
 

ZAPISY DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i 

Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, 

realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU. Wnioski zgłoszeń dla 

dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną będą wydawane w okresie od 2 marca 2015 r.  do 31 marca 2015 r. w 

sekretariatach w/w przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2015 r. Deklaracje kontynuowania pobytu 

dzieci już uczęszczających,  należy składać  w sekretariatach przedszkoli do 28 lutego 2015 r. Harmonogram rekrutacji, 

regulamin i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl  
 

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców 

Gminy na swój dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniach 16 marca (poniedziałek)  w godz. 10.00-

17.00 oraz 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 

2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także przyjmować już wypełnione. Dyżur pracowników US odbędzie 

się również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim 26 marca i 28 marca w godz. pracy urzędu. Więcej 

informacji: www.pwz.pl  
 

SOTKANIE UNIWERSYTETU III WIEKU 3 marca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek 21 odbędzie się 

kolejne spotkanie Uniwersytetu III Wieku. Wykład wygłosi prof. Artur Andrzejuk pt. „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny”. 
 

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM Fundacja Rekreacji KiM w ramach operacji "600 letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza" 

zaprasza na spacery z przewodnikiem po okolicy gminy. Cykl spacerów w 2015 roku zaplanowano na: 

 28 luty (sobota) Opowieść o złotych czasach  Lipkowa i wyprawa skrajem Puszczy Kampinoskiej do Lasek, zbiórka w 

Lipkowie, godz. 10.45 przed Kościołem.  

 7 marca (sobota)  Spacer po dawnych lipkowskich włościach,  (trasa Lipków- Koczargi, w tym zwiedzanie stadniny 

Horseworks w Koczargach Nowych),  zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed Kościołem.  

 14 marca (sobota)  Lipków widziany oczami księdza Wacława Kurowskiego, (krótka trasa po Lipkowie + prezentacja 

w siedzibie parafii),  zbiórka w Lipkowie, godz. 14.45 przed Kościołem.  

 22 marca (niedziela) Spacer po Puszczy Kampinoskiej (z przewodnikiem KPN),  zbiórka w Lipkowie, godz. 10.45 przed 

Kościołem.  

 28 marca (sobota) W poszukiwaniu lipkowskiego pasa kontuszowego (spacer po Zielonkach połączony z wizytą w 

Pałacu w Zielonkach), zbiórka na przystanku autobusowym w Zielonkach przy pałacu w kierunku Warszawy, godz. 

10.30. Udział w spacerach jest bezpłatny. 
 

PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustne przetargi na: 

 sprzedaż gminnego pojazdu (autobusu) marki RENAUL MASTER 06 3,9t. Cena wywoławcza wynosi 54 120 zł brutto. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do dnia 9 marca 

2015 roku na rachunek bankowy Gminy Stare Babice. Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu i 

regulaminie przetargu umieszczonym na www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin przetargu (licytacji) wyznaczony jest 

na 10 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. 

 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borzecin Duży nr ew. 626/8 o pow. 0,1904 ha 

położoną na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi 570 000,00 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny 

wywoławczej najpóźniej do dnia 22.04.2015 r. na konto Gminy. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku o 

godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul Rynek 32. 
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 6 

listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595) ustalili czas trwania 

kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin 

kwalifikacji w dniach 2 – 4.03.2015 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o.  Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127  05 - 850 

Ożarów Mazowiecki. Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, tel. 22 733 72 75. 
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