SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Stare Babice, dnia 16 lutego 2018 r. Nr 560
www.stare-babice.pl
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący
przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B
więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509
645 700 URZĄD, TEREN
GMINA,

SPOTKANIA Z RODZICAMI SZEŚCIOLATKÓW Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza rodziców
dzieci 6-letnich na spotkania, które odbędą się w dniach: 20 lutego o godz. 17:00 w Przedszkolu w Bliznem
Jasińskiego, 21 lutego o godz. 17:00 w Przedszkolu w Starych Babicach, 22 lutego o godz. 17:00
w Przedszkolu w ZSP w Borzęcinie Dużym. Na spotkania zapraszamy także rodziców dzieci z przedszkoli
„Wesoły Brzdąc” oraz „Jeżyk”.
REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO AKCJI „LATO W GMINIE STARE BABICE” W związku z organizacją w
lipcu 2018 r. akcji „Lato w Gminie Stare Babice” zachęcamy nauczycieli i wychowawców z terenu naszej
gminy
(i nie tylko) do współpracy! Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy akcji: Hanna Domańska,
tel. (22) 487 18 00, Paulina Mateusiak tel. (22) 730 80 37. Osoby zainteresowane muszą złożyć wypełnioną
kartę zgłoszeniową w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli najpóźniej do 28 lutego 2018 r.
Karta jest dostępna na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”.
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, w związku z komunikatem
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 15 lutego 2018 roku informujemy o planowych wyłączeniach prądu:
 18 lutego w godz. 11:00-13:00 w Babicach Nowych przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr. 5C do
11 i 8, 10, 14 oraz 15 i 17, Kresowej od nr. 1 do 21 i od nr. 4 do 30, Warszawskiej od nr. 236 do 266 i od
nr. 171 do 181
 21 lutego w godz. 8:00- 10:00 w Babicach Nowych przy ul. Ogrodniczej od nr. 16 do nr. 54 oraz
ul. Dolnej
 21 lutego w godz. 9:00-14:00 w Zielonkach-Wsi przy ul. Władysława Pustoła dz. nr 556 (dom
w budowie)
 21 lutego w godz. 11:00-13:30 w Latchorzewie przy ul. Warszawskiej nr. od 101 do 167 i od 150
do 228, ul. Szeligowskiej 4 i 6, Władysława Reymonta
 23 lutego w godz. 8:00-10:00 w Lipkowie przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza od kościoła do
nr. 113, Akacjowej 95, 97, 117, 119 i kościół, Leśnej.

ZAPROSZENIA

II TURNIEJ TAEKWONDO STARE BABICE CUP Zapraszamy mieszkańców na turniej taekwondo, który
rozpocznie się 17 lutego o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
Organizatorem zawodów jest GOSIR Stare Babice oraz Klub Sportowy TEBEK. Będzie to jednocześnie
pierwszy w 2018 roku turniej taekwondo olimpijskiego na Mazowszu.
XVI EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami są: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy sprawuje Prezydent RP. Celem
konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Przy ocenie gospodarstw
komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek
w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich
i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i stosowanych narzędzi, warunki obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika. Do konkursu mogą być zgłaszane
gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność
rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym,
wojewódzkim i centralnym. Rolnicy zainteresowani udziałem powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny w placówkach terenowych kasy, w oddziale KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do Placówki Terenowej KRUS w Błoniu, ul. Targowa 3 B
w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018r.

