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SESJA RADY. W dniu 27 czerwca 2013 odbyła się XXIX Sesji Rady Gminy na której podjęto 11 uchwał. Z tematami
sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babicestare.waw.pl

RAJD ROWEROWY. GOSiR Stare Babice oraz Towarzystwo Cyklistów Stare Babice zapraszają na Rajd
Rowerowy, który odbędzie się 29 czerwca 2013 r. Imprezę objął Patronatem Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jan Żychliński, którzy są również
fundatorami nagród głównych - rowerów. Start Rajdu - godzina 10:00 - Plac Chopina w Borzęcinie Dużym,
Meta Rajdu - ok. godziny 14:00 - Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. Po Rajdzie zapraszamy uczestników
na ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz losowanie nagród!. Zainteresowani rajdem mogą uzyskać
informację w GOSiR Stare Babice oraz Towarzystwo Cyklistów Stare Babice pod nr tel. 022-722-95-36 lub
na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W WAKACJE. Informujemy, że od dnia 1 lipca br. planowane jest
wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy
będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl. Jednocześnie
informujemy, że planuje się od 1 lipca (poniedziałek), przebudowa drogi powiatowej w Lipkowie i Starych
Babicach.
Wobec powyższego od dn. 01.07.2013 r. do odwołania autobusy, linii 714 i L18 zostają skierowane na
poniższe trasy objazdowe:
•
•

714 tylko w kierunku krańca OS.GÓRCZEWSKA: od skrzyżowania Paschalisa-Jakubowicza
Mościckiego: Paschalisa-Jakubowicza - Sportowa - Warszawska - Kutrzeby - Sienkiewicza i dalej
swoją trasą;
L18 w obu kierunkach: od skrzyżowania Paschalisa-Jakubowicza Mościckiego: PaschalisaJakubowicza - Sportowa - Warszawska - Kutrzeby - Sienkiewicza i dalej swoją trasą.

Więcej informacji na stronie www.stare-babice.waw.pl.
Harmonogram wywozu odpadów w 2013 roku (lipiec-grudzień): Obszar Gminy
Stare Babice podzielono na 15 rejonów dla zabudowy jednorodzinnej oraz wyszczególniono dodatkowo
rejon zabudowy wielorodzinnej. Został przygotowany harmonogram z wykazem rejonów i ulic a także
wywozu odpadów w drugim półroczu 2013 roku dla każdego obszaru.
W kalendarzach wywozu oznaczono:
•

kolorem żóltym - wywóz odpadów komunalnych,

•

niebieskim - papier, plastik, szkło,

•

zielonym - bioodpady,

•

fioletowym gabaryty, których wywóz planowany jest jednorazowo we wrześniu.

Harmonogram jest dostępny lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. i został
wywieszony na tablicach sołeckich. Szczegóły i informacje można uzyskać w Referacie Ochrony
Środowiska pok. nr 12 na parterze oraz pod nr telefonu. 022-722-90-06 i 0 506-587-282.

