
 
KONKURSY NA STANOWISKO.   Komendant Straży Gminnej ogłasza konkursy na stanowisko Strażnika Straży 
Gminnej .  Z ogłoszeniem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice  oraz na stronie  

internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. Informacji udziela Komendant Straży Gminnej Tomasz Adamczyk 

 tel. 22 721 02 11. Oferty należy składać w terminie do 27 sierpnia  2012r. do godz.1600, 
w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Starych Babicach ul.Rynek 32, (pok.18).  
 

KONKURSY GMINY – Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 i sportu pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej 

przez klub sportowy działający na terenie Gminy Stare Babice w okresie 15 sierpnia – 15 grudnia 2012 r.” Ofertę 

na wybrane zadanie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082) 

przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r. do godziny 

1005
.W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu.  Zainteresowani przetargiem 

mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych   (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie 

internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl. 
 

II PÓŁMARATON POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO.  W ramach konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 2012 r., ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego, przyznano dofinansowanie na organizację  II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się dnia 26 sierpnia 2012 od godz. 10:00. Kwota przyznanej 

dotacji wynosi 18 000 złotych. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego i gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu 

Sportowego "Bieniewiczanka z Bieniewic. Wykaz ofert, które uzyskały dofinansowanie dostępny na stronie: 

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci. Od 15 maja 2012 r. ruszyły zapisy on-line do II Półmaratonu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, od tego czasu zapisało się już ponad 130 osób. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu 

masz możliwość dokonania tego na naszej stronie, wejdź na http://timepro.pl/formpro/id2012017/ i zapisz się 

już dziś ! 

 

NOWI LEKARZE W SORNO. NZOZ „ SORNO” w babickim ośrodku zdrowia w ramach umowy z NFZ poszerzył zakres 

bezpłatnych usług o lekarzy specjalistów takich jak: ginekolog ( z możliwością wykonania bezpłatnych badań 

cytologicznych), kardiolog dla dorosłych, alergolog dla dzieci i dorosłych. Zapisy w rejestracji tel.: 22 722-90-02, 22 

722-92-76 
 

 GMINA STARE BABICE W PROGRAMIE "BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ" Gmina Stare Babice od lipca 

2012r. jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Członkami Klubu są podmioty, które przyczyniają 

się do budowy i rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.  Jedną z wielu inicjatyw PKIS 

jest autorski program „Budujemy Sportową Polskę”, w którym Gmina Stare Babice rozpoczęła swój udział w lipcu 

2012r. Uczestnicząc w programie Gmina Stare Babice będzie promowana w Polsce i Europie, dając świadectwo, 

jakie przywiązuje do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa jego uprawiania, promowania zdrowego 

 i aktywnego stylu życia, a tym samym rozwoju otwartego i nowoczesnego społeczeństwa europejskiego. Więcej 

informacji dotyczących programu „Budujemy Sportową Polskę” można znaleźć na stronie www.sportowapolska.eu 

oraz www.stare-babice.waw.pl 
 

"ROZWÓJ DOSTĘPU DO E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE STARE BABICE"  Gmina Stare Babice w ramach 

unijnego dofinansowania wyposaży urząd w interaktywną platformę udostępniania informacji i świadczenia usług 

drogą elektroniczną. W ramach projektu zostanie wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), powstanie 

strona internetowa z niezbędnymi formularzami, a także zostaną zainstalowane infokioski z dostępem do Internetu 

oraz komunikacji z urzędem. Nowe rozwiązania informatyczne i e-usługi, będą wspierały procesy zarządcze  

i administracyjne, zapewnią bezpieczeństwo sieci informatycznej urzędu. Więcej informacji na stronie  

www.stare-babice.waw.pl 
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