
 

SESJA RADY GMINY. Posiedzenie V Sesji Rady Gminy odbędzie się 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 

14:00. Przewiduje ona podjęcie 8 uchwał, z tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP 

www.bip.stare-babice.waw.pl  
 

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 należy złożyć w sekretariatach w/w przedszkoli 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 kolejny- drugi dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) w dniu 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  
 

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  
 

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM 2015. Zapraszamy do udziału w spacerach po Lipkowie i okolicy w ramach kontynuacji projektu  

„ 600- letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza” w godzinach przedpołudniowych czterech kolejnych weekendów odbędą 

się spacery z przewodnikiem .  Terminy spacerów: 

21 marca (sobota- pierwszy dzień wiosny) – zorganizowana będzie gra terenowa dla dwóch grup wiekowych młodzieży 

 i dorosłych, oparta na wątkach literackich i historycznych związanych z Lipkowem. Zgłoszenia do gry terenowej należy 

zgłaszać do 18 marca 2015r. ( Fundacja KIM tel. 606-225-863, eliza@fundacjakim.pl) 

22 marca ( niedziela) – Spacer po Puszczy Kampinoskiej ( z przewodnikiem KNP), 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 godz. 10:30 na przystanku autobusowym w Zielonkach  ( przy pałacu w stronę Warszawy). 

Bieżące informacje o terminach i miejscach spotkań można będzie uzyskać na gminnej stronie internetowej, tablicach 

ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Stare Babice , pok/. 31, tel. 22-752-90-83 oraz u wykonawcy zadania Fundacji promocji rekreacji 

KiM, tel 606-225-863.  
 

GRA TERENOWA „600-LETNI LIPKÓW ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ MAZOWSZA” Zapraszamy mieszkańców i miłośników 

Lipkowa do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Uczestnicy dostaną do wykonania zadania, dzięki którym odwiedzą 

najciekawsze i najważniejsze miejsca w Lipkowie, poznają historię i przyrodę oraz dowiedzą się też, co łączy Armenię i Indie  z 

Gminą Stare Babice. Spotykamy się w sobotę 21 marca o godzinie 10.45 przed kościołem w Lipkowie. Zapisy do udziału w 

grze terenowej przyjmujemy do 18 marca pod adresem: eliza@fundacjakim.pl lub pod nr telefonu 606 225 863. 
 

V PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO Rozpoczęto zapisy do 5. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego. 

Tegoroczna edycja podwarszawskiego półmaratonu, odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku. Szczegóły na 

www.polmaraton.pwz.pl  
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