
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii 
elektrycznej: 20 lutego w godz. 9:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ul. Górki oraz Akacjowej (od 
nr. 1 do 7 oraz od nr. 2 do 10) oraz 21 lutego w godz. 9:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ul. 
Górki. 

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA 
 

BEZPŁATNE BADANIE PIERSI W MAMMOBUSIE Już 2 marca przy budynku urzędu gminy (ul. 
Rynek 21 w Starych Babicach) odbędzie się bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. 
Badanie                       w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie. Zapisy tel. (58) 666 24 44 lub na stronie: 
http://www.mammo.pl/formularz. 
 
UTW ZAPRASZA SENIORÓW NA WYKŁAD Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku serdecznie zaprasza na kolejny wykład pn. Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych - metody 
diagnozowania i usuwania ich skutków. Wykład odbędzie się  w dniu 7 marca o godz.16:30 w sali 
konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach. 
 
BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W CM ARNICA Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 
lat na bezpłatne badanie mammograficzne.  Badanie wykonywane w technologii cyfrowej odbędzie się 
22 marca przy CM Arnica (ul. Rynek 10, Stare Babice). Przeznaczone jest dla kobiet, które nie 
wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zapisy oraz informacje o badaniu pod 
nr tel. (42) 254 64 10 oraz 517 54 40 04 (prosimy przygotować nr PESEL). 
 
NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłosiło nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie obejmuje następujące przedsięwzięcia: wsparcie budowy lub 
modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparcie 
inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności  lokalnej i/lub organizacji 
pozarządowych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, wsparcie podmiotów działających w sferze 
kultury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia                              
i organizacji wydarzeń kulturalnych, wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Lokalnej Strategii Rozwoju przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów 
zabytkowych. Wnioski można składać w terminie od 27 lutego do 13 marca br. w siedzibie 
stowarzyszenia, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00. 
Regulamin, kryteria oraz zasady przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej 
stowarzyszenia: www.lgdkampinos.pl w zakładce Konkursy. 
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej 
gminy na bezpłatne szkolenie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. W dniu 21 lutego 
w godz. 10:00-12:00 odbędzie się szkolenie pn. „Pomysł na biznes, czyli od teorii do praktyki 
prowadzenia działalności gospodarczej”. Budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna zlokalizowany 
jest przy ul. Smolnej 4/ Kruczkowskiego 5 w Warszawie. Zgłoszenia prosimy wysyłać                                                    
za pośrednictwem poczty e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.firma.um.warszawa.pl. 
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