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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 

 

 
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z komunikatem  
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. informujemy Państwa o planowych przerwach w dostawie energii 
elektrycznej: 

 dnia 5 lipca 2018 r. w godz. 8:00 – 15:00 w Starych Babicach przy ul. Polnej 21, 35, 36B, 38, 39 oraz 
Granicznej 37, 

 dnia 6 lipca 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Lipkowie przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza  
i Przy Parku. 

 
PROGRAM „DOBRY START” oraz 500+ Od 1 lipca 2018 r. roku rusza III etap rządowego programu pomocy 
rodzinie - świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 
Równocześnie rusza program „Dobry Start” - jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 
20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. 
Świadczenie nie przysługuje studentom i osobom uczącym się w szkołach policealnych. Wniosek o świadczenie z 
programu Dobry Start należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski 
można składać w wersji elektronicznej -  od 1 lipca 2018 oraz tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018 (także 
o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny). Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, wejdź na stronę swojego 
banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek z rządowego programu „Dobry start” i 500+ za pomocą 
bankowości elektronicznej. Ważne jest wskazanie okresu zasiłkowego 2018/2019 oraz wszystkich członków 
rodziny. Wnioski złożone na nowy okres zasiłkowy przed 1 lipca 2018 r. elektronicznie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Obsługą wniosków w Gminie Stare Babice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. 
Rynek 21) p. I pok. 30 i pok. 30A. W województwie mazowieckim uruchomiono specjalny numer kontaktowy (22) 
695 71 22. Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można składać od 1 sierpnia 
2018 r. do końca października 2018 r. (internetowo od 1 lipca 2018 r.). W przypadku posiadania stanu cywilnego 
innego niż zamężna/żonaty, należy do wniosku dołączyć dokumenty dotyczące alimentów na dzieci, bądź też inne 
dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. W przypadku programu Dobry Start, 
organ właściwy nie wydaje decyzji administracyjnej, strona odbiera od organu informację o przyznaniu 
świadczenia. Jeżeli przyznano świadczenie, organ nie przesyła informacji za pośrednictwem poczty. W przypadku 
świadczenia wychowawczego i innych świadczeń, czas oczekiwania na decyzje może ulec wydłużeniu ze względu 
na dużą liczbę wniosków złożonych w nadchodzących miesiącach. Należy uzbroić się w cierpliwość. 
 

ZAPROSZENIA 
 

UWAGA MIŁOŚNICY SCENY LETNIEJ! W przypadku złej pogody, wydarzenia Sceny Letniej 2018 będą odbywały 
się na terenie kompleksu kulturalno-oświatowo-sportowego w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2.  
 
SPEKTAKL „SZTUCZKI” TEATRU PIJANA SYPIALNIA Zapraszamy Mieszkańców na spektakl, który odbędzie się  
w ramach Sceny Letniej 2018 w dniu 30 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w babickim parku. 
 
PRZEDSTAWIENIE HISTORYCZNE DLA DZIECI Zapraszamy najmłodszych na spektakl z czasów bitwy pod 
Grunwaldem oraz historyczny plac zabaw. Wydarzenie odbędzie się w ramach Sceny Letniej 2018 dnia  
1 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w babickim parku. 
 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – SPOTKANIE OTWARTE Serdecznie zapraszamy mieszkańców  
i przedsiębiorców z Gminy Stare Babice na spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej oraz instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej. Spotkanie odbędzie się  
2 lipca 2018 r. roku o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. 
 
KONCERT FESTIWALU „W KRAINIE  CHOPINA” W ramach Festiwalu „W Krainie Chopina” zapraszamy na 
koncert „Drogi południa”, który odbędzie się 1 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Dworze Strzyżew obok Żelazowej 
Woli. Wystąpią: Carmen Azuar - śpiew i gitara /Hiszpania/ oraz Tomasz Kaszubowski – gitara. 
 


