Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice 28 września 2012r. Nr 334
www.stare-babice.waw.pl
SESJA RADY GMINY. Dnia 27 września 2012r o godz.14.00 odbyła się XX sesja Rady Gminy, gdzie podjęto
8 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie
internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl .
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
UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO- PATRIOTYCZNA. Tradycyjnie jak co roku w ostatnią niedzielę września Wójt Gminy
Stare Babice oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Stanisław
Drzewiński zapraszają na uroczystość religijno – patriotyczną upamiętniającą wydarzenia września 1939 r.
Uroczystość odbędzie się w dniu 30 września 2012 r. i rozpocznie się Maszą Św. w Kościele w Starych Babicach.
Po mszy nastąpi przemarsz w asyście kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego na Cmentarz Wojenny w Starych
Babicach, gdzie odczytany będzie apel poległych oraz złożone zostaną kwiaty. Zapraszamy.

IMPREZA PLENEROWA „RZECZPOSPOLITA KAMPINOSKA 2012” W sobotę 29 września 2012 o godz. 15:00
przy kościele św. Rocha w Lipkowie odbędzie się wielka impreza plenerowa „RZECZPOSPOLITA KAMPINOSKA
2012”.Organizatorami imprezy są członkowie Grupy Kampinos ŚZŻAK z Izabelina, a patronat nad tym wydarzeniem
objął: Wójt Gminy Stare Babice i Proboszcz Parafii Św. Rocha w Lipkowie. Gośćmi specjalnymi będą weterani
z Grupy Kampinos. Inscenizację poprzedzi Msza św. w kościele św. Rocha o godz. 14:00 w intencji żołnierzy Grupy
Kampinos. Będzie to wyreżyserowana inscenizacja walk partyzanckich Grupy Kampinos AK i życia codziennego
mieszkańców Puszczy Kampinoskiej w okresie II wojny światowej. Odtworzone zostaną autentyczne wydarzenia
i postacie w oryginalnej scenografii z oprawą muzyczną i efektami pirotechnicznymi. Wystąpi 50 wykonawców
z Grup Rekonstrukcji Historycznej „Wolf”, „Borujsko” „Germania 44”, „Theatrum Historica 503 BCC, lekkie pojazdy
bojowe i kawalerzyści. Inscenizacji będzie towarzyszył festyn militarny, pokazy broni, kuchnia polowa, przekąski,
atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny!!!
"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
ZMIANA TRASY LINII 729. W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej i Trakt Królewski
w miejscowości Wojcieszyn od dnia 24 września br. na okres 2 tygodni ulega zmianie trasa linii 729.
Autobus powyższej linii będzie kursował ulicą Warszawską bez obsługi ulicy Trakt Królewski, Klonowej oraz ulicy
Szkolnej. Trasa objazdowa: 729: w obu kierunkach od skrzyżowania Warszawska/Szkolna: Warszawska i dalej swoją
trasą. Jednocześnie zawiesza się funkcjonowanie przystanków: WRZOSOWA 01, 02 WOJCIESZYN- ARIMR 01, 02.
Utrzymuje się zawieszenie funkcjonowania przystanków ALESIE 01 i 02.Szczegółowe informacje na stronie
www.ztm.waw.pl

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

