
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa  
o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej*: 

 w Starych Babicach dnia 20 marca w godz. 8:00 - 15:00 przy ul. Polnej nr. 21, 35, 36B, 38, 39, 
Granicznej 37 oraz w szkole podstawowej, 

 w Lipkowie dnia 22 marca w godz. 8:00 – 10:30 przy ul. Przy Parku od nr. 1 do 102, 
 w Borzęcinie Dużym dnia 22 marca w godz. 8:00 – 10:00 przy ul. Trakt Królewski oraz dnia 

23 marca w godz. 8:00 – 10:00 przy ul. Warszawskiej od nr. 765 do nr. 841 i od nr. 884 do nr. 
938, Wodnisko od Warszawskiej do nr. 27. 

 
* komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 15 marca 2018 roku – www. pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-
wylaczen?rejon=Pruszk%C3%B3w 

 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Szanowni Rodzice! W dniu 12 
marca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli dzieci urodzonych w latach 2013 – 2015 oraz 
do oddziałów przedszkolnych w obwodowych szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych w roku 
2012. Wypełnione wnioski należy składać w przedszkolu pierwszego wyboru. Rekrutacja na rok 
szkolny 2018/2019 odbywa się w następujących przedszkolach gminnych: 
 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – adres: Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 1, 
 Przedszkole w Starych Babicach – adres: Stare Babice, ul. Polna 40, 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – adres: Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697 

oraz w przedszkolach niepublicznych, które będą działały na zasadach przedszkoli gminnych: 
 Niepubliczne Przedszkole Wesoły Brzdąc - adres: Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, 
 Niepubliczne Przedszkole Jeżyk – adres: Latchorzew, ul. Aleksandra Janowskiego 17, 
 Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek – adres: Lipków, ul. Paschalisa-Jakubowicza 24A, 
 Niepubliczne Przedszkole nr 2/2012 Zielona Akademia – adres: Wierzbin, ul. Warszawska 768. 

Dzieci sześcioletnie (rocznik 2012) odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 
przedszkolnym w szkole obwodowej. Wnioski należy składać w szkole w formie określonej przez 
szkołę. Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 16/2018 Wójta Gminy Stare Babice z 
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice i przedszkoli 
niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, 
zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym 
przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019” oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok 
szkolny 2018/2019. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NIECZYNNA Szanowni Czytelnicy, informujemy, że w związku  
z przeprowadzką do nowej siedziby w Zielonkach-Parceli, gminna biblioteka będzie nieczynna do 
końca marca.  
 

ZAPROSZENIA 
 
ZAPISY NA MARSZ NORDIC WALKING Szanowni Państwo, dodatkową atrakcją przygotowaną  
w ramach 3. Dziesiątki Babickiej jest marsz Nordic Walking na 10 kilometrów, który odbędzie się 
równolegle do biegu głównego i wystartuje 7 kwietnia 2018 r. Limit uczestników w marszu Nordic 
Walking wynosi 100 uczestników. Są jeszcze wolne pakiety startowe! Zapisy na stronie internetowej: 
www.dziesiatkababicka.pl/nordic-walking/. 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
   Stare Babice, dnia 16 marca 2018 r. Nr 564 

    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 


