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ZMIANA GODZIN PRACY. Wójt Gminy Stare Babice informuje iż od 1 października 2012 roku Urząd Gminy Stare
Babice będzie pracował w następujących godzinach :
- poniedziałek od godz 8.00 do godz. 17.00
- wtorek, środa, czwartek, od godz. 8.00 do godz. 16.00
- piątek od godz., 8.00 do godz. 15.00
WYWÓZ ODPADÓW POSEGREGOWANYCH. Przypominamy, że odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
• Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów – 17 września,
• Janów, Klaudyn, Kwirynów – 18 września,
• Babice Nowe, Stare Babice – 19 września,
• Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś – 20 września ,
• Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn – 21 września
RAJD ROWEROWY. Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na Rajd Rowerowy, który odbędzie się w dniu
15 września 2012 roku. Start rajdu o godz.10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym, a zakończenie
o godz. 14:00. Po rajdzie na w/w placu odbędzie się ognisko, pieczenie kiełbasek oraz losowanie nagród wśród
uczestników rajdu.
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-prewencyjm. 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.
DZIEŃ OTWARTY W KPN. 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!
ZAPRASZAMY NA TARGI PRACY - Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy.
W programie: propozycje pracy, indywidualne porady doradców zawodowych , oraz porady ekspertów : ZUS, PIP,
US, WUP. Targi odbędą się 10 października 2012 w godz. 10:00- 14:00 w Centrum Kultury w Izabelinie ul. Matejki 21
Ostrzeżenie przed wyłudzeniem opłaty! Uwaga przedsiębiorcy, którzy otrzymali informację od firmy pod nazwą
„ Krajowy Rejestr 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 wewnętrznym 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.

