
 
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony: 

• na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z terenów przylegających do drogi gminnej  
w ramach zadania „Odwodnienie wsi Klaudyn” - oferty należy składać do dnia 29 czerwca b.r. do godz. 
12.00 w Sekretariacie  (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. 

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. 
 

NABÓR PRACOWNIKÓW DO URZĘDU GMINY.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na 

wolne  stanowisko pracy: 

• asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.. Wymagane dokumenty 

aplikacyjne należy składać w terminie do  27 czerwca b.r. do godziny 16:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  (I piętro, pok. 30)  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gops@stare-babice.waw.pl. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informację o naborze udziela 

Kierownik GOPS – Pani Alicja Napurka pod nr Tel. 22 722-90-11 od pon. do piątku w godz. 8.00- 16.00  
 

KOMISJE RADY GMINY. Dnia 25 czerwca br. o godz. 15.00 w Sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice 

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie  omówienia 

projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

obniżenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli. 
 

SESJA RADY. W dniu 28 czerwca 2012 odbędzie się  XVII Sesja Rady Gminy, na której podjętych zostanie     

14 uchwał.  Z tematami sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie 

internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl  

 

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ  W  dniu  25 czerwca  Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 

przeprowadzi konkurs  na stanowiska dyrektorów szkół: 

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, 

• I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. 

PASZPORTY DLA DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 czerwca 

br. dzieci, które dotychczas  przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu 

granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje 

bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo 

podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu. 

POWITANIE LATA  Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na obchody Powitania Lata, które odbędą się  

w dniu 30 czerwca 2012r. na Placu Chopina przy ul Spacerowej. W ramach obchodów przewidzianych jest wiele 

atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od godz. 10:00-14:00 zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach 

wędkarskich, a także w rajdzie rowerowym organizowanym przez Towarzystwo Cyklistów Stare Babice, a od 

godz.14:00 do uczestniczenia w głównej imprezie podczas, której odbędzie się losowanie nagród dla uczestników 

rajdu rowerowego, wręczenie nagród za zawody wędkarskie, pokaz ratownictwa drogowego OSP Borzęcin, 

przejażdżka na kucyku, konkurs lepienia figurek z gliny  oraz uroczyste rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek.  

 Dla wszystkich dzieci i młodzieży zostaną gratisowo udostępnione urządzenia rozrywkowe (zjeżdżalnia  

i trampolina) oraz w gratisie dla wszystkich wata cukrowa ;-) Szczegółowe informacje na stronie: www.stare-

babice.waw.pl 

 
OTWARCIE Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zaprasza na inauguracyjny  koncert VIII edycji festiwalu 
muzycznego "W Krainie Chopina" w dniu 23 czerwca br. o godzinie 21.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w 

Starych Babicach. Wystąpią:  Wojciech Proniewicz - skrzypce , Michał Niedziałek – dyrygent, Polska Orkiestra 

Sinfonia  Iuventus ; w programie:  W. A. Mozart  - Uwertura do opery "Wesele Figara", Koncert skrzypcowy A-dur 

KV 219 , 41 Symfonia C-dur Jowiszowa KV 551. Więcej o festiwalu "W krainie Chopina" 

http://www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl/  
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