
 
 

 
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH 
BABICACH. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym zapraszają na uroczystą akademię z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r., o godz. 18:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.  
 

90-ta ROCZNICA URUCHOMIENIA TRANSATLANTYCKIEJ  STACJI RADIOWEJ  W BABICACH. Wójt Gminy Stare 
Babice zaprasza w dniu 17 listopada br. (niedziela) na uroczystość z okazji 90-tej rocznicy uruchomienia 
Transatlantyckiej Stacji Radiowej Babice. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Starych Babicach o godz. 9:30. Ciąg dalszy uroczystości odbędzie się przed nowym budynkiem Urzędu 
Gminy przy ul. Rynek 21, podczas której zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa oraz otwarta 
wystawa plenerowa.  
 

GMINNE PRZETARGI. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony: 

• na zakup energii elektrycznej do obiektów położonych na terenie gminy Stare Babice. Oferty należy składać  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 listopada  2013 r.  do godz. 1200 . 

• na świadczenie usług przez zatrudnionych nauczycieli i doradców zawodowych prowadzących zajęcia w ramach 
projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła w Gminie”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia  14 listopada  2013 r.  do godz. 1200   

Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem 
mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 22-722-95-36) lub na stronie 
internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.  
 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn (działka nr ew. 842/6 o pow. 0,2967ha). Cena 
wywoławcza 639 000,00 zł( bez VAT.) Wysokość wadium- 5% wartości ceny wywoławczej. Oferty należy składać do 
4 grudnia br. do godz.10:00. Zainteresowani sprzedażą mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami (pok. nr 32, nr Tel. 22- 722-91-39)  
 

MAMMOGRAFIA. W dniu 21 listopada br(czwartek) będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.  Mammograf będzie 
ustawiony przy Ośrodku Zdrowia ul. Rynek 21 w Starych Babicach. Rejestracja pod nr tel. 58 325 76 02, 58 325 76 
05. Na badanie zależy zabrać dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne.  
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych 
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 
2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare 
Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień:  
 1) NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28. 
  2) NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21;  od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców powyżej 65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r.  W przypadku, gdy liczba zgłoszonych 
na szczepienia mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - 
Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ). 
 

SPOTKANIA Z CYKLU "ZDROWA MAMA" - Już od października br. ruszają środowe spotkania, których tematem 
będzie "zdrowa mama".  Chętne mamy będą mogły bezpłatnie skorzystać z porad trenera zdrowia, a na spotkanie 
mogą przybyć ze swoimi pociechami. Miejsce spotkań: „Odnowa - strefa dobrego zdrowia” Warszawa,  
ul. Arkuszowa 81, środy - godzina 10.00 i 17.45. Wstęp wolny Tematy poszczególnych spotkań umieszczane będą na 
stronie www.odnowa.biz Po dodatkowe informacje proszę się kontaktować z  Joanną Zawitkowską - 
odnowa@odnowa.biz tel. 503-807-460 
 

 

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
Stare Babice   8 listopada 2013 r.   Nr 381 

    www.stare-babice.waw.pl 
 


