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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 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice! 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku składam wszystkim 

Państwu moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.  

 

Wójt Gminy Stare Babice 

Sławomir Sumka 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 

KOŁO ŁOWIECKIE "JELEŃ" Z OŻAROWA MAZOWIECKIEGO informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r.   

na terenie pól Wieruchowa po Lubiczów odbędzie się polowanie zbiorowe. 

 

W WIGILIĘ URZĄD CZYNNY DO GODZ. 12:00  24 grudnia 2018 r. punkt kasowy w urzędzie gminy przy  

ul. Rynek 32 będzie nieczynny, urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21) będzie otwarty do godz. 12:00,  

a 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) urząd gminy (ul. Rynek 32, ul. Rynek 21)  będzie otwarty do godz. 16:00. 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego 

czynnikami atmosferycznymi takimi jak: śliskość zimowa, opady śniegu, 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, Kosmowska, Szkolna Zarząd Dróg Powiatowych,  

ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  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  z siedzibą  starych Babicach, ul.  Wieruchowska 1, tel. 227 229 681. 

Zimowemu otrzymaniu w pierwszej kolejności podlegają ulice strategiczne dla komunikacji.  

Ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd gminy. 

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. z  siedzibą w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36, tel. 

227 229 008. 

 odśnieżamy chodniki - ustawa 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.  

 

BRAK PRĄDU? W przypadku wystąpienia przerw w  dostawie energii elektrycznej prosimy dzwonić do 

zakładu energetycznego, tel. 991 lub 223 404 100. 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W 2019 można znaleźć na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce 

„Oświata”. 

 


