
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
WIRUS ASF PRZEKROCZYŁ WISŁĘ - NIE MA ZAGROŻENIA DLA LUDZI Informujemy Państwa, że dnia 23 listopada w siedzibie 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania 
było stwierdzenie u 4 martwych dzików znalezionych na terenie gminy Izabelin wirusa Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF). Jest to 
szybko szerząca się choroba zakaźna, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. 
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.  
 Jeśli ktoś z Państwa zauważy martwego dzika, prosimy o: 

 powiadomienie pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice,  
tel. (22) 730 80 12 lub (22) 722 90 06. Uwaga - telefony czynne w godzinach pracy urzędu. 

 po godzinach pracy urzędu (do godz. 22:00) powiadomienie pracowników Straży Gminnej Stare Babice, tel. 986 oraz  
(22) 722 53 92, 

 w weekendy oraz w godzinach nocnych powiadomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (22) 731 70 
03 lub 604 558 9512. 

GMINNA SPÓŁKA WODNA Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołuje zebranie celem wyboru Delegatów Walnego 
Zgromadzenia z pośród członków spółki na lata 2018-2023, które odbędzie się 18 grudnia 2017 r. pierwszy termin o godz. 17:30, 
drugi termin o godz. 17:45 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2017/2018 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, 
Szkolna, Kosmowska – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz., tel. 227 221 380. 

 za drogi gminne – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. 227 229 535. 

Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia  Usług Rolniczych w Starych Babicach,  
tel. 227 229 681. W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu  podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają 
zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy Stare Babice ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem 
chodników  nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GPK Eko-Babice Sp. z o. o. w Starych Babicach,  
tel. 227 229 008. 
ODŚNIEŻAMY CHODNIKI ! Przypominamy mieszkańcom gminy,  że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
 i porządku  w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 
ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u Przypominamy, że Gminny Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego 
(obok GPK Eko-Babice  Sp. z o. o.) w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)  jest czynny: wtorek, czwartek i sobota  
w godzinach 12:00-16:00. 
E-SKŁADKA – NOWE, ŁATWIEJSZE ROZLICZANIE Z ZUS Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady w opłacaniu składek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego. 
Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego (NRS) ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany  
w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli nie poznamy swojego numeru rachunku składkowego, nie opłacimy składek w 2018 r., gdyż 
dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Płatnicy składek, czyli firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby 
duchowne po nowym roku będą dotychczasowe składki opłacać jednym zwykłym przelewem. Zmiana w opłacaniu składek do ZUS 
dotyczy również płatników z zagranicy. Ich numer rachunku składkowego będzie zgodny ze standardem IBAN, czyli 
Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. UWAGA. W związku z wprowadzanymi zmianami ZUS prowadzi bezpłatne 
szkolenia dla zainteresowanych rozliczeniami. Szkolenia prowadzone są we wszystkich oddziałach ZUS. Harmonogram szkoleń na 
stronie: eskladka.pl. 
 

ZAPROSZENIA 
BEZPŁATNE SPOTKANIA NORDIC WALKING GOSiR Stare Babice zaprasza na bezpłatne treningi nordic walking pod okiem 
trenerki Agnieszki Stanickiej. Pokażmy wszystkim, że nordic walking to wspaniały sposób na podniesienie kondycji fizycznej, ale 
również na osiągnięcie korzyści zdrowotnych. Spotkajmy się, trenujmy, razem maszerujmy! Termin: każdy czwartek, godz. 18:00-
20:00. Miejsce: Zielonki-Parcela, ul. Zachodnia 2, kompleks boisk piłkarskich. Dla kogo: dla każdego, bez względu na wiek, czy 
stopień zaawansowania. Kontakt: Agnieszka Stanicka, tel. 722 222 003. 
 

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE 
HOTEL ZIELONKI ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W RECEPCJI Hotel Zielonki w Starych Babicach pilnie zatrudni osobę do pracy  
w recepcji hotelowej. Praca na umowę w systemie zmianowym, lub na zlecenie. CV należy wysłać na adres e-mail: 
marketing@hotelzielonki.pl, kontakt tel. (22) 722 99 52. 
 
FIRMA OMEGA SERWIS SP. Z O.O. zatrudni osoby do pracy na terenie gminy Łomianki. Praca polega na skanowaniu  
i segregowaniu przesyłek kurierskich. Firma zapewnia transport. Kontakt tel. 504 243 404 
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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 


