
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, dnia 14 września 2018 r. Nr 587 

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  14 września 2018 r. planowane są następujące przerwy w dostawie energii 
elektrycznej:  19 września 2018 r. w godz. 8:00-15:00 w Klaudynie przy ul.: Witolda Lutosławskiego od numeru 
1 do 15 i od 2 do 20, ul. Rodzinnej, ul. gen. Władysława Sikorskiego od 103 do 114. 
 
SPOTKANIE SOŁECKIE Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice, zapraszamy na spotkania sołeckie: 

 dla mieszkańców Zielonek-Parceli 14 września 2018 r. o godz. 17:00 oraz 17:45, Sala Widowiskowa 
Domu Kultury, ul. Południowa 2 w Zielonkach-Parceli, 

 dla mieszkańców Starych Babic 14 września 2018 r. o godz. 18:00 i 18:15 w sali konferencyjnej urzędu 
gminy przy ul. Rynek 21, 

 dla mieszkańców Wojcieszyna 15 września o godz. 16:00 oraz 16:30, teren rekreacyjny przy ul. Sielskiej, 
 dla mieszkańców Zielonek-Wsi 20 września 2018 r. o godz. 17:00 oraz 17:15, Sala Widowiskowa Domu 

Kultury, ul. Południowa 2 w Zielonkach-Parceli, 
 dla mieszkańców Janowa 21 września o godz. 18:00 oraz 18:15,  Karczma w Janowie, ul. Andersa 74. 

 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOPS w Starych Babich zawiadamia uczniów i studentów o możliwości  
składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie mogą składać wnioski  
do 15 września 2018 r. a studenci do 15 października 2018 r. Wypełnione wnioski  przyjmowane są w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Stare Babice, ul. Rynek 21)w godzinach pracy ośrodka. Wzór wniosku 
można pobrać ze strony www.stare-babice.pl, zakładka Aktualności.  
 
POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW WYPADKU 8 września około godziny 14:00 na drodze wojewódzkiej nr 579  
w miejscowości Łubiec (gmina Leszno) miał miejsce śmiertelny wypadek drogowy z udziałem rowerzystki  
i kierującego mercedesem. Świadkowie tego wypadku oraz osoby mogące przyczynić się do ustalenia okoliczności 
zdarzenia, w szczególności kierowca osobowego srebrnego bądź szarego volkswagena jadący w tym czasie  
w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, a także osoby, których pojazdy były wyposażone w rejestratory 
obrazów, proszeni są o kontakt z prowadzącą sprawę mł. asp. Ewą Wąsik tel. (22) 604 32 26 lub Naczelnikiem 
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego tel. (22) 604 32 21 albo całodobowo z Komendą Powiatową Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach tel. (22) 752 80 00. Do Państwa dyspozycji 
pozostaje również adres poczty elektronicznej e-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl.   
 

ZAPROSZENIA 
 
BEZPŁATNE USG DLA DZIECI Już 23 września 2018 r. Fundacja Ronalda McDonalda we współpracy z Powiatem 
Warszawskim Zachodnim zaprasza na kompleksowe badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. Badania są realizowane według 
standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne  
i wykonywane przez doświadczonych lekarzy – radiologów. Aby wziąć udział w badaniu USG należy zapisać 
dziecko dzwoniąc w dniach: 12-14 września, w godzinach 9:00 – 15:00 pod numer tel. 669 171 677. Udział 
w badaniu jest bezpłatny, ale bez rejestracji nie jest możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Informacja o zakończeniu zapisów zostanie podana na stronie Fundacji oraz w serwisach 
www.pwz.pl oraz fb.com/powiatwarszawskizachodni. Lekarze będą przyjmować w ambulansie Fundacji: parking 
przed siedzibą Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133. 
Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Po zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz 
ewentualne porady lekarskie. 
 
POTAŃCÓWKA POD GIRLANDAMI Serdecznie zapraszamy na ostatnią w tym roku międzypokoleniową 
„Potańcówkę pod girlandami”, która odbędzie się 23 września 2018 r. w godz. 18:30 – 23:00 na Polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej. Do tańca będzie przygrywał zespół na żywo, a w przerwach 
swoimi setami bawił nas będzie DJ. Zapraszamy, wstęp wolny! 
 
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice (Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2a) 
serdecznie zaprasza pasjonatów czytania na pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 18 września o godz. 
17:00. Zapraszamy osoby, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki 
literackie. 


