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Nowy oddział przedszkolny dla trzylatków w Koczargach Starych Gminna inwestycja dostosowania części
Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w oddział przedszkolny dla trzylatków dobiegła końca. We wrześniu
oddział przedszkolny przyjmie 25 dzieci w wieku od 3 lat. Informacje dla rodziców dzieci, które zostały przyjęte do
nowego oddziału przedszkolnego znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych
www.szkola-koczargi.pl w zakładce „Ogłoszenia/newsy”.
Kącik dla Malucha w Urzędzie Gminy Stare Babice Urząd Gminy Stare Babice jest miejscem przyjaznym
dzieciom. Dzieci, towarzyszące dorosłym załatwiającym swoje sprawy w urzędzie gminy, mogą przyjemnie spędzić
czas, bawiąc się i rysując. Stoliczek z krzesełkami, kolorowanki, kredki, plansze do rysowania, książeczki do
czytania – to wszystko znaleźć można w zlokalizowanym na pierwszym piętrze, obok Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, kąciku dla najmłodszych. W budynku powstał nie tylko specjalny kącik dla maluchów, ale także
specjalne miejsce, gdzie można w spokoju przewinąć swoją pociechę. Oba miejsca przygotowano w celu
ułatwienia załatwiania niezbędnych spraw rodzicom przychodzącym do urzędu z małymi dziećmi.
PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU
Klaudyn – 23 sierpnia w godz. 8:00 – 15:00, ul. Lutosławskiego nr 17-56, ul. Góreckiego nr 2,
ul. Brahmsa (stacja 01-0625 Klaudyn 5 obw nr 3);
ZAPROSZENIA
ZEBRANIE SOŁECKIE W STANISŁAWOWIE Sołtys wsi Stanisławów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie
w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz omówienia spraw bieżących (w tym funduszu sołeckiego na rok
2019). Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15)
w Biker Pub Stanisławów 48.
ZEBRANIE SOŁECKIE W LATCHORZEWIE Sołtys wsi Latchorzew zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie
w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020. Odbędzie się ono 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00
(II termin godz. 18:15) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.
VI OGÓLNOPOLSKA PARADA SENIORÓW I PIKNIK POKOLEŃ Sobota, 24 sierpnia, bezpłatny autokar do
Warszawy odjeżdża z Borzęcina Dużego o godz. 10:15, ze Starych Babic o godz. 10:25, przemarsz odbywać się
będzie Traktem Królewskim od Ronda de Gaulle’a do Kampusu Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.
Szczegółowe informacje oraz zapisy u pani Anny Czajkowskiej, tel. 606455060.
LETNIA POTAŃCÓWKA W WOJCIESZYNIE Sobota, 24 sierpnia, godz. 19:00 – 23:00, plac przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie
WIECZÓR WŁOSKI - koncert „Ciao, ciao Bambina” Niedziela, 25 sierpnia, godz. 17:00 – 18:30, sala widowiskowa
Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
ATRAKCJE DLA DZIECI W RAMACH „KULTURALNEGO LATA” 28 sierpnia, godz. 17:00 – 20:00 Zapraszamy na
ostatnie w sezonie 2019 Atrakcje dla Dzieci w ramach „Kulturalnego Lata”. Punktualnie o 17:00, profesjonalne
animatorki porwą dzieci do szalonej zabawy! Spotykamy się na placu zabaw w Mariewie, na skrzyżowaniu ulic
Kwiatowej i Wólczyńskiej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl

