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GMINA, URZĄD, TEREN
OŚWIETLENIE W BORZĘCINIE DUŻYM Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie pn. „Wykonanie oświetlenia
terenu przy placu Chopina w Borzęcinie Dużym”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. Termin wykonania
zamówienia - od daty zawarcia umowy do 23 grudnia 2019 r.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Informujemy, że zostało opublikowane postępowanie pn. „Zakup energii elektrycznej do
obiektów położonych na terenie gminy Stare Babice i gminy Leszno”. Otwarcie ofert w dniu 2 grudnia 2019 r. Zamówienie
w każdej części będzie wykonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
ROBOTY BUDOWLANE UL. LUTOSŁAWSKIEGO Informujemy, że roboty budowlane na ul. Lutosławskiego wkrótce
rozpoczną się wykonaniem kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Lutosławskiego. Wykonawca robót
sanitarnych czeka na pozytywne uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na ul. Lutosławskiego wraz z ul. Góreckiego. Po
uzyskaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie prace w pasie drogowym. Wykonawca
wyznaczył zaplecze budowy oraz przesłał materiały budowlane do zaakceptowania przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować. Informacje odnośnie postępowania
przetargowego znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.
PO KONCERCIE CHARYTATYWNYM ZBIÓRKA DALEJ TRWA Szanowni Państwo, z całego serca dziękujemy za udział
w koncercie charytatywnym, który odbył się 20.10.2019 r. w Domu Kultury Stare Babice. Mimo, że nie udało się sprzedać
połowy biletów, to dzięki Wam, w pewnym zakresie uda się pomóc pani Agnieszce z Koczarg. Jeśli ktoś z Państwa nie mógł
uczestniczyć w koncercie, a również chciałby pomóc, podajemy numer konta do oficjalnej zbiórki realizowanej przez
Stowarzyszenie Działajmy Razem: 53 1020 1026 0000 1402 0390 2673 w PKO BP z dopiskiem „dla pani Agnieszki”.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ Informujemy, iż rodzice, którzy złożą wniosek o 500+ w październiku 2019 r.
otrzymają świadczenie wychowawcze od października 2019 r. Ustalenie prawa i pierwsza wypłata nastąpi do
31 grudnia 2019 roku. Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem banków.
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie nieczynny w dniu 2 listopada 2019 r. Za
utrudnienia przepraszamy.
PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU
6 listopada 2019 r. w godz. 13:00-16:00, Koczargi Stare, ul. Leszczynowa działka 423; stacja: 01-0472 Koczargi 1; obwód
numer1;
7 listopada 2019 r. w godz. 11:00-13:00, Stare Babice, ul. Rynek 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15,16,18,20,30A,33; ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego dz 680/4,680/2 plac budowy; ul. Henryka Sienkiewicza nr 1-17 oraz Kościół, Dom Parafialny;
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1-3; ul. Wincentego Witosa 1,3,5,7,9,9A,9B; ul. Rynek/Pocztowa - Centrum Medyczne; Stacja
01-0022 Babice 1;

ZAPROSZENIA
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA DOMÓW JEDNORODZINNYCH Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do
udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.”Kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych”. Szkolenie odbędzie się
6 listopada o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, w sali konferencyjnej. Osoby zainteresowany
prosimy o przesłanie zgłoszenia do 4 listopada 2019 r. na adres mailowy: a.zaslona@stare-babice.waw.pl
WYSTAWA MALARSTWA JOANNY GÓRYŃSKIEJ PN. FASCYNACJE Czas trwania wystawy: 8 listopada – 6 grudnia 2019.
Wernisaż odbędzie się 8 listopada 2019 r.(piątek) o godzinie 18:00, w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 2 -wstęp
wolny. Wystawa zakończy się bezpłatnymi warsztatami malarskimi dla dzieci w wieku 7-14 lat, w dniu 7 grudnia 2019 r.,
w godz. 13:00-16:00. Warsztaty odbędą się w Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2a.
Zapisy on-line: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/17886 . Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem
telefonu 22 752-87-51, w godzinach 8:00-16:00.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.pl

