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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STARE BABICE, 13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY NA WYBORY! 13 października 2019 r.
każdy z Państwa będzie miał możliwość wybrania swojego przedstawiciela zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Zachęcam,
aby skorzystać z tego przywileju. Wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem jakości naszej demokracji. Głosując
zadecydujemy o przyszłości naszego kraju. Do zobaczenia na wyborach!
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka

GMINA, URZĄD, TEREN
UWAGA NA KRADZIEŻE! Szanowni Państwo, wzrasta liczba kradzieży i włamań do domów. Bądźmy czujni!
Przestrzegamy mieszkańców, aby właściwie zabezpieczali swoje domy, pamiętajmy, że życzliwy sąsiad jest niezastąpioną
pomocą – obserwujmy swoje domy nawzajem, reagujmy na podejrzane, nieznane osoby i samochody „kręcące”
się w okolicy. Wraz z Policją zwracamy się z prośbą o wzmożenie czujności oraz w miarę możliwości nie pozostawianie
domów pustych lub poproszenie sąsiada o zwrócenie uwagi na nasze mienie w czasie naszej nieobecności. W przypadku
zauważenia podejrzanych sytuacji zgłaszajmy je na Policję (22 752 80 00, 997, 112) lub do Straży Gminnej (22 721 02 11)
starając się zapamiętać przynajmniej najistotniejsze szczegóły takie jak: kolor i markę samochodu, ilość osób, kierunek
ewentualnej ucieczki oraz ewentualny rysopis sprawców. Policja ze swojej strony zapowiedziała wzmożoną ilość patroli.
REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z początkiem października ruszyła
rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych do kandydowania na radnych tego sejmiku. Młodzież będzie pracowała zgodnie z podejściem
„od problemu do rozwiązania” i działała w charakterze inicjatywnym, wnioskodawczym i konsultacyjno-doradczym dla
organów samorządu województwa mazowieckiego. Aby zostać radnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać
10 głosów poparcia i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus. Od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń
kandydatów na radnych. Informacje o rekrutacji: Fundacja Civis Polonus, tel. 509 725 536, 22 827 52 49.
e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl
CHARYTATYWNY KONCERT „OD BOGURODZICY DO MAZURKA DĄBROWSKIEGO” Szanowni Państwo, zachęcamy
do zakupu biletu-cegiełki na niezwykły koncert Adama Struga połączony z zabawą taneczną. To szczytne wydarzenie, nad
którym Honorowy Patronat objął Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice, zorganizowane zostało wraz
ze Stowarzyszeniem Działajmy Razem oraz Domem Kultury Stare Babice i ma na celu pomoc potrzebującej rodzinie
z naszej gminy. Serdecznie zapraszamy!
PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU 15 października w godzinach 9:00-10:00 i 13:30-15:00.
Lipków, ulice: Klaudyńska, Partyzantów, Brzozowa, Sokołowskiego, Zielona, Poznańska, Akacjowa, Sezamkowa,
Wieczorka, Cicha od 1 i 2 do 11 i 14, Zakład Dla Niewidomych.

ZAPROSZENIE
ZEBRANIE WIEJSKIE ZIELONKI-PARCELA Sołtys wsi Zielonki-Parcela wraz z Radą Sołecką i Radnym zapraszają
mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego na rok 2019. Zebranie odbędzie
się w dniu 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli, przy
ul. Południowej 2. Zachęcamy Mieszkańców do aktywnego składania wniosków podczas zebrania. Jednocześnie
informujemy,
że
mieszkańcy
chcący
zgłosić
propozycje
do
funduszu
sołeckiego
proszeni
są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
NIESAMOWITY ŚWIAT GRZYBÓW Zapraszamy na kolejne spotkanie z pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego
Już w sobotę 12 października o godz. 11:00 wykład o grzybach i chodzeniu po lesie. Uczestnictwo jest bezpłatne, zapisy
nie obowiązują. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera 38.
TARGI PRACY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na Warszawskie Zachodnie
Targi Pracy, które odbędą się 14 października 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00, przy ul. Poznańskiej 131A w Ożarowie
Mazowieckim.
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU, które odbędzie się w dniu
17 października 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21. Tematem
posiedzenia będą: Inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
Subwencja i dotacje przyznane Gminie Stare Babice. Działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych dla
gminy Stare Babice, w tym w perspektywie unijnej 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl

