
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
OTWARTY KONKURS OFERT 27 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie 
dzieciom w wieku przedszkolnym  zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice  możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Termin składania ofert upływa 18.02.2016 
r. o godz. 16.00. Więcej informacji na stronie Biluetynu Informacji Publicznej urzędu gminy: http://bip.babice-stare.waw.pl 
 
ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 
 

WYDARZENIA 
POCIĄGIEM NA FERIE ZIMOWE Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz 
z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa 
Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie 
www.mazowieckie.com.pl. „Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę 
Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. W pociągach dostępny jest również catering. Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są 
do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu 
można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. 
FERIE Z UŚMIECHEM- BEZPŁATNE ZAJĘCIA W BRONISZACH  Zapisy na bezpłatne zajęcia w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach, ul. Przyparkowa 
15, 05-850 Bronisze. Tel.: 510 284 791.  

Plan zajeć: 
 Poniedziałek – 1 lutego 

10.00 – 11.00 (6 – 9 lat), 13.00 – 14.00 (10 – 13 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Tworzenie i projektowanie, program graficzny Paint. 
Warsztaty twórcze 11.00 – 12.00 (4 – 6 lat), 12.00 -13.00 (7 – 11 lat) Maski karnawałowe 
Origami 13.00 – 14.00 (4 – 6 lat), 14.00 – 15.00 (7 – 11 lat) Pudełko na drobiazg                 

 Wtorek – 2 lutego 
Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Bałwanki 
Zajęcia teatralne 12.30 -13.30 (od 6 lat) Emocje – nazywanie, pokazywanie emocji w teatrze 
Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ Hip – Hop 

 Środa – 3 lutego 
8.30 -9.30 (10-13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Tworzenie i projektowanie, program graficzny Paint.  
Robotyka 10.30 – 12.30 (od 8 lat) Szalony świat samochodów - tworzenie modeli jeżdżących.  
Origami 13.00 – 14.00 (4 – 11 lat) Wymyślne stworki i ludziki. 

 Czwartek – 4 lutego 
Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Zimowe drzewka 
Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Ruch i dźwięk w teatrze 
Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ Hip – Hop” 

 Piątek – 5 lutego 
Robotyka 10.30 – 12.30 (od 8 lat) Szalony świat samochodów - tworzenie modeli jeżdżących 
12.00 -13.00 (4 – 6 lat), 13.00 – 14.00 (7 – 11 lat) Warsztaty twórcze - Zaplatane balony.                                

 Poniedziałek – 8 lutego 
9.30 (10 – 13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Bezpieczny internet dla dzieci. 
Rzeźba 10.30 – 12.30 (6 – 10 lat) Rzeźba z gipsu. 
Fotografia 13.00 – 15.00 (6 – 10 lat) Malowanie światłem. Zabawy fotograficzne z perspektywą. 

 Wtorek – 9 lutego 
Zajęcia plastyczne 11.00 -12.00 (5 – 7 lat) Wyklejanka - Zimowe płatki, śnieżynki. 
Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Słowo – praca z tekstem 
Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ DISCO 

 Środa – 10 lutego 
9.30 (10 – 13 lat), 9.30 – 10.30 (6 – 9 lat) Zajęcia komputerowe – edukacyjne. Bezpieczny Internet dla dzieci. 

 Czwartek – 11 lutego 
Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 (5 – 7 lat) Lampiony z wróżbą 
Zajęcia teatralne 12.30 – 13.30 (od 6 lat) Tworzenie własnego spektaklu 
Zajęcia taneczne 13.30 – 14.30 (od 7 lat) Układ DISCO 

 Piątek – 12 lutego 
Malarstwo 10.30 – 12.30 (6 – 10 lat) Malarstwo na ceramice 
Animacja poklatkowa 13.00 – 15.00 (6 – 10 lat) Stworzenie własnego filmu animacyjnego na podstawie bajki.  
Wykonanie zdjęć i montaż filmu w programie komputerowym. 
 

ZDROWIE 
OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy 
spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego 
dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.  
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 
17.00-19.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem 
alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 oraz w soboty - 12.00 - 14.00. Gminny Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki           
w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41. Telefon 
zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93. 
TESTY HIV DLA SENIORÓW BEZPŁATNIE I ANONIMOWO w następujących punktach konsultacyjno-diagnostycznych: Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna: ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro), pon. – pt. 16.00 – 20.00,  ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16.00 – 19.00, Laboratorium Analiz Lekarskich 
IZIS ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62, pon. – czw. 15.00 – 19.00, pt. 10.00 – 16.00, Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna ul. Jagiellońska 34 (pok. 103      
i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19.00, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS  ul. Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – 
wt. 10.00 – 14.00, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku: ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15.00 – 18.00. 
Badanie należy zrobić min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia. Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo. Każdy wynik testu 
należy skonsultować ze specjalistą. Telefon zaufania HIV/AIDS: 22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9.00 – 21.00 Więcej na www.aids.gov.pl 
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