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NABÓR STRAŻNIKA DO STRAŻY GMINNEJ. Komendant Straży Gminnej ogłasza nabór na stanowisko Strażnika Straży
Gminnej . Z ogłoszeniem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej
www.bip.stare-babice.waw.pl. Informacji udziela Komendant Straży Gminnej Tomasz Adamczyk tel. 22 721 02 11. Oferty
00,
należy składać w terminie do 27 sierpnia 2012r. do godz.16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul.Rynek 32,
(pok.18).
II PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. W dniu 26 sierpnia Powiat Warszawski Zachodni,
Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Miasto i Gmina Błonie, Gmina Leszno oraz Gmina Stare Babice organizują II Półmaraton
Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Dystans: 21.097 km. Start: Błonie u zbiegu ulic Lesznowskiej
i trasy Poznańskiej A2. Godzina 10:00.Meta: Borzęcin Duży - Otwarta Strefa Rekreacji Ruchowej. Pierwsi maratończycy na metę
będą wbiegać po około osiemdziesięciu minutach od startu. Więcej informacji na stronie www.stare-babice.waw.pl.
Zapraszamy do kibicowania!
ZAGRAJMY W KOSZA! Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Turnieju Koszykówki Ulicznej
(STREETBALL), który odbędzie się 02 września o godz. 13:00 na Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Zapisy
przyjmowane są drogą e’mailową michalgosir@gmail.com lub telefonicznie 502-242-114. Zapraszamy drużyny składające się
z 3 osób- kategoria open. , Turniej będzie miał charakter otwarty i bez opłat wpisowych. Zapraszamy do sportowej rywalizacji!

"RÓWNAĆ SZANSE 2012". Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego
w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych
w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które
chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków:
10 października 2012 r. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie
internetowej:www.rownacszanse.pl
Krew - niezastąpiony lek - Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą
Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 26 sierpnia 2012 roku (niedziela) na Rynku w Starych Babicach w godz. 9.00 - 13.00.
Wakacje to czas radości i odpoczynku. Niestety sezon urlopowy przynosi także zagrożenie życia ludzkiego. W okresie
urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew - ten najcenniejszy i niezastąpiony lek.
Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią dzieci. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „ FLORIAN”.
Zmiana trasy linii 712. W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w ul. Ciećwierza w Klaudynie oraz rozpoczęciem
budowy kanalizacji w ul. Lutosławskiego od dnia 24 sierpnia 2012 r. do odwołania, linia autobusowa 712 zostaje skierowana na
poniższą trasę objazdową: w kierunku krańca METRO MŁOCINY: od skrzyżowania Sikorskiego/Lutosławskiego: Sikorskiego Ciećwierza - Szymanowskiego - Lutosławskiego - zawrotka przy ulicy Straussa - Lutosławskiego i dalej swoją trasą; w kierunku
krańca RYNEK: od skrzyżowania Ekologiczna/Sikorskiego: Sikorskiego - Ciećwierza - Szymanowskiego - Lutosławskiego zawrotka przy ulicy Straussa - Lutosławskiego i dalej swoją trasą. Likwidacji ulega funkcjonowanie przystanku KLAUDYN 56.
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków: KLAUDYN 03; LUTOSŁAWSKIEGO 01. Uruchomione zostają przystanki
tymczasowe: SZYMANOWSKIEGO 51, zlokalizowany przy ul. Ciećwierza w kierunku ul. Szymanowskiego, na wysokości
przystanku SZYMANOWSKIEGO 01, obowiązujący jako warunkowy (na żądanie) dla autobusów linii 712; CIEĆWIERZA 51,
zlokalizowany przy ul. Ciećwierza w kierunku ul. Szymanowskiego, na wysokości przystanku 6106 CIEĆWIERZA 01, obowiązujący
jako warunkowy (na żądanie)dla autobusów linii 712; KLAUDYN 52, zlokalizowany przy ul. Sikorskiego w kierunku
ul. Ciećwierza, za rondem, obowiązujący jako stały dla autobusów linii 712. Utrzymane zostaje funkcjonowanie przystanku
LUTOSŁAWSKIEGO 52. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej www.ztmwawpl.
Zmiana trasy linii 729. W związku z budową kanalizacji oraz remontem drogi w ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie, od dn. 24
sierpnia 2012 r. do odwołania (około miesiąca) autobusy linii 729 zostają skierowane na trasy objazdowe: w obu kierunkach:
od skrzyżowania Trakt Królewski/Wspólna (w Wojcieszynie): Wspólna – Warszawska i dalej swoją trasą. Na trasie objazdowej
obowiązują przystanki KRÓLOWEJ MARYSIENKI 01 i 02 jako warunkowe (na żądanie).
Ostrzeżenie przed wyłudzeniem opłaty! Uwaga przedsiębiorcy, którzy otrzymali informację od firmy pod nazwą
„ Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach” o konieczności wniesienia opłaty za rejestrację firmy. Na terenie Polski,
w tym do mieszkańców naszej gminy rozsyłane są pisma informujące o konieczności uiszczenia jednorazowej opłaty
rejestracyjnej w wysokości zgodnej z aktualnym postanowieniem wewnętrznych ww firmy KRIP. Wezwanie nie jest zgodne
z prawem i pochodzi od nieuczciwej osoby lub firmy podszywającej się pod urzędy rejestrujące działalność gospodarczą osób
fizycznych i spółek. Informujemy, że rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej
CEiDG - jest wolna od opłat. (więcej informacji o bazie www.ceidg.gov.pl). W CEiDG rejestrują się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą., a w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS - rejestrują się spółki. W przypadku wątpliwości prosimy
o kontakt z Referatem Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy, Rynek 32, pok. 7 tel. 22-722- 91-99.

