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ZMIANA TRASY 712. Informujemy, że od dnia 8 maja br. ze względu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Ciećwierza (Klaudyn) na okres ok. 4 miesięcy (planowany czas budowy - może ulec zmianie) ulegnie zmianie trasa
autobusu linii 712. Autobus ww. linii zostanie skierowany na ulicę Lutosławskiego do zawrotki przy ul. Prokofiewa
(okolice sklepu Ogrodnik) i z powrotem po starej trasie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na stronie
internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Inwestorem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej jest GPK
Eko-Babice Sp. z o.o., zaś wykonawcą prac jest firma WOD-ROL z Pruszkowa.
UTRUDNIENIA W RUCHU. Informujemy, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w
Grodzisku Mazowieckim rozpoczął inwestycję polegającą na remoncie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. Sikorskiego na
odcinku od ul. Hubala Dobrzańskiego do ulicy Polnej w Starych Babicach oraz na odcinku od ul. Ciećwierza (Klaudyn) do
ul. Bakaliowej (Mościska). Wszelkich informacji udziela MZDW w Grodzisku Mazowieckim pod nr tel. 22 755-59-46, 75520-59.
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na konserwację kanalizacji deszczowej
na terenie gminy Stare Babice. Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 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 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl .
WYBRANO OFERTĘ. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego i poziomego
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice. Złożono dwie oferty, wybrano
najkorzystniejszą - firmy PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. z siedzibą Józefowie (05-420) przy ul. Kruczej 2.
SESJA RADY GMINY. Dnia 25 kwietnia br odbyła się XVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Podjęto 18 uchwał, z którymi
można zapoznać w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 15) oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
NABORY WNIOSKÓW 2012! Znane są już terminy naborów wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Terminy naborów: 07.05 - 31.05.2012 r. Małe projekty, 07.05 - 31.05.2012 r. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przed przystąpieniem do wypełnienia
wniosku warto zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju, wnioskami i instrukcjami dla poszczególnych działań oraz
Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Przypominamy, że wszelkie działania podejmowane w ramach konkursów ogłaszanych
przez LGD muszą być zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2007-2013. Wszelkie dokumenty wraz z ogłoszeniami
o naborach pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej www.lgd.kampinos.pl. Dokumenty znajdują się również
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie:
(22) 794 04 88. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy biura LGD przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po
wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura stowarzyszenia.
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!
URZĄD GMINY PRACUJE KRÓCEJ. Informujemy, że dnia 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Stare Babice
będzie czynny w godz. 8.00-16.00.

