
 
 

ULICA SIKORSKIEGO URATOWANA! W ostatnich latach na terenie babickiej gminy podniósł się znacznie poziom wód gruntowych. 
Niepokojące sytuacje obserwowaliśmy m.in. w okolicach Klaudyna, gdzie woda z terenu Lasu Bemowskiego przelewała się przez 
zmodernizowany odcinek ul. Sikorskiego, co groziło podmyciem drogi i chodnika, a w rezultacie ich zniszczeniem.   Na skutek 
energicznych działań Gminy zawarto  porozumienie pomiędzy Zarządem Lasu Bemowskiego i MZDW i wykonano niezbędne 
odwodnienie drogi. Warto zauważyć, że na innych odcinkach tej ulicy trwają jeszcze prace drogowe. Ulica Sikorskiego jest dalej 
modernizowana- dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę i Zarząd Województwa. Pomiędzy rondem w Starych Babicach, a 
Cmentarzem Wojennym powstaje nowy chodnik,  drogowcy w najbliższym czasie położą tam nową nakładkę asfaltową. Nowa 
nawierzchnia powstanie również na odcinku drogi od ronda w Klaudynie do granicy gminy z Izabelinem (w pobliżu ogródków 
działkowych). Powyższe roboty poprawią bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi.  
 
PRACE DROGOWE NA UL. POŁUDNIOWEJ.  W najbliższych dniach możemy spodziewać się prac drogowych na ul. Południowej w 
Zielonkach Parcela. Wcześniejsza modernizacja tej drogi, w wyniku działalności niesolidnych wykonawców, nie została wykonana 
właściwie. Po wielomiesięcznych protestach wykonawca  przystąpi do naprawy drogi.  Więcej na stronie internetowej www.stare-
babice.waw.pl. 
 

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na budowę linii kablowej niskiego napięcia 
oświetlenia ulicznego w Stanisławowie. Przetarg odbędzie się dnia 30 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 .  
 
KOMISJE RADY GMINY. W zbliżającym się tygodniu odbędą się posiedzenia: 

• dnia 22 maja br. o godz. 14.15 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie zapoznania się z bieżącą 
działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz ze sprawozdaniem z 
działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice; 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, 

• dnia 24 maja br. o godz. 14.00 wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2011, zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2011 rok. 

 
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie  skierowanym 
do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Pierwszeństwo będą miały osoby 
powyżej 50 lat, z wykształceniem poniżej średniego, bez kwalifikacji zawodowych lub korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Rekrutacja rozpoczyna się 7 maja br. i będzie trwać do 29 maja br.  Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny  na stronie www.teamit.pl oraz w Biurze Projektu ul. Powstańców 28 w Błoniu.  
Spotkania informacyjne odbędą się 21 i 28 maja br. w Biurze Projektu o godzinie 18:30, dodatkowe informacje pod tel. 505 128 963 i 
na stronie www.stare-babice.waw.pl 
 
XX JUBILEUSZOWY  POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY  STARE BABICE. Starostwo Warszawskie Zachodnie, Gmina Stare Babice, 
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i Studio Muzyczne po raz dziesiąty zaprasza do udziału w Powiatowym 
Konkursie Muzycznym. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ucząca się gry na dowolnych instrumentach muzycznych w 
ogniskach, szkołach muzycznych lub innych placówkach artystycznych i oświatowych działających na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego w kategoriach: soliści i zespoły. 23 maja br. upływa termin zgłoszeń przez szkoły i ogniska muzyczne, oraz placówki 
artystyczne z terenu powiatu warszawskiego zachodniego - uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Formularze można 
pobrać ze strony internetowej www.wilkomirski.org.pl. Zachęcamy młodych artystów do udziału! 

 
CENTRUM MEDYCZNE „SORNO”  WŚRÓD NAJLEPSZYCH FIRM MEDYCZNYCH W POLSCE! Dnia 17 maja br. NZOZ Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjne „SORNO” w Starych Babicach otrzymało tytuł „Brązowego Lidera” w  prestiżowym konkursie 
Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2011. Konkurs corocznie organizuje czasopismo pt. „Ogólnopolski System Ochrony 
Zdrowia”. Wszystkim pracownikom, a szczególnie:  Kierownikowi Ośrodka panu Krzysztofowi Sarnackiemu oraz właścicielom NZOZ 
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „SORNO” - Państwu Edycie i Jackowi Stankiewiczom -  gratulujemy.  (Więcej informacji na 
stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl. )  
 

KOMUNIKAT  dotyczący Rajdu Rowerowego!!!! Z przykrością informujemy, że Rajd Rowerowy, który miał 
się odbyć  w dniu 19 maja 2012r zostaje przesunięty z przyczyn niezależnych od organizatora na termin 
późniejszy, o którym poinformujemy wkrótce. Za zmianę terminu - przepraszamy. 
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