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KOMISJE RADY GMINY. Dnia 4 września br. o godz. 14.00 w Sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie omówienia projektu uchwały w spr. zasad gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu oraz zapoznania sie z wynikami finansowymi i realizacją planów
rozwoju przedsiębiorstwa Eko- Babice za 2011 rok.

ZAGRAJMY W KOSZYKÓWKĘ! Wójt Gminy Stare Babice przypomina, że juz w tą niedzielę tj. 2 września o godz. 13.00 na
Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym odbędzie się Turniej Koszykówki Ulicznej (STREETBALL). Zapraszamy do
udziału i kibicowania !
DOŻYNKI W BORZĘCINIE DUŻYM. Proboszcz Parafii św. Wincentego Ferreriusza zaprasza 2 września br.
(niedziela) o godz. 11:30 na uroczysta mszę świętą z okazji dożynek. Po Msz św. odbędzie się procesja wokół kościoła.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Rozpoczyna się kolejny nowy rok szkolny. Mając na uwadze, że pierwsze dni września
mogą być dla najmłodszych szczególnie niebezpieczne, straż gminna, funkcjonariusze policji będą czuwali nad
bezpieczeństwem rozpoczynających naukę dzieci. Od 1 do 16 września na terenie powiatu warszawskiego zachodniego będą
prowadzone działania o charakterze profilaktyczno-prewerencyjnym. Funkcjonariusze od 03 do 16 września br. zorganizują w
szkołach edukacyjne spotkania z najmłodszymi, podczas których pokażą im, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, na co zwracać
uwagę, o jakich przepisach drogowych trzeba pamiętać.
60-LECIE PARAFII LIPKÓW. Uroczystości 60-lecia istnienia Parafii Lipków połączone z Odpustem św. Rocha odbędą się
w sobotę 1 września o godz. 18:00. Mszą św. którą będzie przewodniczył Jego Eminencja, Kard. Kazimierz Nycz, zaś 2 września
parafianie i przybyli goście będą mogli wspólnie świętować na terenie parku w Lipkowie.
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO_ KOŚCIELNA POCIECHA Zapraszamy w imieniu Armii Krajowej Powstańcze odziały
Specjalny „Jerzyki” oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego do wzięcia udziału w dniu
2 września 2012 r./niedziela/ o godz. 11:00 w uroczystości przy pomniku Armii Krajowej POS „Jerzyki” we wsi Pociecha
k. Palrmir w 73 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 68 rocznicę walk w Powstaniu Warszawskim i Puszczy Kampinoskiej .
O godz. 11:30 polowa Msza Św., następnie uroczysty Apel Poległych i składanie wieńców.
DZIEŃ OTWARTY W KPN-IE. Dyrekcja KPN-u zapraszają wszystkich, którym bliska jest przyroda na DZIEŃ OTWARTY
w Kampinoskim Parku Narodowym w sobotę 8 września br
w godzinach od 10.00 do 16.00 do Izabelina
ul. Tetmajera 38. Podczas Dnia Otwartego będzie można: zwiedzić bezpłatnie ośrodki edukacyjne KPN-u, przejść po ścieżkach
edukacyjnych z pracownikami parku, poznać szczegóły prowadzonego monitoringu środowiska i badań naukowych, zapoznać
się z formami udostępniania parku dla społeczeństwa, obejrzeć film lub diaporamę Kampinoskiego Parku Narodowego oraz
wziąć udział w konkursach z nagrodami. Więcej informacji na stronie Gminy i na www.kampinoski-pn.gov.pl. Serdecznie
zapraszamy!
"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
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.

