SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Stare Babice, 19 lipca 2019 r., Nr 628
www.stare-babice.pl
GMINA, URZĄD, TEREN
P&R STARE BABICE Informujemy, że 16 lipca został oddany do użytkowania parking „Parkuj i Jedź” przy drodze
powiatowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza) oraz ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej.
Na babickim parkingu oprócz 54 miejsc dla samochodów powstały wiaty dla 40 rowerów i dwa MOR-y – miejsca obsługi
rowerów. Zgodnie z regulaminem parkingu „Parkuj i Jedź”, uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2019 r.
korzystanie z obiektu jest bezpłatne, a parking czynny w godzinach 4-23. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z parkingu oraz transportu publicznego dostępnego w jego pobliżu.
OBWIESZCZENIE Komisja Okręgowa Nr 265 w Starych Babicach obwieszcza o obsadzeniu mandatów
na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego
na dzień 28 lipca 2019 r. Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl
w zakładce Gmina i urząd gminy.
PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU – INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJI S.A. Wyłączenia prądu planowane
są w dniach: 22 lipca w Starych Babicach, w godz. 8:00-12:00 przy ul. Rynek 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15,16,18,20,30A,33, marsz.
Józefa Piłsudskiego dz. 680/4,680/2, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do 17, gen. Leopolda Okulickiego 1,2,3, Wincentego
Witosa 1,3,5,7,9,9A,9B; 23 lipca w Borzęcinie Małym w godz. 8:00-15:00 przy ul. Trakt Królewski i Źródlanej; 23 lipca
w Borzęcinie Dużym w godz. 9:00-15:00 przy ul. Kosmowskiej od nr 3 do 20; 24 lipca w Borzęcinie Dużym w godz.
9:00-15:00 przy ul. Kosmowskiej od nr 141 do nr 205.
SPIS ZASOBÓW LOKALNYCH Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” informuje, że od 1-31 sierpnia 2019 r. będzie
realizowany projekt pn. „Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos”, którego celem jest dokonanie spisu
produktów i usług lokalnych znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia tj. gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin,
Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Spis obejmie m.in. muzea, gastronomię,
agroturystykę, kościoły oraz inne atrakcje i produkty lokalne. Ważne! Osoby spisujące będą posiadały: identyfikator oraz
upoważnienie podpisane przez Zarząd LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Jeśli będą Państwo mieli wątpliwość,
co do tożsamości spisującego, prosimy dzwonić pod nr tel.: 22 794 04 88, lub 503580777.
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach którego zapraszamy mieszkańców
na bezpłatne szkolenia komputerowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby
w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych), które chcą podnieść swoje umiejętności wykorzystania technologii
informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym życiu. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy
seniorów (65+) oraz osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowy opis projektu oraz zasady zapisów na stronie www.starebabice.pl w zakładce Gmina i urząd gminy>>>Fundusze zewnętrzne.
PRACE DROGOWE PRZY UL. OKULICKIEGO Informujemy, że 18 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Okulickiego
w Starych Babicach, na odcinku od ul. Warszawskiej do ronda przy ul. Hubala Dobrzańskiego. Obecnie ulica jest
nieprzejezdna od ul. Warszawskiej do ul. Rynek. Rondo przy ul. Hubala Dobrzańskiego funkcjonuje normalnie. Prace, mające
na celu poprawę nawierzchni wykonuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przewidywany czas zakończenia prac
to 7 dni.
ZAPROSZENIA
LETNIA POTAŃCÓWKA Zapraszamy na kolejną Letnią Potańcówkę organizowaną w ramach „Kulturalnego Lata” - tym
razem spotykamy się 20 lipca o godz. 19:00 w Klaudynie przy ul. Krzyżanowskiego 64A.
JAZZOWE NUTY NA SCENIE PLENEROWEJ Serdecznie zapraszamy na nastrojowy koncert zespołu Leliva Jazz Band, który
odbędzie się 21 lipca roku o godz. 17.00 na scenie plenerowej w parku w Starych Babicach.
KINO PLENEROWE Zapraszamy na Polanę Dwóch Stawów w Zielonkach - Parceli przy ul. Południowej na projekcję filmu
„Marzyciel” w reżyserii Marca Forstera. Startujemy 21 lipca o godz. 21:00. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kocyków!

