
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, dnia 13 lipca 2018 r. Nr 579 

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, zgodnie z komunikatem  
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 13 lipca 2018 r. informujemy Państwa o planowych przerwach w dostawie 
energii elektrycznej: dnia 20 lipca 2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszaw-
skiej od nr. 830 do nr 870 (numery parzyste). 
 

   

SUSZA - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie 
województwa mazowieckiego suszy, istnieje możliwość składania wniosków o szacowania szkód  
w uprawach rolnych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 
32, pokój nr 9, jak również na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”. Wniosek  
o szacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie, złożonym w ARIMR, 
którego kserokopię należy dołączyć do oświadczenia. Wnioski należy składać do 13 lipca 2018 r. w 
Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (kancelaria), w godzinach pracy urzędu pon. 8:00 – 17:00, wtorek 
- czwartek 8:00-16:00,  piątek 8:00-15:00. Więcej informacji na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce 
„Aktualności”. 
 
RUSZYŁ NABÓR DO WOT W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Ochotnicy do 6. Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej z Ożarowa Mazowieckiego mogą składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować 
mogą kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili do tej pory służby wojskowej oraz rezerwiści. Brygada planuje 
również kolejną uroczystą przysięgę wojskową w Płocku, która odbędzie się już 15 lipca 2018 r. Na terenie 
południowego Mazowsza w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej formowana jest  6. Brygada OT, która od 
lipca tworzy kolejne bataliony lekkiej piechoty. Powstają one w Płocku, Radomiu oraz Pomiechówku. 
Terenem stałej odpowiedzialności będzie południowe Mazowsze, w tym Ożarów Mazowiecki.  Już teraz 
wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Bataliony będą 
przyjmować ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale także z innych 
regionów województwa. Informacje na temat Terytorialnej Służby Wojskowej dostępne w każdej 
Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) oraz na stronie internetowej www.terytorialsi.wp.mil.pl. 
 

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.  
 
KONCERT MUZYKI KLEZMERSKIEJ W ramach Sceny Letniej 2018 zapraszamy fanów muzyki na koncert 
zespołu Mazurek & Maroszek Band, który odbędzie się 14 lipca 2018 r. o godz. 18:00 w Parku Gminnym  
w Starych Babicach (w przypadku niepogody w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w 
Zielonkach-Parceli). 
 
BAJKOCZYTANIE DLA RODZIN Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na rodzinne 
„bajkoczytanie”, czyli interaktywne czytanie bajek i baśni z Grupą Zaplecze. Wydarzenie rozpocznie się dnia 
15 lipca 2018 r. o godz. 16:00 na scenie letniej w Parku Gminnym w Starych Babicach  
(w przypadku niepogody w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli). 
 
PAŁAC LASOTÓW W KRAINIE CHOPINA Kolejny koncert XIV Festiwalu Muzycznego "W Krainie 
Chopina" odbędzie się w niedzielę 15 lipca o godzinie 19:00 w sali balowej pałacu Lasotów w Zielonkach-
Parceli. Ten XIX wieczny zabytek z charakterystyczną okrągłą wieżą, odbudowany z wielkim pietyzmem jest 
otoczony parkiem, w którym rosną wiekowe drzewa, uznane za pomniki przyrody. Usłyszymy dwie artystki 
młodego pokolenia: wiolonczelistkę Izabelę Buchowską oraz harfistkę Annę Pašić . Zapraszamy 
melomanów!  
 


