
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, dnia 28 września 2018 r. Nr 589 

www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla 

pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 

 

 
 

 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie  
z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28 września 2018 r. planowane są następujące przerwy  
w dostawie energii elektrycznej: 5 października 2018 r. w godz. 8:00-15:00 w Koczargach Starych 
przy ul. Sasanki, Klonowej, Sosnowej,  Wrzosowej, Wiśniowej, Jaworowej, Akacjowej oraz w 
Lipkowie przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza, Ignacego Mościckiego, Karabeli, Rocha Kowalskiego, 
Hetmańskiej, Kontuszowej, Jana Skrzetuskiego. 
 
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice, informujemy, że  
3 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32 
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 
 
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2018-2027 Informujemy, że ruszył nabór wniosków  
o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski należy składać  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od  
19 września 2018 r. od godz. 8:00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00 w formie elektronicznej 
lub pisemnej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie 
niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii m. in.: demontaż i wymiana źródeł ciepła starej generacji, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, kolektory słoneczne, 
wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych i inne. Więcej informacji pod nr tel. 
WFOŚiGW: (22) 504 41 00. 
 

ZAPROSZENIA 
 
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA I UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA Szanowni 
Mieszkańcy Gminy Stare Babice! W sobotę 29 września 2018 r. o godz. 15:00 w ramach obchodów 
uroczystości religijno-patriotycznej na terenie pomiędzy ul. Polną  a parkiem gminnym (wejście od  
ul. Polnej) odbędzie się rekonstrukcja bitwy pancernej pod Pociechą 1939. Zapraszamy fanów historii 
w każdym wieku! W bitwie 1939 r. wojska polskie dowodzone przez podchorążego Edmunda Romana 
Orlika starły się z niemieckimi oddziałami pancernymi dowodzonymi  przez Oberleutnanta Wiktora 
IV Albrechta von Ratibora. Bitwę wygrali Polacy. Zaś w niedzielę 30 września 2018 r. odbędzie się 
doroczna uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych  
i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej. Rozpocznie się ona o godz. 9:30 mszą św. w kościele 
pw. WNMP w Starych Babicach; pomiędzy godz. 11:00 a 11:45 zapraszamy na starobabicki Cmentarz 
Wojenny, a od godz. 12:00 na piknik wojskowy przed urzędem gminy przy ul. Rynek 21, gdzie 
odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego z jednostek wojskowych podległych Dowódcy Garnizonu 
Warszawa oraz poczęstunek wojskową grochówką. 
 
1. SPEKTAKL Z  CYKLU "SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY W TEATRZE” odbędzie się w Domu Kultury 
Stare Babice 29 września 2018 r. o godz. 19.00. Będzie to słowno-muzyczny monodram w wyk. 
Jolanty Żółkowskiej - historia kobiety po pięćdziesiątce, której życie nieoczekiwanie zmienia się. 
Zachęcamy do uczestnictwa i zakup biletów w bardzo przystępnej cenie 30 zł na www.biletyna.pl oraz 
w sekretariacie Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. 
 
"Z UŚMIECHEM" - TURNIEJ SPORTOWY SENIORÓW odbędzie się 29 września 2018 r. w godz. 
10:00 - 15:00 przy Strefie Rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Zapraszamy wszystkich 
seniorów! 


