
 
 
WYBORY SAMORZĄDOWE Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Gminna Komisja Wyborcza w Starych Babicach,  
podczas dyżurów pełniących w Urzędzie Gminy ul, Rynek 32 (w sali konferencyjnej) przyjmowała zgłoszenia 
kandydatów na radnych  do dnia  7 października 2014r do godz.24.00. W 15 okręgach wyborczych   zarejestrowała 
ogółem 43 listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez 16 komitetów. W dwóch okręgach Nr 11 (Koczargi 
Stare) i 12 (Wojcieszyn) zgłoszono po jednym kandydacie.  W związku  z tym Gminna Komisja Wyborcza na 
podstawie  art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
wydała  obwieszczenie, w którym wezwała pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych 
zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach, w terminie 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r. 
(poniedziałek). Obwieszczenie to zostało  umieszczone na tablicach ogłoszeń  na terenie gminy i BIP-ie. Zgodnie z 
kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów na wójta gminy jest wyznaczony do 17 października.   
Więcej informacji na temat wyborów można uzyskać na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory”. 
 

NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. 
gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare 
Babice  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań 
wykonywanych na  tym stanowisku zostały określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.stare-babice.waw.pl. 
Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. 
Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23 października 2014r. 
 

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM Zapraszamy na spotkanie poświęcone zdrowemu odżywianiu „Zdrowie zaczyna się od 
jedzenia” - wykład pani Katarzyny Kowalskiej 15 października 2014, godz. 11.30 w Sali konferencyjnej UG ul. 
Rynek 21 
 

KONFERENCJA Stowarzyszenia Odkrywamy Świat Stowarzyszenie Odkrywamy Świat serdecznie zaprasza 
Wszystkich zainteresowanych na konferencję: „Jak efektywniej wykorzystywać zasoby środowiska lokalnego, by 
nasza młodzież miała  łatwiejszy start w dorosłe życie” która odbędzie się 14 października 2014 r. w Nowej Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11.10.2014 r. 
Tel. 501 730 260 lub mailowo: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com 
 

ŁEMKOWIE W KOCZARGACH 11. października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się 
niezwykły koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we 
Wrocławiu. Poprzez muzykę Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsamość. 
Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, zamieszkują głównie Małopolskę i 
Podkarpacie. Mają własny język, kulturę i obyczaje. Warto je poznać! Organizatorem spotkania z cyklu „Ot!warte” 
jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”. 
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby 
powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są 
wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – 
NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu 
szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy St. Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”. 
 

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE PAR MAŁŻEŃSKICH. 9 października w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyła się 
jubileuszowa uroczystość par małżeńskich, które mogą poszczycić się co najmniej 50 letnim stażem małżeńskim.  
Podczas uroczystości Wójt  Krzysztof Turek złożył życzenia przybyłym jedenastu parom i wręczył  Medale „Za 
długoletnie pozycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP.  W ceremonii uczestniczyli również Z-ca Wójta - 
Marcin Zając, Kierownik USC - Jadwiga Sotomska oraz Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio.  Wszystkim 
Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.   
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