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GMINA, URZĄD, TEREN 

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W poniedziałek, 21 października, odebraliśmy decyzję zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na: budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Warszawskiej 
oraz budowie drogi gminnej wzdłuż hotelu Splendor. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w tym roku. 
Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną 2020 roku. 
 

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA Od listopada 2019 r. dla mieszkańców Gminy Stare Babice zostanie utworzony Punkt 
Pomocy Psychologicznej, którego usługi będą obejmować poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin 
dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc), rodzin żyjących z osobą uzależnioną, 
psychoedukację, profilaktykę uzależnień, pomoc dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi (w tym dla osób 
ze spektrum autyzmu, ADHD, depresją), dla osób przeżywających traumę; kryzysy życiowe. Punkt będzie czynny 
od 8 listopada 2019 roku raz w tygodniu (w piątki) w godz. od 11.30 do 17.30 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice 
ul. Rynek 21, (pierwsze piętro, pok. nr 41). Osoby, które będą chciały umówić się z panią psycholog na wizytę prosimy 
o kontakt pod nr tel. 601-938-288 lub mail: fundacjazrodlozmian@gmail.com 
 

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęliśmy 
w naszej gminie inwentaryzację źródeł niskiej emisji. W Państwa gestii, będzie poświęcenie zaledwie 5 minut 
na rozmowę z ankieterem. Wszyscy ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory. Przekazane przez Państwa informacje 
będą wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej 
i finansowej. Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę. W związku z ostatnimi zgłoszeniami dotyczącymi 
włamań na prywatne posesje pragniemy Państwa poinformować, że wszyscy ankieterzy są wyposażeni 
 w identyfikatory oraz mają imienne upoważnienie wójta do przeprowadzenia ankiety. 
 
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. 

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU 25 października w godzinach 9:00-15:00. Klaudyn, ulice: Grażyny Bacewicz, Giuseppe 
Verdiego 3,7, 01-1479 Klaudyn 7, obwód nr 1  
 

ZAPROSZENIE 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ,  
które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, 
przy ul. Rynek 21. Tematem posiedzenia będzie: Analiza „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
na 2020 rok”. 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 14.00 
w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie projektów uchwał 
do XIII sesji Rady Gminy Stare Babice. 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XIII SESJI RADY GMINY STARE BABICE, które odbędzie się 30 października 2019 r.  
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21. Obrady Rady Gminy będą 
transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696).  

STOWARZYSZENIE „Nasz dom-godne życie”, w Starych Babicach zaprasza na kolejne spotkania w temacie 
niepełnosprawności w gminie Stare Babice, które odbędą się 29 października oraz 19 listopada 2019 r. o godz. 19:00  
w Klubie Mieszkańca, ul. Polna 40, Stare Babice. 

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


