
 
 
 

ZMIANA TRASY 712. Przypominamy, 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) uległa zmianie trasa 
autobusu linii 712.  Autobus ww. linii został skierowany na ulicę Lutosławskiego do zawrotki przy ul. Prokofiewa (okolice 
sklepu Ogrodnik) i z powrotem po starej trasie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.  
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, 755-
20-59. 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest (eternit) z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz posesji z terenu gminy Stare Babice. Przetarg odbędzie 
się dnia 24 maja br. 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 .  
 
MIĘDZYGMINNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI "FLORIAN" informuje, że w niedzielę, 13 maja br w godz. 9.00-
13.00  w Borzęcinie Dużym odbędzie się Akcja Krwiodawstwa. Czerwony ambulans zostanie ustawiony na placu 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 828. Akcja Krwiodawstwa będzie połączona z corocznym Odpustem 
Parafialnym oraz Dniem Otwartej Strażnicy i strażackimi pokazami. Osoby, które zechcą oddać krew muszą okazać się 
dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
 
POWIATOWY KONKURS  WIEDZY  "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KORCZAKA". Wójt Gminy Stare Babice oraz Dyrektor 
I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego zapraszają do udziału w konkursie w związku z trwającymi obchodami 70-tej rocznicy śmierci Janusza 
Korczaka. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych, każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 
dowolną ilość trzyosobowych zespołów, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora do 18 
maja  karty zgłoszeniowej wraz z prezentacją multimedialną. Informacji na temat konkursu udzielają: Halina Sztyler - 
Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy (Urząd Gminy pok.31, tel. 22 752 90 83) oraz Agnieszka Tarasiuk - nauczyciel 
języka polskiego I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych (tel. 22 722 90 29) oraz szczegóły  na stronie www.stare-
babice.waw.pl 
 
SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA – TERAZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA UKS BORZĘCIN . Dziękujemy za głosy na Szkółkę Piłkarską z SP 
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach - jest (8 miejsce!) wśród zwycięzców 1-go etapu konkursu.  Od 1 maja 
szkółka piłkarska UKS Borzęcin bierze udział w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami w 
konkursie są sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz 
piłkarski. Pomóżmy zdobyć im nagrodę. 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 UKS Borzęcin. Głosowanie internautów będzie trwało do 17 czerwca br. Im więcej osób zagłosuje, tym 
większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Twój głos może zadecydować o wygranej!  
 
ZWIERZĘTA ZGUBIONE-ZNALEZIONE. Poszukujemy właścicieli psów lub osób mogących zapewnić im dom, których 
zdjęcia zamieszczono na stronie www.stare-babice.waw.pl.  Zwierzęta zostały znalezione na terenie gminy Stare Babice 
w kwietniu bieżącego roku. Psy przebywają w lecznicy dla zwierząt przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie. Prosimy o 
kontakt z Kliniką Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej lub Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice 
(pok. 12, nr tel. 22 722 90 06). Uratujmy je od schroniska! 
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