
 

 
 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
POSIEDZENIE KOMISJI Informujemy, że 7 lutego o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. 
Rynek 21 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Po 
posiedzeniu                 o godz. 14:00 w tym samym miejscu odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji. 
 
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „BABICE” Informujemy o Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Babice”, które odbędzie się 9 lutego o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
 
SESJA RADY GMINY Informujemy, że 9 lutego o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 
21 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Stare Babice. 
 
NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU MODERNIZACJI KOTŁOWNI, DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu 
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni”. Mieszkańcy Gminy Stare Babice zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego 
kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja wynosi do 75% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio 
korzystającego z przyznanej dotacji. Deklaracje należy składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Stare Babice. W związku z zamiarem objęcia planowanym wnioskiem jak największej liczby gospodarstw 
domowych, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do odwołania. Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 752 90 83 lub (22) 730 80 12 oraz 
na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.  
 

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA 
 
ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BORZĘCIN DUŻY Zarząd OSP w Borzęcinie Dużym 
ogłasza nabór dla osób chcących dołączyć do jednostki pożarniczej. Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz 
się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chcesz pomagać innym – dołącz do nas! Prosimy o zgłaszanie się 
osób dorosłych, które w tym roku zostaną wysłane na kurs podstawowy. Aby zaliczyć kurs, strażak ochotnik musi 
zdobyć wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz przejść komorę dymową. Kandydaci do służby w OSP powinni: 

 zgłosić się osobiście do OSP Borzęcin Duży, ul. Warszawska 828 w każdy piątek od godz. 17:00 lub 
zadzwonić pod nr 504 345 960 

 być gotowi do niesienia pomocy innym o każdej porze dnia i nocy w różnych warunkach, liczymy szczególnie 
na osoby dyspozycyjne w godzinach porannych, które mają pracę zmianową 

 mieć ukończone 18 lat i dobrą kondycję psychiczną, fizyczną oraz zdrowotną 
 mile widziane prawo jazdy kat. B, C. 

Dodatkowo zachęcamy młodzież w wieku 16-18 lat do dołączania do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej         
OSP Borzęcin Duży.  
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy                          
na bezpłatne szkolenie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. W dniu 15 lutego w godz. 9:00-
13:00 odbędzie się szkolenie pn. „Jak zacząć? Środki na start”. Budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna 
zlokalizowany jest przy ul. Smolnej 4/ Kruczkowskiego 5 w Warszawie. Zgłoszenia prosimy wysyłać za 
pośrednictwem poczty                  e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie internetowej: www.firma.um.warszawa.pl. 
 
ZAPROJEKTUJ KŁADKĘ W REZERWACIE „ŁOSIOWE BŁOTA” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na 
projekt kładki w Rezerwacie Przyrody „Łosiowe Błota”. Konkurs ogłoszony przez m.st. Warszawę przewiduje 
opracowanie architektonicznego projektu kładki oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej. Termin składania 
projektów mija 6 lutego. Więcej informacji (m.in. regulamin oraz umowa o prawach autorskich) dostępnych jest na 
stronie urzędu gminy: www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności.  
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