
 

 
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości,  
że nieruchomość stanowiąca własność gminy została przeznaczona do najmu na okres od 1 lipca  
2017 r. do 30 czerwca 2020 r. w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opis nieruchomości: Działka w Borzęcinie Dużym 
przy  
ul. Warszawskiej 828, oznaczenie wg księgi wieczystej WA1P/00106469/5, WA1P/00091687/0, 
oznaczenie wg ewidencji gruntów 617/1, 618/8, powierzchnia łączna 3,5 m², wartość czynszu za 1 m2 
w zł 35,00 netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT, przeznaczenie gruntu w planie 
zagospodarowania U1 i U2 (zabudowa usługowa). 
 
PROJEKT "MOJA PUSZCZA" – ANKIETA Na terenie naszej gminy realizowany jest projekt  
pn. „Moja Puszcza”. Jego realizatorzy-Fundacja Sendzimira i Kampinoski Park Narodowy, zachęcają 
Mieszkańców do współpracy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, w pierwszej kolejności realizatorzy 
projektu chcą ich lepiej poznać. Dlatego pragną zapytać jak największą grupę osób o to, czym jest dla 
nich środowisko przyrodnicze, w którym mieszkają, na ile są świadomi z korzyści płynących z dobrze 
zachowanej przyrody oraz o inne kwestie związane z codziennym życiem w sąsiedztwie Puszczy. 
Zapraszamy zatem do podzielenia się opiniami w krótkiej ankiecie internetowej. Jej wypełnienie 
zajmie Państwu nie więcej niż 15 minut. Wyniki ankiety zamieścimy na stronie gminnej w lipcu.  
Ankieta dostępna jest na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”. 
 
 

ZAPROSZENIA 
 
SCENA LETNIA 2017 Szanowni Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy każdego w wieku od 3 do 103 lat 
na wydarzenia w ramach tegorocznej Sceny Letniej. Od czerwca do września 2017 r. czekają na 
Państwa spektakle, koncerty, występy dla dzieci i ćwiczenia aktywizujące. Warto już dziś rezerwować 
czas, bo przed nami wiele wydarzeń. Uroczyste otwarcie już 17 czerwca (sobota) o godz. 18:00 na 
scenie letniej w babickim parku. W koncercie w klimacie lat 70. usłyszymy największe przeboje Abby 
oraz Boney M. Koncert potrwa ok. 3 godz., w przerwie słodka niespodzianka. A już 18 czerwca 
(niedziela) o godz. 16:00 zapraszamy najmłodszych na spektakl Teatru Muzycznego Wit-Wit pt. 
„Przygody Pippi – Bajka Muzyczna”.  
 
WIANKI 2017 Serdecznie zapraszamy Mieszkańców na tradycyjne Wianki, które odbędą się  
24 czerwca (sobota) w Bliznem Jasińskiego (teren między przedszkolem a Kościołem p.w. Objawienia 
Pańskiego) w godz. 15:00-22:00 oraz w Borzęcinie Dużym przy Placu Chopina w godz. 16:00-22:00.  
 
 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE * 
 
PRACA DLA MECHANIKA Firma Byś z Warszawy zatrudni mechanika samochodów ciężarowych  
z doświadczeniem. Kontakt tel. 607 656 767 lub e-mail: tomasz.jonak@bys.com.pl. 
 
PRACA DLA PIEKARZA Zatrudnię piekarza ciastowego, piecowego.  Piekarnia w Borzęcinie Dużym. 
Kontakt: Krzysztof Grzelak, tel. 602 831 803. 

 
*publikowane ogłoszenia społeczne są przesłane do urzędu przez zainteresowane podmioty w przeciągu ostatniego miesiąca. W dniu publikacji serwisu są aktualne. 
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