
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
POSIEDZENIA KOMISJI Szanowni Mieszkańcy, informujemy że dnia 27 marca (wtorek) w sali 
konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (o godz. 13:30) oraz wspólne posiedzenie Komisji (o godz. 
14:00). 
 
SESJA RADY GMINY Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy Stare Babice, która rozpocznie się w sali 
konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 dnia 28 marca o godz. 13:00.  
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa  
o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej*: 

 w Starych Babicach dnia 26 marca w godz. 15:00 - 17:30 przy ul. Izabelińskiej od nr 18A do nr 78, 
Zielony Zaułek, Kampinoskiej 12, 14, 

 w Latchorzewie dnia 27 marca w godz. 8:00 - 10:00 przy ul. Orła Białego 3, 4, 6, 8, Olimpijskiej 5, 7, 
8, Kompanii Jerzyków 2, 6, Hubala Dobrzańskiego 42, 44, 

 w Latchorzewie dnia 27 marca w godz. 11:00 -13:00 przy ul. Kompanii Jerzyków 1, 8, 10, 
Olimpijskiej 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Orła Białego 1, 4, 

 w Starych Babicach dnia 29 marca w godz. 8:00 - 10:00 przy ul. Henryka Sienkiewicza, Pohulanka, 
Michała Wołodyjowskiego, Krętej, Andrzeja Kmicica, 

 w Lipkowie dnia 31 marca w godz. 10:00 – 14:00 przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza oraz Przy 
Parku. 

* komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23 marca 2018 roku – https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-
wylaczen?rejon=Pruszk%C3%B3w 

 
DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM WARSZAWA – BIELANY Informujemy Państwa,  
że 7 kwietnia (sobota) w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielany odbędzie się 
Dzień Otwarty. Tego dnia każdy będzie mógł wypełnić swoje zeznanie roczne za pośrednictwem platformy  
e -Deklaracje, a pracownicy urzędu skarbowego udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat 
rozliczeń oraz aktualnych ulg podatkowych. Jednocześnie przypominamy, że w dniach 26 oraz 27 kwietnia 
czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany  zostanie wydłużony - urząd będzie otwarty od godz. 
8:00 do 18:00 w celu składania zeznań rocznych za pośrednictwem platformy e- Deklaracje w dostępnym 
do tego celu punkcie stacjonarnym na terenie urzędu. Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany mieści się przy  
ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie. 
 
SPRAWDŹ, NA CO IDĄ TWOJE PIENIĄDZE Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa, że Gmina Stare 
Babice dołączyła do projektu "Na co idą moje pieniądze". Ma on na celu prezentację budżetów miast i gmin. 
W projekcie przyjęto punkt widzenia mieszkańca, dzięki czemu można sprawdzić, w jakim stopniu każdy  
z nas płacąc podatki w gminie przyczynia się do rozwoju swojej „małej ojczyzny”. Jak sprawdzić, co idą 
Twoje pieniądze? Należy wejść na stronę internetową https://nacoidamojepieniadze.pl/get/widget/stare-
babice/2018, a następnie na suwaku zaznaczyć wysokość swojego dochodu. 
 
JAKA JEST JAKOŚĆ POWIETRZA? Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że każdy z Państwa może sprawdzić 
jakość powietrza w naszej gminie. Jest to możliwe dzięki czujnikowi powietrza, który wygraliśmy w 
konkursie AVIVA. Jest on zainstalowany na budynku urzędu gminy. Aby sprawdzić jakość powietrza, należy 
wejść na stronę: https://map.airly.eu/pl/ i zaznaczyć na mapie czujnik zlokalizowany w Starych Babicach. 
 

ZAPROSZENIA 
 

AKCJA KRWIODAWSTWA Zapraszamy Państwa na akcję krwiodawstwa organizowaną przez 
Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”. Odbędzie się 25 marca (niedziela) na 
parkingu przed strażnicą OSP w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828 w godz. 9:00 - 12:30. 
Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a 
także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. 
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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 


