
 

ROCZNICA ŚMIERCI Ś.P. STANISŁAWA ZAJĄCA Dnia 8 marca 2015 roku mija 20-ta rocznica śmierci Ś.P. Stanisława Zająca – 

Wójta Gminy Stare Babice w latach 1990-1995, w tej intencji w niedzielę 8 marca o godz. 11.30 zostanie odprawiona msza 

święta w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. 
 

BUDOWA CHODNIKA NA UL. KOSMOWSKIEJ Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójt Gminy Stare Babice 

uprzejmie zapraszają właścicieli gruntów położonych przy ul. Kosmowskiej we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały na 

spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy 

ul. Warszawskiej 697 (sala gimnastyczna). Tematem spotkania będzie budowa chodnika przy ul. Kosmowskiej po uprzednim 

wydzieleniu gruntów na powyższy cel. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 
 

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. 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  
 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY m.st. Warszawa zaprasza na spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, które odbędzie się 9 marca 2015 r. o godz. 8.30 w Starostwie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki. Szczegółowe informacje dotyczące programowania 

rozwoju strategicznego Warszawy można znaleźć na stronie internetowej  http://omw.um.warszawa.pl  
 

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. 
 

KONKURS KARTKA WIELKANOCNA Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zaprasza uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Kartka Wielkanocna”. Prace można dostarczać do  

25 marca 2015 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.pl  
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