
 
 
 

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. Informujemy, że w dniach 16 - 20 kwietnia br.  na terenie Gminy Stare Babice 

prowadzona będzie akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wg następującego harmonogramu: 

• Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów  – 16 kwietnia, 

• Janów, Klaudyn, Kwirynów – 17 kwietnia, 

• Babice Nowe, Stare Babice –18 kwietnia, 

• Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś –19 kwietnia, 

• Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn –20 kwietnia. 
Przypominamy, że zbiórka nie obejmuje odpadów: poprodukcyjnych, opon, akumulatorów, odpadów remontowych i 
budowlanych, przemysłowych oraz typowych odpadów komunalnych. Odpady należy wystawiać przed posesje w dniu ich 
odbioru przed godziną 8.00. 
 

KOMISJE RADY GMINY. Dnia 17 kwietnia br. o godz. 14.00 odbędą się posiedzenia: 

• Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie oceny realizacji umowy w zakresie rekultywacji i 
ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie oraz w sprawie zapoznania się ze sprzeciwem zbiorowym wobec 
planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych, 

• Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie zaopiniowania wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych; zapoznanie się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz zapoznania się ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu 
drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych. 

 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony: 

• na dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na 
drogach gminnych. Przetarg odbędzie się dnia  16 kwietnia 2012 r. o godz. 12

00
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 

Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych   (pok. nr 
134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl. 

• na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn:  
    - działka nr ewidencyjny 842/06 o powierzchni 0,2967 ha przeznaczona pod zabudowę    usługową, cena wywoławcza-    

741 750,00 PLN netto, Wadium 5 % ceny wywoławczej  
    - działka nr ewidencyjny 842/7 o powierzchni 0,3000 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza – 
750 000, 00 PLN netto. Wadium 5 % ceny wywoławczej 
Przetarg odbędzie się dnia  8 maja 2012 r. o godz. 10

00
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, 

 ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
(pok. nr 132, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl. 

 

ZAPRASZAMY NA ZAWODY KOLARSKIE" LEGIA MTB MARATON". Dnia 15 kwietnia 2012 r. w Laskach  rozpocznie się pierwszy 
etap z serii maratonów kolarskich - Legia MTB Maraton. Organizatorem imprezy jest Klub Kolarski Legia 1928 z Warszawy. 
Maraton startuje o godz. 12.00 – zapisy w Biurze Zawodów w Ludowym Klubie Sportowym "RYŚ" w Laskach w godz. 9.00-10.30. 
Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze do udziału w wyścigu. 
 

I TURNIEJ BADMINTONA  O PUCHAR WÓJTA GMINY  STARE BABICE 2012. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 
oraz Uczniowski Klub Sportowy Badminton Stare Babice zapraszają 14 kwietnia br. o godz. 10.30 na salę  gimnastyczną Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40 na I Turniej Badmintona. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu rozgrywania 
turnieju do godziny 10.00 lub e-mail: piotrpamieta@wp.pl do 13 kwietnia  br. do godziny 20.00. Finaliści wszystkich gier 
otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz dyplomy. 
 

OBCHODY 72. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Dnia 15 kwietnia br. odbędzie się uroczystość religijno – patriotyczna 
upamiętniająca 72. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz drugą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość 
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 9.30 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz 
do Alei Dębów Katyńskich i kontynuacja uroczystości. Serdecznie zapraszamy! 
 

KONKURS PIT-u - PIT-u.  Zachęcamy do udziału w konkursie  „ Mieszkam w Gminie Stare Babice i sprowadzam tu swój podatek 
dochodowy”.  Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy (tel. 22 752 87 51) lub na stronie internetowej 
www.stare-babice.waw.pl. Dla uczestników konkursu przewidziane są ciekawe nagrody. 
 

SZLAKIEM NASZEJ HISTORII. Dnia 21 kwietnia br. (sobota) będzie organizowany rajd historyczny. Zbiórka uczestników o godz. 
10.00 pod szkołami w Starych Babicach i Borzęcine Dużym, powrót godz. 14.00. W programie rajdu przewidziano odwiedzenie 
8 historycznych miejsc położonych na terenie gminy Stare Babice.  
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