
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

UWAGA WYŁĄCZENIA PRĄDU! 12.01.2016 r. w godz. 9.30-18.00 w miejscowościach - Stare Babice ulice: Gwiaździsta, Sienkiewicza, 
Pogodna | Lipków ulice: Kontuszowa, Hetmańska, Kowalskiego, Rocha, Mościckiego od nr 26 i 29 do nr 200 i 205, Karabeli, Husarska | 
Zielonki Wieś ulice: Sportowa, Sportowa 58 | Koczargi Stare ulice: Górki, Akacjowa. 
NOWA TRASA AUTOBUSU SZKOLNEGO! Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40 na nowej trasie: Klaudyn – Stare Babice 
– parking przy  Szkole Podstawowej. HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSU DOWOŻĄCEGO DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W STARYCH BABICACH  od 4 STYCZNIA 2016 r.: Kurs I   - 7.20 (zmiana godziny  na 7.30  od poniedziałku 11.01.2016 r.), powrót - godz.  
7.55, Kurs II  - 10.00 powrót - godz. 10.35, Kurs III - 13.10 powrót - godz. 13.45, Kurs IV - 16.30 powrót - godz. 17.05, Trasa:  parking przy 
Szkole Podstawowej – Klaudyn- Stare Babice - parking przy Szkole Podstawowej. Firma świadcząca usługę transportową w 2016 r.  
z zakresu dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach: Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski,  
z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. J. Korczaka 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej, ul. Polna 40, 
tel.: 22-722-91-29, e-mail: szkola-starebabice@wp.pl 
POMOC DLA BEZDOMNYCH Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuje, że dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987 można 
uzyskać informacje dotyczące pomocy dla bezdomnych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w połowie listopada 2015 r. uruchomił bezpłatną 
infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe 
schroniska, jadłodajnie czy punkty pomocy medycznej. 
WIDZISZ ZAGROŻENIE? ALARMUJ!  Jeżeli zauważycie Państwo w swoim otoczeniu niepokojącą Was sytuację, podejrzanie zachowujące się 
osoby, przypadkowo staniecie się świadkami przestępstwa, zauważycie, że komuś może grozić niebezpieczeństwo – poinformujcie o swoich 
spostrzeżeniach dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, tel. (22) 
752 80 00, (22) 60 43 900, lub w sytuacjach nagłych - najbliższą jednostkę Policji pod nr. alarmowym 997, 112. Do Państwa dyspozycji 
pozostaje również adres poczty elektronicznej kppwawzach@policja.waw.pl 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2015/2016 Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu 
drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania 
dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-
materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są: 

 za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon 
Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117, 

 za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa – 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 227 221 380, 

 za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 227 229 535. 
Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd 
gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe etc. Zimowym utrzymaniem chodników niebędących w obowiązku utrzymania przez 
właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków 
autobusowych zajmuje się firma „REMONDIS Sp. z o.o.”  z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Zawodzie 16, tel. 225 930 555. 
ODŚNIEŻAMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania 
czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 
 

SPORT, WYDARZENIA 
 

BABINICZ 2015 PRZYZNANY! Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 6.01.2016 r. po raz kolejny wręczono Nagrodę 
„Babinicza”. Została ona przyznana osobie,  która w 2015 roku szczególnie zasłużyła się dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. 
Tegorocznym laureatem Nagrody „Babinicza” został Pan Krzysztof Wąsikowski.  Jest on mieszkańcem i sołtysem Blizne Łaszczyńskiego. To 
znany społecznik, który dba o interesy mieszkańców swojego sołectwa. Lista osób, którym pomógł jest bardzo długa, jednak jak sam 
stwierdził na Gali laureat: „Ważniejsze jest to, czego jeszcze mogę dokonać”. 
KOLĘDUJMY W BLIZNEM 12 stycznia o godz. 15.30 przedszkole w Bliznem Jasińskiego zaprasza na rodzinne kolędowanie. 
RAJD NARCIARSKI 24 stycznia  Powiat Warszawski Zachodni zaprasza miłośników sportów zimowych, do udziału w rajdzie narciarskim 
Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863. Rajd realizowany jest dla upamiętnienia 153 rocznicy Powstania Styczniowego. Jest to 
już czwarta edycja wydarzenia. Trasa rajdu – dwie pętle po 5,6 km, będzie przebiegała szlakami turystycznymi Kampinoskiego Parku 
Narodowego, ze startem na terenie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego Julinek, Julinek 1 Leszno k/Błonia. Więcej informacji: 
www.gosirstarebabice.pl 

ZDROWIE 
 

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W FORMMED Klinika Formmed z Babic Nowych zawiadamia o rozszerzonej ofercie badań 
refundowanych przez NFZ. Od 9 grudnia 2015 r. można wykonać badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania wykonywane      w nowej 
Pracowni Endoskopowej, zapisy w rejestracji, tel. 22 350 47 05, kom. 606 388 973. 
OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, 
ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość 
korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39. 
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