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KWALIFIKACJA WOJSKOWA Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1585), ustalono czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do 
dnia 29 kwietnia 2016 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 23 lutego 2016 r. i potrwa do 24 marca 2016 r. Dla 
Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 24 – 26.02.2016 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127. Nr tel. do Przewodniczącego 
Powiatowej Komisji Lekarskiej:  (22)  733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu 
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji 
wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się 
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. 
POSIEDZENIE KOMISJI Zaproszenie na otwarte posiedzenie komisji rady gminy, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali im. 
Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XV Sesji Rady Gminy. Jednocześnie 
rada gminy zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515) - zwołuje XV sesję 
Rady Gminy Stare Babice w dniu 17 lutego (środa) 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. 
AKCJA KRWIODAWSTWA Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która 
odbędzie się 21 lutego 2016 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy OSP,  ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 12.30. Prosimy zabrać ze sobą 
dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, przypominamy o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje 
Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”. 
STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 PRZYZNANE Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2016. GOSiR zaprasza stypendystów       
w dniach 22-29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 
– 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej. Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy 
należy złożyć PIT 2A oraz posiadać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni. Lista stypendystów dostępna jest w siedzibie GOSiR w Zielonkach Parcele oraz 
na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Sport”. 
OTWARTY KONKURS OFERT 27 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie 
dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Termin składania ofert upływa 
18.02.2016 r. o godz. 16.00. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy: http://bip.babice-stare.waw.pl 
NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. 
Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy 
złożyć do 31marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram 
rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach  
w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok 
szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r. 
SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. 17 lutego w godz. 17.00-
21.00 Psychologia lidera | 24 lutego, w godz.10.00-12.00 Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 lutego w godz. 12.00-15.00 Zasady rozliczania składek 
należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych formy pomocy udzielanej 
przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek | 25 lutego w godz. 9.00-13.00 Jak zacząć… środki na własny start | 29 lutego w godz. 17.00-21.00 
Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie 
wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: 
centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 
tel. 22-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl 
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, 
poz. 1255) darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Lokale, w których w naszym powiecie 
można uzyskać pomoc prawną to: lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki | Urząd Gminy  
w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno | lokal przy ul. Traugutta 6 wBłoniu | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. więcej informacji na stronie www.pwz.pl. 
 
 

ZDROWIE 
 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 
17.00-19.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem 
alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 Oraz w soboty - 12.00 - 14.00. Gminny Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki           
w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41. Telefon 
zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93. 
 

OGŁOSZENIA 
 

UNIWERSYTET III WIEKU W GMINIE STARE BABICE Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet III Wieku serdecznie zaprasza w dniu 16 lutego 2016 roku   
o godz.17.00 do sali konferencyjnej w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, na spotkanie z Jerzym Kostowskim - autorem książki 
,,Przywilej wyboru”. Przyjdź i wzbogadź swoja wiedzę! 
 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice, 12 lutego 2016 r. Nr 469 
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