Borzęcinie Dużym. STREETBALL 3x3 CHALLENGE, to wysoki poziom sportowy i organizacyjny oraz fantastyczne nagrody! Turniej zostanie 
rozegrany wg. oficjalnych przepisów FIBA 3×3 i będzie liczony do rankingu międzynarodowego! Zapraszamy mieszkańców do kibicowania! 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU W STREFIE JĘZYKA Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Zakończenie Roku w Strefie Języka – plenerowe spotkanie 
organizowane przez Szkołę Językową Strefa Języka. Spotykamy się 19 czerwca 2016 r. w parku w Starych Babicach o godz. 15:00. W programie 
m.in.: wypożyczalnia gier planszowych, koncert piosenki angielskiej, koncert zespołu The Orange Basement. 
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2009 Zapraszamy mieszkańców do kibicowania młodym piłkarzom podczas Turnieju Piłki Nożnej 
organizowanego przez GOSiR Stare Babice. Odbędzie się on 19 czerwca przy ul. Zachodniej 2 w Zielonkach Parceli. 
 
SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców z naszej gminy na bezpłatne szkolenie:               
22 czerwca w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Centrum przy ul. Smolnej 4/ Kruczkowskiego 5 w Warszawie, odbędzie się szkolenie Pomysł na 
biznes, czyli od teorii do praktyki prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy. 
 
SEMINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy 22 czerwca                 
o godz. 13:00 na bezpłatne seminarium Ochrona znaków towarowych w Unii Europejskiej. Seminarium odbędzie się w siedzibie PARP, przy                     
ul. Siennej 73 w Warszawie (budynek Sienna Training Center). Zgłoszenia do 20 czerwca, formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: 
www.stare-babice.pl, w zakładce Aktualności. 
 
IV BABICKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH LESZNO – BLIZNE JASIŃSKIEGO Fanów motoryzacji zapraszamy na IV Babicki Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. Odbędzie się on 25 czerwca. W Lesznie spotykamy się o godz. 10:30 na parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie,                      
ul. Leśna 13, skąd ok. godz. 14:30 nastąpi wyjazd wszystkich aut do Blizne Jasińskiego. Tam ok. godz. 17:00 nastąpi uroczyste wręczenie pucharów 
w następujących kategoriach: 1. Najładniejszy pojazd zlotu 2. Najładniejszy pojazd PRL 3. Najładniejszy jednoślad 4. Najstarszy pojazd 5. 
Najdłuższa dojazdówka 6. Wyjątkowy pojazd. Kontakt tel. do koordynatora zlotu: 501 170 466. 
 
WIANKI 2016 JUŻ WKRÓTCE! Zapraszamy wszystkich mieszkańców 25 czerwca od godz. 15:00 na tegoroczne Wianki. W programie występy 
przedszkolaków, koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej You Can Sing, ogłoszenie wyników Konkursu Na Ciasto Własnego Wypieku, 
występ grupy tanecznej Rising Stars, występ zespołu muzycznego Megido, zabawa taneczna z DJ. Gwiazdą wieczoru będzie występ Mariusza Kalagi 
z zespołem Partners. Dodatkowe atrakcje: zabawy i konkursy z animatorem, bezpłatna zjeżdżalnia dla dzieci, Crossminton Park z nagrodami. 
ZAPRASZAMY! 
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