
 
 

 

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną MN2 i  usług celu publicznego U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium – 

5% ceny wywoławczej.  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 listopada  2013 r.  do godz. 

10
00

 . Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani 

przetargiem  mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pok. nr 32, nr tel. 22-

722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl. 
 

MAMMOGRAFIA. W dniu 20 października będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet  

w wieku 50-69 lat.  Mamograf będzie ustawiony przy Ośrodku Zdrowia ul. Rynek 21 w Starych Babicach.  Panie nie 

mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 80 zł. Rejestracja pod nr Tel. 

85 676-03-32, 85 676-13-22. Na badanie zależy zabrać dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne.  
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od 10 września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 

2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare 

Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień:  1) NZOZ Medicor - 

Centrum Zdrowia Izabela Zawada - Drynkowska   punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od 

poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28.  2) NZOZ Centrum 

Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21;  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 

18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 

65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r.  W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia 

mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice 

pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ). 
 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Kawiarnia artystyczna kolory kawy przygotowała kilka propozycji dla dzieci 

 i dorosłych. W każdy piątek godz. 16.30 lekcje języka angielskiego. Zajęcia językowe autorską metodą MAŁA 

LINGUA, wykorzystuj baśniowy motyw rodziny Blabbers z krainy Livendell. Poznając przygody Blabbersów dzieci 

uczą się mówić pełnymi zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym. 

Podczas zajęć pracują na autorskich materiałach dydaktycznych MAŁA LINGUA, m.in.: czytanki, kolorowanki, płyty 

CD oraz pacynki, za pomocą których będzie przeprowadzana teatralizacja. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 

501 203 889 lub mailem: stare-babice@malalingua.eu. W każdą sobotę  

o godzinie 12.00-14.00. WARSZTATY PLASTYCZNE-100 TECHNIK PLASTYCZNYCH- zajęcia dla dzieci, młodzież  

i dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę. 
 

K O N K U R S. Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym 

patronatem konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu", którego głównym celem jest promocja wolontariatu 

wśród mieszkańców województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogółnopolskiego realizowanego 

przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni 

laureaci lokalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu "Barwy Wolontariatu". Celami Konkursu są: 

popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia 

prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy 

wolontariuszy, zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się 

w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu  

i solidarności społecznej. 
 

SPACERY KRAJOZNAWCZE PO GMINIE STARE BABICE . Od lipca b.r w każdą sobotę turyści i mieszkańcy naszej  

gminy mogli z przewodnikiem   odwiedzać ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, 

współczesnym rozwojem Gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwał od 2 do 3 godzin,  

w zależności od długości trasy. Dotychczas zostało organizowanych 14 spacerów tematycznych realizowanych  

w ramach programu „ Obchody 700-lecia Starych Babic”,  dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 r. 

Spacery są prowadzone przez Pani Ewa Andrzejewska -przewodnik warszawski  i terenowy.” z Fundacja Hereditas.  

Ostatni 15 spacer odbędzie się 19 października (sobota) godz. 12:00- „ Tajemnice babickiej transatlantyckiej 

radiostacji z 1923 roku – komunikacja dawnej i dziś” Zbiórka Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego naprzeciw 

Restauracji „Suschi.  
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