
 
 
UL. CIEĆWIERZA GOTOWA Zakończono wykonywanie nakładki na ul. Ciećwierza w Klaudynie. Trwają prace związane z 
równaniem i wygładzaniem gruntów przeznaczonych pod drogi gminne.  

OSTATNIE KONCERTY X FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 
w piątek 3 października 2014 r.  o godz.20.00 na Sali Koncertowej Centrum Kultury Izabelin na ul. Matejki 21. Koncert 
 w ramach obchodów roku Kolberga.  

ZAKOŃCZENIE X LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" W niedzielę 5 października, godz. 19.00 w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowego na ul. Tetmajera 38 w Izabelinie odbędzie się koncert galowy i uroczyste zakończenie X 
Jubileuszowej Edycji Festiwalu Muzycznego. Wystąpi Waldemar Malicki - fortepian.  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że w dniu 30.09.2014 r. został rozstrzygnięty 
przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 844/11 o pow. 0,4000 ha, położonej we 
wsi Klaudyn. Szczegóły na www.stare-babice.pl 

WYBORY SAMORZĄDOWE W dniu 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa oraz wybory wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz 
wyborczy oraz. ogłoszenia o okręgach wyborczych i lokalach do głosowania, a także wiele innych informacji związanych 
z wyborami. 
 
BABICKI KLUB FILMOWY 9. października o godz. 19:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21) czeka nas kolejna 
projekcja filmowa. Zostanie wyświetlony dramat „Żelazna Dama” z 2011 roku z Meryl Streep w roli głównej. Organizatorem 
pokazu jest Fundacja „Ab Alio”.. Fundacja zaprasza również na warsztaty filmowe – uczniów klas 5 i 6 oraz klas gimnazjalnych. 
Zajęcia są organizowane w ramach programu „Kultura musi tutaj być” dofinansowanego przez Gminę Stare Babice. Szczegóły: 
www.abalio.org.pl. Zapraszamy również na Fb www.facebook.com/FundacjaAbAlio. 
 
ŁEMKOWIE W KOCZARGACH 11. października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się niezwykły 
koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we Wrocławiu. Poprzez muzykę 
Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsamość. Łemkowie to jedna z czterech uznanych w 
Polsce mniejszości etnicznych, zamieszkują głównie Małopolskę i Podkarpacie. Mają własny język, kulturę i obyczaje. Warto je 
poznać! Organizatorem spotkania z cyklu „Ot!warte” jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”. 
 
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. roku 
życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. 
Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. 
Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare 
Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”. 
 
KARTA DUŻEJ RODZINY Przypominamy, że rodziny, które mają troje i więcej dzieci, mogą starać się o tzw. Kartę Dużej 
Rodziny. Wnioski o jej przyznanie i szczegółowe informacje są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29), tel. (22) 752-83-85 lub (22) 722-90-11. Karta Dużej Rodziny zapewnia specjalne uprawnienia 
rodzinom wielodzietnym, bez względu na ich dochody. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji 
podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, 
obiektów rekreacyjno-sportowych. Informacje przedstawiające na bieżąco oferty partnerów znajdą Państwo na stronie: 
www.rodzina.gov.pl.  
 
PIKNIK Z WARSZTATAMI MONTESSORI 4. października 2014 w godz. 13.00-16.00 w Hornówku na ul. Szkolnej 16 jesienny 
piknik dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaproszenie dla dzieci wraz z rodzicami.  W programie m.in. warsztaty Montessori, 
koło garncarskie, warsztaty artystyczne i jubilerskie, spotkanie z pszczelarzem, poznawanie przyrody, malowanie buziek, 
przejażdżki na kucykach. Wstęp wolny 

KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE 4. i 5. października w stajni „Zielonki” przy ul. Warszawskiej 452 odbędzie się 
ostatnie w tym roku Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie. W programie konkurencje w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody, 
w tym Konkurs Skoków o Puchar Wójta Gminy Stare Babice. Więcej informacji na stronie www.ksj.waw.pl. 
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