
 
 
Konkurs „ Wolontariusz roku 2014” Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Starych Babicach ogłaszają konkurs. Intencją organizatorów jest, aby przyznawany corocznie tytuł stał się 
prestiżowym wyróżnieniem dla osób podejmujących wolontarystyczną działalność na terenie gminy. Honorowy 
patronat objął Wójt Gminy Stare Babice. Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać: 

• na adres Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare lub Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice 

• drogą mailową  z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2014” na hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com lub 
gops@stare-babice.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2014r. Z regulaminem można zapoznać się na gminnej stronie 
internetowej www.stare-babice.pl  
 
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.  
 

Akcja krwiodawstwa Wszystkie osoby chętne do oddawania krwi zapraszamy w niedzielę 16 lutego 2014 w 
godzinach  9.00 - 12.30. Ambulans zostanie ustawiony przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach przy 

ul. Partyzantów 30. Zainteresowani proszeni są o spożycie lekkostrawnego posiłku i zabranie ze sobą dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. 
 
Konkurs historyczny „Ocalmy lokalną historię”  Zapraszamy do udziału w konkursie, którego założeniem jest 
zainteresowanie mieszkańców lokalną historią oraz tworzenie ciekawego przekazu dotyczącego przeszłości gmin 
należących do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” (Brochów, Kampinos, Leszno, Błonie, 
Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Czosnów i Leoncin). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 
pracy poświęconej zagadnieniom historycznym związanym z wybraną gminą LGD w jednej pośród kategorii: 

• miejsca, ludzie wydarzenia związane z moją gminą we wspomnieniach mieszkańców 

• gminne archiwalia – stare fotografie, mapy, filmy, pamiątki rodzinne związane z gminą 
Więcej informacji w aplikacji konkursowej www.apps.facebook.com/666531916731367  
 
Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu 
wspierania i upowszechniania działań kulturalnych rozstrzygnięty. Wybranych zostało 14 ofert. Szczegóły na stronie 
www.stare-babice.pl  
 
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 na stronie www.babice-stare.pl Listy dzieci 
przyjętych wywieszone zostaną na tablicach informacyjnych 23 kwietnia 2014r.  
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