
 
 
 
 
Znaleziono klucz do pojazdu OPEL Jednostka straży gminnej w Starych Babicach jest w posiadaniu klucza do pojazdu marki 
Opel. Klucz został znaleziony na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Śladami Łosia”, niedaleko ul. Decowskiego 
w Latchorzewie. 
 
Przetarg W dniu 10 czerwca 2014 r. ogłoszono przetarg na wykonanie wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych destruktem 
bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu mija w 
dniu 25 czerwca 2014 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z destruktu wraz z powierzchniowym utrwaleniem na 
następujących ulicach: Kalinowa, Wierzbowa, Białej Brzozy, Świerkowa i Łosiowe Błota w Kwirynowie. Termin wykonania 
robót to 90 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
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.  
 

Punkt konsultacyjny w Starostwie Terminy najbliższych konsultacji: 27 czerwca, 4 lipca w godzinach 16.00 – 18.30; porady 
prawne: 2 lipca w godzinach 16.30 – 19.00; porady księgowe 26 czerwca w godzinach 16.30 – 19.00. Cały terminarz na stronie 
www.stare-babice.pl  
 

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 
 
Rajd rowerowy dookoła Gminy Zapraszamy na rajd! Start 21 czerwca 2014 godz.10.00, rejestracja od 9.45 na Polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach. Organizatorem jest Stowarzyszenie "Odkrywamy Świat" Dodatkowe atrakcje – ognisko, pieczenie 
kiełbasek oraz loteria. Regulamin, trasa i karta zgłoszeniowa na stronie www.stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl i www.stare-
babice.pl 
 

Inauguracja X Edycji festiwalu „W krainie Chopina” W najbliższą niedzielę 15 czerwca br. o godzinie 21.00 w kościele p.w. 
NMP w Starych Babicach odbędzie się koncert inaugurujący 10 jubileuszową edycję festiwalu. Wystąpi Polska Orkiestra 
Sinfonia Iuventus pod kierunkiem swojego dyrygenta Tadeusza Wojciechowskiego. Solistą będzie pianista, absolwent  
katowickiej akademii muzycznej Piotr Sałajczyk. W programie znajdą się: Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina, 
oraz IV Symfonia Ludwika van Beethovena. Po koncercie na babickim rynku odbędzie się tradycyjnie pokaz fajerwerków. 
Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl 
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