
 
 

PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że dnia 17 grudnia br. (środa) na terenie 

Mariewa, Stanisławowa oraz w Borzęcinie Dużym ul. Spacerowa nastąpi przerwa w dostawie prądu  

w godzinach 8:00-19:00. 

 

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI W CARROM. 13 grudnia 2014 r. w budynku 

Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim będą miały miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski w carrom. Rozgrywki rozpoczynają się od godziny 9:30. Mecz finałowy planowany jest na 

godz. 16:00. Zapraszamy do kibicowania.  Wiecej na www.stare-babie.waw.pl 

 
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE. Dnia 15 grudnia 2014 r (poniedziałek) 

Panie między 50 a 69 rokiem życia( które nie miały wykonywanych badań w ciągu 
ostatnich 2 lat) będą mogły wykonać bezpłatne badanie mamograficzne w Mamobusie 

ustawionym pod nowym budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. 
Zapraszamy .  
 

TRWA STRAŻACKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Strażacy ze 

Starych Babic po raz piąty organizują zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywa się do 

14 grudnia 2014 roku w godzinach: poniedziałek - piątek 17.00-20.00, sobota-niedziela 12.00-

17.00. Świąteczne podarunki: słodycze, artykuły szkolne, farby, kredki, ciastolina itp., nowe 

zabawki, pluszaki, gry planszowe można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Rynek 14, Stare 

Babice. Więcej informacji pod numerem 607-042-054. Zachęcamy mieszkańców oraz firmy z terenu 

gminy do wsparcia akcji. Zebrane prezenty trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej 

gminy.  

 

POMIARY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE. Informujemy, że firma InterTIM 

wykonuje modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy, na zlecenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego poprzez pomiary budynków. Dokonanie pomiaru przyczyni się do 

pozyskania pełniejszych informacji objętych ewidencją gruntów i budynków do czego przepisy prawa 

zobowiązują Starostę. W związku z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i 

kartograficzne „Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić 

podmiotom, o którym mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych…” Art. 48 

ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy mówi, że kto utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej 

prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie 

niezbędnych czynności związanych z wykonaną pracą – podlega karze grzywny. Wobec powyższego 

prosimy właścicieli nieruchomości aby umożliwiali wykonawcy prac wstęp na teren nieruchomości 

celem dokonania pomiaru budynków.Poniżej przedstawiamy terminy, w których firma InterTim 

dokona pomiarów na terenie naszej gminy: 

12.12.2014 r. Stare Babice, Koczargi Nowe, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś 

13.12.2014 r. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe 

 
OFERTY SZKOLEŃ I DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 15 

grudnia 2014 (poniedziałek) zapraszamy organizacje pozarządowe z Gminy Stare Babice i okolic na 

prezentację oferty szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych . Spotkanie odbędzie się  

o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Stare Babice  przy ul. Rynek 32 w Sali konferencyjnej im. 

Stanisława Zająca. Projekt: „Nowy Model Współpracy  Administracji Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego z organizacjami pozarządowymi realizowany przez Towarzystwo Amicus i Powiat 

Warszawski Zachodni”. Oferowane są: indywidualne doradztwo z zakresu: promocji organizacji, 

pozyskiwania dotacji oraz sponsorów na działania społeczne( fundrasing), porad księgowych  

i prawnych. Wiecej na stronie www.stare-babice.waw.pl  

 

DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH. Od 11 grudnia nastąpiła zmiana 

miejsca dyżurów Powiatowego Urzędu Pracy z Izabelina do Babic. Dyżury będą pełnione w każdy 

czwartek w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21 w godzinach 9:30-14:00 
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