
 
 

Kwalifikacja Wojskowa Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 12 listopada 

2013 roku ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2014. W Gminie Stare Babice kwalifikacja odbędzie się w dniach 5-

7 marca br.  Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi oraz 

osób powyżej 18. Roku życia zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej, a tym 

samym miejscem, gdzie należy się zgłaszać jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie 

Mazowieckim na ul. Poznańskiej 127. Numer kontaktowy do Przewodniczącego Komisji Lekarskiej: (22) 733 72 75. Przypomina 

się, że do kwalifikacji wojskowej wzywa się w pierwszej kolejności: 

• mężczyzn urodzonych w 1995r.  

• mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej 

Osoby stawiające się do kwalifikacji proszone są o zabranie dowodu tożsamości, aktualnego zdjęcia 3x4 cm, dokumentację 

potwierdzającą poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o pobieraniu nauki, ewentualnie 

dokumentu poświadczającego przyczyny niestawienia się w poprzednim terminie, dokumentację medyczną, wyniki badań 

specjalistycznych. Niestawienie się grozi sankcą grzywny lub przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji. Więcej szczegółów 

na stronie www.stare-babice.pl  

 

Zbiórka publiczna Na wniosek Komitetu „Pomoc Rodzinie Mroczków” prowadzona jest zbiórka publiczna na rzecz rodziny 

Mroczków. Celem jej jest udzielenie finansowej pomocy na odbudowę spalonego domu i zapewnienie wyposażenia. 

Dobrowolne wpłaty pieniężne można uiszczać na konto bankowe  utworzone przez Komitet „Pomoc Rodzinie Mroczków” od 14 

lutego do 30 września br.  

Rachunek bankowy: WBS O/Stare Babice nr 51 8015 0004 0039 6800 2030 0001 

 

IV Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego 24 sierpnia 2014 roku odbędzie się czwarta edycja imprezy upamiętniającej sylwetkę 

wybitnego sportowca i olimpijczyka. Zapisy już trwają, a limit miejsc wynosi 1000 osób. Hasło tegorocznej edycji brzmi 

„Przestrzeń, swoboda, wolność! Poczuj moc trasy Kusocińskiego!”. Pólmaraton to wyjątkowy bieg na dystansie 21 097 metrów, 

którego trasa przebiega przez teren 3 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Start zlokalizowany jest w Błoniu, a meta w 

Borzęcinie Dużym. Zapisy i więcej informacji na stronie www.polmaraton.pwz.pl oraz na stronie www.maratonypolskie.pl,   

  

„Niebieski Tydzień” W dniach 24-28 lutego br. odbędzie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

Celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia ofiarom lub świadkom przemocy w rodzinie.   

W Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276 będą dyżurować: p. Wanda Morawska, 

Certyfikowany Konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz policjanci, którzy udzielą porad z zakresu 

prawa i wiktymologii. Terminy dyżurów: 24,25, 26, 27 i 28 lutego w godz. 10.00 – 14.00 

 

Zmiana numeru konta na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że 

11 lutego 2014r. uruchomiono subkonto do dotychczasowego konta bankowego przeznaczone do wnoszenia opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Numer subkonta Gminy Stare Babice w Warszawskim Banku Spółdzielczym O/Stare 

Babice:     34 8015 0004 0300 1124 2030 0134 

WBS O/Stare Babice Gmina Stare Babice nr ID... 

Dotychczasowy numer jest aktywny i wszystkie dokonane na niego wpłaty są uznawane! Korzystanie z nowego numeru 

konta usprawni weryfikację opłat, zatem prosimy o korzystanie ze starego rachunku najpóźniej do końca maja br.  

 

Dyżur Urzędu Skarbowego w gminie w sprawie zeznań podatkowych za 2013r. Dnia 19 marca br. (środa) pracownicy Urzędu 

Skarbowego Warszawa - Bielany będą udzielać porad mieszkańcom naszej gminy w sprawie rocznych zeznań podatkowych za 

2013r. (PIT36, PIT37). Konsultacji będą udzielać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro) w sali im. S. 

Zająca, w godzinach 10.00 -15.00. Podczas dyżuru pracownicy US będą wydawać druki zeznań podatkowych, pomagać przy 

wypełnianiu tych druków (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) oraz przyjmować druki już wypełnione. 

 

Rekrutacja do przedszkoli W marcu odbędą się zapisy dzieci do przedszkoli w Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego oraz 

Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2014/2015. Wnioski zgłoszeń dla nowych dzieci będą wydawane od 3 do 31 marca br. w 

sekretariatach wymienionych przedszkoli. Wypełniają je rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast miejsce pracy poświadcza 

zakład pracy lub właściwy Urząd. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2014. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci 

już uczęszczających należy składać w sekretariatach od 10 do 24 lutego 2014r. Harmonogram rekrutacji oraz wnioski zgłoszeń 

dostępne są również na stronie www.babice-stare.pl Listy dzieci przyjętych wywieszone zostaną na tablicach informacyjnych 23 

kwietnia 2014r.  
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