
 
 

KOMISJE RADY GMINY.  W mijającym tygodniu odbyły się spotkania radnych w ramach: 
• Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na której zapoznano się ze sprzeciwem zbiorowym 

wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych 
oraz dokonano oceny realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w 
Klaudynie, 

• Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której zaopiniowano wieloletni plan rozwoju urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych; zapoznano się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego 
otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych. 

Dnia 24 kwietnia br. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia 
projektów uchwał do XVI sesji Rady Gminy. 
 

SESJA RADY GMINY. Dnia 25 kwietnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Stare Babice ul. Rynek 
21 (nowy budynek) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Porządek obrad przewiduje podjęcie 17 
uchwał. Program sesji i projekty uchwał dostępne są w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 15) oraz na stronie  
internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl 
 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone: 
• na projekt boisk sportowych wraz z wyposażeniem przy szkole podstawowej w Starych Babicach. 

Przetarg odbędzie się dnia  26 kwietnia 2012 r. o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 32. 

• na sprzątanie chodników, ścieków przykrawężnikowych i pasa zieleni na terenie Gminy Stare Babice. 
Przetarg odbędzie się dnia  27 kwietnia 2012 r. o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 32.  

Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych   (pok. nr  34, nr tel. 
022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl. 
 

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. 
 

ZAGŁOSUJ NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONKURSIE "SZKÓŁKI PIŁKARSKIE 
NIVEA". Zachęcamy do głosowania w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami są 
sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz 
piłkarski. Aby zagłosować należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: 
www.szkolkinivea.pl Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio logować się na stronie konkursu i codziennie 
oddawać głos na szkołę w Starych Babicach. Pierwsza tura głosowania trwa do 6 maja! Im więcej osób 
zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Przypominamy, że w 2011 r. dzięki głosowaniu 
przez sumiennych internautów w podobnym konkursie organizowanym przez NIVEĘ zwycięzcą zostało 
Przedszkole w Starych Babicach, które otrzyma plac zabaw w czerwcu b.r. Twój głos może zadecydować o 

wygranej! 
 

PIĄTKOWE SPOTKANIA TWÓRCZE. Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza młodzież na „Piątkowe Spotkania 
Twórcze”. W programie warsztaty teatralne, twórczego myślenia i pisania. Wszystkich chętnych prosimy o 
zgłoszenie e-mailem na adres: kuzniaprzyjazni@gmail.com i zapraszamy w każdy piątek o godz. 18.00 do Sali 
koncertowej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. 
 

DZIEŃ ZIEMI. Dnia 21 kwietnia br (sobota) Szkoła Podstawowa w Starych Babicach organizuje Święto 
Edukacyjne "Dzień ziemi" pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". W programie przewidziano wystawę 
fotograficzną "Parki Narodowe" , wykład pn. "Jak powstaje prąd", żywą lekcję przyrody, wystawę zwierząt, 
stanowisko archeologiczne, tkactwo i nauka pieczenia chleba, warsztaty artystyczne, gry sportowe i konkursy dla 
publiczności. Początek imprezy o godz. 15.00. Zapraszamy! 
 

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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