
 

 
 SESJA RADY GMINY W dniu 5 grudnia 2014 o godz. 14:00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy, podczas której 
przewiduje się podjęcie 6 uchwał.  Z tematami sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów 
oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl  
 

PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU Informujemy, że dnia 5 grudnia br. (piątek) na terenie Babic ul. Ogrodnicza, 
Dolna, Wieruchów ul. Wieruchowska , Ożarowska  nastąpi przerwa w dostawie prądu w godzinach 8:00-19:00, 
oraz w dniach 5-6 grudnia (piątek/sobota) na terenie Zielonek  ul: Strzykulska, Południowa, Zachodnia, Okrężna, 
rekreacyjna, Zagrodowa, Warszawska, Kręta, Osiedlowa, Piaskowa, Północna, Prosta, Stacyjna, Spokojna, Cicha, 
Białej Góry, Sportowa w Koczargach Nowych ul: Warszawska, Szkolna, w Wojcieszynie ul: Trakt Królewski, 
Klonowa, Warszawska, Królowej Marysieńki, Wspólna, w Zalesiu ul. Trakt Królewski, Wierzbin ul. Królowej 
Marysieńki  w godzinach: 8:00-18:00.  
 

TURNIEJE MIKOŁAJKOWE W BORZĘCINIE  W najbliższą sobotę i niedzielę tj 6-7 grudnia 2014 zapraszamy do 
Borzęcina Dużego na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2003/2004 i 2001/2. Turnieje rozpoczynają 
się o godzinie 9:00 i odbędą się na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym przy 
ul. Warszawskiej 697.  
 

Rusza Strażackie Pogotowie Ratunkowe Świętego Mikołaja Strażacy ze Starych Babic po raz piąty organizują 
zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 6-14 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.  
 

MIESZKAŃCY. 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: 
08.12.2014 r. Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin,  
09.12.2014 r. Buda, Mariew, Stanisławów, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie,  
10.12.2014 r. Koczargi Stare, Lipków,  
11.12 2014 r. Janów, Klaudyn, Kwirynów,  
12.12.2014 r. Stare Babice, Koczargi Nowe, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś 
13.12.2014 r. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe 

MIKOŁAJKI 2014  Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na imprezę Mikołajkową, która odbędzie się  

6 grudnia br. w godz. 14:00-18:00 na parkingu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy w Starych 

Babicach ul. Rynek 21. W programie: kiermasz świąteczny, gry i zabawy prowadzone przez grupę 

animatorów, występy muzyczne na scenie, paczki dla dzieci od Świętego Mikołaja, a o godz. 17:30  

uroczystoste rozświetlenie choinki oraz pokaz fajerwerków.   
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