
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, dnia 14 grudnia 2018 r. Nr 600 

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 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej 

urzędu gminy przy ul. Rynek 32.  

 

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU 20 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 16:00  

w Zielonkach - Parceli przy ul. Warszawskiej od nr 295 i 410 do nr 335 i 522 oraz w Koczargach 

Nowych przy ul. Warszawskiej od nr 295 i 410 do nr 335 i 522. 

 

III SESJA RADY GMINY STARE BABICE odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali 

konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21. Obrady są transmitowane na żywo oraz rejestrowane - z 

ich przebiegiem mogą Państwo zapoznać się na kanale YouTube Gminy Stare Babice: 

www.youtube.com/user/UGStareBabice. 

 

W WIGILIĘ URZĄD CZYNNY DO GODZ. 12:00  24 grudnia 2018 r. punkt kasowy w urzędzie gminy 

przy ul. Rynek 32 będzie nieczynny, urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie otwarty do godz. 

12:00, a 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21)  będzie otwarty  

do godz. 16:00. 

 

WYBORY RADNEGO WOJCIESZYNA Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory 

uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice w jednomandatowym okręgu wyborczym nr. 12 (Wojcieszyn) 

na 10 lutego 2019 r.  

 

ZAPROSZENIA 

 

AKCJA WYMIANY KSIĄŻEK Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza do udziału w akcji  

„Weź, poczytaj!” która trwa od 10 grudnia 2018 r. do końca stycznia 2019 r. W wymianie może wziąć 

udział każda osoba pełnoletnia, która może zabrać ze sobą tyle książek, ile przyniesie na wymianę 

(jednak nie więcej niż trzy egzemplarze). Książki zniszczone, podręczniki szkolne i akademickie, stare 

słowniki, instrukcje obsługi, atlasy, materiały z konferencji naukowych i inne nieaktualne tytuły oraz  

tytuły wydane przed 2005 rokiem nie będą przyjmowane. Udział w akcji jest bezpłatny.  

 

STRAŻACKIE POGOTOWIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Tradycyjnie strażacy z Babic organizują zbiórkę 

prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbędzie się w dniach od 10 do 16 grudnia 2018 r. w godz. 

18:00-20:00 (od poniedziałku do piątku) oraz w godz. 15:00-18:00 (sobota, niedziela). Świąteczne 

podarunki prosimy przynosić do remizy OSP Babice, ul. Wieruchowska 5. 

 

RODZINNE WARSZTATY CHOINKOWE organizowane przez odbędą się 14 grudnia 2018 r. w godz. 

18:00-20:00 w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych. Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny. 

 

ŚWIĄTECZNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY organizowany przez Stowarzyszenie „Działajmy 

Razem" odbędzie się w 16 grudnia 2018 r. w godz. 9:30 - 17:30 w ogrodzie przy kościele parafialnym 

w Starych Babicach. 


