
 

 
 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
REKRUTACJA DO 15 KWIETNIA Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60) 
najpóźniej  
do 15 kwietnia 2017 r. powinny zostać podane do publicznej wiadomości: 
• terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  
i klas I publicznych szkół podstawowych, 
• kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, 
• terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018. 

 
UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii 
elektrycznej: 1 marca w godz. 8:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ulicach: Klonowa od nr 38  
do 118 i od nr 47 do 65, Jaworowa od nr 1 do 5A oraz Wrzosowa. 
 
PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Przypominamy, że przyjęcia mieszkańców gminy 
uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej,  odbywają się w urzędzie gminy, ul. Rynek 21  
w Starych Babicach w pokoju 23 (I piętro) w godzinach: od poniedziałku do czwartku 14:00-18:00, 
w piątek 10:00-14:00. Więcej o bezpłatnej pomoc prawnej można przeczytać na stronie 
internetowej urzędu gminy: www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności. 
 
ROBOTY MELIORACYJNE – POSZUKIWANY WYKONAWCA Gminna Spółka Wodna Babice poszukuje 
wykonawcy do konserwacji  przepustów  melioracyjnych w Wojcieszynie (gm. Stare Babice). Zakres 
robót: czyszczenie  przepustów, koszenie, umocnienie skarpy. Oferty wraz z wyceną prosimy składać  
w biurze spółki, ul. Rynek 21 w Starych Babicach (budynek urzędu gminy). 
 
 

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: 
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). 
 

      SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY  
   Stare Babice, dnia 24 lutego 2017 r. Nr 517 

www.stare-babice.pl 
 


