
 
 
 

NOWY KOMENDANT POLICJI POWIATOWEJ. 20 stycznia br. W siedzibie Komendy Powiatowej Policji dla 

Powiatu warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach odbyła się uroczystość przekazania 

obowiązków na stanowisku Komendanta. Nowym Szefem Policji Powiatowej został podinspektor 

Tomasz Szachowski .  

 

PROJEKT USTAWY RODZINNEJ. Kancelaria Prezydenta RP zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw, którego celem jest ułatwienie godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. 

Projekt ustawy rodzinnej i jego uzasadnienie do pobrania z oficjalnej strony Prezydenta  

www.prezydent.pl/dla-rodziny/projekt-ustawy-rodzinnej/ 
 

NABÓR CZŁONKÓW ZWIĄZKU” STRZELEC”. Jednostka Strzelecka 1408 im. 30 Pułku Strzelców 

Kaniowskich ogłasza nabór na nowych członków Związku Strzeleckiego „ Strzelec”. Warunkiem 

przystąpienia do kurstu unitarnego jest ukończony 16. rok życia oraz chęć służenia Ojczyźnie. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice oraz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem maila: druzyna1408warszawa@op.pl lub pod 

numerem 5085-578-610. Termin naboru: 25 stycznia 2015.  
 

STYPENDIA SPORTOWE 2015. Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji informuje, iż wnioski dotyczące 

stypendiów sportowych na rok 2015 należy składać w siedzibie ośrodka tj. ul. Zachodnia 2, Zielonki 

parcela, do dnia 26 stycznia 2015. Stypendia sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Stare Babice. 

Wnioski stypendialne należy składać na formularzu ( do pobrania na stronie  

www.stare-babice.pl/news/stypendia-sportowe-2015/) Zasady przyznawania wniosków określają: 

Uchwałą rady Gminy w sprawie stypendiów sportowych oraz Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie 

rozpatrzenia wniosków o stypendia.  
 

PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg na :  

- dostawę kruszywa drogowego kliniec dolomitowy oraz betonowego samochodami samowyładowczymi 

na teren gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 

Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 28 stycznia 2015 r.  do godziny 12:00 
 

- na prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy 

Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 27 stycznia 2015 r.  do 

godziny 12:00 

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl lub w Referacie 

Zamówień Publicznych po nr. telefonu 22 730-80-34 lub 37.  
 

ODZNACZENIA DLA PAR MAŁŻEŃSKICH.  Małżeństwa które przeżyły minimum 50 lat w jednym związku 
mogą otrzymać medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek wojewody. Pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem medalu powinny zgłosić 
ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego w Starych Babicach, ul. Rynek 21, pok. 36, I piętro – w terminie do 
28 lutego 2015r. Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego  w gminie w której Jubilaci zamieszkują. 
Niezbędne dokumenty do zgłoszenia: ustny lub pisemny wniosek, dowody osobiste jubilatów, odpis 
skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC. 
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