
 
 
 
Projekcja filmu Kwartet Fundacja Ab Alio serdecznie zaprasza w dniu 12 czerwca br. o godz.19:30 na projekcje filmu pt. 
Kwartet w reżyserii Dustina Hoffmana. Projekcja filmu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21. 
Wstęp wolny 
 
Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach 
informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o dofinansowania do 
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy 
domowej z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z załącznikami wyszczególnionymi we 
wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. Wniosek wraz z załącznikami należy składać 
w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41 
 
Licytacja autobusu marki Renault Master MR`06 Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż 
autobusu marki renault model Master MR`06  3,9t, wersja 2.5dCi 150, rok prod. 2008. Autobus przystosowany do przewozu 
3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, liczba miejsc: 15 lub 10 +3 wózki inwalidzkie. Cena wywoławcza 
samochodu wynosi 69 200 zł. Postąpienie w licytacji wynosi 700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r. o godz. 
10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, sala im. Stanisława Zająca I piętro. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 460 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare 
Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w terminie do dnia 24.06.2014 r.  z dopiskiem 

„Wadium – sprzedaż autobusu marki renault Master MR 06”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy 
Stare Babice. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej.  
 
Sportowy weekend 7-8 czerwca GOSiR Stare Babice poleca kolejny turniej siatkówki plażowej 7 czerwca 2014. Nowi 
uczestnicy mogą się dołączać w kolejnych meczach. Więcej 8 czerwca 2014 - Pierwsze zawody BMX CHALLENGE - Strefa 
Rekreacji - Borzęcin Duży. Zapraszamy! 
 

Punkt konsultacyjny w Starostwie Terminy konsultacji maj - wrzesień 2014 na stronie www.stare-babice.pl 
 

XXII Konkurs Muzyczny Zapraszamy na Koncert Laureatów XXII Powiatowego Konkursu Muzycznego Stare Babice 2014. 
W najbliższą sobotę 7 czerwca o godzinie 18.00 w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum w Starych Koczargach ul. 
Akacjowa 12, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów konkursu muzycznego. W programie sobotniego 
koncertu zaprezentują się laureaci, oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego oraz Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. 
Zapraszamy do Koczarg wszystkich młodych muzyków, także laureatów poprzednich edycji naszego babickiego konkursu, ich 
rodziny i przyjaciół. Dyplomy i upominki otrzymają także wszyscy uczestnicy przesłuchań. W programie sobotniego koncertu 
zaprezentują się laureaci oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic. 
 

Wakacyjne rozkłady jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w 
okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących 
teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego 
www.ztm.waw.pl 
 

Markowy Samorząd - nagroda dla gminy Stare Babice 27 maja odbyła się gala finałowa konkursu „Markowy Samorząd”. 
Gmina Stare Babice zdobyła II miejsce wśród gmin wiejskich.  
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